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םיניינעה ןכות 

.תכרעמה רבד 

םירמאמ 

,הציסיל הביבס 

סרפ ןנחוי 

תוהז שוביג - לארשיב םימעה־רבח ילוע 

היצרגטניא יכילהתו 

,רדפ־יקסמול הנדע 

טרופופר רמת 

- תוירבג לש םילדומב םיקחשמ 
.ילארשיה אבצב םייסור םיידוהי םירגהמ 

םירז םידבוע לע 

,קהנזור באז 

ןהכ קירא 

רטשמו "םידז םידבוע" לש הללכה יסופד 

.יתאוושה חותינ :לארשיב הריגהה 

,פמק הנאירדא 

ןמכייר הקבר 

השדחה הקיטילופה - תידוהי הנידמב "םידז" 
לארשיב הדובע־תריגה לש 

,לנש קחצי 
ינימינב באוי 

תיבחרמה־תיתרבחה תולדבתהה םגד 

ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש 

ןויד 

:תילאינולוקה הניטסלפב תידוהי תונגדוב רימש ןנור 

ידקחמ םדי־דדסל ראתמ־יווק 
תובוגת 

תונגרובה לש המוקמ :תונברוקהו עינמה ,עונמה הפפ ןליא 
תירוטדנמה הירוטסיהב תידוהיה 

םייביטקודניא םירוהרה :בא ־ןיינבכ ןיד־יכרוע יקסנילרק םוחנ 

."תילאינולוקה הניטסלפב תידוהי תונגרוב" לע 

תומישר 

- ןיעל הארנ וניא ופוסש ךשמתמ רבעמ בצמ דלפנזור היאמ 

םישדח םייניטסלפ םירקחמב יתרוקיב ןויע 
..תיניטסלפה תושרב רטשמו הרבח .הלכלכ לע 

לע תורעה :הנתשמה הרבחה לא הנתשמה סחיה ןייטשפא 'ד קלא 

תיסורה הפשב לארשי ידומיל לש םתוחתפתה 

 31

 53

 79

 111

 133

 149

 155

 167

 189

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:53:09 UTC������������� 

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



,סייו ,גוצרה ,לארה ,ןשד ,ילמרכ־םיובנריב ,ןמסייו םירפס תרוקיב 

201 ףלש ,דקוש ,ןיבור 

םוחתב םירמאמ תורחתב ףתתשהל םיטנדוטס תאזב הנימזמ תעה־בתכ תכרעמ 

הדימה־ינק .תעה־בתכב םסרפתי הכוזה רמאמה .היגולופורתנאהו היגולויצוסה 
:םה 

.יעדמ תע־בתכב םוסרפ לש תנוכתמל םאתהב שגומ תויהל ךירצ רמאמה .א 

םג לולכל וילעו ,הלמ םיפלא תנומש דע לש ךרואב תויהל רמאמה לע .ב 

.ריצקת 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל םיטנדוטס תורחתב קלח לוטיל םיאשר .ג 

.ץראב תוללכמהו תוטיסרבינואהמ 

.תיעוצקמ הדעו ידי־לע רחבית הכוזה הדובעה .ד 
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201 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

םירפס תרוקיב 

:לע ןמטייו השס 

לארשיב היטרקומדהו ליווקוט 
:לע ילמרכ־םיובנריב הנפד 

תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה 

תרופךב רימא תאמ 

:לע ןשד המלש 

ילמרכ־םיובנריב הנפד תאמ לארשי ינוניב דמעמ לע :'םינופצ' 

:לע לארה ןולא 

 Against Race: Imagining Political Culture Beyond the Color

 Line by Paul Gilroy
:לע גוצרה הנח 

 .1

 .2

 .3

 .4

ןמביל סלר'צ והיעשי תכירעב ןוכיתה חרזמכ תויטילופ תוחיצרו ןיבר חצר 

ןמדירפ הניעו ןיפרק לאכימ תאמ ץבר קחצי דגנ רשקה ־ םיהולא םשב חצר 

 The Assassination of Yitzhak Rabin edited by Yoram Peri

ץבר חצר תובקעב םינויע - היטרקומדו תוימואל ,סותימ :תקולחמב ןורכיז 
גרבנירג בל תכירעב 

:לע סייו תעפי 

טדנרא הנח תאמ עורה לש תוילאנבה לע ה"וד .םילשוריב ןמכייא 

:לע ןיבור ןסיג 

ןיראיוב לאינד תאמ דומלתבש תוינימה חיש :חורבש רשבה 

:לע דקוש השמ 

קנרפ ןנח תאמ קתפ 
:לע ףלש ןואיל 

םליע לאגי תאמ הכלממהו תדה־תמוא :תודהיה ץק 
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5 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

תכרעמה רבד 

רדסהל םאתהב ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה ירבח לכ ברקב ץפוי הז ןויליג 

תא עיבהל ינוצרב ,תכרעמה םשב .הדוגאה ןיבל תעה־בתכ תכרעמ ןיב השענש 

ןיב קודה הלועפ־ףותיש םייקתי דיתעב יכ ונתווקת תא ןכו ,הז רדסהמ וננוצר־תועיבש 

םטע־ירפמ םורתל הדוגאה ירבח תא דדועי הז רבדש הווקת םג ונא .הלא םיפוג ינש 
.תעה־בתכל 

םיגהנה ןמ המכב הז ןויליגב םיכישממ ונא ־ תויכשמהל רשאבו ;שודיחל רשאב הז 

שגוהש םירמאמה דחא ביבס ןויד םימייקמ ונא םעפה םג .םינושארה תונוילגב ונבציעש 

לש ותנעט לע ־ יקסנילרקו הפפ ־ םינוירוטסיה ינש לש תובוגת םימסרפמו ,תעה־בתכל 

.תיתנידמ־טורטה הפוקתה לש רקחמב תמיוסמ תויתייעב תמייק יכ רימש 

חיש־בר תובקעב םסרופש ,ההובג הלכשה אשונב םירמאמ ץבקה ליכה םדוקה ןויליגה 

ארוק־לוק יפ־לע - םירמאמ ץבקה םימסרפמ ונא םעפה ;אשונב ןכל םדוק םייקתהש 

אשונב םירמאמ ץבקה םסרפל םינווכתמ ונא אבה ןויליגב .םירז םידבוע אשונב ־ ונצפהש 

םע ףותישב ונמזיש הז אשונב סנכל ושגוהש תודובעה ןמ קלח לע ססבתיש ,סויפ יכילהת 

.םדא תויוכזל הוורנימ ןוכמ 

םג םימסרפמ ונא ,םימדוק תונוילגב ועיפוהש םייסלק םירפס לש תוריקס יתש תובקעב 

םג ללוכ ןויליגה .ןמטייו לש וטע־ירפ ,ליווקוט הד תאמ יסלק רפס לש הריקס הז ןויליגב 

הרבחל תיסורה היגולויצוסה לש התשיגב תקסוע ,ןייטשפא לש ,תחאה :תומישר יתש 

הרבחה תא םייניתשלפ םירקוח לש חותינב תקסוע ,דלפנזור לש ,תרחאהו ;תילארשיה 

תופסונ תומישר םינימזמ ונא .תורז תופשב תורפס לע תוכמתסמ תוריקסה יתש .םהלש 
.הז גוסמ 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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7 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א''סשת 

יכילהתו תוהז שוביג ־ לארשיב םימעה־רבח ילוע 
*היצרגטניא 

***סרפ ןנחויו **הציסיל הביבס 

אובמ 

םימעה־רבחמ היילעה ינייפאמ 

לש תילארשיה הרבחב היצרגטניאה ךילהת אוה הז רמאמ זכרמב דמועה אשונה 

ןהו םיישקה תא ןה ןיבהל ידכ .ןורחאה היילעה לגב ץראל ועיגהש םימעה־רבחמ םירגהמ 

הרבחה םע השגפמב וז הריגה םידחיימה םינויפאה לע דומעל שי הז ךילהתב םיגשיהה תא 

דוחיי תולעב תויתרבח תוכרעמ יתש ןיב שגפמ הווהמ הריגה לכש רמול רשפא .לארשיב 

םשור רצוי םימעה־רבחמ םילועה ינויפאב ןויע םלוא ;יתוברתו יטילופ ,ילכלכ ,יפרגומד 

.םידקת תרסח תוידוחיי ונינפל יכ 

יפרגומדה טביהה 

:תוניחב שולשמ ףקיה־בחר וניה וב םיקסוע ונאש הריגהה לג 

םימעה־רבח ידוהימ ,ונייהד ,הריגהל תדמעומה הייסולכואהמ הובג זוחא ליכמ אוה .א 

.הנידמל הנידממ ולוככ ובור רבע םלש "טבש"ש רמול רשפא .(1995 ,רוג) 

תייסולכואמ הובג זוחא תווהל דיתע אוה יכ ןמתסה היילעה לג לש ותליחתב רבכ .ב 

םויכו ,ץראב תידוהיה הייסולכואהמ 10"/0־כ הלא םילוע וויה 1991 תנשב רבכ .לארשי 

.200/0־כל עיגמ הייסולכואב םרועיש 

ףקיהב רזגמ .תיטירק הסמ הווהמ - דליו השיא ,שיא ןוילימכ - םילועה לש םרפסמ .ג 

ותרשיש - תיתוברתו תיקסע ,תיטילופ - תוטילא ןווגמ סנרפלו קיסעהל לגוסמ הזכ 

.תויכשמהו דוחיי ול וקינעיו ותוא 

ישונא ןוה תלעב הריגה 

הלכשהל עגונה לכב רקיעב ,םתדלומב ינוניבה דמעמל וכייתשה םימעה־רבח ידוהי 

ידוהי" ,(1995) הניקדולוס לש תצקמב תיפיטואירטסה התשיג יפל .יעוצקמ סוטטסלו 

ודבע םה מ"הירבב .עוצקמ ישנא לש הובג ינוניבו ינוניב דמעמל בורל וכייתשה מ"הירב 

המרופרה תליחת) 1992 דעש רבד - תוברתו עדמ ישנא ,םירומ ,םיסדנהמ ,םיאפורכ 

".התואנ םייח תמר חיטבה (תילכלכה 

ןיבר זכרמ לש םתנמזהב השענש ,תילארשיה הרבחב םיעסש לע ףיקמ רקחממ קלח הווהמ הז רוביח * 

.ויתורעהו ויתוצע ,ועויס לע לאפר־ןב רזעילא 'פורפל םידומ ונא .טרבא ןרקו לארשי רקחל 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחב רקחמ־תדימלת ** 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה *** 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 

־תייסולכואב םרועישמ ןה הובג הלא םילוע ברקב עוצקמה־ילעבו םיליכשמה רועיש 

םרועיש ,(1995) הניקדולוס יפל .הקיתווה תילארשיה הייסולכואב םרועישמ ןהו אצומה 

־תוצעומה־תירבב עצוממה ןמ העברא יפ לודג םילועה ברקב ההובג הלכשה ילעב לש 

ברקב הלעמו דומיל תונש הרשע־שולש ילעב לש םרועיש ,(1998)ןורקיס יפלו ;רבעשל 

1989 תנשב לארשיב תידוהיה הייסולכואה ברקב 28"/» תמועל ,550/0־ל עיגמ םילועה 

.(לודגה היילעה לג ינפל) 

המצעמ הניהש אצומ־ץרא 

לש "תויתמצעמ"ה תויוכיאל םיעדומ ,רבעשל־תוצעומה־תירב יבשות לככ ,םילועה 

וא) םלועה זכרמב םהש השוחת םהל ןתנ תוצעומה־ תירב לש ימואלניבה הדמעמ .םתדלומ 

,עדמה לש תומרונה תעיבקב תפתתשמ םתנידמשו ,(םלועה תיצחמ זכרמב תוחפל 
.םיימואלניבה תוינידמהו תונמואה 

התייה התלכלכש ,רומח רבשמ הרבע המצעמהש הדבועה ןמ םלעתהל ןיא ,ינש דצמ 

לש הנוחצנב םייתסה תירבה־תוצרא םע שומיחה ץורימשו ,םיעשתה תונש ךלהמב הגיסנב 
.הנורחאה 

רטשמה תורערעתה םע .הלשמ דחוימ רבשמב הנותנ התייה םימעה־רבח תודהי ,ףוסבל 

םידוהיה תא ודיחפהש ,םיימשיטנא םינווג תולעב תוימואל תועונת וררועתה יטייבוסה 

,הניקדולוס ;2000 ,בוקדוגז יתוברתהו ילכלכה םמויק ךשמה תא הלאש ןמיסב ודימעהו 
י.( 1995 

תוללובתה לש תודוד המכ רחאל תידוהי תוררועתה 

,רתויב םיליעפהו םילודגה םיידוהיה םיצוביקה דחא רבעב ויהש ,םימעה־רבח ידוהי 

לעו תידוהיה םתוהז לע רתוול יביסמ ץחל תחת םינורחאה תורודה תשולשב םינותנ ויה 

,דלוג> שידייבו תירבעב שומיש ,תויבמופ תוידוהי תוחמש ,תסנכה־תיבב הליפת :הינממס 

.(1998 ,ןורקיסו םשל ;1995 

תוברתה לש םיירקיעה םימרזל תוברקתה ;תוירקיע תואצות שולש ויה הלא םיצחלל 

,תידוהיה תוהזה יפלכ ילילש וליפא וא יכרע־ וד סחי לש תורצוויה ;(תימוקמה וא) תיסורה 

לש תונטק תוצובק תוררועתה ,הלא לכ לומו ;קפסב תלטומ התייה הלש תוימיטיגלהש 

,ןמלטיג)ינויצ שגדהב ןהו יתד־ימואל שגדהב ןה ,תקהבומ תימואל העדות ילעב םיטועימ 

.<2000 ,גרבנטור ;1993 

הב תוכורכה תויפיצו הריגהל (motivation) העינה 

תוחוכה .(pull) םיכשומ תוחוכו (push) םיפחוד תוחוכ ידי־לע תלעפומ הריגה לכ 

םייתייעבה םיסחיה ןמו םימעה־רבחב שחרתהש רבשמה ןמ ןודינה הרקמב ועבנ םיפחודה 

.(1998 ,ןורקיסו םשל ;1998 ,םשלו ץיבורוה) הכותב םידוהי־אלהו םידוהיה ןיב ורצונש 

תנשב קסנימו בייק ,הבקסומ ידוהי ברקב ךרענש ,(Brym (1997 לש ורקחמ יאצממ יפל 

ידוהיה טועימה ןהבש ,תויזקווקו תויתאיסא תוקילבופרב דחוימב רומח ןפואב השחרתה וז העפות 1 

.םייסורה םיבשייתמה םע הלועפ ףתשמכ ספתנ 
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9 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

לע וטילחהש הלא ברקמ 590/0 לצא) תוילכלכ ויה הריגהל תוירקיעה תוביסה ,1993 

.<םהמ 20"/» ברקב) תויטילופו (הריגה 

הרבסהה תעפשהב ןה לארשי יפלכ וחתפתהש תויפיצה ןמ ונוזינ םיכשומה תוחוכה 

(הריחבהו שדוקה ץראכ לארשי־ץרא) תיתדה תידוהיה תוליעפה תעפשהב ןהו תילארשיה 

דצמ בהלנ דודיעב הכז תידוהיה־תימואלה תוררועתהב ינויצה ןפה .(1995 ,הניקדולוס) 

היסור ידוהי בור לש םדעיש הפידעה ךא תיכוניחו תירמוח הרזע הטישוהש ,הקירמא תודהי 

.תירבה־תוצרא אלו ,לארשי היהי 

"הילע םיעמוש"ש הנידמ) לארשי לש תיביטקייבואה התלוכיל ןה וסחייתה תויפיצה 

ןניהש ,תוריגהה בורל דוגינב .היסור ידוהי יפלכ התשיגל ןהו (םינטקה הידממ תורמל 

םימעה־רבח ידוהי לש םתריגה ,תימוקמה הייסולכואה ידי־לע "תולבסנ" רתויה לכל 

תילכלכ הכימתב הכוזו תוגלפמה בור לש ןעצמב תנגועמה תיקוח הריגה ,דניה לארשיל 

.םינושארה הידעצב 

הקוסעתל ,תבהלנו תיבויח םינפ־תלבקל םילועה בור ופיצ הלא תודבוע דוסי לע 

הלא תויפיצ ולכי אל ,עבטה ךרדב .םייסור םייתוברת םייח לש ךשמהלו םעוצקמב 

סחיב) יסחיהו טלחומה םרפסמ איה ךכל תוירקיעה תוביסה תחא .ןאולמב שממתהל 

תויכוניחה ,תויתקוסעתה ,תויזיפה תורגסמה .םילועה לש (הקיתווה הייסולכואל 

.(Tzaban, 1997 ;1999 ,םשלו גרבליז) הזכ ףקיהב היילעל תומאתומ ויה אל תויתוברתהו 

לארשי םע שגפמה 

ינייפאמ םע שגפמב השדח תועמשמ ולביק םילועה לש וללה רכיהה־ינמיסמ לודג קלח 

ןמ הנוש הרוצב לארשי הספתנ םילועה לש םתואר־ תדוקנמ .הקיתווה תילארשיה הרבחה 

יבחרמל האוושהב רקיעב) רתוי הנטקכ הספתנ איה .םיקיתווה לע תלבוקמה תימדתה 
לש תויעב הרתפ םרטש הנידמ ־ תדדובמו תילאיצניבורפ תוברת תלעבכו (םימעה־רבח 

.(1998 ,ןורקיסו םשל)יטילופ רטשמו תולובג ,ןוחטיב 

אל םה :תולבוקמה תויפיצה לע םילועה ונע אל ,הקיתווה תילארשיה הרבחה תניחבמ 

המל לגתסהל תונוכנ וליג אלו ,תוימוקמה תומרונהו תוברתה לש ןתונוילעב וריכה 

תומיוסמ תוצובק ,(2000)גרבליז יפל .(1995 ,הניקדולוס)"תואיצמ"כ םיקיתוול הארנש 

ןקלח .םילארשי םע חיש" ודב ןיינע ועיבה אל ףאו יתוברת דודיבב וראשנ םילועה ברקב 

הצובק ראתמ (1997) ןמלדונ םג .תיטילופומסוקה תיברעמה תוברתה לא תונווכמ ויה 

יכ השחש ,וברקבש עוצקמ־ישנאמ רקיעב ,רגובמה רודה ינבמ תבכרומה "תלדבתמ" 

םירחא עוצקמ־ילעבו םינמוא ,םינעדמ ,םיאפור)יתקוסעת־ידוביר דספה הל המרג הריגהה 

איה ,לארשיב םייחל סחיב קומע רוכינ השח וז הצובק .(םעוצקמב הדובע וגישה אלש 

ןמלדונ לש תיזחתה יפל .היכרצ בור תא ותרגסמב תקפסמו יסורה "וטג"ה ךותב תרגסנ 

אל ךא ,תירפסמ הניחבמ וז הצובק־תת לדגת תובורקה םינשב היילעה ךשמה םע" ,(1997) 

,הארנה לככ ,םחוכב היהי אל םיינוציח םיעוריא םוש ןכ לעו ...יתוכיא יוניש הב םשריי 

."תימצעה התוהז לע עיפשהל 

םתוא לש םדיצמ האב רתויב תצרמנה תילילשה הבוגתה ,תורחא תוריגה יבגל ומכ 

יבשות ,ךומנהו ךומנה־ינוניבה תודמעמה יגב - םילועה םע יביסנטניא עגמב ויהש םיקיתו 

:1995 ,קסיל ;1993 ,םהרבו םחנמ ,ןייטשפא־ןיול) חותיפה־תורייעו םיילושה־תונוכש 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 10 

,חרזמה תודע ינב לש בור שי הלא תובכש ינב ברקב .(1993 ,ירמת־מואבנזורו ןאימד 

לע ולקהש םיבאשמ םתוא .םילועה בור לש וזמ דחוימב הקוחר םהלש אצומה־תוברתש 

.םויה־ישק םהינכש םע םייתרבחה םהיסחי תא ורימחה םילועה לש תילכלכה הטילקה 

,הלעמ יפלכ םילועה לש תויליבומ ורשפא יעוצקמה ןויסינהו הלכשהה ,תונטקה תוחפשמה 

."רותב םיקחדג"כ םילועה תא וספתש ,םיקיתווה םינכשה דצמ האנק םג תינמז־וב ךא 

ןיב ןה םיטקילפנוקב הוולי היצרגטניאה ךילהת יכ תופצל הלא החיתפ ינותנב יד 

:הלא םירזגממ דחא לכ ךותב ןהו םילועל םיקיתו 

לג דוע"כ םתעדותב תיסורה הריגהה תא ומקימ םיקיתווה לש להקה־תעדו דסממה * 

:רתוי םיינויווש םיגשומב ובשח םימעה־רבח ילועש דועב ,ותוא טולקל ךירצש "היילע 

ןהיניב היצרגטניא ידיל רבד לש ופוסב איבמו תויסולכואה יתשב יוניש ללוחמה שגפמ 

.(2000 ,רנרל :1995 ,קסיל) 

ימוחתב תודמע לע רקיעב ,םירידנ םיבאשמ לע קבאמ ןבומכ םייק םילועה ברקב * 

םישיגדמה ןיב תועד־יקוליח םג ועיפוה ךכל רבעמ ךא .ךוניחהו רוידה ,הקוסעתה 

גרבליז ."יסורה" דוחייה תרימש לע םידמועה ןיבל תילארשיה תוברתל תולגתסה 

הרבחב םימעה־רבח ילוע לש םיירשפא היצרגטניא יגוס המכ תראתמ (2000) 

דעו "תילארשיה הרבחה לש םימייקה םילדומה תלבק"מ םיענש ,תיטסילרולפ 

תדלומה לא תיתוברת [תנווכמה] ...תיסורה הצופתהמ קלחכ תימצע הסיפת"ל 

,העימט - תויגטרטסא שולש לע םיעיבצמ (1999) םשלו גרבליז ,ךכ לע ףסונ ."הנשיה 

םיגוש םילהק תואטבמו תיסורה הפשב תרושקתב תופקתשמה - תולדבתה וא בוליש 

.םילועה ברקב 

םירגהמה ןמ םיפצמה שי .הריגהל סחיב םיסרטניא־ידוגינ םימייק םיקיתווה ברקב * 

,(ליכשמה־ינוליחה־יזנכשאה רזגמב רקיעב) תיתוברתו תיתרבח ,תיטילופ הכימתל 

.תורחתו םויא םהב האורש ימ ,תונחמה לכב ,שיו 

ורצונ ונלש הרקמב .היצרגטניא םיטלובש םימרוגכ םיטקילפנוק םיכירעמ ללכ־ךרדב 

.הקיתווה הרבחב םילועה בולישב םיטקילפנוקה ןמ קלח ועייס ןתוכזבש תוביסנ 

הרבחב םיעסש םתבוטל לצנל ועדי םהש ךכ לע םג הססבתה םילועה לש היצרגטניאה 

םיימואלהו םייתדה ,םיינתאה ,םיילכלכה ,םייטילופה םיעסשה .הקיתווה תילארשיה 

:תולודג תויצילאוק יתש ורצונ .ןזואמ יטילופ הנבמב ,תובר תויטרקומדב ומכ ,ומכתסה 

דצמו :תינוי תינידמ היצטניירוא ילעב ,םיברע םג השעמלו ,םיזנכשא ,םינוליח דחא דצמ 

הז ידמל חישק הנבמ .תיצינ היצטניירוא ילעב ,םייתרוסמו םייתד ,חרזמה תודע ינב ,ינש 

ץיבורוה :1995 ,קסיל :1996 ,ץיבורוה) םיינזאמךושל שמשל םימעה־רבח ילועל רשפא 

־יתלבהו ןטקה לדבהה לע הברהב הלע יתומכה םלקשמ ןכש ,(Peres, 1988 :1998 ,םשלו 

אל םה תיטילופו תיתרבח ,תיגולואידיא הניחבמ .םילודגה םייטילופה תונחמה ןיב ביצי 

ועיתרהש תועפות ויה תונחמה ןמ דחא לכב ,ןכ לע רתי .רחא וא הז הנחמל םיביוחמ ויה 

:םתוא 

,םייברעה םינכשה םע תילאירוטירט הרשפב תדקמתמ לאמשה לש תיטילופה ותדמע * 

,תיקנע הנידמב רגבתהו חמצש ימ .רתוי דוע הנטק הנידמל לארשי תא ךופהיש רבד 

ןויערל לגתסהל השקתי ,הלש "תירוחאה רצח"כ ולוכ ןוכיתה חרזמה תא האורה 

קיחרהש ףסונ םרוג .החטש תא םצמצל המצעל תושרהל הלוכי לארשיכ "תנונידמ"ש 
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11 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א"סשת 

רבעהו "לאמש" יוניכה םצע היה לאמשה ןמ רבעשל־תוצעומה־תירב ילוע תא 

םיעוגעגהו דובכה .וכותמ םיקלח לש "יטסיוושלוב־ורפ"ה וא "יטסיוושלוב־ומכ"ה 

,יטסיוושלוב־יטנא טנמיטנס םע ,םילועה ןמ קלח לצא ,םיברועמ ויה תיסורה תוברתל 

־רבח ילוע ברקב תויטננימוד תויומד םג> .יטסילאיצוס־יטנאל םימעפל בחרתהש 

(.הלאכ תודמעב וקיזחה ,ןמלדונו בוצנזוק ,יקסנרש ןוגכ ,םימעה 

.יצינה הנחמה םע םימעה־רבח ילוע לש תוהדזה וענמ תוחפ־אל םיבושח םימרוג * 

ספתנ (חרזמה תודע ינבו םייתדה לש הובגה םרועיש) הז הנחמ לש יפרגומדה בכרהה 

רמוחו לק ,יתדה־ימואלה ןונגסל רוכינ ושח םה ןכ־ומכ .הנושבו רזכ םילועה ידי־לע 

ויתודמע תא ולביקש םילוע םתוא םג ,תורחא םילימב .ינמיה הנחמב חוורש ,יחישמה 

םייתוברתה םידוקה יפלכו ונונגס יפלכ היתפמא תולגל ושקתה ןימיה לש תויטילופה 
.ולש 

םניא םה ,םיינע םניאו םירישע םניא םה ,רוביצכ :םיבטקה ןמ םיקוחר םילועה ,םוכיסל 

םניא םה ,לארשי ייברע יפלכ היתפמאב םינייטצמ םניאו תקהבומ תידוהי הרכה ילעב 

־תיילע םניא םה תיתקוסעת־תילכלכ הניחבמ .תורוחצ םינוי אל םגו םיינמחול םיצינ 

םג םרידגהל ןיא ,אסיג ךדיאמ ךא ,םיינמוה וא םיילאיצוס םימעטמ רקיעב תטלקנש הקוצמ 

תלכלכל התולעש הצובקב רבודמ .עויסל הקוקז הניאש ןוה־תריתע החוור־תיילעכ 

הדמעהש אופיא ררבתמ .(1998 ,ןמסוז) רתוי וא תוחפ תונזואמ הל התמורתו הנידמה 

םג תעבונ אלא ,םילועה לש תבשוחמ היגטרטסא קר הניא םיבטקמ תקחרתמה תיזכרמה 

.עוסשה יתרבחה הנבמב יביטקייבואה םמוקממ 

רקחמה תולאש 

ףא םימעפלו תבכרומ םתוהזש םישנא םיברתמו םיכלוה תינרדומה הרבחב 
תוהז .יוטיב םהל תנתונ ףאו םייוניש תרשפאמ תוהזה לש התובכרומ .םידוגינ־תסומע 
םילועה לצא .תוברתל תוברתמ םירבועה ,םירגהמל דחוימב תינייפוא תיתבכש־בר 

וליפא ,דחוימב םיבכרומ םיבצמ אטבלו טולקל הכירצ תוהזה התייה םימעה־רבחמ 

- תיכרע־וד תוהזב רבודמ היה אצומה־ץראב רבכ .םירחא םירגהמל האוושהב 

סוטטס ול קפיסו הביבסל ידוהיה תא בריק יסורה ביכרמה .(Farago, 1979) תידוהי־תיסור 

דצמ :תודגונמ תוכלשה יתש ויה ידוהיה ביכרמל וליאו ,(2000 ,גרבנטור) רתוי הובג 

למיס אוה ,ינש דצמ ךא ,(1993 ,ןמלטיג) תוימשיטנאל ואשונ תא ףשח אוה ,דחא 

.(Ritterband, 1997) םיל רבעמ תודימא תוידוהי תוליהקל רשקו רחבנ טועימל תוכייתשה 

תידוהיה תוהזה אקווד ,תעכ ;תומדוקה תויוהזה יתש ןיב סחיה תא התניש לארשיל היילעה 

לטנל סכנמ הכפהנ תיסורה תוהזה וליאו ,רתוי הובג סוטטס הקפיסו הביבסל הבריק 

תוהז םימעה־רבחמ הלועה לש םייחה בחרמב העיפוה תינמז־וב .(1997 ,ןמלדונ» 
.תילארשיה - תישילש 

וניהש "שדחה ידוהיה" תורצוויה היה תיפוריאה תונויצה לש דוסיה־תונורקעמ דחא 

ןמ הבר הדימב תררחושמה תוהז - הקיתעה תדלומב םיינובירה םייחה שודיח ירפ 

תוטילאה ידי־לע ןה ,אופיא הספתנ תילארשיה תוהזה .תונושה "תויולג"ה לש םינייפאמה 
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ךותיהה רוכ לש ותחלצהל יוטיבכ ,םימדוקה היילעה ילגמ רכינ קלח ידי־לע ןהו תוקיתווה 

דמוע יתוברת־יתרבח דוחיי לע הזכ רותיו .תדרפנ תיתדע תוהז לע תכל־קיחרמ רותיוולו 

וחתונש יפכ ,םיקיתווה ןיבל םהיניב שגפמה ביטלו םילועה בור לש םהיתופיאשל דוגינב 

,םילועה לש םתוהזב בלתשמ ילארשיה טביהה םאה :הלאשה הלוע הז עקר לע .ליעל 

.יחכונה רקחמה ךרוא לכל ונתוא התחנהש דוסיה־תלאש וז ?דציכו 

:תויפיצפסה רקחמה תולאש ןלהל 

?היסופד םהמו םילועה לש םתוהזב היצמרופסנרט הלח הדימ וזיאב * 

םילועה םיאנת וליאב ,רתוי תיטרקנוק הרוצב וא ,תוהזה לע םיעיפשמ םימרוג וליא * 

?םילארשיל ךפהיל םיטונ 

םינוש םירזגמל םיסחייתמ םה םאה ?תילארשיה הרבחב םיעסשל םיעדומ םילועה םאה * 

?תילאיצנרפיד הרוצב תילארשיה הרבחב 

?יפיטואירטס וא ילאיצנרפיד ־ םיקיתווה ןמ םיכוז םילועה סחי הזיאב * 

?םימוחת וליאבו ,תידדה הדימלל םינכומ םידדצה ינש םאה * 

רקחמה ךרעמ 

רקחמה ילכ תנכה 

םירקוחה ,דחא דצמ .חתמ ןהיניב םייקש תולטמ יתש ינפב דמוע יתוברת־ןיב רקחמ 

דצמ .תיתרבחה ןתסיפתלו ןתפשל ,תונושה תויוברתל רקחמה ילכ תא םיאתהל םיפאוש 

םירקחנ תוצובק ןיב םילדבההש ךכ ,האוושה־ינב רקחמ יכילה לע דיפקהל םיבייח םה ,ינש 

םיאשונה תוינכדע ןיב שרדנ ףסונ ןוזיא .רקחמה יכרדב םילדבה ידי־לע "ורבסוי" אל 

תולאשמ ונרהזנ ךכיפל .ךוראו ינוניב חווטל רקחמה לש ותועמשמ תחטבה ןיבל םירקחנה 

ןתוא סופתל םנמוא רשפאש ,תויטתופיה תולאשמו ,ןנמזל קר תויתועמשמש ,תוילאוטקא 

.םוימויה ייחמ תוקתונמ ןה ךא "תויחצנ"כ 

,תולאש םישישכ ליכמה ןולאשל ףוסבל ונעגה םירקחנה םינתשמה יובירב בשחתהב 

תטיש .ףסונ תיסור רבוד ידי־לע קדבנ םוגרתהו תיסורל םגרות ןולאשה .תורוגס ןלוכ 

ללוכ ,לארשי יבשות לש עירכמה םבורלש הדבועב בשחתהב ,תינופלט התייה לואשתה 

.ןופלט שי ,םימעה־רבח ילוע 

המיגד 

םלומו ,1989 ירחא ץראל ועיגהש 2םימעה־רבחמ םילוע תואמ עברא היה םגדמה ףקיה 

4.1989 ינפל ץראל ורגיהש םישנא וא ץראה ידילי ,ונייהד 3,םיקיתו תואמ הנומש 

.תסנכלו הלשממה תושארל תוריחבל ךומס ,1999 יאמב הכרענ הדשה־תדובע 

.5« התייה המיגדה תועט ,טושפ ירקמ םגדמ הז היה וליא ,ונייהד 2 

.3.5« התייה המיגדה תועט ,טושפ ירקמ םגדמ הז היה וליא ,ונייהד 3 

.רתויב םיכומנ םימעה־רבחמ הריגהה ירועיש ויה 1988-1980 םינשב יכ ןייצל שי 4 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:54:04 UTC������������� 

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



13 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

המיגד .ןוניס לש תויעב םירקוחה ינפב הדימעמ הייסולכואב רזופמ טועימ לש המיגד 

רועיש םצמצל ידכ .םיגויח העבש דע השיש לכל דחא הלוע קפסת "רוויע גויח" תרזעב 

.תילע־תרצנ וא דודשא ןוגכ ,םילוע יזוכירל גייחל םיטונ םיבר םירקוח ,הז ליעי־יתלב 

ללכ־־קדב םינותנ םילוע יזוכירב םייחש םילועהש אוה וז הטיש לש ירקיעה ןורסחה 

םירגהמה תייסולכוא לע םהמ שיקהל השק ןכלו ,רתוי םייטיא היצרגטניא יכילהתב 

("רקסלט") לואשתה תא וננעמל עציבש רקחמה ןוכמ :תרחא הטיש ונטקנ ךכיפל .הללכב 

עוציב ידכ ךות .דואמ הובג םירקחנ רפסמב םימכתסמה ,םיפיקמ םילאשמ עובש ידמ םייקמ 

ןהילא עיגהל השקש תויסולכוא־תת ןתוא לש םירגאמ ןוכמה הנב הלא םיפיקמ םירקס 

.ךליאו 1989 תנשמ םימעה־ רבחמ םירגהמ ליכמ הלאה םירגאמה ןיבמ דחא .הרישי המיגדב 

ךתח ותוא גציימה םגדמ תויהל רומא הזכ ךתח .גציימ םגדמ ךותמ ךתחב אופיא רבודמ 

םגדמה לש תויוגלפתהה תאוושה ידי־לע תיריפמא הקדבנ תוגיציה תדימ .הייסולכואב 

םינתשמה יפל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הימוסרפמ תוליבקמ תויוגלפתהל 

.ץראב קתוו אצומ־תקילבופר ,ליג ,ןימ :םיאבה 

םיאצממה 

םילועה תוהז 

יתשל תילארשיה תוהזה הפסונ לארשיל היילעה רחאל םאה :התייה רקחמה תלאש 

?תויוהזה לש היכרריהב המוקמ המו ,םילועה םמיע ואיבהש (תידוהיהו תיסורה) תויוהזה 

:הנושאר תופידעב ךמצע תא ךיישמ התא תואבה ןיבמ הצובק וזיאל" :ולאשנ םילועה 
"?םידוהי וא םילארשי ,םיסור 

חוור וניא גשומהש ןוויכמ ,תישאר :"תוהז" הלמב שומישמ הנווכב ונענמנש ןייצל שי 

אקווד ואלו ,םילאוטקלטניאה יפב רוגש אוה תירבעב םגש ינפמ ,תינש ;תיסורה ןושלב 
.1 םישרתב תגצומ וז הלאשל תובושתה תוגלפתה .בחרה רוביצב 

לארשיב םימעה־רבח ילוע ידי־לע תפדעומה תוהזה :1 םישרת 

תילארשי תוהז 

תידוהי תוהז 8"/0 תיסור תוהז 
 0/"47
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תידוהי תוהזו תיסור תוהז םיפידעמ םימעה־רבח ילוע יכ תוארל ןתינ 1 םישרתב 

תופידעב םמצע תא וכייש םיבישמהמ 80/» קר ,הז תמועל 5.(450/0<470/0) הדימ התואב 

ויהש תויוהזה יתש תא ןיידע םיפידעמ םילועה ,רמולכ .םילארשיה תצובק לא הנושאר 

.השדחה תוהזה תא םילבקמ םניא םבורו ,היילעה ינפל םהילע תולבוקמ 

שי ,רתוי בחר רשקהב םילועה לש תפדעומה תוהזה תוגלפתה תא תוארל ידכ 

.<1 חול) ץראב הקיתווה הייסולכואה לש תפדעומה תוהזל התוושהל 

םיקיתו םיזנכשא ,םימעה־רבחמ םילוע ידי־לע תפדעומה תוהזה :1 חול 

6םיקיתו םיחרזמו 

ו 

6םיו־ 

םיחרזמ  םיזנכשא  ילוע  תפדעומ תוהז 

םימעה־רבח 

 1170  2570  4770 (תיחרזמ ,תיזנכשא ,תיסור) תיתדע 

 4370  2470  4570 תידוהי 

 4570 517־   870 תילארשי 

 170  -  - תרחא 

 10070 1007־   10070 כ"הס 

 364  436  400 א 

תוהזה לש הפדעהה תדימב רתויב םייתועמשמ םילדבה םימייק יכ הלוע 1 חולמ 

םיזנכשא > 45"/« םיחרזמ > 894 םילוע) הקיתווה הייסולכואה ןיבל םילועה ןיב תילארשיה 
 5194).

ילוע ברקב רתוי ההובג תיתדעה תוהזה לש הפדעהה תדימ יכ תוארל ןתינ ןכ־ומכ 

םיחרזמ < 25»/» םיזנכשא < 4794 םילוע) תוקיתווה תוצובקה יתשל האוושהב םימעה־רבח 

םיחרזמל םילועה ןיב ןוימד אצמנ תידוהיה תוהזה לש הפדעהה תדימל עגונב .(1194 

יפידעמ לש רתוי ךומנ רועיש םשרנ םיזנכשא ברקב וליאו ,<4394 םיחרזמ < 45"/« םילוע) 
.תידוהיה תוהזה 

םג הדיחיה תורשפאה הניא תילארשיה תוהזהש םיאור וגא וז האוושה לש המוכיסב 

.הברהב םלצא החיכש איה יכ םא ,םיקיתווה תניחבמ 

ןמ תעפשומ (תילארשי וא תידוהי ,תיסור) תוהזל הפדעהה הדימ וזיאב הלאשה תלאשנ 

ילוע :קתו־תוצובק שולשל םילועה וקלוח וז הלאש לע בישהל ידכ ?ץראב קתווה 
.(2 חול) +1997 ילועו 1996-1993 ילוע ,1992-1989 

;<תוחפל .05 תוקהבומ תמרב) תיטסיטטס הניחבמ קהבומ לדבהה יכ םתועמשמ > ,< םינמיסה 5 

.תיטסיטטס הניחבמ קהבומ וניאש לדבה םתועמשמ > ,< םינמיסה 

.הקירפאב וא היסאב ודלונ ומצע אוה וא באה דצמ ובס ,ויבאש ימ ־ םיחרזמ 6 

.הקירמאב וא הפוריאב ודלונ ומצע אוה וא באה דצמ ובס ,ויבאש ימ ־ םיזנכשא 
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ץראב קתו יפל ,םימעה־רבח ילוע לע תפדעומה תוהזה :2 חול 

+1997 ילוע  1996-1993 ילוע  1992-1989 ילוע  תפדעומ תוהז 

 6294  5994  3794 תיסור 

 3494  3694  5294 תידוהי 

 494  694  1194 תילארשי 

 10094  10094  10094 כ"הס 

 51  125  224 א 

םילועה ברקב האצמנ תיסורה תמועל תידוהיה תוהזה לש רתויב הקזחה הפדעהה 

:םיירשפא םירבסה ינש שי וז העפותל .רתוי םיקיתווה 

הטונו תוילארשיו תודהי השיגדמה ,תילארשיה תוהזה יסופדל תיתגרדה תולגתסה * 

.אצומה־ץראל רשקה תובישחב טיעמהל 

םילוע רתוי ועיגה היילעה לג תליחתב :קתווה־תוצובקמ תחא לכב הריגהל היצקלס * 
םיכורכה םינוכיסה תא םמצע לע לוטיל םינכומ ויהש ,תינויצ־תידוהי הרכה ילעב 

םיידוהיה םייחה תא םקשל יוכיסהמ ושאונ רשאו ,אסיג דחמ ,השדח ץראל הריגהב 

,ץראב םיאנתה היסורב ועדונ רתוי תורחואמ םינשב .אסיג ךדיאמ ,םימעה־רבחב 

התשענ היילעהש חינהל שי ןכלו ,רפתשה אל םימעה־רבחב יתרבחה־ילכלכה בצמהו 

.תידוהי תוהז ירסח םישנא הללכו ,תוחפ תיביטקלס 

שי םהינשלש םיחינמ ונא .םירבסהה ינש ןיב הערכה םירשפאמה םינותנ ונידיב ןיא 

ועיגהש הלא ןיבל היילעה לג תליחתב ועיגהש םילוע ןיב רכינה רעפה תרבסהב קלח 
.וכשמהב 

.תימצעה םתרדגהל סחיב םילאשנה לש הנושארה תופידעל קר ונסחייתה ןאכ דע 

םישרת) בלושמב היינשהו הנושארה תופדעהה חותינמ לבקתמ רתוי ןיינעמו רישע עדימ 
 2>.

לארשיב םימעה־רבח ילוע ידי־לע תפדעומה תבכרומה תוהזה :2 םישרת 

יסור־ילארשי 

4"/־ 

ידוהי־ ילארשי 

ילארשי־ידוהי 

 1696
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 16 

לע הדיעמו ,רתוי תימניד םג אלא ,רתוי תבכרומ קר אל הניה תלבקתמה הנומתה 

םיסור־םידוהיכ םיהדזמ <580/0> םילועה תיצחממ רתוי ןיידע .תישיאו תיתצובק הרומת 

.תוהזב ילארשי ביכרמ שי <420/0) דואמ לודג טועימ ברקב לבא ,םידוהי־טיסורכ וא 

ביתנ לע דיעהל היושעש הדבוע ,ינשכ עיפומ ילארשיה ביכרמה <340/«) םירקמה בורב 

לע תססובמ תימניד הניה ונינפלש תוהזהש הנקסמה .תילארשיה תוהזה לש התוחתפתה 

.ילארשיכ ההדזה םהמ דחא אל ףא םאצומ־ץ־ואב ןיידע םילועה ויה רשאכש החנהה 

תימואל תוהדזה 

ונשקיב .<םיסור ,םידוהי) תומדוקה םהיתויוהז לע םירמוש םילועה ,ליעל רכזוהש יפכ 

הרבחה םע תוהדזהה .תטלוקה הרבחה םע תוירדילוס םג םישח םה תינמז־וב םא ררבל 

:תואבה תולאשה תרזעב הנחבנ תילארשיה 

:ןלהל) ?תילארשיה הרבחהמ דרפנ־יתלב קלח התאש שיגרמ התא הדימ וזיאב .1 

הדימב" דעו "ךייש אל ללכ"מ היה תובושתה םלוס (.3 חול ואר :הרבחל תוכייתשה 
."דואמ הבר 

םלוס (.3 חול ואר ;םידליה דיתע :ןלהל) ?ץראב ויחי ךידליש הצור תייה םאה .2 
."דואמ הצור" דעו "הצור אל ללכ"מ היה תובושתה 

;ץראב תויחל ןוצר :ןלהל) ?תויחל הצור תייה הנידמ וזיאב ,תורשפא ךל התייה וליא .3 
(.4 חול ואר 

- ץראב דיתעב ויחי םידליהש ןוצרו הרבחל תוכייתשה תשוחת :3 חול 

םיקיתוול םימעה־רבחמ םילוע ןיב האוושה 

כ"הס  אל 

עדוי 

הדימב 

הבר 

הדימב 

תינוניב 

הדימב 

הכומנ 

7עצוממ 

100"/־   394  3394  3194  3394  48 םילוע 

 (?*=400) תוכייתשה 

 10094  7994  1694  594  78 םיקיתו 

 (800=4?)

הרבחל 

כ"הס  אל 

עדוי 

הצור  אל 

הנשמ 

אל 

הצור 

עצוממ 

 10094  -  7194  1194  1894  70 םילוע 

 (?4=400) דיתע 

 10094 ־   9194  594  494  91 םיקיתו 

 (800=4?)

םידליה 

הכומנ תוהדזהמ ,םלוסכ תולאשה יתשל תובושתה וכרענ ,ךשמהב םינותנה חותינ תא טשפל ידכ 7 

.(100=) תיברמ תוהדזה דע <0=> 
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17 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

םיקיתוול םימעה־רבחמ םילוע ןיב האוושה ?תויחל הצור תייה ץרא וזיאב :4 חול 

םימעה־רכחמ םילוע (םידוהי)םיקיתו 

(א=800)  (א=400) 

 820/0 670/־  לארשי 

 -  0/"9 םימעה־ רבח 

 160/0  1890 תרחא ץרא 

 20/0  0/"6 עדוי אל 

1000/ס  1000/ס  ס"הס 

קלח םמצע תא םיאור ,םיקיתווה ןמ 80»/» טעמכ תמועל ,םילועה ןמ שילשכ קר 

ברקב ןהו םילועה ברקב ןה ,הז טלוב לדבה תמועל .תילארשיה הרבחה ןמ דרפג־יתלב 

תוכייתשהה תשוחתמ הובג היה לארשיב היהי םידליה דיתעש ןוצרה ,הקיתווה הייסולכואה 

.(78<91 ;48<70) הרבחל 

ןמ ןטק קלח ףאו) םילועה לש טלחומ בור :תוימיטפוא אטבמכ הז לדבה שרפל רשפא 

וז תגייתסמ השיג ךא ,תילארשיה הרבחה ןמ דרפג־יתלב קלח םנלא םהש םישח (םיקיתווה 

.לארשיב ודיתע תא אצמי אבה רודהש הווקתה תא תלטבמ הניא 

־תנידמב תויחל םיצור ויה 90/» ,ץראב תויחל םיצור םילועה ןמ םישילש ינשמ רתוי 

םמצעבש םילועה רועישש ריכזהל שי .תרחא הנידמב תויחל םיפידעמ ויה 180/0־ו ,אצומה 

םהידלי דיתע תא תוארל םיצורש םילועה רועישמ תצקמב ךומנ ץראב תויחל םיצור 
8.(71>67> לארשיב 

םילוע) םיקיתווה לש ליבקמה רועישה ןמ ךומנ ץראב תויחל םיצורש םילועה רועיש 

קזח טעמ ץראב םהידלי דיתע תא תוארל םיקיתווה לש םנוצר םג .<820/» םיקיתו > 67"/0 

.(91 >82) םמצעב ץראב תויחל םנוצרל האוושהב רתוי 

ברקב תפדעומה תוהזה יפל תילארשיה הרבחל תוכייתשהה תשוחת לש חוליפב 

ברקב היוצמ תילארשיה הרבחל רתויב הקזחה תוכייתשהה תשוחת יכ אצמנ םילועה 

תשוחת ;תידוהיה תוהזה יפידעמ ברקב - םהירחאו ,תילארשיה תוהזה יפידעמ 

ידמל הכומנ הניה םיסורב םיהדזמש םילועה ברקב תילארשיה הרבחל תוכייתשהה 
,(36<57<62 ,המאתהב) 

ץראב םידליה דיתע תא תוארל ןוצרה יכ אצמנ םיקיתווה ברקב ןהו םילועה ברקב ןה 

;תילארשיה תוהזה יפידעמ ברקב םהירחא ;תידוהיה תוהזה יפידעמ ברקב רתויב הובג 

:םילועה ברקב) (תיחרזמ ,תיזנכשא ,תיסור) תיתדעה תוהזה יפידעמ ברקב ףוסבלו 

.(71<80<83 :םיקיתווה ברקב ;64<70<76 

ץראל םדיתע תא םירשוקה רועיש יכ אצמנ םילועה ברקב ,ץראב תויחל ןוצרל עגונב 

;תילארשיה תוהזה יפידעמ ־ םהירחא ;תידוהיה תוהזה יפידעמ ברקב רתויב הובגה וניה 

.תיסורה תוהזה יפידעמ ־ ףוסבלו 

.קהבומ וניא הז לדבהש ןייצלו בושל שי 8 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 18 

תיביטקייבוס קוחיר תשוחת 

לע וזמ וז תונושה תוצובקמ תבכרומ אלא ,תינגומוה הניא הקיתווה תילארשיה הרבחה 

וללה תוצובקה ןיב ןיחבהל םילועה לש םתלוכי םצע .ימואלו יטילופ ,יתד ,יתדע עקר 

ילוע םא תעדל וניצר הז רשקהב .השדחה הרבחב םהלש היצרגטניא לש הדימ לע הדיעמ 

םילדבתמו ,ןתיא ףתושמ הנכמ םהל שיש תוצובקל רתוי הבר הברק םישח םימעה־רבח 

וניצר ןכ־ומכ .תיטילופ וא תיתרבח ,תיתוברת הניחבמ םהמ תונושש תוצובקה ןמ רתוי 

ןתרדגהל םאתהב םילועה ןמ הגוש קחרמ תושח םיקיתו לש תונוש תוצובק םא תעדל 
.תיטילופהו תיתדעה ,תיתדה 

תויתדעה תוצובקה ןמו תויתדה תוצובקה ןמ םילועה לש תולדבתה 

.יתרבח עסש דודמל םיכרדה תחא הווהמ תרחאמ תחא הצובק לש התולדבתה תדימ 

הצובקה יגב לש קוחירה תשוחתל ונתנווכ ,תולדבתה לע םירבדמ ונא רשאכ ,הז רקחמב 

םישיגרמש םישנא שי" :היה תולדבתהה תדידמל הלאשה חסונ .תורחאה תוצובקה ןמ 

וא הברק ה/שיגרמ ה/תא המכ דע ןייצ .תרחא הצובקמ םיקוחרו תחא הצובקל םיבורק 

קוחר שיגרמ' = 5־ו ,'םהמ דחאכ שיגרמ' = 1 רשאכ ,תואבה תוצובקהמ תחא לכמ קוחיר 

קחרמ ןייצמ 0 רשאכ ,100 דע 0־מ תומלוסל "ומגרות" םינותנה לכ ,רוכזכ) ".'דואמ 

(.ילמיסקמ - 100־ו ,ילמינימ 

תויתדעהו תויתדה תוצובקהמ םימעה־רבחמ םילועה לש יביטינגוק קחרמ :3 םישרת 

ץראב 

ידרח יתרוסמ ינוליח יחרזמ יזנכשא 

(3 םישרתב תגצומה) תוצובקה לכמ םילועה לש םייביטינגוקה םיקחרמה תאוושהמ 

הצובקה יכ הארנ תויתדה תוצובקל סחיב .הדיחא תויהלמ הקוחר תולדבתהה יכ הלוע 

איה רתויב הקוחרה הצובקהו ,םייתרוסמה הירחא ,םינוליחה איה םילועל רתויב הבורקה 

םע תרבוג םיקיתווה תוצובקמ םילועה לש םתולדבתה ,רמולכ .<80>40>18) םידרחה 

.וללה תוצובקה ינב לש תויתדה תדימב היילעה 
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19 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תפדעומה תוהזה יפל תויתד תוצובקמ םילועה לש םייביטינגוקה םיקחרמה תוליפמ 

יפידעמ רשאמ םייתרוסממו םידדחמ רתוי םיקוחר תיסורה תוהזה יפידעמ יכ דומלל ןתינ 

"םיסור" :םייתרוסממ קחרמ ;75 "םידוהי" < 86 "םיסור" :םידדחמ קחרמ) תידוהיה תוהזה 
.(37 "םידוהי" < 44 

םתולדבתה תדימ יכ תדמלמ תונוש תויתדע תוצובקמ םילועה לש םיקחרמה תניחב 
.<63>26) םיחרזממ םתולדבתה תדיממ תרכינ הדימב הכומנ םיזנכשאמ 

םילועה ןמ תוקיתו תויתדו תויתדע תוצובק לש יביטינגוקה קחרמה 

לש םסחי יפ־לע ןה תעבקנ התחלצה ;ידדה ךילהת הניה היצרגטניא יכ םיחינמ וגא 

.םילועה לא םיקיתווה לש םסחי יפ־לע ןהו םיקיתווה לא םילועה 

םימעה־דבח ילועמ תויתדעהו תויתדה תוצובקה לש יביטינגוק קחרמ :4 םישרת 

תויתדע תוצובק 

 57

100 ך 
תויתד תוצובק 

 90

 80

 ". * ^ 70
 50

 60

 40

 30

^■■■■11 י-7 יי ■ו 

וווו■ הזוו 
םידרח םייתד םייתרוסמ םינוליח םיחרזמ םיזנכשא 

(דחאכ תויתדעהו תויתדה) תוקיתווה תוצובקה לש קחרמה יכ רמול ןתינ ,יללכ ןפואב 

< 59 םידרח :אוה ,דרוי רדסב ,םילועהמ תויתדה תוצובקה לש קחרמה .המוד םילועה ןמ 

םניא גרדמב תוכומסה תוצובקה ןיב םילדבהה .51 םייתד < 56 םייתרוסמ < 57 םינוליח 

.קהבומ לדבה םייק <51 םייתד < 59 םידרח) תוינוציקה תוצובקה יתש ןיב קרו ,םיקהבומ 

.56 םיזנכשא = 57 םיחרזמ :םילועה ןמ ןקחרמב טעמכ תווש תויתדעה תוצובקה יתש 

וניה םילועה ןמ םיקיתווה לש םייביטינגוקה םיקחרמה חווט יכ םיאור ונא ,ןכ םא 

תא םיקיחרמהו םיברקמה תוחוכהש איה ךכל הביסהש ןכתיי .<59־ל 51 ןיב) םצמוצמ 

םיספתנ םילועה (א) :םה םיקיחרמה תוחוכה .םה םג םימוד םילועה ןמ תוקיתווה תוצובקה 

םירמוש םילועה <ג> ;םיבאשמ לע םירחתמל םיבשחנ םילועה <ב> ;םתוברתב םינושכו םירזכ 

םילועה לש םתייטנ <ד> :תרחא וא וז הצובק םע תירבל בייחתהל םיברסמו םתואמצע לע 

יפל (א) :םה םיברקמה תוחוכה .תואשנתהכ םעפ־אל תספתנ אצומה־תוברת לע רומשל 
תפסות םיווהמ םילועה ,דחאכ תילארשיה־תימואלה הסיפתהו תינויצה היגולואידיאה 

תירב־ילעב םילועב תואור תוידוהיה תוצובקה לכ <ב> :הנידמה תא תקזחמה הייסולכוא 

תיפוסה האצותה .(תרחא וא וז הצובקל םיבייחתמ םניא םהש םושמ אקווד) םיילאיצנטופ 

.םילועה יפלכ תוצובקה לכ לש ינוניב יביטינגוק קחרמ אוה הז םילוקיש ךבס לש 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 20 

תויטילופה תוצובקהמ םילועה לש יביטינגוקה קחרמה 

.ךשמתמ יטילופ וקיתב האצמנ וזש תעב לארשיל עיגה םימעה־רבחמ לודגה היילעה לג 

דמעמה ,חותיפה־תורייע ,םיברעה ,םידרחה ,םייתדה)יטילופה הנבמב םיירקיעה םירזגמה 

הנחמל וחיטבהו ,לאמש וא ןימי ,םייטילופה תונחמה דחאל םיביוחמ ויה (.רובגה־ינוניבה 

ביוחמ וניאש רזגמב ,םימעה־רבח ילוע .םהיתולוק בור תא ,טעמכ תיטמוטוא ,םהלש 

תואצות לע םמתוח תא ועיבטה םה .העובק םיינזאמ־ןושל וויה ,והשלכ יטילופ הנחמל 

תושארל דמעומה חצינ הכרעמ לכב רשאכ ,1999־ו 1996 ,1992 םינשב תוריחבה 

היצטניירואל ןהו םתעבצהל ןה הלודג תובישח שי ךכיפל .םילועה בור וכמת ובש הלשממה 

.וז העבצה החנמה תיטילופה 

יכ הארנ ,תויטילופה תוצובקה ןמ םילועה לש םתולדבתה תדימ תא םינחוב רשאכ 

,יללכ ןפואב .תיסחי הובג וניה לאמשה ןמ ןהו ןימיה ןמ ןה םישח םילועהש קחרמה 

תולדבתה םאה .(61 >55) לאמשה ןמ םתולדבתהמ הכומנ ןימיה ןמ םילועה לש םתולדבתה 

תלוכי רסוחמ וא לאמשהו ןימיה ןיב םילועה לש המוד תוגלפתהמ תעבונ םידדצה ינשמ וז 

תא הוושנ וז הלאש לע תונעל תנמ־לע ?לאמש-ןימי ףצרה לע םמוקמ תא אוצמל 

םילועה ברקב 1999 תוריחבב העבצהה תונווכ יפל תויטילופה תוצובקה ןמ תולדבתהה 

.(5 חול) םיקיתווהו 

,םייטילופה לאמשהו ןימיה ןמ םימעה־רבח ילוע לש םתולדבתה :5 חול 
1999 תוריחבב הלשממה תושארל דמעומב םתכימת יפל 

לאמשה ןמ תולדבתה 

םיקיתו םילוע 
(א=800) (א=400) 

ןימיה ןמ תולדבתה 

םיקיתו םילוע 
(א=800) (א=400) 

העבצה תנווכ 

הלשממה תושארל 

 69 75

 51 28

 41 27

 67 72

והינתנ דעב 

קרב דעב 

 61 52  55 48 ב"הס 

ונווכתה םה ןדעבש תויטילופה תוצובקה ןמ םילועה לש קחרמה יכ הלוע םיאצממה ןמ 

םה ובש יטילופה הנחמה םע םתוהדזה ,תורחא םילימב וא) םיקיתווה לש הזמ הובג עיבצהל 

:(!תוחפ הקזח םיכמות 

םיקיתווה לש םתולדבתהמ ההובג ןימיה ןמ והינתנ יכמות םילועה לש םתולדבתה * 
;<27<41> והיגתנ יכמות 

םיקיתווה לש םתולדבתהמ ההובג לאמשה ןמ קרב יכמות םילועה לש םתולדבתה * 

.(28<51) קרב יכמות 

תדיממ הלודג ןימיל והינתנ יכמות םילועה לש םתברק תדימ יכ הארנ ,ךכ לע ףסונ 

יכמות םילועה לש קוחירה תדימ וליאו ;<51>41> לאמשל קרב יכמות םילועה לש םתברק 

.<67<69)ןימיה ןמ קרב יכמות לש קוחירה תדימל המוד לאמשה ןמ והינתנ 
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21 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

תויטילופה תוצובקה ןמ םילועה תולדבתה לש רתוי המלש הנומת לבקל תנמ־לע 

תיתגלפמה ןתכימת יפל תוצובקה יתש לש ןתולדבתה תא הוושנ ,םיקיתוול האוושהב 
.(6 חול) 

לאמשהו ןימיה ןמ םיקיתו לשו םימעה־רבחמ םילוע לש םתולדבתה :6 חול 
1999 תוריחבב תוגלפמב םתכימת יפל ,םייטילופה 

לאמשה ןמ תולדבתה  ןימיה ןמ תולדבתה  העבצה תנווכ 

םיקיתו  םילוע  םיקיתו  םילוע  הלשממה תושאדל 

 70  69  26  28 דוכילה 

 -  60  -  50 ונתיב לארשי 
 -  62  -  52 הילעב לארשי 

 24  31  75  71 תחא לארשי 

 18  25  82  77 צ"רמ 

 52  61  48  55 ב"הס 

םילועה ־ תוצובקה יתש ןיב תולדבתהב םילדבהה תיתגלפמ העבצה יפל חוליפב 

.הלשממה תושארל העבצה יפל חוליפב רשאמ תוחפ םירכינ ־ םיקיתווהו 

ןמו ןימיה ןמ תולדבתהה תדימב םירכינ םילדבה ואצמנ תוצובקה יתשמ תחא לכב 

.צ"רמו תחא לארשי ,דוכיל יעיבצמ ברקב לאמשה 

תא תוגציימש תוגלפמ דעב ועיבצהש םילועה לש ןימיה ןמ םתולדבתה יכ אצמנ 

לאמשה ןמ םתולדבתהמ רתוי הכומנ ־ "ונתיב לארשי"ו "הילעב לארשי" ־ היילעה 
.(המאתהב ,60>50 ,62>52> 

םייטילופה תונחמה ינשמ ("קחרמ םירמוש" וא> םיגייתסמ םילועהש םיאור ונא ,םוכיסל 

םתוגייתסה תא םיוושמ רשאכ דחוימ יוטיב לבקמ הז יללכ אצממ .םיקיתווה רשאמ רתוי 

רתוי םיניחבמ םילועה .(םתעבצה תנווכ יפ־לע> וב םיכמות םהש הנחמה ןמ םירקחנה לש 

הנחמה ןמ םג קחרמ לע םירמוש םה .הברק תשוחת ןיבל תיטילופ הכימת ןיב םיקיתווה ןמ 

.ודעב עיבצהל םינווכתמ םהש 

ךכ ,םיינזאמ־ןושלכ םדמעמ לע תיגולוכיספ הניחבמ םירמוש םילועהש עבונ ןאכמ 
.דיתעב םתעבצה לע חרכהב הדיעמ הניאו תיפוס הניא הווהב תיטילופה םתערכהש 

תידדה הדימלל תונוכנה 

תוארל גוהנ (םיקיתו לומ םירגהמ ללוכ) תוינתא תוצובק יסחיב תקסועה תורפסב 

.הטילקהו תוברקתהה לע דיבכמה טביהה תא קר םיקיתוול םירגהמ ןיב יתוברת ינושב 

ינושה :החטבה םג םייתוברת םירעפב הנופצ ישוקה דצב יכ שיגדהל וננוצרב הז קרפב 

תא תפתושמה תכרעמב העיקשמ הצובק לכ רשאכ ,תומילשמ תולעות בינהל יושע 

יתששכ ,"ידדה דומיל"כ תירוביצה העדותב ףקתשהל היושע האצותה .היתונורתי 

.ףוריצה ןמ תורבשנ תאצוי תוצובקה 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 22 

וליאבו םיקיתווה יניעב "םיליבומ"כ םיספתנ םילועה םימוחת וליאב קודבל תנמ־לע 

המ ןהל שי ןתעדל םא תוצובקה יתש ולאשנ ,םיקיתווה ןמ דומלל םילוכי םילועה םימוחת 

עדמ ,החפשמ ייח ,תידוהי תרוסמל סחי :ויה וטרופש םימוחתה .תרחאה הצובקה ןמ דומלל 

המ ןיא (1> :היה םוחת לכ יבגל תובושתה םלוס .תעמשמ ,הדובעל סחי ,היגולונכטו 

ןיא = 0 :םלוסל ורמוה תובושתה .דומלל המ הברה שי (3):דומלל המ תצק שי (2);דומלל 

9.<5 םישרת ואר) דומלל המ הברה שי = 100 :דומלל המ תצק שי = 50 ;דומלל המ 

םתלוכי תדימ יבגל םיקיתו לשו םימעה־רבחמ םילוע לש םתסיפת :5 םישרת 
םוחת יפל ,הזמ הז דומלל 

תרוסמל סחי החפשמ ייח תעמשמ הדובעל סחי עדמ עצוממ 
תידוהי היגולונכטו 

םיקיתווה ןמ דומלל םילוכי םילועה ו 

םילועה ןמ דומלל םילוכי םיקיתווה 1 

ברקב המוד תרחאה הצובקה ןמ דומלל הייטנהש םידמל וגא 5 םישרתב עצוממה ןמ 

סחיב תוצובקה יתש לש ןהיתובושת ,ךכ לע ףסונ .<41>38> םיקיתו ברקבו םילוע 
עדמה ימוחתב "םיליבומ"כ םיספתנ םילועה .וז תא וז תומילשמ םינושה םימוחתל 

םהל ןיאש םישח םילועה בור הלא םיחטשב קוידבו ,הדובעל סחיהו תעמשמה ,היגולונכטהו 

ןורתי ילעבל םילועה ידי־לע םיבשחנ םיקיתווה ,הז תמועל .םיקיתווה ןמ דומלל המ הברה 

םישח ןכא םיקיתווה הלא םימוחתבו ,םיביצי החפשמ ייח לעו תידוהי תרוסמ לע הרימשב 

.םילועה ןמ דומלל המ הברה םהל ןיאש 

םתודגנתה ןבומכו ,תילארשיה תוברתה תא ץמאל םילועה לש םבוריס ,תורחא םילימב 

םירדגומ םימוחתב .םיטלחומ םניא ,תיטננימודל תיסורה תוברתה תא ךופהל םיקיתווה לש 

.הזל הז ברקתהל םינכומ םידדצה ינש (!םיבושחו) 

םימעה־רבחמ היילעה ךשמהל םיקיתווה לש םתונוכנ תדימ 

הדימ וזיאב קודבל איה םילועה לא םיקיתווה לש םסחי תא ןוחבל םיכרדה תחא 

וזיאב" :ולאשנ םיקיתווה .ךשמית םימעה־רבחמ היילעהש הנכומ הקיתווה הייסולכואה 

.רקסה ינפל וכרענש שושיג־תונויאר תרזעב ועבקנ םימוחתה 9 
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23 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

הדידיל םורגל לולע רבדה םא םג םימעה־רבחמ היילעה ךשמה םע םיכסמ התא הדימ 

תודעה יתש ברקב תובושתה תוגלפתה "?ץראב םיקיתווה םיבשותה לש םייחה תמרב 
.7 חולב תגצומ 

םימעה־רבחמ היילעה ךשמהל םיקיתו םיזנכשאו םיחרזמ לש םתמכסה תדימ :7 חול 

םגדמה ללכ  םיחרזמ  םיזנכשא 

51"/־  40"/־  59"/־  דואמ הבר וא הבר הדימב םיכסמ 

21"/־  30"/־  15"/־  תינוניב הדימב םיכסמ 

25"/־  30"/־  21"/־  םיכסמ אל ללכ וא םיכסמ אל 

3"/־ 
 -

5"/־  עדוי אל 

100"/־  100"/־  100"/־  לכה ךס 

100-0 םלוס לע עצוממ 

;םיכסמ אל ללכ = 0) 

 60  54  65 <הבר הדימב םיכסמ = 100 

 800  364  436 א 

הניה ,םייחה תמרב הדיריב הכורכ איה םא םג ,היילעה ךשמהל םיקיתווה לש םתונוכנ 

היילעה ךשמהל םימיכסמ םגדמהמ תיצחמכ .םלוכ לע תמכסומ תויהלמ הקוחר ךא ההובג 

לש םתונוכנ תדימ .םידגנתמ 250/0־ו ,ךכל םידגנתמ םניא םיפסונ 21"/0 ,הז ריחמב 

.<54<65) םיחרזמל האוושהב רתוי ההובג םימעה־רבחמ היילעה ךשמהל םיזנכשאה 

היסורב ורתונש םהירבחל ץילמהל םילועה לש םתונוכנ תדימ 
ץראל תולעל 

תלאשנ .לארשיב ויחי םהידליש םג םיצורו ,ץראב ראשיהל םיצור םילועה יכ וניאר 

תולעל םימעה־רבחב וראשנש םהירבחל ץילמהל םינכומ םילועה הדימ וזיאב :הלאשה 

היילעה תוסנתהבש הלילשהו בויחה ןזאמל רוטקידניא וז הלאשב תוארל רשפא ?ץראל 

.8 חולב תגצומ םילועה לש םהיתובושת תוגלפתה .ץראל 

ץראל תולעל םהירבחל ץילמהל םימעה־רבחמ םילוע לש םתונוכנ תדימ :8 חול 

 2370 דואמ הבר וא הבר הדימב 

 7470 תינוניב הדימב 

 0/"3 אל ללכ וא הכומנ הדימב 

 10070 ב"הס 

;ללכ ץילממ אל = 0) 100-0 םלוס לע עצוממ 
 56 (הבר הדימב ץילממ = 100 

 400 א 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 24 

טקונ וניאש ,הז לודג בורש ןכתיי .תילרטינ הדמע טקונ םילועה לש עירכמה בורה 
םהייחל תוירחא םמצע לע לוטיל םינכומ םה .םילועה לש םזילאודיווידניאהמ עבונ ,הדמע 

בור ,הדמע וטקנ ןכאש הלא ןיבמ יכ ןייצנ הז םע .םירחא ייחל אל ךא ,םהידלי ייחלו 

.היילע לע ץילמה עירכמ 

?דיתעב רופיש םיפוצ םילועה םאה 

תלאשנ .םיישקל םגו תוחלצהל םג םיפשחנ םילועה היצרגטניאה ךילהתבש וניאר 

םיספות םהש וא םדקמו יבויחכ ךילהתה תא םיאור םה רבד לש ומוכיסב םא הלאשה 

התא רשאכ" :םילועה ולאשנ ,וז הלאש לע בישהל תנמ־לע .םוקמב םיכרודכ םמצע תא 

תגצומ תובושתה תוגלפתה "?רתוי בוט יתמ ,םינש שולש דועבו וישכע ךמצע לע לכתסמ 
.6 םישרתב 

םימעה־רבחמ םילועה לש תוימיטפואה תדימ :6 םישרת 

בוט רתוי הברה 

 1796

בוט רתוי הברה וישכע 

 0/"4

היהי םינש שולש דועב 
בוט רתוי טעמ וישכע 

 " 0/"6

בוט רתוי טעמ היהי םינש שולש דועב 
 380/0

רבדה ותי 

 300/0

םיפצמ םניא 30"/»,רתוי בוט םבצמ היהי םינש שולש דועב יכ םינימאמ םגדמהמ 55»/» 

הווש תעצוממה תוימיטפואה תדימ .םיימיספ םילועהמ 100/0 קרו ,בורקה דיתעב םייונישל 

.(תיברמ תוימיטפוא = 100־ו ,תיברמ תוימיספ = 0 ובש ,100-0 םלוס לע> 65־ל 

(ןוסריפ) םאתמ אצמנ :ץראב קתוולו ליגל הרושק תוימיטפואה תדימ יכ ןייצל שי 

יבויח םאתמ אצמנ ןכו ;<-.38 :םאתמה םדקמ) תוימיטפוא תדימו ליג ןיב קהבומ ילילש 

.(.20 :םאתמה םדקמ) תוימיטפוא תדימ ןיבל ץראב קתו ןיב קהבומ 

ןויד 

ךילהת לש ונוויכו ובצמ לע יעמשמ־דח רסמ םיריבעמ םניא הז רקחמ יאצממ 
םתטלחה םע םימלש םה םאה ?םילארשיל םיכפהנ םימעה־רבח ילוע םאה .היצרגטניאה 
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25 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א''סשת 

עייסלו וכותב תונביהל יאדכו רשפאש שדח תיב הב סיאור םה םאה ?לארשיל אובל 

לע הלוע התולעש הטלחה ,היילע רשאמ רתוי הדירי םתריגהב םיאור םה אמש וא ?וניינבב 

?הנממ םהב רוזחל תונמדזה םישפחמ םהש תועט ,התלעות 

בור יבגל יכ הארנ :תימיספ הייארל םגו תימיטפוא הייארל םג הכימת שי וניאצממב 

םידחאתמ םהש השדחה־הנשיה תדלומה הניא לארשי ,םימעה־רבחמ םיעשתה תונש ילוע 

םהש "הלוג" וא הרזג־ץרא הניא איה ,ינש דצמ לבא ;םיעוגעג לש תורוד ירחא התיא 

אל םג ךא 'ךותיה רוכ" הניא ,םילועה תניחבמ ,לארשי .דבלב ינמז ןפואב הב םיהוש 
."וטג" 

8"/0 קרו ,תידוהי וא תיסור איה ,<920/«) עירכמה םבורב ,םילועה לש תפדעומה תוהזה 

לע האוושה־ינב םינותנ ונידיב ןיא .םילארשיכ הנושאר תופידעב םמצע תא םירידגמ 

;ץראל םתעגה רחאל םינש הנומש דע עבש םישימחהו םישולשה תונש ילוע לש םתוהז 

־תוצראב המוד קתו ינב םימעה־רבחמ םיידוהי םירגהמ לש םתוהז לע םיליבקמ םינותנמ 

־םידוהיכ םמצע תא ורידגה םילאשנה ןמ שילשכ :המוד המגמ תנמתסמ (וגקיש) תירבה 

םילאשנ קר .םיאקירמא־םייטייבוסכ - םירתונהו ;םיאקירמא־םיסורכ - שילש ;םיאקירמא 

,ןכ־יפ־לע־ףא .<1993 ,ןמלטיג) הנושאר תופידעב םיאקירמאכ םמצע תא וגיצה םירופס 

הטילאה .ונרקחמ יאצממ חכונל הבזכא ונינזואב ועיבה םיילארשי םיאנותיעו רוביצ־ישנא 

.םילועה לש םתוהזב רתוי ריהמ יונישל הארנכ הפצמ הקיתווה 

םשכ) םילועה לש תבכרומה םתוהז םע קדצ השוע הניא הנושארה הפדעההש ררבתמ 

םיינרדומ םישנא לש םתוהזל םיינייפואה תוידממ־ברה תאו קמועה תא הצממ הניא איהש 

(הנושאר ףא םירקמה ןמ ןטק קלחבו) היינש הפדעהכ הלבקתה תילארשיה תוהזה .(םיבר 

שח אל םירקחנה ןיבמ דחא ףא טעמכ היסורבש חיננ םא .םילועה־ םירקחנה ןמ 40"/־ לצא 

םילועה לש תבכרומה תוהזה הנבמב רתויב לודג יונישב רבודמ יזא ,"ילארשי" ומצע תא 

.םינש רשעמ תוחפ ךלהמב שחרתהש 

ןתינש המ לכ הזש ןכתיי .היינשה תופידעה ןמ ליחתמ השדחה תוהזה ץומיא ךילהת 

תיארנ םילועה לש םתוהזב תיתגרדההו תיטיאה תוחתפתהה .הריגהל ןושאר רודמ תופצל 

"תוילארשי" םיפידעמ (!)םיקיתווה ןמ תיצחמכ קר :ףסונ אצממ ןובשחב םיאיבמ םא הריבס 

תא אופיא תפקשמ הניא "םילארשי ונלוכ לכ־םדוק"ש תלבוקמה הסיפתה .הנושאר תוהזכ 

...םיקיתווה ברקב םג תואיצמה 

ביכרמה תא טילבהל ץמאמ לע הדיעמ םילועה לש תיטילופה "ימצעה תגצה" םג 

לארשי" תוארקנ םימעה־רבחמ םילועה תא תוגציימה תוגלפמה יתש .םתוהזב ילארשיה 

תוושהל ןיינעמ .תורתוכה יתשמ רדענ הנשיה תדלומה לש המש ."ונתיב לארשי"ו "הילעב 

תונשב הפוריא זכרמ יאצוי לש) "השדח הילע" :רתוי תוקיתו םילוע תוגלפמל תאז 
ס"ש ,(םינומשה תונשב ברע תוצרא יאצוי לש לארשי תרוסמ תעונת)י"מת ,(םיעבראה 

רתוי םתוילארשי תא םישיגדמ םימעה־רבח ילוע ,ןכ םא .(ונימיב ,הרות ירמוש םידרפס) 

ץוח יפלכ הרהצה םיווהמ תוגלפמ ייוניכש ,ןבומכ ,ןועטל רשפא .תורחא םירגהמ תועונתמ 

הגיצמ תיטילופ העונת ובש ןפואה ,ונתעדל ,הז םע .תימצע הרדגהל ןכ ןויסינ רשאמ רתוי 

.הירחוב לע םג והשמ רמוא המצע תא 

הפיסומ קיתווה רוביצב םינוש םירזגמ ןיבל םילוע ןיב םיידדהה םיקחרמה תכרעמ 

םיעסשל םיעדומ םילועה .תילארשיה הרבחב םילועה לש םתובלתשה ךרד יבגל הנבות 

סחיב םיקיתווה ברקבש תונושה תוירוגיטקה לא םיסחייתמו ,הקיתווה תילארשיה הרבחב 
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,םיזנכשא) םהל םימודה םיקיתווה ןמ םינטק םיקחרמ תעיבקב אטבתמ הז סחי .ילאיצנרפיד 

םיספות" םה הז ןפואב .(םידרח ,םיחרזמ) םהמ םינושה ןמ רתוי םילודג םיקחרמו (םינוליח 

.תילארשיה הרבחב "םמוקמ תא 

היגטרטסא תאטבמכ םייתרבחהו םייביטינגוקה םיקחרמה תעיבק תא םישרפמ ונא 

,ןוילימ העבראכ לומ ןוילימכ)ולוכ קיתווה רוביצה לומ םמצע תדמעהמ ענמיהל התנווכש 

ןוצרה תא םיאטבמ םיילאיצנרפידה םיקחרמה .(דבלב ידוהיה רוביצה תא ןובשחב איבנ םא 

.םירחא םיקלח דגנכ קיתווה רוביצה ןמ קלח םע תויצילאוק רוציל 

יפלכ םישח םילועהש תיתוברתה הברקה ןכש ,תופרוג תונקסממ רהזיהל שי וז הדוקנב 

םע "תויסור"ה תוגלפמה יתש לש היצילאוקה םע חתמב תדמוע יזנכשאה־ינוליחה רזגמה 

ילוע לש היצרגטניאה ךילהת .יתד ףגא םג תללוכה ,תיטילופה הפמה לש תיצינה תיצחמה 

רזגמ םע תירב :םיכתוח םיטקילפנוק תורצוויה לע הבר הדימב אופיא ןעשנ םימעה־רבח 

...רחא ןיינעב ובירי םעו ,דחא ןיינעב םיוסמ 

ינש לש םתונוכנב ,דחאכ םילועו םיקיתו לש םעפהו ,הליבקמ היגטרטסא תוארל רשפא 

םינוירוטסיה ידי־לע הנודינ "םיחמתמ םיטועימ" לש העפותה .הזמ הז דומלל םידדצה 

Bonachich ידי־לע ויתובקעבו ,(Bialock (1967 ידי־לע תיגולויצוס הזיתכ הגצוהו 

הרבחה לש עצוממל ףרטצהל םוקמב .Middleman Minorities לע הרמאמב (1973) 

םדוחיי תא חתפל אקווד םייושע (בורקה רבעב םירגהמ םיבר םירקמב) טועימ ינב ,תטלוקה 

םדוחיי לע רומשל םירגהמה לש שוחנה םנוצר .השדחה הרבחב יסחי ןורתיל ותוא ךופהלו 

םג השורד .החמתמה טועימה לש היגטרטסאה תחלצהל קיפסמ אל ךא יחרכה יאנת הווהמ 

ןמ תונהיל םדיצמ תונוכנו ,טועימה ינב לש יסחיה םנורתיב םירזגמה ראש דצמ הרכה 

.הז ןורתימ םיעבונה תוקופתה ןמ וא םיתורישה 

םילועו םילועמ םיקיתו) רחאה דצה ןמ דומלל ןתינ המ הלאשה לע תובושתה ,ןכא 

םיסחיימ םילועהש תונורתיה .םידדצה ינש ןיב תומאותמ ויה וליאכ תוגלפתמ שיקיתוומ 

שי") םהב םיריכמ םיקיתווהשו ("םיקיתווה ןמ הלא םימוחתב דומלל המ ןיא") םמצעל 

קר אלש המוד .תעמשמו הדובעל םחי ,היגולונכטו עדמ :םה ("םילועה ןמ דומלל המ הברה 

אלא ,האוושהלו ןחבמל ןאכ תודמוע םימעה־רבח לש תיגולונכטה המרהו הדובעה־תעמשמ 

םילועה ,תורחא םילימב .רבעשל־תוצעומה־תירב ידוהי לש קזחה תונייטצהה ףחד םג 

תובלתשהל רישכמל וז רבע־תובלתשה םיכפוהו ,אצומה־תרבחב םמוקיממ תלעות םיקיפמ 

תודהיה יכרעל סחיה םוחתב םיקיתווה ןמ "דומלל" םינכומ םילועה ,הז תמועל .השדח 

הרבחה לש םייסיסב םיכרע ינש לש הלבק הווהמ וז תונוכנש קפס ןיא .החפשמה יכרעלו 

םיימואל םיכרע תלבק לש ףוריצה ,ףוסבל 10.תויתחפשמו תידוהי תוימואל :תילארשיה 

הניאש היצרגטניא לע תאז־לכב דיעמ תויתקוסעת תולוכי לש ןתמורתו םייתחפשמו 

תא הוותמה אוה קיתווה בורה ךא ,הבושח המורת םרות רגהמה טועימה .ירמגל תירטמיס 

.תיכרעה תרגסמה 

תסחיימ תיממע הרמא .סרתמה יריצ ינשמ הארנ אוהש יפכ דיתעה תניחבב םייסנ 

רבגתהל ידכ ...םילועה יפלכ תוגייתסהו תונדשח םע דחי היילעל הלודג הדהא םילארשיל 

וזיאב" :ונלאשו ,ריחמ הל ונדמצה ,היילעב תכמותה תיתרבחה הייצרה לע ןתינש לככ 

Peres 8c :ואר ,(תורחא תוינרדומ תורבחל האוושהב) תילארשיה הרבחב החפשמה תויזכרמ לע 10 

 1981 ,Katz.
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27 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תמרב הדיריל םורגל לולע רבדה םא םג םימעה־רבחמ היילעה ךשמהל םיכסמ התא הדימ 

ןמ תיצחמכ ,םהיתובושת יפ־לע תוחפלש ררבתמ "?ץראב םיקיתווה םיבשותה לש םייחה 

ןטק םידגנתמה זוחא וליאו 1,,דיתעב םג הטילקהו היילעה ריחמב דומעל םינכומ םיקיתווה 

.(עברכ) הברהב 

םדיתע תא םירשוק םה ,תישאר ?םדיתע תא םיאור םה דציכ :םילועל התע הנפנ 

התייה אל רגהל הטלחהה .לארשיל ,<70"/0> םהידלי דיתע תא ךכמ רתוי דועו ,<670/0־כ> 

,וזכ התייה םא ףאו ,הרירב רסוח ךותמ התשענש תינמז הטלחה םילועה בור יבגל אופיא 

.התוא ועביק (תילארשיה ןהו תיסורה ןה) תואיצמב תויוחתפתהה 

תשוחת לע דומעל איה םילועה לש תילארשיה תוסנתהה םוכיסל סחייתהל תפסונ ךרד 

ובצמש רובס שילשכ ,רפתשה ובצמש רובס לודג־אל בור .םהלש הגיסנה וא תומדקתהה 

הניה םילועה לש םתסיפת ,לכה ךסב .רדרדתה ובצמש רובס ןטק טועימ קרו ,עובק 
.תימיטפוא 

לע ,ןושאר טבממ תוחפל ,הדיעמ הצרא תולעל היסורב םירבחל ץילמהל תונוכנה 

.הז ןיינעב הרורב הדמע טקונ וניא םילועה לש עירכמה בורה .הברהב התוחפ תוימיטפוא 

תוירחא לוטיל תונוכנ־יא :תיטסילאודיווידניא השיגל וז תילרטינ הדמע סחייל םיטונ ונא 

תאז־לכב וטקנש םיטעמ םתוא לש םהיתובושת תא םיחתנמ רשאכ .םירבח לש םלרוגל 

הלא לש םרפסמ לע הברהב הלוע ץראל היילע לע םיצילממה רפסמש ררבתמ ,הדמע 

.תולעל אל וצילמהש 

.םיקיתוו םילוע ןיב היצרגטניאה ךילהתב םיגלפמו םידחאמ םיטביה הלעמ ונרקחמ 

םידדחמ םה ,ינש דצמ ;תילארשיה הרבחל תובושח תומורת םימרות םילועה ,דחא דצמ 

ףוריצמ הבר הדימב תעבונ תוינשה .םהלשמ םישדח םיפיסומו םימייק םיטקילפנוקו םיעסש 

הליעפ הקיז לע רומשל םגו תילארשיה הרבחל ףרטצהל םג :הרואכל תורתוס תופיאש לש 

:םיכילהת המכ תועצמאב ,תוחפל תיקלח ,תבשוימ הריתסה .אצומה־תוברתל הפיצרו 

תויונח ,הקיזומ ,ןורטאית ,תורפס ,תונותיע) תיסור תוברת לש השינ תורצוויה .1 
.תילארשי־ללכ תיטפשמו תיטילופ ,תילכלכ תרגסמב (תוחמתמ 

םינוש םימוחתב םימישרמ םיגשיה וגישה ,םיטרפכ ,םילוע :תויללכ תורגסמב תונייטצה .2 

החלצהה יניחבת תא ולעה םה הלא םימוחתב .(טרופסב ,קט־יהב ,תונמואב ,הימדקאב) 

.םיקיתווה םירזגמה יבגל םג 

רישעמו ןווגמ יללכה קושב תישיאה החלצהה ןיבל תיסורה השינה חותיפ ןיב בולישה .3 

תא ,ונייהד ,"ילארשי" גשומה םצע תא ביחרמ הז ןוויג .תילארשיה תוברתה תא 
םיבלשה ומייתסהש רחאל .תילארשיה תוברתה תרגסמב ירשפאהו ריבסה ,רתומה 

ההזמל םג ךא תוחפ ליבגמל "ילארשי" גשומה ךפהנ ,היצרגטניאה לש םינושארה 

התמצועל רבעב ופיסוהש תומכסומ המכמ דרפיהל תצלאנ הקיתווה הטילאה .תוחפ 
.התוכמסלו 

דע .וז תכרעמב ינבמ יוניש המרג תיתוברתה תכרעמל םילועה רזגמ לש ותופרטצה .4 

־תינוליחה־תיזנכשאה תוברתה לש יטננימודהו יזכרמה הדמעמ היה םילועה תסינכל 

תמרב ,תינמז וליפא ,הדיריל םימעה־רבחמ היילעה המרג ןכא לעופב םא ללכו ללכ רורב הז ןיא 11 

.(1998 ,ןמסוז) ךפיהה תא םינעוטה םינלכלכ ףא שי .םיקיתווה לש םייחה 
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וליפא הקודה םהלש תיפוריאה הקיזהש ,םילועה תעפוה .תושלחיה תמגמב הקיתווה 

.זכרמל םינורחאה תא הריזחה ,םיקיתווה םיזנכשאה לש וזמ 

םתוביוחמ־יא לשב הרשפאתהש ,תרחא היגטרטסא םילועה וטקנ תיטילופה תכרעמב .5 

םתדמעל דוגינב .םהיניב תורשקתהו העונת שפוח ,ונייהד ,םיקיתווה תונחמה ןמ ימל 

שובכל וסינ םה יטילופה זכרמה תא ,יתוברתה הדשב תיפוריאה־תינוליחה תיבטוקה 

תוריחבה תוכרעמ שולש ןיבמ תחא לכב .םיינזאמ־ןושל לש דמעמ תשיכר ידיילע 

ךכב ומרתו ,הלשממה תושארל היציזופואה דמעומב םילועה בור ורחב תונורחאה 

הנחמ היה תוריחב תכרעמ לכבש יפ־לע־ףא ךכ וגהנ םה .ותריחבל תערכמ המורת 

לודג קחרמ לע רומשל םיטונ םילועה םירחובה יכ ררבתה ונרקחמב .היציזופואב רחא 

.םירמוש םיקיתווה םירחובהש קחרמה תמועל ועיבצה ודעבש הנחמה ןמ רתוי 

,העפשה לע םיקבאמ אופיא םיללוכ םימעה־רבח ילוע לש היצרגטניאה לש רכיהה־יווק 

הדמעהו ,םרתיהלו םורתל תונוכנ ,זכרמה לא םכרד ץורפל ידכ םירחא םיעסשב תועייתסה 

.שדוחמ ןחבמל תוילארשיה תולובג לש 

תורוקמ 

.היילע תטילקל דרשמה .1998 היילעה תטילק .(1999)(ךרוע)'ש ,רלדא 

םייגולויצוס םירקחמ ינותנ יפ לע היסורב םידוהיל סחיה" .(2000) 'ל ,בוקדוג 
.249-231 ,<19)4 ,דבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."1998־ 1990*ב 

,רבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."תירבה תוצראב םייטייבוס םידוהי" .(1995)ג"ס ,דלוג 

 2(17), 85-70.

.49-39 ,(17)2 ,דבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."תוראשהל הריגה ןיב" .(1995)'ב ,רוג 

תוצעומה־תירב ידוהי ."רבעמ תפוקתב תיטייבוס־תידוהי תוהז" .(1993) 'צ ,ןמלטיג 
.154-148 ,(16)1 ,רבעמב 

ידוהי ."היילעה יפלכ ילארשיה רוביצה תודמע" .(1993)'י ,ירמת־טואבנזורו 'ג ,ןאימד 

.183-178 ,(16)1 ,רבעמב תוצעומה־תירב 

רבעשל תוצעומה תירבמ םילועה :תויטילופ תויוברת שולש ןיב .(1996)'ת ,ץיבורוה 

.50 םוסרפ ,םיוויד ןוכמ ,תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .לארשיב 

:ךותב ."לארשיב יתוברתה בחרמב תוצעומה תירב יאצוי" .(1998)'א ,םשלו 'ת ,ץיבורוה 

.סנגאמ :םילשורי .(326-291 'ע) היילע לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקיס 'מ 

הייסולכואה לש ילכלכה הבצמ לע תוצעומה תירבמ היילעה תעפשה" .(1998)'צ ,ןמסוז 

היילע לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקימ 'מ :ךותב ."לארשיב הקיתווה 
.סנגאמ :םילשורי .(207-182 'ע) 

לש םישדח םילדומ ישופיח .לארשיב תיסור־תידוהיה היצנגילטניאה" .(2000)'נ ,גרבליז 

.212-196 ,(19)4 ,רבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."היצרגטניא 

תיסורה הפשב תונותיע :תואיצמב הליהקו המודמ הליהק" .(1999)'א ,םשלו 'נ ,גרבליז 

,<1>טי ,החוורו הרבח ."לארשיב תונידמה רבח ילוע ברקב הליהק ייח שודיחו 
 37-9.
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29 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א"סשת 

לש תודמע ?ןכ םג םילוע ,ןכ היילע" .(1993) 'ר ,םהרבו 'ג ,םחנמ ,ינ ,ןייטשפא־ןיול 

,(םיכרוע) םחנמ 'גו סאימחנ 'ד :ךותב ."היילע תטילק יפלכ ופי־ביבא־לת יבשות 

.(209-191 'ע> תירוביצ תוינידמו םייתרבח םיכילהת :ופי-ביבא־לת ירקחמ 
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תומר :ביבא־לת 

פוק 'י :ךותב ."תובלתשהל תולדבתה ןיב םימעה רבחמ םילועה" .(1995) 'מ ,קסיל 

.(174-167 'ע) 1995-1994 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה ,(ךרוע) 
.לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה :םילשורי 

הטיסרבינואה :םילשורי .הטיסרבינואב םייסור םירגהמ ,תעדה ךרד .(2000)'י ,דנרל 
.םילשוריב תירבעה 

,ילאיצוס ןוחטב ."90־ה תונש ילועל הסחי - תילארשיה הייסולכואה" .(1993)'א ,םשל 
 40, 73-54.

,רבעשל תוצעומה תירבמ םילועה תטילק יכילהת" .(1998) 'מ ,ןורקיסו 'א ,םשל 

לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקיס 'מ :ךותב ."םיירקיע םיאצממ :1995-1990 
.סנגאמ :םילשורי .(462-442 'ע) היילע 

,(18)3 ,רבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."ונמצע רחא שופיחב" .(1997) 'ר ,ןמלדונ 
 40-19.

־תירב ידוהי ."הטילקה לע םתעפשהו םיירמוח אל םימרוג" .(1995) 'מ ,הניקדולוס 
.175-166 ,(17)2 ,רבעמב תוצעומה 

."הדובעב םילועה לש םתובלתשה יכילהתו היילעה לש ישונאה ןוהה" .(1998)'מ ,ןורקיס 

:םילשורי .(181-127 'ע) היילע לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקיס 'מ :ךותב 
.סנגאמ 

."לארשיב רבעשל תוצעומה תירבמ םידוהיה לש תימצעה תוהזה" .(2000) 'ו ,גרבנטור 

.220-213 ,(19)4 ,רבעמב תוצעומה־תירב ידוהי 

 Blalock, H.M. (1967). Towards a Theory of Minority Group Relations. New
 York: John Wiley.

 Bonachich, E. (1973). "A Theory of Middleman Minorities". American
 Sociological Review, 38, 583-594.

 Brym, R.J. (1997). "Jewish Immigration from the Former U.S.S.R: Who?
 Why? How Many?" In N. Lewin-Epstein, Y. Roi and P. Ritterband (eds.),

 Russian Jews on Three Continents (pp. 177-193). London: Frank Cass.

 Farago, U. (1979). "Changes in the Ethnic Identity of Russian Immigrant
 Students in Israel (1973-1975)". Jewish Journal of Sociology, 2/(1), 37
 51.

 Peres, Y. (1988). "Stalemate: Structure Balance in Israeli Politics". Middle East

 Review, 20(4), 37-42.

 Peres, Y. and Katz, R. (1981). "Stability and Centrality, The Nuclear Family in

 Modern Israel". Social Forces, 59(3), 687-704.

 Ritterband, P. (1997). "Jewish Identity among Russian Immigrants in the US".

 In N. Lewin-Epstein, Y. Roi and P. Ritterband (eds.), Russian Jews on

 Three Continents (pp. 325-343). London: Frank Cass.
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 Tzaban, Y. (1997). "The Quandaries of an Israeli Minister of Absorption". In

 N. Lewin-Epstein, Y. Roi and P. Ritterband (eds.), Russian Jews on Three

 Continents (pp. 128-134). London: Frank Cass.
 Weber, J. (1994). "Introduction". In J. Weber (ed.), Jewish Identities in the New

 Europe (pp. 1-32). London: Littman Library of Jewish Civilization.
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םיידוהי םירגהמ - תוירבג לש םילדומב םיקחשמ 
*ילארשיה אבצב םייסור 

***טרופופר רמתו **רדפ־יקסמול הנדע 

תויזכרמ תונעט שולשב םויכ הצמתמ "תוירבג יהמ" הלאשה רוריבב ץרמנה קוסיעה 

איהו ,תחא הניאו הבורמ איה ,"תיעבט" הניאו תינבומ הניה תוירבג :וזל וז תורושקה 

הינבהה תיירואית לע רקיעב תוכמסנ הלא תונעט .דימת (hierarchical) תיגרדמ 

רשקהב־תוירבג תורקוחה תודובע לש הכורא הרוש הבינהש ,תיתרבחהו תיתוברתה 

 (masculinity in context) סחייתהל ילבמ תוירבג ןיבהל רשפא־יאש תוחינמ רשאו

תירבג תוברת ,הלש םייתוברת םיגוצייו תוירבג ייומיד םינחוב הלא םירקחמ .רשקהל 

,תירבג הטילש םיננוכמה םייתרבח םירדסהו חוקיפ ינונגנמ ,הל םירושקש תורבח יכילהתו 

לש הביטקפסרפמ ונודינ הלא לכ ."רבג תויהל" לש היווחה לע תויודעו םייודיו םג ומכ 

תא .הנתשמו תבצעתמ ,תעקושמ תוירבגה םהבש םיירוטסיהו םייתרבח־םייתוברת םירשקה 

.ריתהל טעמכ רשפא־יא ־ הלש רשקההו תוירבגה - וזה הקיזה 

הלש םייסחיה םיטביהה תא ףשוח "תוירבג יהמ" ביבס ירקחמה חישה ,וז טבמ־תדוקנמ 

.םזילאיסנסאהו םזינימרטדה ,תוילסרווינואה תוחנהמ ,המ־תדימב תוחפל ,התוא ררחשמו 

לש החנזהל ליבוה ןותנ יתוברת רשקה ךותב הנוגיע תועצמאב תוירבגה לש הרוגתא ךא 

תוירבג לש םילדומ םהבש ,יתוברת־ןיב רבעמ לש םיבצמ לע ךמסנה תוירבגה רקח 

ירוטסיה־ונתא חותינב םיקסועה םירקחמה לש םרפסמ .םישגפנ םינוש םייתוברת םירשקהמ 

לדגו ךלוה הנותנ הרבחב תוינרדומ-תויתרוסמ שגפמה לע תוננובתה ךותמ תוירבג לש 

תוננובתה ךותמ תוירבגב ןויד ןיידע רסח ךא ,(Hodgson, 1999)ןורחאה רושעב םנמוא 

.תוימואל־לע תוליהק וא הריגה יבצמ ןוגכ ,תויוברתו תורבח םיצוחש םיבצמ לע 

התוא םישיגפמו רכומה רשקההמ תוירבגה תא םידקועה ,הלא םיבצמ רקחב ,ונתנעטל 

תייגוס לש ףסונ רוריבל לאיצנטופ ןומט ,תוירבג לש םירחא םיגוס םע שדחה םוקמב 

הריגה יבצמ תניחבל הבר תובישח תוסחיימ ונא ,וז תיללכ הנעט לש רשקהב .תוירבגה 

.תרגהמה תוירבגהו רגהמה רבגה רקחל ,תורחא םילימב וא ,םירגהמ לש תויווח ךרד 

שיש תועמשמה רוריב תועצמאב םירגהמ לש תירבג תוהזבו תוירבגב תקסוע וז הדובע 

ךמתנ הז רקחמ .לארשיל תיסור תידוהי הריגה לע ףתושמ ירקחמ טקיורפ לש רצות וניה רקחמה * 

רקחל ןוכמה ;Memorial Foundation for Jewish Culture ;עדמל תימואלה ןרקה :ידי־לע 

רקחל לוכשא יול ןוכמו ;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה־תיב ,ךוניחב חופיטה 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הרבחה יעדמל הטלוקפה ,לארשיב הרבחהו הקיטילופה ,הלכלכה 

לכ ךרואל ונתוא רישעמו החנמ ,הוולמ תרקוח־תרגהמכ הלוקש ,דנרל הילויל תודוהל וננוצרב 

םייסורה םיטנדוטסל הקומעה ונתדות ,ףוסבלו .הכירעה לע ץיבומרבא הויאל תדחוימ הדות .רקחמה 

.הריגה לש התועמשמ לע הברה ונתוא ודמילו םרופיס תא ונמיע וקליחש 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיפוצה רה ,ךוניחל רפסה־תיב ** 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיפוצה רה ,תילאיצוס הדובעל רפסה־תיבו ךוניחל רפסה־תיב *** 
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שדחל ןשיה םוקמהמ םירגהמה םע םירבועה ,תוירבג לש םילדומ לש בחרמב הדידנל 

תניחב ךות תוימוקמבו הריגהב ,תוירבגב תקסוע הדובעה .םיימוקמ םילדומ םישגופו 

אוהש םייתוברתה םילדומה חונעפו ,תימוקמה תוירבגל הנקמ רגהמה רבגהש תויועמשמה 

.השדחה הרבחב ירבגה גרדמב ותומקמתה ךילהתב תירבגה ותוהז תא בצעל תנמ־לע סייגמ 

תיאבצ תוירבג :ילארשיה הרקמה 

הרבחה לש תוירבגה תריזב הז דצל הז םימייקתמ תוירבג לש םידחא םילדומ 

תא באושה ,"יחרזמה רבגה" לדומ :םה םיירקיעה םילדומה .תיוושכעה תידוהיה־תילארשיה 

־תידוהיה תוברתהמ קנויה ,"םכחה דימלתה" לדומ ;תינוכית־םיה תוברתהמ ותועמשמ 

לדומה ךא .תיברעמה תילבולגה תוברתה לע ןעשנה ,"שדחה רבגה" לדומו ;תולגב תיתדה 

."ילארשיה םחולה רבגה" לש לדומה ןיידע אוה וז הריזב רתויב יטננימודה 

Mosse, 1996;) תוירבג לש לאידיאהו ןויערה םוליגב הזל הז םירבוח תוירבגו תויאבצ 

 1994 ,Arkin Dobrofsky, 1978; Morgan), קזח וניה םהיניב גוזימה לארשיב ךא

ינשב ןגועמ םחולה רבגה לדומ .תוירבגה לש ינומגהה לדומה תא ןנוכמו דחוימב 
תויזכרמה תורטמה תחא 1."שדחה ידוהיה"ו "רבצ"ה - תינויצה הכפהמה לש דוסי־ייומיד 

ידוהי" חימצהלו ,"יתולגה ידוהיה" תא התיא דחיו ,הלוגה תא לולשל התייה וז הכפהמ לש 

ידוהיהמ וחורבו ופוגב קהבומב הנוש תויהל רומא היה שדחה ידוהיה .לארשי־ץראב "שדח 

;Biale, 1992 ;1997 ,ןמזולג ;א1997 ,ןיראיוב) שולתו שלח ,ישנכ ספתנש ,יתולגה 

 1991 ,Boyarin, 1996; Gilman). קזח וניה ,שדחה ידוהיה תומד תא םלגמה ,"רבצ"ה,

ןיוצימל תועיגמ הלא תונוכת .(1997 ,גומלא) ותמדא לע ןגמו םואלב קבד ,חושק ,יצרא 

ןגמה רבגה יומיד .השדחה המואה ןוניכל יעצמאהו למסה וניהש ,ילארשיה םחולה סותאב 

הפיפחה תא םיססבמ ,וידחי םירבוח תילארשיה הרבחב אבצה תויזכרמו תדלומה לע ופוגב 

הלש יזכרמה רוביגהש הברקהו הרובג לש תוברת םיננוכמו ,יברק לייחל ינקת רבג ןיבש 

,תוימצע לע רותיווב ,תושגרב הטילשב ,ףוג עומשמב ןייפאתמ הז רבג .םחולה רבגה אוה 

.(Ben-Ad, 1998; Gal, 1986) םימחול תווחאבו ןוכיס תליטנב 

.םירחא םילדומ החודו ,ול ץוחמו אבצה ךותב תוירבגה תא בצעמ לייחה־רבגה לדומ 

תא רידגמ אוהשכ ,הלוכ הרבחב תוירבגה תסיפת תא למרנמ ילארשיה אבצה וז ךרדב 

.םירבג ןיב גרדמ יסחי רצויו הלש םיניקתה םייוטיבה 

רוריב לש םיצרמנה םיכילהתה ןמ קלחכ ןורחאה רושעב תרגתואמ תינומגהה תוירבגה 

ןבומ היהש המ תא הלאש ןמיסב םויכ הדימעמ וז הרבח .תרבוע תילארשיה הרבחהש תוהז 

שדחמ תנחוב איה הז ךילהתמ קלחכ .תונויצה לש תושודק תורפ הברה תצפנמו ,וילאמ 

העינהה ביבס םויכ םייקתמ בקונ חיש .תיאבצה תוירבגה תא םג אליממו ,תויאבצה תא 

 (motivation) לש ויפוא הז ללכבו ,תויברקה לש התוהמ ,אבצה ןמ תוטמתשהה ,תרשל
יאנתכ םויכ םג תספתנ רבג־לייח תויהל העיבתל תונעיהה ,הז םע דחי .םחולה רבגה 

.רחא יאבצ תוריש לכל סחיב הרורב תונוילעמ ןיידע הנהנ יברקה תורישהו ,תוילארשיל 

יפ־לע החנומה ירדגמ ןויווש רוציל םנמוא הרתח תונויצה .תוישנ לש שדח לדומ הנבנ אל םישנ יבגל 1 

.רזחוש - םאו "שיא תשא" - השיאה לש יתרוסמה לדומהו ,הרק אל רבדה לעופב ךא ,ירבגה לדומה 
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33 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א"סשת 

לכל ,תינפומ ןיידעו ,התנפוה ינומגהה לדומה ץומיאל הפיקתה תיתרבחה העיבתה 

תיתרבח היצרגטניאל ,תוילארשיל החכוה הווהמ וז העיבתל תונעיההו ,"שדח הלוע" 

ילארשיה אבצל םיסייגתמ םירגהמה רשאכ דחוימב תטלוב וז העיבת .תויתולגה תקיחמלו 

םישגופ םה אבצב .(1999 ,יאתבש ;84-83 ,1999 ,קסיל ;151-129 ,1994 ,הקנולבי) 

םילדומה תא הז שגפמל םתיא םיאיבמ םהשכ ,וצמאל םיפוצמ םהש קזח תוירבג לדומ 

םהלש תיאבצה היווחה תא םיגיצמ םירגהמ םירבג ובש ןפואה רוריב .םהל םירכומה 

סחיב תונשרפ דציכ ונתוא תדמלמ וזכ הניחב ."תרגהמה תוירבגה" לע דומלל רשפאמ 

.תירבגה תוהזה תא שדחמ תבצעמ - םישדחו םינשי - תוירבג לש םילדומל 

םינייאורמה לע 

־תירבמ םיידוהי םירגהמ תטילק לש ץרמנ ךילהת לארשי הרבע ןורחאה רושעב 

םילבקתמ ,םאצומ־ץראב ינתא טועימ וויהש ,הלא 2"םייסור םידוהי" .רבעשל־תוצעומה 

תומכה .תוחרזא לש תידיימ הלבק ךות ידוהיה בורל םיפרטצמו תדלומל םיבשכ לארשיב 

םמיע םיאשונ םהש יתוברתה ןוהה םע דחי (שיא ףלא תואמ הנומשכ) םירגהמה לש הרידאה 

לומ לא םהלש חוקימה חוכ תא םיקזחמו תילארשיה תוירוביצב םתוחכונ תא םיססבמ 

.<1998 ,ןמלדונ ;1997 ,םשל ;1995 ,קסיל) םיקיתווה 
הז הריגה לגב לארשיל ועיגהש תויטנדוטסו םיטנדוטס השולשו םיעברא לש םירופיס 

םתיצחמ) םינייאורמה .ןאכ גצומה רקחמל סיסבה םיווהמ םיעשתה תונש תליחת לש 

הבקסוממ ואב םתיצחמכ) רבעשל־תוצעומה־תירב לש תונוש תוקילבופרמ ועיגה (םירבג 

םעיגה רחאל םינש עברא דע שולשכ ,תונויארה וכרענ הבש הפוקתב .(גרוברטפ־טנסמו 

םבור ,הובג ימדקא דסומב תוחפל םייתנשכ םירקחנה םיטנדוטסה לכ ודמל רבכ ,לארשיל 

הרשע־עשת ןיב ענ םליג .תירבעה הפשב בטיה וטלשו ,תירבעה הטיסרבינואב (850/»> 

םירוה שי <850/«) םבורלו ,םיאושנ ויה אל (םיינש איצוהל) טעמכ םלוכ ,שמחו םירשעל 

־תידוהיה היצנגילטניאל םיכייתשמכ םמצע תא םיספות םה ,ללככ .ימדקא עקר ילעב 

.וז תוהזמ קלחכ ההובגה הלכשהל תודסומב םהידומיל תא םיגיצמו ,תיסורה 

.םתדלומ־ץראב םיינוכיתה םהידומיל תא ומילשהש רחאל לארשיל ועיגה םירגהמה 

תא דדחמ אוהש ןוויכמ ונניינעל דחוימב ןיינעמו בושח םהייח ךלהמב הריגהה יותיע 

תויהל"ל "ה/רענ תויהל"מ רבעמהו יתוברת־ןיבה עסמה :תוירבגל הריגה ןיב שגפמה 

השדחה ץראל םמיע םיאשונ םיטנדוטסה ,הז םע דחי .הזב הז םלצא םיבלושמ "השיא/רבג 

לדומה תא רקיעבו ,םתדלומ־ץראב תורבחה ךילהתב ושכרש תוירבג לש םישבוגמ םילדומ 

תידוהיה היצנגילטניאה ינב ןכש ,הז לדוממ קלח וניא יאבצ תוריש .יסור־ידוהי־רבג לש 

תבוח לש הדלות ץראל הריגהה התייה םירקמה ןמ קלחב - וז הבוחמ קמחתהל וסינ 

השימח קרש הדבועה תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע .החפשמה ינבמ דחא לש אבצל תוסייגתה 

.םתדלומ־ץראב אבצב ותריש םינייאורמה ןיבמ םירבג 

תונווכמ .יאבצה תורישה יפלכ ילילשה םסחי תא לארשיל םמיע םיאשונ םירגהמה 

,אבצב תרשל הבוחה םע לארשיב תשגנתמ ־ "לייח תויהל אל" ־ וז תיסיסב תיתוברת 

"היסור" םיחנומב ןיפולחל םישמתשמ ילארשיה רוביצהו רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמה 2 

.הז רמאמב םג ןיפולחל הלא םיחנומב שמתשנ ןכל ."םימעה־רבח"ו "תוצעומה־תירב" 
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ילארשיה אבצב םייסור םיידוהי םירגהמ טרופופר רמתו רדפ־יקסמול הנדע 34 

תצובקמ םירבגה לכ ,קוחל םאתהב 3.תוחרזאה תובוחמ דרפנ־יתלב קלח הניהש 

ולביק הרשע־הנומש ליג ירחא ץראל ועיגהש םישנה וליאו ,ל"הצל וסייוג םינייאורמה 

ליגב אבצל םתוסייגתה אוה הז רקחמב םירגהמה םירבגה לש ףתושמה ןייפאמה .רוטפ 

ריעצה ,םהל דוגינב .םהירחא וא הטיסרבינואב םידומיל ידכ ךות ללכ־ךרדב ,תיסחי רגובמ 

.יביטמרונה ישיאה־יתרבחה טירפתהמ קלחכ ןוכיתה םויס םע דיימ לייחתמ ילארשיה 

תונוש תודיחיב ותריש םה :םינווגמ ויה םינייאורמה םירבגה לש תורישה ילולסמ 

תוגרד ואשנ ,(ילוכו תיאבצ הרטשמ ,תושילש ,ףרועה דוקיפ ,םינחתות ,םילגר־ליח) 

רקוח ,ינוגרא ץעוי ,םיבשחמ שיא) םינווגמ םידיקפת ואלימ ,(םיניצקו םירגוח) תונוש 

,ליגר תוריש) םיגוש םילולסמב (ילוכו םילגר־ליחב לייח ,ןחתות ,תיאבצה הרטשמב 

אל ורחב םהמ המכ .<םאצומ־ץראב אבצב רבכ ותרישש הלאל הבסה וא םילועל הדותע 

םיטנדוטסה ויה ןויאירה ןמזב ."אבצהמ וטמתשה" תילארשיה הרבחב ארקנש המ - תרשל 

ויה םירחא ,(םינש שולש) ליגר הבוח תוריש ומייס קלח :םתוריש לש םינוש םיבלשב 

.רצוקמ תוריש ומייסש רחאל ונייארתה םתצקמו ,הדותע ידומילב 

תונויארה לע 

תירבעה הפשב וכרענש םיחותפ קמוע־תונויאר תועצמאב וקפוה הריגהה ירופיס 

תודילי ןניה תונייארמה ןיבמ םייתש .דרפנב תחא לכ ונייארש תונייארמ שולש ידי־לע 

.רבעשל־תוצעומה־תירבמ תרגהמ תיטנדוטס הניה ,םינייאורמל המודב ,תישילשהו ,ץראה 

.תחא השיגפמ רתוי השרדנ םירקמה בורבו ,יצחו תועש שולשכ עצוממב ךשמנ ןויאירה 

ידכ קר הברעתה תנייארמהו ,םתריגה רופיס תא ישפוח ןפואב רפסל ושקבתה םינייאורמה 

תרגסמ תתל ידכ .םישודגו םירישע םירואית קיפהל ידכו תונבומ־אל תודוקנ ריהבהל 

וקסעש רתוי תונווכמ תולאש ןויאירה לש ינשה בלשב ולאשנ ,תונייארמה לכל תפתושמ 

לש םייומיד ,רבעשל־תוצעומה־תירבב "ידוהי תויהל" לש היווחה :ןוגכ םירדגומ םיאשונב 

.השדחה ץראבו אצומה־ץראב "רחא"ה לשו "ימצע"ה לש תוסיפתו ,השדחהו הגשיה ץראה 

ךילהתב םייתועמשמ םישנאו תוערואמ ,םיקרפ יבגל טרפל םינייאורמה ושקבתה ןכ־ומכ 
.הריגהה 

עמשנה ינשרפה לוקה .תונייארמה שולש ידי־לע אתווצב השענ תונויארה חותינ 

ןתמו־אשמ לש אצוי־לעופ אלא ,תויונשרפה שולש לש עצוממ וא הרשפ וניא רמאמב 

תורקוח יתש ןיב ,ץראה תודיליל תרגהמה ןיב להנתה הז ינשרפ ןתמו־אשמ .ינשרפ 

הדמע ןיבו ,(יתחפשמ עקר ,תידמעמ תוכייתשה) םינוש םייתרבח םישרוש תולעב תוימוקמ 

תיתרוקיב תיגויצ־טסופ הדמע ןיבל "םעה אבצ" לש הסיפתב תלגודה תינויצ תיגולואידיא 
.וז הסיפתל סחיב הלאש ינמיס הביצמה 

לש הרהבה - ישיאה רופיסה ,הנושארה :תומר שולשב ךרענ אבצה ירופיס לש םחותינ 

ל",דצ חתיפ ,םתוא טולקל ץמאמ ךותמו ,יאבצה תורישל םירגהמה לש וז תוסחייתהל תועדומ ךותמ 3 

הרשכה ילולסמו ,תודיחיו םידיקפת לש םיגוס ,תורישה ךרוא תניחבמ) םידחוימ תוריש ילולסמ 

לש םינוש םירדסה דצל שדוק יאבצ ןויסינ לש תונוש תומרלו תונוש ליג־תוצובקל םימיאתמש 

דרשמ לש ל"הצב םילוע תוריש תועצמאב) תוקקזנ תוחפשממ םילייחל תיתרבחו תילכלכ הכימת 

.(Lomsky-Feder Sc Ben-Ari, 1999) (הטילקה 
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35 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-אי 

רופיסה לש רשקהב הלא תומית לש הקירוטרה חותינו רופיס לכב תויזכרמה תומיתה 

תויזכרמה תומיתה לש שוריפו ןוימ ־ המלש הדיחיכ םירופיסה לולכמ ,היינשה ;םלשה 

חותינ ־ יללכה רשקהה ,תישילשהו ;םינושה םירופיסב םיעיפומה םינושה תולוקהו 

.תילארשיה הרבחהו היסורב םיידוהי םייח ,הריגה יכילהת לש רשקהב לולכמכ םירופיסה 

הריגהו תוירבג ,(narrative) רפיס 

םירפיס ,(Hall, 1996,4)"ימצעה לש רופיסה ךותמ תועבונ" תויוהז יכ החנה ךותמ 

תונעיהה .רגהמה לש ותוהז ןוניכ לש ינשרפה דמימה לע דומעל םירשפאמ םירגהמ לש 

תועדומה תא קימעהלו וייח לע בורקמ ןנובתהל רגהמה תא תבייחמ ומצע לע רפסל 

Myerhoff, 1980;) תוננובתה לש טקייבואל ויתויוסנתה תכיפה ךות ,ולש תיביסקלפרה 

 1976 ,Watson). םרשפל תדרל םיסנמ ,תויווחו םיעוריא םהירופיסב םילעמ םירגהמה

,םיטירסת ,םייומיד - םייתוברת םילדומ תועצמאב תועמשמ םהל קינעהל םישקבמו 

,םיימוקמ םילדומ םיחנעפמ םה הז ךילהתב .םהל םישיגנש - תומכסומו תויתרבח תויפיצ 

.םירחא תוחדלו םימיוסמ םילדומ ץמאל םירחובו םינשי לומ םישדח םילדומ םידימעמ 

היווחה ןיבל םלועה לע לדומה ןיב ,יתוברתה ןיבל ישיאה ןיב ןכ םא שיגפמ רופיסה 

םירגהמה רופיסה תועצמאב ."םשמ"ו "ןאכמ" םינוש םייתוברת םילדומ ןיבו ,םלועב 

.םתוהז תא שדחמ םיננוכמו םיימוקמל סחיב םמצע תא םימקממ 

םיימוקמ םילדומ לומ לא תירדגמה םתוהז תא םג םיררבמ םירגהמה םירופיסה ךלהמב 

,תוהזהמ דרפנ־יתלב קלח וניה רדגמהש הדבועה םצעמ .םישגופ םהש תוישנו תוירבג לש 

רבעמהמ דרפנ־יתלב קלח הניה "(השיאכ וא) רבגכ ינא ימ" הלאשה םע תודדומתהה 

.(Conneii, 1995, 89-92 :םג ואר)ישיאה רופיסהמו יתוברתךיבה 

.דחאכ םישנהו םירבגה לש םהירופיסמ הלוע תילארשיה תיאבצה תוירבגה אשונ 

ירופיסל םג תובישקמ ךא ,םירבגה לש "אבצה ירופיס"ל רקיעב תוסחייתמ ונא חותינב 

תוירבגו תויאבצ םיאשונה לע תורבדמ םישנה .אבצב ותריש אל ןהש יפ־לע־ףא םישנה 

לש אוה ןלוק .(חא ,לעב ,רבח) ןהל םייתועמשמ םירבג לע תורפסמ ןה רשאכ רקיעב 

תוירבג לע בושחל רשפא־יאש ןוויכמ ,ךכמ רתוי .וחוכו ודוחיי ןאכמו ,ץוחבמ־תוננובתמ 

.תוירבגה תנבהל חתפמ םישנה לש ןלוקב תוארל שי ,(ךפיהלו) תוישנ אלל 

וראית םינייאורמה רשאכ ינטנופס ןפואב הלע תילארשיה תינומגהה תוירבגב קוסיעה 
4:תוילארשיה לשו ילארשיה לש םביט תא 

.םיאולימ ,המחלמ ,אבצ הז הלש עטקהש הנידמ תאזכ הז [:לאינד] 

,אבצ לש רשכה רבע אל םיוסמ ןבומב אוה אבצב תריש אלש רבג [:בקעי] 

.םיילארשי םייח לש 

אל ינא זא ,אבצב יתייה אל ינא .םינוש [םייסורה םירבגה] ונחנא [:ילוטנא] 

.הפשה לכ ,הזה גנלסה לכ תא עדוי 

הרבחב ספות אבצהש יזכרמה םוקמב םיניחבמ םירגהמה ,לארשיל םאוב רחאל רצק ןמז 

תוירבגל תויאבצ ןיב הפיפחה תא תולקב םיהזמ םה .םיימוקמה לש םהייחבו תילארשיה 

.םייודב תומשה לכ 4 
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יגוציי םע שגפמה ךרד ,םתדלומ־ץראב דוע וז הפיפחל םירע ויה םקלח .תילארשיה הרבחב 

,לשמל ,ךכ .רבעשל־תוצעומה־תירבב תוילארשי תויוגיצנ ידי־לע ורבעוהש תוילארשיה 

והשזיאו רטפוקילה םע הנומתה תא תרכוז ינא" :האוב םרט הדמל רשא תא הנאי הראית 

".םידמב דיב די םיכלוה הרוחבו רוחבו ,קנע הדש 

ימוקמה וילאמ־קומה רוערע 

הרושה ןמ רבגל ךפהנ אוה יאבצה תורישה ךרדש הדבועה תא האור ץראה דילי 

,רדפ־יקסמול) הילאמ תנבומ ,דניה תויאבצל תוירבג ןיב הקיזה ,ותניחבמ ."תיעבט"כ 

םירגהמה .וז הקיז החודש ,יסורה רגהמה יבגל רבדה ךכ אל .<1987 ,ךילביל :1998 

ןוניכב אבצה לש ותויזכרמ תאו אבצ-ילארשי־רבג הקיזה תא רוריבב םנמוא "םיארוק" 

ןאכ היה ,ןאכ דלונש ימ הז יתימא ילארשי" :השימ ריבסמש יפכ ,תילארשיה תוירבגה 

םימגרתמ םה ןיא ,ןמזב־וב ךא :"םילארשי ולש םירבחה לכ טעמכו ןונבלב ןאכ היה ,אבצב 

החוד ,רקיעב "תוכלמ תרזג"כ תורישה תא ספותה ,יסורה ריעצה .תישיאה המרל וז הנבה 

סילזיימ) תוירבג שומימו םואלל המורת :םיימוקמה לש םיירקיעה העינהה תורוקמ ינש תא 

בורל םישמתשמ םה ,אבצל םתוסייגתה לע םירבדמ םיסורה רשאכ .<1989 ,םירחאו 

:(היליא) "סייגתהל שש אל ינא" ;<השירג> "[סייגתהל הצור] שממ אל" :ןוגכ םידגיהב 

תרגסמל סנכיהל הצור ךכ־לכ אל ינא" ;<ייגרס)"אבצב תרשל יתיצר אל ןושארה עגרהמ" 

.תולצנתה וא תוטבלתה אלל ,בורל תויעמשמ־דח ןניה םהיתויואטבתה .(בקעי) "תאזה 

ארונ המלידב יח ינא" :המיד לש וז תמגוד ,רתוי תויכרע־וד תויואטבתהב לקתיהל רידנ 

ךרדכ סייגתהל ןוצר לש םירקמב לקתיהל ,רתוי דוע רידנ ".יאבצה תורישה יבגל השק 

הרבחל] סנכיהל ךרדה [תוסייגתהה] הזש יתבשח" :קיזייא לש הרקמה תמגוד ,בלתשהל 

".יתיסינו ,הנוכנה הדיחיה ךרדה וז ,[תילארשיה 

םע םשגפמ םירקמה בורב ,ואל םא ןיבו העינה ךותמ אבצל םיסייגתמ םה םא ןיב ךא 

תא לצנמ וניא ,םחור־תרומל ,ל"הצש םתשוחת לשב רקיעב ,השקו בזכאמ וניה אבצה 

םירגהמה תא הדידמה תנווכמ תוינידמ ךותמ םאו תוליעי רסוח ךותמ םא ,םהירושיכ 

.תינוחטב הניחבמ םישיגר םידיקפתמ 

םינימאמ םה ,אוה ךופהנ ,יגולואידיא יפוא תאשונ הניא יאבצה תורישל תודגנתהה 

םה הז םע דחי ךא :תוימואל תודמעב םיקיזחמ ףא םבורו ,םילייח הכירצ הקזח הנידמש 

תא לבקל םתונוכנ רסוח .םתוירבגו םתוחרזא שומימל הריזכ אבצה תא םיספות םניא 

.יאבצ תוריש החודה יסורה ידוהיה תוירבגה לדומב ורוקמ אבצל תוירבג ןיב רשקה 

קלח וניא יאבצה תורישה יכ רורב רסמ הינבל הריבעה תיסורה תידוהיה החפשמה 

Lomsky-Feder 81 Rapoport,) תורגבלו תוירבגל רבעמל יוארהו יוצרה טירסתהמ 

ויבא תיב יכ תנייארמל ריהבהל הסנמ אוהשכ ,דוגינה ךרד לע תאז אטבמ לאוי .(2000 

,אבצב היה אוה ...יטסיאו'צמ רתוי ,רתוי ירבג ךוניח הז אבא" :יסופיט־אל ידוהי תיב היה 

תוירבגב תמלוגמ תיסופיט־אל תוידוהי ".אבצהמ וקמחתה םידוהי הברה רשאכ ,לשמל 

תידוהי תוירבגל תויאבצ ןיב הקיזה רסוח תא שיחממ קיזייא .תיאבצ תוירבג ־ תרחא 

לש תואיצמל יתסנכנ" :תילארשיה הרבחה םע ולש ןושארה שגפמה תא ראתמ אוה רשאכ 

תא ריבסמ אוה ךשמהב '"???םידוהי הלא !הללאוו' :יתרמאו ,םילשוריב תיזכרמה הנחתה 
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ףוצרפ םעו תחרק םע םיריעצ וא ,קשנה םע ,םילייח םהש וא ...הלאכ םלוכ" :ותאילפ רשפ 

לכ יתיאר הפו :סדנהמ הזכ ,הטיסרבינואב דמולש דחא הז ייניעב ידוהי ...יטפמיס־אל 

םה ,לייח םיאור "םיירט" םילוע דשאכ ,ןכל .תרחא תודהי םינמסמ קשנ םע םילייח ".ינימ 

ךלהמב תירקת לע דראודא לש וחווידמ הלועש יפכ ,תיסור רבוד וניא אוהש שארמ םיחינמ 

:אבצהמ השפוח 

,םירמואו םירבדמ םהו םילוע לש גוז םש ךלוהו ,קוריה ןדימייצה םע יתייה 

םתא" ,תיסורב רמואו םלומ בבותסמ הככ ינא ."קי'צלייח ,ןכסמ הזיא ,יוא" 

אל ,אל הז םואתפ ,םהל רזומ היה הז [םהדנ גוזה] "!?הההההא" ."םיקדוצ 

.םידמ םע תיסור רבוד ־ דחיב ךלה ךכ־לכ 

הימוטוכיד תונבל הטווס תא העינמ ץראב המיע םישגפנ םירגהמהש תרחאה תוירבגה 

:"םוקמה ןב" ילארשיל "ןדמלה ידוהיה" ןיב הרורב 

.היסורב וילא יתלגרתה אל ינאש ,הנוש יתוכיא רבג [לארשיב] יתיאר ינא 

ול שיש ,הבוג ול שיש ,רטמ הזיא לש םייפתכ הזיא ול שיש ידוהי רבג הז 

לש אלא ,[היסורב ומכ] הטיסרבינואב רוספורפ הזיא לש אל ,םינפ הזיא 

.המדא לש םדא־ ןב 

"ןמז זובזב" הנושארבו שארב וניה יאבצ תוריש ,"הטיסרבינואב רוספורפה" יניעב 

חכונל תמצעתמ וז השוחת .םירגובה םייחל הסינכלו תיעוצקמה הריירקה שומימל הערפהו 

.(הרשע־הנומש ליג)יסופיטה ילארשיה סייגתמהמ הנוש ליגב םיסייגתמ םבורש הדבועה 

לש תיתרבח־תיתוברת הרדגהו תוסייגתה ,יגולונורכ ליג ןיב הקיזה תא הרפמ וז הדבוע 

תדעוימה ,תויברקב "קחשל" ידכמ םירגובמכ םמצע תא םיספות םירגהמה ,ןכא .תורגב 

רובעל ,הלילב תודשב ץורל ךלוה אל רבכ עבראו םירשע ןב" :רתוי םיריעצל םתעדל 

".הלאכ תויוטשו תועסמ 

תא םג אלא ,תורגבל רבעמה לש ילארשיה טירסתה תא קר אל רפמ רחואמה תורישה 

ןוכיתמ רבעמה ,הז טירסת יפ־לע .יסורה ידוהיה רבגל דעוימה חתפמה־טירסת 

יתלכשהה ףצרה .החפשמ תיינבו הדובע תאיצמ ופוסו ,יכשמהו רישי וניה הטיסרבינואל 

ידוהיה דליה לש וכוניחב יזכרמו עובק רסמ םניה ךרדה לכ ךרואל תידומילה תונייטצההו 

הנבי אוה וידומיל רמג םעש איה ריעצה יסורה־ידוהיהמ הייפיצה .(1999 ,רנרל) יסורה 

תורישהש םיפצמ םירגהמה ,ןכל .סנרפיו ןתחתיש - תישגרו תילכלכ הניחבמ חוטב תיב 

םהירושיכ תא הצמי (הדותעה תרגסמב םידומילה רחאל םיסייגתמש הלא דחוימב)יאבצה 

תויהל םיצור םניא םה .םהלש תיעוצקמה הריירקה תיינבב בלש הווהיו םיילאוטקלטניאה 

ןיעידומב ,רקחמב - "ןבל ןוראווצ ילייח"כ תרשל םיפידעמ אלא ,םייברק םילייח 

.(Carmen et ai., 1997 :םג ואר> םיבשחמבו 

סותא לש תיעמשמ־דחהו הרורבה תונוילעה תא םג ןכ םא םיחוד םייסורה םיטנדוטסה 

המיחל ךרד םתוירבג שומימל תופיאש לכ םהל ןיא .תיאבצה תוירבגה תרדגהב םחולה 

הב םיכוז הלא םידיקפת יאשונש תיתרבחה הרקויל בטיה םיעדומ םהש יפ־לע־ףא ,תיברק 

איה םג הרגיהש) תנייארמל ריבסמ אוהשכ הפי תאז שיחממ היליא .תילארשיה הרבחב 

תא" :יאבצה דובירה תא (לארשיב אבצה תא הריכמ הניא איהש חינמ אוה ןכלו ,היסורמ 

ןמזב־וב ".םיקינבו'ג לש תודיחיו תויברק תודיחי ןיב תימוטוכיד דואמ הקולח שיש תעדוי 
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חור התואב .ךפיהל אלא ,קינבו'ג ותויהל סחיב תוחונ־יא וא תמוערת לכ עיבמ וניא אוה 
:לאוי רפסמ 

.[ןוימו הטילק סיסב] ם"וקבל יתוא ואיבה זא ,הדותעה תא יתקספהשכ 

.תויהל לוכי אל [ינא] שבוח .יאנספא וא שבוח ,םיסוטמ יאנוכמ יל ועיצה 

םוקל" ורמא זא ,"?הז המ" יתלאש ,םיסוטמ יאנכט ;הזו ,םדמ דחפמ ינא 

.רדסב הז יאנספא ?הז תא ךירצ ינא המו ,"םיסוטמל הלילה עצמאב 

.רתויב ךומנ (status) בצימ לעב דיקפת ,תוחונ ימעטמ ,רחב ךיא ראתמ לאוי 

אליממ היובשו ץראה תדילי) תנייארמה התסינ טעמ תיביטקובורפ הלאש תועצמאב 

אל" :יברק־אלה ודיקפתל ןתונ אוהש תועמשמה תא ררבל (תינומגהה תוירבגה תרדגהב 

:תוימוקמה תומכסומהמ ררחושמ ,הנע אוהו "?'רבג־תוחפ'ל ילוא הווש יאנספאש תשגרה 

היה רשפאש ומכ ,אוהש ומכ ילש לאיצנטופה תא םילצנמ אלש [אוה] יתשגרהש המ !אל" 

םילהוא םיקהלו תוצלוח לפקל ,יזיפה ,ילש חוכה תא קר םילצנמ םה ;חומה תא לצנל 
".רבדמה עצמאב 

קר אל יוטיב ידיל האב יתועמשמו יטנוולר תוירבג לדומכ יברקה סותאה לש הייחדה 

תונעיה־יא לש רתוי קומעה ןבומב אלא ,םייפרוע םידיקפתב תוריש לש טושפה ןבומב 

סחיב ולש תורזה תשוחת תא גיצהל רחוב ייגרס .יברקה לייחב םימולגה םיירבגה םידוקל 

ולקתנ אל דוע םעפ ףא םהש יל ורמא םידמב יתוא וארש הלא לכ" :ופוג ךרד הלא םידוקל 

תא המדמ אוה ןויאירה ךשמהב ".הרגשלו קשנלו אבצלו םידמל םיאתמ־אל ךכ־לכ סופיטב 

למסמה תיברעמה תוברתב יזכרמ יתוברת יומיד ,"קייווש ץימאה לייחה ומכ והשמ"ל ומצע 

תילארשיה תוירבגה תעיבתל הרואכל הנענש ,דראודא .םחולה לייחה לש לדומ־יטנאה תא 

ומצע תא גיצמו םיידוקפת תונולשכ יוור לולסמ ראתמ ,<ל"חנ> יברק ליחל סייגתהו 

."ומצע םע ספואמ אלו ,עדוי אל ,אל תצק ,רדוסמ אל תצקש קומק'צ לייח"כ 

דרפנ־יתלב קלח ,דניה תוירבגל יאבצ תוריש ןיב וילאמ־ןבומה רשקה תריבש 

,ןורמת ,תוטמתשה - םיטקונ םיסורהש יאבצה רדסל תודגנתה לש תונושה תוקיטקרפהמ 
.תורגתהו תונגעל 

תיאבצ תוירבגל תודגנתה לש תוהיטהרפ 

תורישה ןמ תוטמתשה 

ךא .תופירח תויצקנסב הוולמ ,הנדועו ,התייה תילארשיה הרבחב אבצה ןמ תוטמתשה 

תוטמתשה .םמוי־רדסמ הז דעצ םידירומ םניאש ,םייסורה םירגהמה לע עיפשמ וניא רבדה 

,(Markowitz, 2000,184)היסורב םידוהיל הרז הקיטקרפ ןפוא םושב הניא יאבצ תורישמ 

יפ־לע ,יטייבוסה אבצהמ תוקמחתהה 5.הפוריא חרזמ ידוהי ברקב הכורא תרוסמ הל שיו 

םירפסמב אבצל וסייגתה םידוהי יכ ןייצל שי ,יאבצ תורישמ תוקמחתה לש תידוהיה תרוסמל דוגינב 5 

זאמ .(Encyclopaedia Judaica, 1971) םלועה־תומחלמ יתשבו הכפהמה תפוקתב תיסחי םילודג 

ברקבו ,םידוהיל דוע ידוחיי וניא יאבצ תורישמ קמחתהל ןויסינה ,תיטייבוסה הירפמיאה הטטומתה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:54:35 UTC������������� 

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



39 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

םע םירשק לוצינ ,םיישפנ םיפיעס ץומיא :תונוש םיכרדב התשענ ,םינייאורמה ירופיס 

.הריגה וא תויאופר תודועת לש השיכר ,דחוש ,םיידוהי םיאפור 

רבגה .אוה רשאב םדאה תא תרבושש תירזכא תרגסמכ םירופיסב גצומ יסורה אבצה 

אבצה לש םיחושקה תורישה יאנתב דומעל לגוסמ וניא ,םינייאורמה יפ־לע ,ידוהיה 

הז" :רמוא ,ישפנ ףיעס סיסב לע היסורב אבצהמ טמתשהל חילצהש ,דראודא .יטייבוסה 

אלש ,לוופ ".םש דמעמ קיזחמ יתייהש בשוח אל ,אלש טושפ יוניע ,םש ילמרונ אל יוניע 

תא היסורב םידוהיה וספת דציכ יטמרד ןפואב ראתמ ,היסורב תורישה ןמ קמחתהל חילצה 

:יאבצה תורישה 

אל הזו ,רבקל ומכ יתוא התוויל איה ,אבצל יתוא התוויל ילש אמיאהשכ 

ךלוה וישכע ינאש וליאכ היה הז הליבשבש ,ךכ־לכ התכב איה יכ .הרופטמ 

תומוקמב יתייה אלו ןטסינגפאב יתייה אל ינאש וליפאו .תמ .והז .רזוח אלו 

אוהש םוקמה הז יסורה אבצהש ועדי םישנא לבא ,המחלמ שממ התייה םשש 

ינא םג .אבצל תכלל ודחפ םדא־ינבש רורב ...םדאה־ינב תא רבוש 

.הזמ קמחתהל תורשפא םוש יל התייה אל טושפ לבא ,יתדחפ 

ןהשכ ,רתוי יעמשמ־דחו רישי ןפואב ידוהיה רבגה לש ותועיגפ תא תוראתמ םישנה 

:הדול תרמוא ,לשמל ,ךכ .תומילא לש ןברוקלו הנגה רסח דליל ןהירבדב ותוא תוכפוה 

םיסנואש וא ,תורוגחה לע םתוא םילותש וא :םש אבצב ראשיהל םילוכי אל הלאכ םידלי" 

".םתוא םיגרוהש וא 

הרבחל םיקיתעמ םירגהמה ,יאבצה תורישל תודגנתה לש הקיטקרפכ ,תוטמתשהה תא 

דמל קירוש .קירוש לש ורופיסמ דומלל ןתינ לארשיב תלבקמ איהש תועמשמה לע .השדחה 

- םיאולימב תרישו תונוריט השע אוה וז תרגסמב .הקיסומל הימדקאב הדותעה תרגסמב 

,וידומיל םויס םע .תודירטמכ רקיעב אלא ,דחוימב תושקכ ןראתמ וניא אוהש תופוקת 

דומלל ךישמהל טילחה ,ל"הצ תרומזת תרגסמב תרשל לכוי אל יכ ול רבתסה רשאכו 

:סויגה־וצ םע שגנתהש דעצ ,ץראל־ץוחב 

שממ התייה הז .אבצל תכלל הצור אל ינאש יתטלחה הימדקאה ירחא דיימ 

ינא ןאל יתנבה ינא ,יצחו םייתנש תרשל ךירצ ינאש יתנבה ינא .הטלחה 

ומכ קיפסמ ןגנא אל ינא ,תיבב םוי לכ רוזחא יגאש וליפאש ,אבצב ךלוה 

ינאש ןאל יצחו םייתנש ךשמב עסא אל ינאש לכ־םדוקו .ךירצ ינאש 

.לועפל יתלחתה זאו ,דיימ הזמ דרפיהל ךירצ ינאש יתטלחהו ...ךירצ 

םיטילשה םילעפה .ינויגהו עדומ ,ליעפ ךלהמכ תורישהמ תוטמתשהה תא גיצמ קירוש 

ןוצרה תא גיצמ וניא אוה .לועפל יתלחתה ,יתנבה ,יתטלחה :תאז םישיחממ וירבדב 

לע ןנוגתהל ןויסינכ וא םיצחל ינפמ תוטלמיהב ,תונותשע־דוביאכ ,תוטבלתהב ררחתשהל 

דעצכ יאבצ תוריש לש הלוקש "האירק" תובקעב תעצבתמש הטלחה וז ,אוה ךופהנ :ושפנ 

תא ךישמהלמו שרדנכ הקיסומב ןמאתהלמ ותוא ענומ) הריירקלו תוינכותל עירפיש 

:ררחתשהל ידכ טקנש תולועפה ךלהמ תא ראתמו ךישממ קירוש .<ץראל־ץוחב וידומיל 

 Markowitz, 2000,) תורישה תבוח לעו אבצה לע השק תרוקיב הלוע תונוש תויתרבח תוצובק

 .(181, 186
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[שפנ תואירב ןיצק] ן"בקל ךלוה ררחתשהל הצורש ימ ,םישוע םלוכש ומכ 

טושפ ינאש יתרמא .עגושמ שממ ינאש יתרמא אל ינא .עגושמ אוהש רמואו 

.הז ליבשב תוביס קיפסמ יל שיו הצור אל 

ברקב רורחשל תיביטמרונ ךרדכ תאז גיצמ ,"ישפנ ףיעס" לע ררחתשהש ,קירוש 

הז זא ,אבצב ותריש אלש םישנאה תא רופסל ליחתא ינא םא ...םישוע םלוכש ומכ" :וירבח 

ךא ,לביקש גוסהמ רוטפ תוולמה תוילכלכה־תויתרבחה תויצקנסל בטיה עדומ אוה ".םבור 

וא המישאמ ,הרימחמ תומדכ (קיתו ילארשי)ן"בקה תא גיצמ וניא אוה .ועיתרמ וניא רבדה 

:הניבמ ףאו תלבקמכ הבר הדימב אלא ,החיכומ 

...הברה לאש אל אוה ,לכה תא ןיבה אוה ,יתיא דומח דואמ היה אוה 

רמא אוה ...הזמ לבוס םג אוהש ,הכומנ תמאב ץראב תוברתה תמר תמאבש 

אוהו .ילאוטקא אל הזש ,תונויצה םע עטקל יתוא סינכהל הצור אל אוהש 

.הצלמה יל ןתנ 

ילארשיה םחולה - הכנ ראשנו ןונבל תמחלמב עצפנש יברק לייח ,ודוד־ןבמ םג 

אבצל ךלת םאיש יל רמא אוה" :אבצהמ ררחתשהל רשכה קירוש לביק - יביטמיטלואה 

לש םתודגנתהל היתפמא םילגמה ,הינומגהה יגיצנמ הכימת לבקמ קירוש ".'תוטש השעת 

םע קירוש לש שגפמה תא ןיבהל רשפא (Scott, 1990) טוקס לש ויגשומב .תרשל םיסורה 

,שלחה לש קר אל (ינומגהה ירוביצה טירסתל דגונמה)יומס טירסת הלעהש שגפמכ אבצה 

."תחא תוברת ינב" לש הנבהו היצילאוק ןיעמ םהיניב רצויה ,חוכה לעב לש םג אלא 

לדבהל הרעה ,תיאבצה תכרעמהש ךכל יוטיבכ םג ןיבהל ןתינ ן"בקה לש ותבוגת תא 

םיידסומ תונורתפ תשפחמ ,יאבצה תורישל סחיב ץוחבמ םיאבש הלא ןיבל םיימוקמ ןיב 

םירגהמה ברקב תוטמתשהה תעפות לש הפקיה ,המגודל .םיישק המצעמ עונמל ידכ 
םירבדה תא תונותיעה יפד לעמ רמול תישארה תיאבצה תירוגינסה תא עינה םייסורה 

:םיאבה 

םייתריצי תונורתפ אוצמל שי .ל"הצמ םיטמתשמש םילועב בשחתהל ךירצ 

ידילי ןיב לדבה שי .ל"הצל סייגתהל םיצור םניא וא םילוכי םניאש םילועל 

,תויתחפשמו תוילכלכ תויעב םע םילוע ןיבל תרשל םהל אב אלש ץראה 

<13 'ע ,5.3.1999 ,תונורחא תועידי) .ינויצ עדיו היצביטומ םירסחה 

תמכסומו תלבוקמ הקיטקרפ תוטמתשהב םיאורה ,םירחא םג ןייפאמ קירוש לש ורופיס 

ריבסהל הסנמ אוה רשאכ תאז שיחמהל ביטימ השירג .םהלש תוסחייתהה־תצובק ךותב 

,הבוח הז ךתניחבמ" :תורישל סחיב הניבל וניב לדבהה תא (תימוקמ תילארשי) תנייארמל 

".תישפוח הריחב ךותמ השענש והשמ הזש דיגהל םוקמ שי .הבוח אלו קוח אל הז יתניחבמ 

תא גיצמ אוהש ךכ ידכ דע וירבחו השירג תניחבמ תיביטמרונ ,דניה טמתשהל תורשפאה 

יכ םינעוט םינייאורמה ןיבמ םיטעמ .תישפוח הריחבכ (ואולמב ותוא םייס אל ףאש)ותוריש 

:ןפוד־אצוי וניח הז רשקהב םייח לש ולוקו ,םתניחבמ תורשפא הניא תוטמתשהה 

ןיב דחוימב ,אבצל םיכלוה אל םהש םיסור םויה הברה שיש יל רורב 

לבא .התיבה םיכלוהו ,הזכו הזכ ףיעס ,21 ליפורפ ...םיאדותע םיטנדוטסה 

.םודא וק ורבע םהש בשוח ינא ,םהל חלוס אל ינא 
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41 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

תוינפוג תויעב ,םיישפנ םיישק) םינוש םיפיעס סיסב לע תישענ תורישמ תוררחתשהה 

וא תורישה ינפל) תוסייגתהה ךילהת לש םינוש םיבלשבו (החפשמב תילכלכ הקוצמ וא 

ירבדב םילוע םניא תורישהמ תוטמתשהל םיינופצמ־םיירסומ םיקומינ .(וכלהמב 

םקלחו ,תורישה תוציחנב םיריכמ םבור ,אוה ךופהנ ;םויג־ינברס םניא םה - םינייאורמה 

תוביוחמל רשק םתניחבמ ןיא הלא תודמעל ךא ,תוקהבומ תוימואל תודמעב םיקיזחמ ףא 
.אבצב תרשל 

יאבצה רדסה ןורמת 

,וילא םתולגתסהו ,אבצב םישגופ םהש יאבצה רדסה םע םינייאורמה לש םתודדומתה 

ךשמה הווהמ הז סופד .םהל תונעיה ךותמ אלו ,ולש קחשמה יללכב ןורמת ךרד תושענ 

.טרפב יסורה אבצה ךותבו ,ללכב תיסורה הרבחב (טועימ תצובקכ) תידוהיה היווהל 

־ תויוגהנתה לולכמ ראתמ ,יסורה אבצב השק תוריש לש רופיס ללוגמה ,ירטימיד 

ןתוא הנכמ אוהש - ןגמ ןורטפ לש האיצמ וא םידקפמל דחוש םולשת ,םילוחל תוזחתה 

יביסנטניא דואמ דואמ ןפואב יתשפיח ...תונורתפ יתאצמ ינא" :"תוקמחתה לש תוברת" 

".תונוש םיכרדב תוקמחתה לש המלש תוברת התייה ...שמשה תחת רתוי בוט םוקמ 

ךות ,חוכ יסחי לש תירזכאו השקונ תכרעמב דורשל התייה ,ירטימיד יפ־לע ,הרטמה 

.יתיזח ןפואב םתיא דדומתהל ילבמ םתוא ףוקעל םיכרדה תא אוצמל ןויסינ 

תוירבג" הנכמ <ב1997) ןיראיובש המל יוטיבכ תוארל ןתינ תוקמחתהה תוברת תא 

תוסיפת הדוסיב תצמאמ ,ןיתנה ,שלחה רבגה תא תדחיימה ,וז תוירבג ."תינלולעת 

הז תוגהנתה דוק ,"יתימא"ה רבגל האיל דוגינב .תוישנ םע השלוח תוהזמה תויתוברת 

אוהש ךות דרוש ןלולעתה .םמיע הרישי תודדומתהב אלו ,חוכה יסחי לש הפיקעב ןייפאתמ 

.תורישי דימת אלו תוקלקלח םיכרדב חוכה לעב לש ןורמתב החמתמו ותונפקות תא שבוכ 

יחו םודאה אבצב תרישש)ויבא ול ריבעהש םייחה חקל תא תנייארמל לאוי ריבסה וז חורב 

המ רבד לש ופוסב גישה אוהו םהיניב ןרמת אוה זא ,בוט ןקחש אוה" :(םייוגה םע וייח לכ 

איה תושימג '.שימג תויהלו ןרמתל ךירצ התא' :[יל] רמא אוה ךכ .ךירצ אוהש 

אבצב ותוריש ךלהמב .בטיה חקלה תא דמל ,הארנ ךכ ,לאוי ."ילש אבא לש חתפמ־ תלימ 

לע תנייארמה לש התלאשל .םתרגסמב תודמע רפישו קחשמה יללכ תא דמל אוה ילארשיה 

:הנוע אוה ,אבצב ונויסנ 

יתכלהו ,הללוסב המש בוט דלי ומכ הנש יתייה הלחתהב .ןכ ,יתרדתסה 

אובא ינאש יתרדיס רבכו םכח רתוי יתייה ךכ־רחא ...ב םעפ התיבה 

המ חותפ סיסב הז .[ץראה זכרמב ריע לש םשב בקונ] יזכרמה מ"נה סיסבל 

,תלעות [רבעמהמ] הזמ םג יתקפה ...התיבה םיאצוי םוי לכ ,ארקנש 

.הברה יתדבע .יתדבע אבצב תועשה ירחא ,ףסונב יתדבע 

תכרעמה תא ותורכיה םע ךא ,("בוט דלי ומכ") םיללכל תייצמ לאוי תורישה תליחתב 

םומיסקמה תא קיפמו ויכרצ יפ־לע תכרעמה תא ןרמתמ אוה ("םכח רתוי יתייה ךכ־רחא") 

,ברעה תועשב דבועו ("תלעות הזמ יתקפה ...רובעא ינאש יתרדיס")ןותנה בצמב ירשפאה 

.דחוימ רושיא ךכל ןתינ ןכ םא אלא ,אבצה תונקתל דוגינב דמועש רבד 

םתורישש ךכ תיאבצה תכרעמה ןורמתב םתחלצהו םתוחמתה תא םישיגדמ םינייאורמה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:54:35 UTC������������� 

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



ילארשיה אבצב םייסור םיידוהי םירגהמ סרופופר רמתו רדפ־יקסמול הנדע 42 

םינוש תונויסנ תושעל םיתיעל םתוא עינמ הז אשונב החלצה רסוח ."ןמז זובזב" היהי אל 

.תכרעמה תא ןרמתל תפסונ ךרד השעמל םיווהמש ,(רבכ וניארש יפכ) אבצהמ ררחתשהל 

םיעדוי םה" ,"םינלצנ םה םיסורה" :ןוגכ תונעט בושו בוש הלעמ המצע תכרעמה ,ןכא 

תונויארב ועמשוה הלא תונעט .המודכו "תכרעמה תא םינרמתמו םיצור םה המ קוידב 

םייסור םילייח םע עגמב םיאבש אבצב םדא־חוכ ישנאו םידקפמ םע ונכרעש תוחישבו 

דחי ךא ,םיסורה דגנ םיפיטואירטס תופקשמ הלא תודמע יכ ןועטל ןתינ .םדיקפת תרגסמב 

.םמצע לע םירפסמ םמצע םירגהמהש המ תא םירשאמ םירבדהש ךכמ םלעתהל השק הז םע 

:ןורמתה השעמ תא הוולמה יטופישהו יכרעה ןעטמב אוה תוצובקה יתש ןיב לדבהה ,ןכ םא 

תודגנתהלו השקו השדח הביבסב תודרשיהל תימיטיגל ךרד ךכב םיאור םירגהמהש דועב 

־תיופכו תילילש תוגהנתה ךכב םיאור םיימוקמה םילארשיה ,אבצ תמגוד הפוכ תכרעמל 
.הבוט 

ילארשיה לייחה לע קוחצל 

אלו ,םידליכ םתוא םיראתמו םיילארשיה םילייחה לע םיקחוצ םייסורה םירגהמה 

הברה עסונ :ילארשיה לייחה לש "קוניפ"ה תא רקיעב םישיגדמ םה ."םייתימא" םירבגכ 

ותחפשמ ינבמו ותיבמ קתנתמה יסורה לייחהמ לידבהל ,אמיאל םוי לכ רשקתמו התיבה 

.ולש־ופוגל וסחימ םג ילארשיה לייחה לש תוקנפתהה תא םיקיסמ םה .תכשוממ הפוקתל 

:ירטימיד דמוא ,לשמל ,ךכ 

םיה־ליח לש ןיצק היה אוהש רפיס [ץראב יאבצה תורישהמ רבח] אוה 

היה אוהש תורמל םייעובשב םעפ ,לשמל ,ץחרתה אוהו [יסורה אבצב] 

רבד סופתל לוכי היה אל אוהו .םויב םיימעפ ונצחרתה ונחנא ןאכו ,ןיצק 

.לייח אל רבכ אוה ךלכולמ אל לייח ...תורקל לוכי היה הז ךיא הזכ 

תוברת תא תנייפאמה ךולכלו תוחישק ,תוירבג ןיבש קודהה רשקה תא אטבמ ירטימיד 

ינאשכ" :ופוגב תוננובתה ךרד ילארשיה לייחל אוה םג געול לאוי ."תיתימא"ה םימחולה 

םה ,בוט םידעוצ םיסור יכ .יתוא קיחצמ הז ,דעצמ שישכ םידעוצ םילארשי םילייח האור 

יומידה לע ןעשנ לאוי ".יתוא קיחצה הז ידוהי אבצ ...םידעוצ םילארשיו .דועצל םיעדוי 

וילא האוושהבש ,ןילמרקה לומ לא םלשומה יאבצה דעצמה לש ךכ־לכ קזחה יתוברתה 

(1999) םייוש המ לש וכרעב תיחפמ אוה ינגעלה ורואיתב .געלנ אצוי ילארשיה לייחה 

תא רשקמ לאוי .שדחה ידוהיה לש הפיהו אירבה ,קזחה ופוג - "רחבנה ףוגה" הנכמ 

הז הפ ...סנטסיד םוש ...ןאכ דקפמל סחיה" :ללכב תעמשמה אשונל תורישי ףוגה עומשמ 

וילע םיעדוי וירבחו אוהש)יסורה אבצב תעמשמה יסחי ".דמחנו קיחצמ ןימ [תעמשמה] היה 

,םימייאמ אלא ,"םיקיחצמ" םניאו "םידמחנ" םניא (םירופיסמ םאו תישיא היווח ךותמ םא 

םייגרדמ־אלהו םיילמרופ־יתלבה םיסחיה לע םיקחוצ םינייאורמה .םיסרודו םיחושק 

םישקתמ םה ."םעה אבצ" לש רתוי בחרה סותאהמ קלחכ ילארשיה אבצה תא םינייפאמה 

.הטילש רסוח לע חרכהב הדיעמ הניאו ,ןגראמ ןורקיע ,דניה הכר תעמשמ יכ ןיבהל 

חקמתהל רשפאו "סנטסיד" יסחי ןיא :תיניצר הניא ילארשיה אבצב תעמשמה ,םתעדל 

תונפקותה תא םג םיחגנמ םיסורה .(ךשמהב הארנש יפכ) םידקפמה תוכמס תא רובשלו 
:תילארשיה תירבגה 
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43 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א"סשת 

אל שממ הז לבא ,םילארשי םילייח םע ,לשמל ,תוטטק םג יתיאר ינא 

השוע יתייה המ ,לשמל ,ורביד ןמזה לכ [םיילארשיה םילייחה] םה ...יניצר 

,שאר ול רבוש יתייה ,תרחא וא הככ יל רמוא היה אוה םא רחא והשימל 

םג היה .הזרכה לש רתוי המרב לבא ,תונפקות - הרוצ ול רבוש יתייהו 

םולש" ,תרמוא תאז ...בל־יתמש ינא .תויסקט ןומה ,תויסקט לש ןיינע 

םירבדה לכו "?יחא בצמה המ" וא ,ךכל הביס םוש ילב םיקשנתמו ,"יחא 

אוה םא ישילש והשימל םישוע ונייה המ רבדל םיליחתמ ךכ־רחאו ,הלאה 

,תוגהנתהה יפל לבא .ןכסמ שממ [היה] אוה ,ןאכ עיפומ וישכע היה 
...התייה אל תוגהנתה 

הנגפהב תקפתסמה ,ילארשיה לש "תילוגנרתה" תוירבגב ךויחב ןנובתמ ירטימיד 

איה רשאכ ןחבמב תדמוע הניא וז תוירבג .תשממתמ הניאו החוכ לש תיסקט תילולימ 
:יסורה אבצה רגוב - והומכ רבג לומ תתמועמ 

ילארשי לכו ,םילארשי םע יתשגפנ ינאו תונועמב םינש המכ םג יתרג ינא 

םיסחיב ...<קחוצ> יטייבוסה אבצל יואר טלחהב היה תונועמב יתשגפנ ינאש 

.תודדומתהב יל ורזע דואמ יטייבוסה אבצב יתשכר ינאש תונויסנה םתיא 

ומיע רוגל] םישדוח השולשמ רתוי דמעמ קיזחה אל דחא ףאש תרמוא תאז 

.וחרב ,וענכנ ...[רדחב 

,קבאמ לש םיגשומב ראותמ ,קהבומ יחרזא רשקהב וליפא ,םיילארשי םירבג םע שגפמה 

חירבמו םהילע רבוג אוה חושקה יסורה אבצב תירבגה הרשכהה תוכזב .ןוחצינו המחלמ 
.םתוא 

.תילארשיה תויאבצה־תוירבגה חוגינ תא רתוי דוע הריבגמ אבצב תולייח לש ןתוחכונ 

(םדוק וניארש יפכ ,"םידלי" קר אלו) םישנ וב שיש אבצ ,םירגהמה לש םתסיפת יפ־לע 

:דוד אטבתה ,לשמל ,ךכ .ירבג וא יניצר ,חושק תויהל לוכי וניא 

לע םגו ,ןהלש ליגה לע םגו ,[תודקפמה לש] ןהלש תוישנה לע תוחידב ויה 

אל םה ,םיקחשמ [אבצב םישנו םירבג] םהש ,יאבצ ןויסינ ןהל ןיאש הז 

.<קחוצ) אבצ הז המ םיעדוי 

לש תוירדגמה ויתויווח לע הצירקב תרפסמ איהשכ אצומ־תדוקנ התואמ תאצוי הינא 

:תורישב הלעב 

םירשע לעמ רבכש םישנאל רפסל הליחתמ הרשע־הנומש תב תאזכ הדלי 

אבצה הז ל"הצש ...ןטסינגפא ורבעש ,אבצב םיניצק ויה ,אבצ ורבעש ,ששו 

,יעמשת" ודיגיו ודמעי םהש ןבומכ זא :(תקחוצ) םלועב בוט יכהו קזח יכה 

.(תקחוצ)"הז תא ונעמש רבכ ונחנא 

יוכיס לכ הל ןיאש הדלי םג אלא ,השיא קר הניא ל"הצ תשרומ תא הריבעמש ימ 

.המחלמו אבצ ידומל ,םירגובמ - "םייתימא" םירבג לומ דומעל 

ובש ןפואהמ םג רוזגל ןתינ "יתימא־אל" רבגכו יתודליב ילארשיה לייחה תסיפת תא 
:תורישה תייווח תא םימכסמ םינייאורמה 
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,תליאל לויט ומכ והשמ היה הז ,תצק חונל וליאכ ,ףיכ היה הז [:ירטימיד] 
.הככ דיגנ 

,בוט־אל קחשמ םימעפל ,קחשמ הז ...השפוח לאכ הזל יתסחייתה ינא [:ןד] 

.ףיכ ןומה הזב שי לבא ,העורג שממ הגצה םע עורג ןורטאית הז םימעפל 

דחא ןורטאית היה הז ...שפונ לש שדוח .ףיכ שממ ,ףיכ היה [:היליא] 

.דרוסבאה ןורטאית ,לודג 

יביטמרונה חישל םירזש יוליבו קחשמ לש םייומיד תועצמאב תראותמ תורישה תייווח 

ףא הנורחאלו ,תויעוצקמו הרובג לש םייומידב ןייפאתמה ,תויאבצו תוירבג לע לארשיב 

לש תלבסנה תולקה תא שיגדהל דעונ קחשמ לש םייומידב שומישה .רבשמ לש םייומידב 
.תילארשיה תויאבצה 

תוכמסב תורגתה 

היולג וז תודדומתה אבצב .ללכ־ ךרדב תרתסנ ,דניה חוכ לע םירבג ןיב תודדומתה 

יזכרמה באשמה הווהמ חוכהש ןוויכמו ,יגרדמהו השקונה הנבמה ללגב רתוי הרישיו 

,חוכ לע קבאמל תובר תויודע אוצמל ןתינ םינייאורמה ירבדב ,ןכא .תוירבגה תא ןנוכמש 

םייסורה םילייחהש "קשנה־ילכ" 6.תיאבצה תוכמסב םתורגתה תא םיראתמ םהשכ רקיעב 

םינפ־תדמעה ,הטאה :"תימוימוי תודגנתה" הנכמ טוקסש המב םינייפאתמ םהב םישמתשמ 

הלועפ־ףותיש־יא לש םירואית םילועו םיבש םירופיסב .(Scott, 1990) המודמ תורובו 

,בגה ירוחאמ םיקוחצו תוחידב ,תנווכמ ןמז־תכישמ ,תירבעה תעידי־יא לש הווסמ תחת 

רוביד תווצה רסא ובש עוריא לע רפסמ דוד ,לשמל .תוימוקמ תויוממוקתה וליפאו 

םיכלוה אל טושפ .תיביטקלוק תודוקפ אלמל אלו ,ןטק הזכ דרמל ןויסינ היה" :תיסורב 

".הפ םידמוע ונחנא ,םוקמ הזיאל 

אלא ,יאבצה רדסה יגיצנ ,םידיקפת,ר־ילעבב תיתיזח םירגתמ קר םניא םילייחה 

רדס םיטילשמו (םימסב שומיש ףא םיתיעלו לוהוכלא תייתש) "דגנ־תוברת" םיחתפמ 

[תורחא תוצראמ םילועה] םה" :המיד ירבדכ ,יסורה אבצב חוכה ןורקע תא רזחשמה יפולח 

םה המכ דע ועדי אל םה ,םימלב םהל ןיא תוצעומה־תירבמ הלאכ םישנאש וניבה אל 

יסורה אבצה תשרוממ קלח םניה ,תוכמסב תורגתהה ,ןיפולחלו ,חוכה ןורקע ".םינכוסמ 

אלש יתדמל" :ישיאה ונויסנמ ירטימיד דיעמש יפכ ,יסורה לייחה־רבגה לש וכוניחמו 

".רבד םושב בשחתהל אלו ,דחא ףאמ דחפל אלו ,ליעומ דואמ הז .תוכמס םושל ענכיהל 

םישנ .תוכמסב תורגתה תררועמ םירגהמ לע דוקיפ ידיקפתב םישנ לש ןתוחכונ 

,תובורק םיתיעל תודקפומ ,תוכומנה תוגרדב רקיעב דוקיפ ידיקפת תואלממה ,ל",דצב 

ןברדמ ירדגמה רדסה ךופיה לש הזכ בצמ .םילוע לש םנומיאו םכוניח לע ,תודקפמב 

תשלושמ תותיחנ הווח רגהמה תדקפמ־,דשיאל תופיפכ לש בצמב .תאש רתיב תורגתה 

:השיא לש הדוקיפ תחת ןותנה רבגו רטוז לייח ,רגהמ ותויה םצעמ 

ועבקו הגהנהב םייסורה םילייחה וטלש ובש יאבצ אלכב םיריסא דרמב אישל העיגה וז ןיעמ תורגתה 6 

,םכח ריפוא ;13.8.1997 ,ץראה ,"םיהולא אוה ש"רט לכשכ" ,רואל לאוי) םיניינעה ךלהמ תא 

.(22.5.1997 ,בירעמ ,"בוש רבד ותוא תא השוע יתייה" 
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היהת איהש ,תושעל המ םהל דיגת השיאש םיליגר אל םיסור םילייח [:דוד] 

םישנא ופצחתה דואמ [ןאכ] .עיפשה םג הז ,הז .לייח התאו הניצק 

.ופצחתה בוש לבא שנוע ולביק ,תוניצקל 

ואר םה .ויה םימחול שממו ןטסינגפאב ותריש וליפאש םישנא ויה [:המיד] 

אלו ,תודוקפ ןתית הרשע־עשת תב תלייחש וצר אלו םייחב םירבד הברה 
.ללכב תייצל וצר 

:ירטימיד ירבדכ ,רתוי תמכחותמ הרוצב םג העיפומ תודקפמה לש ןתוכמסב תורגתהה 

ינימ לכ .[תדקפמה לא] הילא סחיב םינמלטנ'ג תויהל תונויסנ ויה 

ויה תורוחבהו ,הלאכ םירבד ,הניצקה לש קיתה תא תחקל ,לשמל ,תונויסנ 
.השיא-רבג לש םיסחי וצר אל םה ...תויביסרגא דואמ 

הנווכ ךותמ ךמלטנ'ג" לוכיבכ תונייפאמה תוירבג רוזיח תומרונב םישמתשמ םילייחה 

לש ןחוכ תחת רותחל םיסנמ םה ךכב .השיאה לש התותיחנו התשלוח תא אקווד שיגדהל 

,וז היצלופינמ תוחודה ,תונבה תבוגת .יאבצה רדסהמ ותוכמס תא באושה ,תודקפמה 

.תוינפקותכ ןרואית תועצמאב ןתוישנמ התיחפמה תונשרפ תררועמ 

לע םירדסהל םתיא עיגהל תוסנמ ,םילועה יניעב תוחנה ןיומידל תועדומה ,תודקפמה 

יפכ ,ירדגמה רדסה תועמשמ תא לטבל ןויסינ ךות ,םדאל םדא ןיב דובכ לש ןורקיע סיסב 

:המיד ראתמש 

אל הככש דחא לכל דרפנב ריבסהל התסינ [התיכה תדקפמ] איה 

תשקבמ ינאו ,ךלש דובכה לכ ךל תנתונ ינאו רגובמ רבכ התאש .םיגהנתמ 

הז אבצ הז המ לבא ,דואמ הריעצ יגאש ןוכנ .ילש דובכה תא םג יל ןתיתש 

.ילש דיקפתה תא תאלממ קר ינא .ילש דיקפתה הז ...דיקפתש המ 

.לייח-תדקפמ רשקב םיעיפשמ םימרוג תווהל םיכירצ םניא ,תרמוא תדקפמה ,ןימו ליג 

תוירבג לש םירחתמ םילדומ :הינומגהה תוירבגה חוגינ 

העינה רסוח לש םייוליג .ונרקחש םירגהמה תא תודחיימ ןניא ונפשחש תוקיטקרפה 

ספתנ זאמו ,(1994 ,הקנולבי ;1994 ,דלפטסוא) םישימחה תונשב רבכ ויה תוטמתשהו 

ביבס הנורחאל ללוחתהש ירוביצה ןוידה .הנידמה לש הנסוחל יזכרמכ דימת הז אשונ 

לע עירתה (1996 תנשב תורתוכל הלעהו םזי ל"הצש)יאבצה תורישל "העינהה רבשמ" 

,םיינוליחה םינוילעה םינורישעה ברקב תרבגתמ רידס תורישמ תוטמתשהה תעפותש ךכ 

לע םג דמלמ הז חיש .(תובישי ינב לש דסוממה רורחשה תוסחב) םייתד ברקב םג ומכ 

ותואב .הייסולכואה תובכש לכמ םיאולימ ישנא ברקב תוטמתשה לש רתוי בחר ףקיה 

ךומחת"ו ,םייסורה םירגהמה תא קר ןייפאמ וניא יאדווב תיאבצה תכרעמה ןורמת ,ןפוא 

תוירקחמ תויודע תומייק ךכ לע ףסונ .תרחא וז הדימב דמול סיוגמ לכש רבד אוה אבצה 

תומיע ךרד םא ,ךומנה דמעמה ינב יחרזמ אצוממ םילייח ברקב יאבצה רדסב תויורגתהל 

םיניגפמ םילייח רשאכ ,לשמל ,רתוי תופיקע םיכרדב םאו <1999 ,יול־ןושש> רישי 
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וא (Feige <fe Ben-Ari, 1991) םיפלק קחשמ תועצמאב המיחלל תיפולח תירבג תוגהנתה 

,1998 ,דקש)ינומגהה יאבצה ףוגה לע רגית תארוקש תירציו תינשוח תוירבג םימדקמ 

וכרענש תויפצתמ םג תולוע יאבצה רדסב תיתצובק תורגתהל תויודע .(298-289 

תודירמב ףא יוטיב ידיל אב רבדה תויברק תודיחיבו ,(1999 ,קקח) םידרח לש תונוריטב 

יתרבח ךלהממ קלח םניה םייסורה םירגהמהש ןכ םא הארנ .םהיניצקב םיקיתו םילייח לש 

.רבעב רשאמ רתוי םויכ רבודמו יולג וניהש ,רתוי בחר 

,יאבצה רדסל תודגנתמה תורחא תוצובקל האוושהב ,םיסורה תודגנתה תא דחיימה 

וכרד רשאו ,םתודגנתהל תועמשמ םיקינעמ םה ותועצמאבו וכותמש ינשרפה הדשה אוה 

תונגועמ םירגהמה לש תודגנתהה תוקיטקרפ .תירבגה םתוהז תא שדחמ םיננוכמ םה 

.םתדלומ־ץראמ ואבייש תוירבגה לש םייתוברתה םילדומב ,וניארהש יפכ ,תורוזשו 

ידוהיה רבגה לדומ לע םינעשנ תורישה ןמ תוטמתשההו םייאבצה רדסה יללכ ןיב ןורמתה 

,ןיראיוב)ותונפקות יוכידל ךנוחמה עיגפו שלח ףוג לעב "טנגילטניא"כ ספתנה ,תולגב 

לע קוחצה .(Biale, 1992; Boyarin, 1996; Gilman, 1991 !1997 ,ןמזולג ;א1997 
םוליגכ םירופיסב גצומה ,יסורה לייחה לדוממ םירזגנ ותוכמסב תורגתההו ילארשיה לייחה 

.תוירציו תוחישק ,תוינחוכ ,תוירזכא לש 

לא :םיימעפ ילארשיה לייחה לדומ תא םיחגנמ םירגהמה הלא םילדומ ינש תועצמאב 

םינייאורמה ירבדבשכ ,ידמ יצראכו ינהוככ ,ינחור־אלכ גצומ אוה ידוהיה רבגה לומ 

,רחא דצמ :(Gurevitz, 1997)"ץראה םע"ל "רפסה םע" ןיב תירופטמה הנחבהה תדהדהמ 

,יסורה "תיילוג" לומ בצינ אוה רשאכ דמגתמו וחוכמ דבאמ "ץראה םע" ילארשיה 

ירבג־ אלכ גצומ ילארשיה לייחה הז רשקהב ."תויתימא" תולייחו תויאבצ לש "סופיטבא"ה 

,גציימ אוהש תוירבגה תאו יסורה אבצה תא םיחוד םיסורה םא םג .יתודליכו קנופמכ ,ויד 

.וינפב וז תוירבג םיחיטמ םה ילארשיה חוגינב םיקוסע םה רשאכ 

ןיב םיטיישמו םיקחשמ םירגהמה ,ילארשיה רבגה־לייחה לש חוגינה השעמב ,ךכו 
- "ילארשיה םחולה"ו "יסורה לייחה" ,"ידוהיה רבגה" - תוירבג לש םילדומ השולש 

םיגעול םהשכ :םינורחאה םיינשל םינתונ םהש תועמשמה תא "םהיכרוצ"ל םאתהב םינשמו 

תונוילעה תא שיגדהל םיצור םהשכ ךא ;"יתימא"ה רבגל ךפהנ יסורה לייחה ,ילארשיל 

םה המוד ןפואב .םייאמו רזכא ,רובל ךפהנ יסורה לייחה ,ידוהיה רבגה לש תינחורה 

:םדקל םנוצרבש ןועיטל םאתהב התוא םינשמו ילארשיה לייחה לש תועמשמב םג םיקחשמ 

ךא ;ינחוכו קזח ,יצרא רבגכ ספתנ אוה ,ידוהיה רבגה לומ לא ותוא םיביצמ םה רשאכ 

תמועל .קנופמ דליל ךפהנ ילארשיה לייחה ,יסורה לייחה דגנ דדומתמ אוה רשאכ 
תועמשמה ,ילארשיה םחולה לשו יסורה לייחה לש תונתשמהו תוליזנה תויועמשמה 

םיסופיטה ינש דגנכ דימת התוא םידימעמ םיסורה .העובק תראשנ ידוהיה רבגל תדמצומה 

,ינפוג־אלה ,יטנגילטניאה ידוהיל "רחא"כ שמשמ םהמ דחא לכש ,םילייחה לש םירחאה 

.ושארב וחוכש 

םילדומ לש הדמעה תועצמאב תוירבג ןיבהל ןתינש ןעוטה ,(Connei (1995^ ךשמהב 

תוירבג לש םינוש םילדומ םע םיקחשמ םייסורה םירגהמה יכ ןאכ ןעטנ ,הז לומ הז םינוש 

תא םיקדובו תיאבצ־תילארשי תוירבג םישרפמ םה .םתוירבג תא תונבהלו ןיבהל ךרדכ 

לש םייתוברת םילדומ לומ לא ימוקמה לדומה תא םידימעמ םהש ךות תירבגה םתוהז 

םיאב" לש הדמע ךותמ תישענ וז תינשרפ הדובע .םתדלומ־ץראמ "ואביי"ש תוירבג 

הזכ היה אלו ,וילאמ ןבומ וניא תילארשיה תיאבצה תוירבגה לש לדומה םהיבגלש ,"ץוחבמ 
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47 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

םירגהמה לש םקבאממ קלחכו ,"התאירק" ידכ ךות תישענ וז תוירבגל תודגנתהה .םלועמ 

.ללכב תילארשיה הרבחבו ימוקמה ירבגה גרדמב םקמתהל םייסורה 

ןא ,הינומגהה תוירבגה לע רגית־תאירק שי רגהמה רבגה לש יגשרפה־ינחוכה קבאמב 

תוילאוסקסורטהה לעו תירבגה תונוילעה לע ,ירק ,תוינימו רדגמ יגשומ לע רוערע ןיא 

היצמיטיגל םישקבמ םה ,תיאבצה תוירבגה תא םיחוד םירגהמה םא םג .תילארשיה הרבחב 

לש יוניש םיעבות םה ,השעמל ,הז ןפואב .םירבג םתויה םצעמ חוכה הנבמ לש ויונישל 

רדסב תירבגה תונוילעה תא םילבקמו ,ירבגה גרדמה ךותב חוכה תקולחל הדימה־תומא 

םייוטיב אוצמל ןתינ םהלש תוירבגה יגוצייב ,ךכל םאתהב .הילאמ תנבומכ יתרבחה 

יפלכ םיניגפמ םהש זובה אוה ךכל המגוד .ילכראירטפה ירדגמה רדסה תא רמשל םיאבש 

.ןויוושה יגשומ לש הרורבה הייחדהו ,תולייח 

,הניקתהו תינקתה תוינימה תרדגה תא םילבקמ םייסורה םירגהמה ,ןפוא ותואב 

םינתיא םישרוש שי תוילאוסקסומוהה תייחדל 7.הילאמ תנבומכ ,תוילאוסקסורטה ירק 

,ךכ .(1999 ,וריפש) השדחה ץראב שדחמ ועטינ הלאו ,אצומה־ץ־ואב תיסורה תוברתב 

חגנל ידכ תוינימ לש םייומידב םישמתשמ םניא םה ילארשיה רבגה־לייחה תא םפיקתהב 

וא "ישנ" ,"ירבג־אל" רבגכ אל לבא ,לשב־אל רבגכ - יתודליב ותוא םיגיצמ אלא ,ותוא 

."ומוה" 

םייסורה םיריעצה ,תילאוסקסורטהה תוירבגבו ילכראירטפה רדסב תוקבדה םצעב 

תדקוממ םתודגנתה .תילארשי תוירבג לש ןהילאמ תונבומה תוירניבה תוחנהל םינענ 

תוזחאיה ךות ,םמצע םירבגה ןיב גרדמה תא הנובש תוירבגה לש ינומגהה לדומה תייחדב 

סנכיהל תיתרבחה העיבתה תא םיחוד םירגהמהש עבונ ןאכמ .תוירבג לש םירחא םילדומב 

,תילארשיה הרבחב וילאמ ןבומ וניא הז רבד .תינומגהה תוירבגה ךרד תילארשיה הרבחל 

רומ) הרבחב תובלתשהלו תוילארשיל דדמכ תיאבצה תוירבגה תא התישארמ הביצהש 

םה םג ועיגהש ,היפויתאמ םירגהמה תא העינמה איה וז תיתרבח העיבת .(1996 ,ןוא־ רבו 

הרבחב בלתשהל תוסנלו תיאבצה תוירבגה לדומל תונעיהל ,םינורחאה הריגהה ילגב 

לדומל יתרבח רשכה םישקבמ ,הז תמועל ,םיסורה .<1999 ,יאתבש)ותועצמאב תילארשיה 

תונפל ,הרבחב םישדחכ ,םישקבמ םה ,םניא םהש המ לש ןומיס ךות .תוירבג לש רחא 

.הכותב םוקמ םמצעל 

ינשרפ הדשכ תוירבג 

םלוס לע וזל סחיב וז םירבג לש תונוש תוצובק םימקממ תוירבג לש םיימוקמ םילדומ 

.(Foucault, 1979) תינקתהו הניקתה תוירבגה תרדגהו תוירבגה "לומרנ" ךות ,יגרדמ 

תועיבתהו ,תדסוממו תשבוגמ הינומגהה תוירבגה ןהבש תורבחב דחוימב הנוכנ וז העיבק 

שי ימוקמה ירבגה גרדמל .(Connell, 1995, 76-81) תורשפתמ־יתלב ןניה הצמאל 

,םיימוקמ םירבג לש םתוגהנתה יסופדו תימצעה םתרדגה ,םתייווח לע תורורב תוכלשה 

םיגשומהו תונורקעה םתניחבמש ,(םירחא םירז לש וא) םירגהמה לש הלא לע םג ךא 

,ילארשיה אבצב תויברק תודיחיב םיתרשמה (םיימוקמ םילארשי) םילאוסקסומוהל דוגינב תאז 7 

.(1999 ,ןלפק) תוילאוסקסורטהה תונוילע תא םיחוד תעב־הבו יאבצה סותאה תא ץמאל םיטונש 
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היושע השדח ץראל םירגהמ לש םתסינכ ,ליבקמב .םהילאמ םינבומ םניא הז גרדמ םינובש 

.םילדומה ןיב גרדמה תא רגתאלו תוירבגה תפמ תא תונשל 

וא תוחפ םירכומ ,"תימוקמ תוירבג" לש םילדומ םע השדחה ץראב שגפנ רגהמה 

וכרד סוליפמ קלחכ שדחה ירבגה יתרבחה גרדמב ומוקימ לע קבאנו ,רתוי םירכומ 

לכ לש תיתרבחהו תיתוברתה תומקמתהה ךילהת .תיתרבח־תיתוברת הרכהל ותעיבתמו 

םילדומה לש חונעפב םיכורכ ,תירבגה ותוהז ןוניכ םג ומכ ,שדחה םוקמב רגהמ 

.היוצרהו הניקתה תוירבגה לש םינייפאמו תויוגהנתה םירידגמה םייתרבחהו םייתוברתה 

.(Schutz, 1944) רזכ ומוקימב ןומט וקוריפבו וילאמ־ןבומה חונעפב רגהמה לש ונורתי 

ןייפאתמה יתוברת םייאלכ־בצמב יורש רגהמה ,םכותבו תומלוע ינש ןיב בצינש ימכ 

בצמ .(Benmayor 8c Skotnes, 1994; Sarup, 1996) תושדח תוירשפא תויוהז לש יובירב 

לע - השדחה הרבחה לע השיגר תוננובתהו תיתרוקיב הדמע חתפל ול רשפאמ הז 
תויתוברתה דוסיה־תוחנה לעו תויביטמרונה־תוירסומה היתושירד לע ,הלש םיסותאה 

הכרעהו תדמתמ הניחב ידיל רגהמה תא איבמ יתוברת־ןיבה רבעמה בצמ ,ןמזב־וב .הלש 

Chambers, 1994;) בחרמב ותעונתב ומיע אשונ אוהש תוירבג לש םילדומ לש תשדוחמ 

 1994 ,Bhabha).

ןדבואמ ,תויכשמה רסוח לש השוחתמ תעבונה הדרחב תנייפאתמ רגהמה רבגה תייווח 

ותויה םצעמ תררועתמה הדרחה .ודמעמו ותוהז לע םויאהמו ,תידיימה ותביבסב הטילש 

,אבאב ימוה יפל ,תנייפאמש הדרח - רבגכ ודמעמ םצעמ תעבונה הדרחל תרבוח רגהמ 

תודרח הנועט רגהמה רבגה לש היווחה .(Bhabha, 1995) אוה רשאב ירבגה םויקה תא 

תויתוברת תונחבה תרצויש תצרמנ "תינשרפ הדובע" ןכל תררועמו ,תויכשמה רסוחו 

תונחבה לש הריציב םיקוסע םייסורה םירגהמה ,ןכא .תומייקה הלא תחת תרתוחו תושדח 

קלח תויהל וא לבקתהל ,רבחתהל םיכרד םישפחמ םניא םה .םיימוקמה ןיבל םניב 

םהלש תיתצובקהו תישיאה תוידוחייה תא םיקזחמ םה תאז תחת .תינומגהה תוירבגהמ 

Hall,) תויהל םיצור םניאו ,אל םהש המ לע םיעיבצמ םהש ךות ,תודגנתה תועצמאב 
 1996).

תונגועמה תוימוקמה תויועמתשההו תויועמשמה תא תוריהזבו תונקיידב םארוקב 

םה ןתועצמאבש תוקיטקרפ לש ןווגמ םידימעמ םה ,תוירבגה לש םיינומגהה םילדומב 

Cornwall Sl Lindisfarne,) םהל םידגנתמו םתוא םיללוש ,הלא םילדומ םע םיתמעתמ 

ןיב ,יאבצ תוריש ןיבל הניקת תוירבג ןיב קודהה רשקה תא םיריתמ םה דחוימב .(1995 

םינויפא געלל םימשו ,םיילייחה קחשמה יללכ תא םינרמתמ ,תויברקה סותאו תוירבג 
.ילארשיה רבגה־לייחה לש םייתוגהנתהו םיישגר 

םה ,תועמשמ הל םינתונו םתודגנתה תא םיססבמ םייסורה םיידוהיה םיריעצה רשאכ 

."ינשרפ הדש" דחי םיווהמה ,תוירבגל םידגונמ םיינשרפ םילדומב ןיפולחל םישמתשמ 

Hodgson,) קמקמחו ליזנ וא רדגומו עובק תויהל לוכי תוירבגה לש ינשרפה הדשה ,ללככ 

םילדומ םיפילחמ םה .קמקמחו ליזנ שרופמב וניה םייסורה םירגהמה לש הדשה .(1999 

תא קזחל ךרדכ ,םתטישל הניקתה תוירבגה בוציע ךלהמב הזב הז תוירבג לש םינוש 

םהש םייתוברת םילדומ תמיתר ידכ ךות תוירבגל םהלשמ הסרג םירצוי םה .םתוידוחיי 

שדחמ הנבנ תירבגה םתוהזל רושיאה .ימוקמה יגומגהה לדומה לש קוריפו רבכמ םיריכמ 

.תוירבג לש םינוש םילדומ םע תינשרפ הדובע ךרד 
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תורוקמ 

.רואל האצוה ,ןוחטיבה דרשמ .(66-52 'ע> דלונ אבצ .(1994)'ז ,דלפטסוא 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - רבצה .(1997)'ע ,גומלא 

'םירתסנ םיטירסת' ־ םינסייפו םשה ישדקמ ,םינלולעת" .<א1997) 'ד ,ןיראיוב 

.162-145 ,10 ,תרוקיבו הירואית ."הרוזפה לש תודגנתה תויונמוימו 

הירואית ."יוקיח ,רדגמ ,תונויצ :ילאינולוקה תוכסמה ףשנ" .<ב1997> 'ד ,ןיראיוב 

.144-123 ,11 ,תרוקיבו 

הירואית ."דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאוסקסורטהל ההימכה" .(1997)'מ ,ןמזולג 

.162-145 ,11 ,תרוקיבו 

.המסרופ םרטש הדובע ."ילארשיה םייחה רוזחמב תונחת :רחבנה ףוגה" .(1999)'מ ,סייו 

.תישיאניב תרושקת .(1999)'י ,קקח 

.1952-1948 לארשי תנידמב האושה ילוצינ - םירז םיחא .(1994) 'ח ,הקנולבי 

תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוהו יבצ־ןב לאוי די תאצוה :עבש־ראבו םילשורי 

.בגנב ןוירוג־ןב 

.םילארשי םירבג לש םייח ירופס - המחלמ התיה אל וליאכ .(1998)'ע ,רדפ־יקסמול 
.סנגאמ :םילשורי 

.ןקוש :םילשוריו ביבא־לת .תונש ביבא .(1987)'ע ,ךילביל 

זכרמה :םילשורי .היצרגטניאל תולדבתה ןיב םימעה דבהמ םילועה .(1995)'מ ,קסיל 

.לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל 

.ךותיהה רוכ לש ונולשכ - םישימחה תונשב הלודגה הילעה .(1999) 'מ ,קסיל 
.קילאיב דסומ :םילשורי 

ראות תלבק םשל הדובע ."הטיסרבינואב םיסור םירגהמ :תעדה ךרד" .(1999)'י ,רנרל 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה ,ינש 

רקחמה יארב רבעשל תוצעומה תירב ידוהי לש הטילקהו הילעה" .(1997) 'א ,םשל 

ידוהי לש הטילקו הילע ,(ךרוע) םשל 'א :ךותב ."(1996-1994) לארשיב יתרבחה 

.(14-7 'ע) 1996-1994 םיריצקתו תרחבנ היפרגוילביב - רבעשל תוצעומה תירב 

.דלאס הטיירנה ןוכמ :םילשורי 

חותינ - האושה ילוצינ ינב לש הרואכל תוירבצה לע" .(1996) 'ד ,ןוא־רבו 'י ,רומ 

.48-36 ,<1>אי ,תוחיש ."דחא ןויאר לש יביטראנ־יפרגויב 

רפס יתבב םידימלת לש תודמעו םלוע תוסיפת .(1989)'א ,ףושיפו 'ר ,לג ,'ע ,םילזיימ 

םירקחמל ילארשיה ןוכמה :בקעי־ןורכז .ןוחטבו אבצ יאשונ יפלכ םיינוכית 
.םייאבצ 

.16-10 ,4 ,םינפ ."וטגהו הירפמיאה ןיב" .(1998)'ר ,ןמלדונ 

תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז לע - םירחא םילייחו ןתנוהי ,דוד .(1999)'ד ,ןלפק 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ל"הצב תויברק 

:ביבא־לת .היפויתאמ םילוע םילייח לש תוהזה עסמ :"יחא יכה" .(1999)'מ ,יאתבש 

.רבוקיר'צ 

.8.10.1999 ,ץראה ."םיטיירטס ןיב ומוה ,םיסור ןיב ידוהי" .(1999)'א ,וריפש 

.םילשורי :רתכ .(ןמזה ילבחב - ה ךרכ) 1980-1880 תירבעה תדופסה .(1998)'ג ,דקש 
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הקלחמה ,תידוהיה תונכוסה ,היילעה תטילקל דרשמה .<1997) ל"הצב םילוע תורש 

.הטילקלו היילעל 

םילייח לש תורידגמ תויוהז תיינבה :הכירצ הנידמהש םירבגה" .(1999) 'א ,יול־ןושש 

ןדיע תארקל :לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה הרבחה" סנכב האצרה ."לארשיב 

היגולויצוסל גוחה ,ךוניחה רקחלו תויתוברת־ברל זכרמה ,"םולש לש 
.1999 יאמ ,הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו 

 Arkin, W. and Dobrofsky, L.R. (1978). "Military Socialization and
 Masculinity". Journal of Social Issues, 34( 1), 151-168.

 Ben-Ari, E. (1998). Mastering Soldiers: Conflict, Emotions and the Enemy.

 Oxford: Berghahm.

 Benmayor, R. and Skotnes, A. (1994). "Some Reflections on Migration and

 Identity". Migration and Identity - International Yearbook of Oral History

 and Life Stories, 3, 1-18.

 Bhabha, K.H. (1994) "Between Identities" (interviewed by P. Thompson).
 Migration and Identity - International Yearbook of Oral History and Life

 Stories, 3, 183-199.

 Bhabha, K.H. (1995). "Are You a Man or a Mouse?" In M. Berger, B. Wallis
 and S. Watson (eds.), Constructing Masculinity (pp. 57-65). New York:

 Routledge.

 Biale, D. (1992). Eros and the Jews. New York: Basic Books.

 Boyarin, D. (1996). Unheroic Conduct: The Rise and Fall of Heterosexuality
 and the Invention of the Jewish Man. Berkeley and Los Angeles:
 University of California Press.

 Carmell, A., Fadlon, J., Ben Eliahu, H., Liberman, N., Rosiner, I. and

 Mevorach, L. (1997). "Motivation to Serve in the Israeli Army: The Gap
 between Cultural Involvement and Cultural Performance". In N. Lewin

 Epstein, Y. Ro'i and P. Ritterband (eds.), Russian Jews on Three
 Continents: Migration and Resettlement (Ch. 18). London: Frank Cass.

 Chambers, I. (1994). Migrancy, Culture, Identity. London: Routledge.

 Connell, R.W. (1995). Masculinities. Cambridge, UK: Polity Press.

 Cornwall, A. and Lindisfarne, N. (1995). "Feminist Anthropology and Questions

 of Masculinity". In A. Ahmed and C. Share (eds.), The Future of
 Anthropology (pp. 134-157). London: Athlone.

 Encyclopaedia Judaica (1971). Vol. 11, pp. 1550-1574. Jerusalem:
 Encyclopaedia Judaica.

 Feige, M. and Ben-Ari, E. (1991). "Card Games and the Israeli Army Unit: An

 Interpretive Case Study". Armed Forces and Society, 77(3), 439^448.

 Foucault, M. (1979). History of Sexuality (part one). Harmondsworth: Penguin.

 Gal, R. (1986). The Portrait of the Israeli Soldier. New York: Greenwood
 Press.
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 Gilman, S. (1991). The Jew's Body. New York: Routledge.
 Gurevitz, Z. (1997). "The Double Site of Israel". In E. Ben-Ari and Y. Bilu

 (eds.), Grasping Land (pp. 203-216). Albany: SUNY.

 Hall, S. (1996). "Introduction". In S. Hall and P. DuGay (eds.), Questions of

 Cultural Identity (pp. 1-17). London: Sage.

 Hodgson, D. (1999). "Once Intrepid Warriors: Modernity and the Production of

 Massai Masculinities". Ethnology, 38(2), 121-150.

 Lomsky-Feder, E. and Ben-Ari, E. (1999). "From A People in Uniform to
 Different Uniforms for the People: Diversity and Professionalism in the

 IDF". In J. Soetres and J. Van Der Meulen (eds.), Managing Diversity in

 the Armed Forces (pp. 157-186). Tilburg: Tilburg University Press.

 Lomsky-Feder, E. and Rapoport, T. (2000). '"Homebred Masculinity' Survives

 Cultural Passage: The Case of Russian-Jewish Immigrants in Israel".
 Unpublished manuscript.

 Markowitz, F. (2000). Coming of Age in Post-Soviet Russia. Urbana and

 Chicago: University of Illinois Press.

 Morgan, D.H.J. (1994). "Theatre of War: Combat, the Military and
 Masculinities". In H. Brod and M. Kaufman (eds.), Theorizing

 Masculinities (pp. 165-182). London: Sage.
 Mosse, G.L. (1996). The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity.

 Oxford, New York: Oxford University Press.

 Myerhoff, B. (1980). "Life History among the Elderly: Performance, Visibility

 and Re-Membering". In K.W. Back (ed.), Life Course: Integrative

 Theories and Exemplary Population (pp. 133-153). Boulder Colorado:
 A A A S Selected Symposum 41, Westview Press.

 Sarup, M. (1996). Identity, Culture and the Postmodern World. Edinburgh:
 Edinburgh University Press.

 Schutz, A. (1944). "The Stranger: An Essay in Social Psychology". American
 Journal of Sociology, 49, 499-508.

 Scott, J. (1990). Domination and the Art of Resistence: Hidden Transcripts.

 New Haven: Yale University Press.

 Watson, L.C. (1976). "Understanding a Life History as a Subjective Document".

 Ethos, 4(1), 95-131.
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הריגהה רטשמו "םירז םידבוע" לש הללכה יסופד 
*יתאוושה חותינ :לארשיב 

ףהכ קיראו **קהנזור באז 

אובמ 

םויה־רדסב ידמל יזכרמ םוקמ תונורחאה םינשב תספות "םירזה םידבועה" תייגוס 

יעצמאב אשונל ידמל תבחרנ תוסחייתהב יוטיב ידיל אב רבדהו ,לארשיב ירוביצה 

הקסעההו היחמה יאנתב ןד ירוביצה ןוידב דחא דקומ .םיבותכהו םיינורטקלאה תרושקתה 

ינוציקה ,םלוצינ תא שיגדמו ,הדובעה־ ירגהמ ןיבמ םיבר לש םקלח־תנמ םניהש םישקה 

תילארשיה הרבחל "םיקזנ"לו "תונכס"ל סחייתמ רחא דקומ .םהיקיסעמ ידי־לע ,םיתיעל 

םידבועה" תא רידגמ הז חיש .םיידוהי־אל הדובע־ירגהמ לש ץראב םתוחכונמ םיעבונה 

העיגפו תוימוהיז תולחמ לש הצפה ,תוניירבעב היילע ,הלטבא ידיל איבמה םרוגכ "םירזה 

ןוידב םיפתתשמה םידדצה ברימל תפתושמה דוסיה־תחנה .לארשי לש ידוהיה הייפואב 

ןמ קלח םניא םה יכו תיערא הניה לארשיב םתוחכונ יכ איה "םירזה םידבועה" לע ירוביצה 

,יתרבחה הנבמל ינוציח םרוגכ "םירזה םידבועה" תרדגהמ האצותכ .תילארשיה הרבחה 

םיכילהתב ,רמולכ ,םהלש (incorporation) הללכהה יכילהתב יתועמשמ ירוביצ ןויד ןיא 

.םינושה ויטביה לע ילארשיה יתרבחה םקרמב םדמעמ תא םירידגמש 

ןכוסכ םמצע תא םיננוכמ םירגהמה םידבועה םא איה הז רשקהב תובישח־תבר היגוס 

םדמעמ לע עיפשהל הרטמב תימונוטוא תיביטקלוק הלועפ טוקנל לגוסמה (agency)יתרבח 

תוצובק הדימ וזיאבו םאה :איה הלאשה ,רתוי ישחומ ןפואב .הרבחב םתללכה ןפוא לעו 

שוביגל סיסב תווהל תולוכיש תוינוגרא תורגסמ תומיקמ םירגהמ םידבוע לש תונוש 

?תילארשיה תירוביצה הריזב ,תלבגומ ולו ,תופתתשהל םיידסומ םילכ שמשלו יתליהק 

םיצוליאה ינבמ לע םיעיפשמה םימרוגל תסחייתמ הז רשקהב הלועש תפסונ הלאש 

םידבוע לש תוצובק ןתוא ינפל םידמועה תיביטקלוק תיתרבח הלועפל תויונמדזההו 

.הז רמאמ לש יטילנאהו יריפמאה םידקומה תווהמ הלא תולאש יתש .םירגהמ 

אצומ־תוצובק עברא לש תילארשיה הרבחב הללכהה יסופד תא ןוחבל איה ונתרטמ 

תאו ־ םיאקירפא־ברעמו 'תויניפיליפ ,םיאת ,םינמור ־ הדובע־ירגהמ לש תונוש 

יוורה זכרמ לש םתכימתב ךרענש לארשיב הדובע־תריגה לע רקחמ טקיורפמ קלח וניה הז רמאמ * 

רקחמ תונרקל תילארשיה הדוגאה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב לארשי ידומילל רבליס 'ל 

האללו ןמאנ הנירל ,לארה ןורשל ונתדות .לארשי רקחל םילשורי ןוכמב ןוסבר ןרקו ,ךוניחו 

.רקחמה עוציבב ןתרזע לע יקסבוליפ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה ** 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה *** 

יפ־לע־ףא הבקנ ןושלב רמאמב שמתשנ ןכל .םישנ םניה םיניפיליפהמ םיעיגמה םירגהמה םידבועה בור 1 

.םירבג לש לטובמ־אל רפסמ וז הצובקב שיש 
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תוצובק ברקב ושבגתהש תיתרבחה הלועפה ינפוא לע םיסופד םתוא לש תועפשהה 

ורקימהו ורקמה תומר ןיב םירשקה לש חותינ לע תססובמ היהת וז הניחב .הלא םירגהמ 

םדמעמ לע םיעיפשמ הלא םירשק ןהבש םיכרדה לשו ,ילארשיה הריגהה רטשמ לש הלועפב 

תיתרבח הלועפ לש םינוש םיסופדל םג סחייתנ ןכ־ומכ .הדובע־ירגהמ םתוא לש יתרבחה 

.ומיע תודדומתמו הריגה רטשמ ותוא לע תוביגמ תונושה םירגהמה תוצובק םתועצמאבש 

תויונמדזהה ינבמ ידי־לע תובצועמ הלא הבוגת יכרד יכ איה תיזכרמה ונתנעט 

םירדסהה ידי־לע םיעבקנ הלא םינבמ .םהב תויורש תונושה תוצובקהש םיצוליאהו 

,סויגב תוברועמה תורחא תויונכוסו םיקיסעמה ,הנידמה ידי־לע םילעפומה םיידסומה 

יתועמשמה הנתשמה יכ ,ןכ םא ,ןייצל בושח .םירגהמה םידבועה לש הקסעהבו האבהב 

הלועפה יסופדב םילדבהה תא ריבסמהו תונושה תוצובקה ןיב ןיחבמה ,תיטילנא הניחבמ 

ןהו ורקמה תמרב ןה םילעופה םיידסומה םינונגנמה אוה ,ןברקב ושבגתהש תיתרבחה 

הלא םיידסומ םינונגנמ .תילארשיה הרבחב ןתללכה ןפוא תא םיבצעמ רשאו ורקימה תמרב 

םה ובש יתקוסעתה רזגמלו יקוחה םדמעמל ,םירגהמה תוצובק לש הריגהה יכרדל םירושק 

רטשמב םינגועמה םירגהמה לש הללכהה יאנתב םידקמתמ ונא הז רמאמב .םיקסעומ 

.םאצומ־ץראמ םתיא םיאיבמ םירגהמהש יתוברתהו יתרבחה ןוהב אלו ,ילארשיה הריגהה 

וננוצרב ,תיתרבחה םתלועפ יסופד לע העפשה שי םירגהמה לש םעקרלש יפ־לע־ףא 

םילדבהה תא ריבסהל תנמ־לע הללכהה לש ידסומה טביהה לש וחוכ תא ןאכ תוארהל 

.תונושה תוצובקה ןיב םימייקה 

הריגהה רטשמ לש ויתודוסי לשו ונלש תיטרואיתה תרגסמה ירקיע לש םתגצה רחאל 

םידבוע לש תונוש תוצובק לש םילדבנה הללכהה יאנת ןיב האוושה ךורענ ,ילארשיה 

־ ירוביצה חישב םינוכמ םהש יפכ וא ,documented migrant workers) םידעותמ םירגהמ 

וז האוושה תועצמאב .םינוש םייתקוסעת םירזגמב םיקסעומה ("םייקוח םירז םידבוע" 

,תילארשיה הנידמה ידי־לע םילעפומה ,םיידסומ םינונגנמ ובש ןפואה תא ףושחנ 

תויונמדזה לש םינחבומ םינבמ םירצוי ,םמעטמ תולעופה םדאה־חוכ תויונכוסו םיקיסעמה 

הדובעה־ירגהמ לש תונושה תוצובקה לש תימונוטוא תיתרבח תוליעפל םיצוליאו 

הדובעה קושב םבולישו ץראל םידעותמה הדובעה־ירגהמ לש םתמירז .םידעותמה 

הקסעהה יאנת לע תובר םיעיפשמש ,ידמל םיחישק חוקיפ ינונגנמ תועצמאב םילהנתמ 

תוננוכמ םיקיסעמהו הנידמה ידי־לע תולעפומה חוקיפה תוקיטקרפ .םירגהמה לש היחמהו 

תווהתהל רתויב לבגומ תויונמדזה הנבמ תורצויו ,יובש הדובע־חוככ וללה םידבועה תא 

הז בצמ .תימונוטוא תיביטקלוק הלועפל רוניצכ שמשל תולוכיש תויתליהק תורגסמ לש 

,(היינבב םיקסעומה) הינמורמ ,(תואלקחב םיקסעומה) דנליאתמ הדובעה־ירגהמ תא ןייפאמ 

ףתושמ בצמל רבעמ ,םרב .(דועיסב תוקסעומה) םיניפיליפהמ הלא תא םג תמיוסמ הדימבו 

םינייפאמה חוקיפה ינונגנמ לש םייפואבו םיידסומה םיאנתב םיבושח םילדבה םימייק ,הז 

םיצוליאהו תויונמדזהה ינבמ ןיב םייתועמשמ םילדבה שי ךכמ האצותכ .יתקוסעת רזגמ לכ 

תויביטקלוק תורגסמו הליהק ייח חתפל ןהיתויורשפאל סחיב תונושה תוצובקה לש 

םירזגמב הללכהה יאנת ןיב םיניחבמה םייזכרמה םינתשמה .תיתרבח הלועפל 

תדימ ,םידבועה לש םתאבהבו םסויגב םיעגונה םיידסומ םירדסה :םה םינושה םייתקוסעתה 

לש יבחרמה רוזיפהו ,חוקיפה ףקיה ,םהילע לעפומה חוקיפה ךרעמב םואיתהו זוכירה 

.םידבועה לש םירוגמהו הדובעה תומוקמ 

הדובע־ירגהמ לש הללכהה סופדב דקמתנ יריפמאה חותינה לש ינשה קלחב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:55:06 UTC������������� 

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



55 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

חישב "םייקוח־יתלב םירז םידבוע" - undocumented migrant workers) םידעותמ־יתלב 

ידי־לע םסויג סיסב לע אל ,רמולכ ,ימונוטואו ינטנופס ןפואב ץראל םיעיגמש (ירוביצה 

.םייאקירפא־בדעמה םירגהמה ידי־לע ונרקחמב גצוימ הריגה לש הז גוס .םיקיסעמה 

םהש יפ־לע־ףא ,םידעותמ־יתלבה הדובעה־ירגהמ ,םידעותמה םירגהמה לש םבצמ תמועל 

םילעפומה חוקיפה ינונגנממ קומחל םיחילצמ ,שוריגו רצעמ לש דימתמ םויא תחת םייח 

האצותכ רצונש תיסחי חותפה יתרבחה בחרמה .תורחא תויונכוסו הנידמה ידי־לע 

םתלוכי לע ןהו הדובעה קושב םתובלתשה ןפוא לע ןה עיפשמ םהלש "תויקוח־יא"המ 

םדמעמ ,הז ןבומב .ימונוטוא יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכלו תויתליהק תורגסמ רוציל 

.תיביטקלוק תיתרבח הלועפ דדועמו רשפאמה באשמ שמשמ "יקוח־יתלב"ה 

עבראב דקמתה רשאו 1999-1996 םינשב ונכרעש ינתוכיא רקחמ לע ססבתמ חותינה 

קמוע־תונויאר :ויה םייזכרמה עדימה תורוקמ .ליעל ונייוצש הדובעה־ירגהמ לש תוצובקה 

םידיקפת־ילעב ןוגכ ,הדובעה־תריגה תייגוסב םיברועמה םינוש םייתרבח םינקחש םע 

תלהנמ ,החוורהו הדובעה דרשמ ,הקוסעתה תוריש) אשונב תוקסועה תויתנידמ תויונכוסב 

תורבח ישנא ,םיקיסעמ ,םירגהמ םידבוע ,(ילוכו םינפ ןוחטבל דרשמה ,םירזה םידבועה 

תופתתשמ תויפצת :םדאו חרזא תויוכז ינוגראב םיליעפו םיקיסעמ ינוגרא ,םדא־חוכ 
תויונכוס לש םיימינפ םיכמסמ :הדובעה־ירגהמ לש םינוש םינוגרא לש תויוליעפב 

.הבותכה תונותיעב םיחווידו ;תויתנידמ 

הדובע ־ירגהמ לש םתללכהו הריגה ירטשמ 

יכילהת רקחב תויזכרמ תויגוס םניה םתלועפ יסופדו םייתליהק םינוגרא לש םתחימצ 
תולאשה תחא .תחראמה הרבחה לש תונושה תוריזב םירגהמ תויסולכוא לש הללכהה 

לוליכה תא תובכעמ וא תודדועמ הלא תויונגראתה םא איה תורפסה הסחייתה ןהילאש 

 (integration) םהל השדחה תיתוברתה־ תיתרבחה הביבסל םירגהמה לש המאתההו (-Attah

 1985 ,Poku, 1996; BiParva, 1994; Schoeneberg). םירגהמה ינוגרא ,וז טבמ־תדוקנמ

ןוגכ ,םירגהמה לש םיינרישכמ םיכרצ לש קופיס :תואבה תויצקנופה תא רקיעב םיאלממ 

תוהזהו תיתוברתה תשרומה לע הרימש :םייתרבח םיתורישו הקוסעת לע עדימ ,רויד 

־ץרא םע רשקה לע הרימשו ;שדחה יתרבחה רשקהב שדחמ ןתריצי םיתיעלו ,תינתאה 

תויודגאתה לש ןת-ונו-וכמ יכ איה וז הייאר לש דוסיה־תחגה .(Bäsch, 1987) אצומה 

םימוחתב ןהיתויוליעפ תא תודקממ ןה יכו ,םינפ יפלכ רקיעב הניה הלא תויתליהק 

.היכרצלו הליהקה לש םיימינפה םייחל םירושקה 

ןיבל םניב םיסחיה תריזב םירגהמה ינוגרא לש םהידיקפתב םידקמתמ םירחא םירקחמ 

שמשל לאיצנטופ ילעבכ םירדגומ הלא םינוגרא ,וז הייארב .היתודסומו תחראמה הרבחה 

.תירוביצה הריזב הימונוטואו הליעפ תופתתשה םירגהמל םירשפאמה םיידסומ םילכ 

ללכ־ךרדב תודדומ םירגהמ תויסולכואש הדבועה חכונל דחוימב בושח וניה הז דיקפת 

םילבוקמה תיטילופ תופתתשהל םידסוממה םיעצמאה ןכלו ,תוחרזאה תיירוגיטקמ 

Milier, 1989; Schmitter, 1980; Tomasi,) םהינפב םימוסח תוילרבילה תויטרקומדב 

םיבושח םייטילופ םינקחשכ םילגתמ םימיוסמ םירגהמ ינוגרא ,הלא םיאנתב .(1981 

סחיב תוחראמה הנידמהו הרבחה לומ לא תועיבת לש האלעהבו חוסינב ,הרדגהב םיקסועה 
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קושב םתדמעל ,םייתרבח םיתורישלו תובטהל םתושיגנל ,םירגהמה לש יקוחה םדמעמל 

,ירוביצה םויה־רדסל םהיתועיבת תאלעה תועצמאב .תויתוברתה םהיתויוכזלו הדובעה 

שדחמ רידגהל םיסנמו ,תורחאו תויתנידמ תויונכוס םע ןתמו־אשמ םילהנמ םירגהמ ינוגרא 

Hily 81 Poinard, 1987; Jaakkola, 1987; Layton-) הרבחב םהלש הללכהה יאנת תא 

 1979 ,Henry, 1990; Sassen-Koob). םידקומב בושחה םדיקפת לע ףסונ ,תורחא םילימב

תנווכמש תועיבת תאלעה לש הקיטילופ םילהנמ םיבר םירגהמ ינוגרא ,םייתליהק םייח לש 

.םירגהמה לש םיסרטניאה לש םמודיקלו םחוסינל ,םתרדגהל 

ןהו המינפ הליהקה ייחל תונווכמה !היתויוליעפ תועצמאב ןה ,הלאכ תויונגראתה 

תיתשת תווהמ ,הנידמהו הרבחה לומ לא תועיבת תאלעה לש הקיטילופ לוהינ תועצמאב 

תויתרבח תונכוסכ ןמצע תא תוננוכמ םירגהמ תויסולכוא הסיסב לעש תינויח תידסומ 

תרדגהב תוליעפ תוינקחשב ףתתשהל ךכו ,תימונוטוא תיביטקלוק תוליעפ להנל תולוכיש 

םימרוגה םהמ הלאשה הלוע םירגהמה ינוגרא לש וז תובישח חכונל .הרבחב ןתללכה יאנת 

תויתרבח תונכוסכ ןמצע תא ןנוכל תונוש םירגהמ תויסולכוא לש ןהייוכיס לע םיעיפשמה 

דע התייה תירקחמה תורפסב תטלשה הייטנה .תוינוגרא תורגסמ לש ןתמקה תועצמאב 

םרוגכ םמצע םירגהמה לש יתרבחהו יתוברתה עקרב ידעלב ןפואב דקמתהל הנורחאל 

ןתלועפ יסופדלו ןהינבמל ,הלאכ תורגסמ לש ןתמקה־יא וא ןתמקהל רבסהב עירכמ 

 (1979 ,Almirol, 1978; Fijalkowski, 1994; Sassen-Koob). השיג לש תיזכרמ הלבגמ
לש םייתוברתהו םייטילופה ,םייתרבחה םינייפאמה לש םתובישחמ התומלעתה איה וז 

ינוגראה הנבמה לע ,םירגהמה לש םתללכה ןפוא לע םיעיפשמה םימרוגכ תחראמה הרבחה 

.(Soysal, 1994)ימונוטוא יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םתלוכי לעו םהיתוליהק לש 

תויזכרמ ךכב םיקינעמו ,וללה םימרוגב םידקמתמ תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ 
לש השדחה תיתרבחה הביבסה לש יגולואידיאהו ידסומה ,יטילופה םירושימל תיטילנא 

םיספתנ םירגהמ ברקב םיינוגרא םינבמ לשו יתליהק שוביג לש םינוש םיסופד .םירגהמה 

הרבחה לש תונושה תוריזב םתללכה ןפוא ידי־לע רקיעב םיבצועמכ הלא םירקחמב אופיא 

םה תיביטקלוק הלועפ תועצמאב .ךילהתב םיליבס םיאשומ םניא םירגהמה ךא .תחראמה 

Bolzman 8l) הרבחב םתללכה יאנת לע עיפשהלו יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םילוכי 

 ;1986 ,Fibbi, 1991; Layton-Henry, 1990; Neveu, 1994; Schmitter Heisler

 1994 ,Soysal). םינונגנמה רקיעבו ,תידסומה הביבסה יכ איה וז השיג לש תידוסי הנעט

תא םיבצעמש םיצוליאו תויונמדזה ינבמ םירצוי ,םירגהמה םע היסחיב הליעפמ הנידמהש 

תיביטקלוק הלועפל תורגסמ לש ןתמקה תוברל ,םירגהמה לש תיתרבחה הלועפה יסופד 

דנלוהב ,תומיוסמ תונידמ .(Ireland, 1994; Koopmans 8c Statham, 1998) םהידי־לע 

לש םיילמרופ םימורופ תודסיימ ןהש ךכב םירגהמ ינוגרא לש םתמקה תודדועמ ,הידוושו 

םתואב םיגציימ םיפוגכ םינוגראה תא תורידגמו םירגהמה תויסולכוא םע תוצעייתה 

םיקסועש םירגהמ ינוגרא תודסבסמ הפוריא ברעמ תונידממ קלח ,ןכ־ומכ .םימורופ 

Fennema «fc Tillie, 1999;) םתמקה תא ךכב תודדועמו ,תיתוברתו תיתרבח תוליעפב 

 1999 ,Layton-Henry, 1990; Soininen).

תיתרבח תוליעפל םיצוליאו תויונמדזה ינבמ םירצויה ,םיידסומ םינונגנמ םתוא 

סחייתמ הז גשומ .הרבחה תא ןייפאמה הריגהה רטשמב םינגועמ ,םירגהמה לש תימונוטוא 

,תורטמה יכרעמ תא םיעבוקה םייגולואידיאה תודוסיהו םיידסומה תונורקעה לולכמל 

־ תוילמרופ־אלה תוקיטקרפהו םיילמרופה םילהנה תוברל ־ הלועפה יכרדו תויונכוסה 
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לע .(Freeman, 1992; Joppke, 1999) הריגהה תייגוסב הלופיטב הנידמה תא םישמשמה 

תסינכ לע חוקיפלו תוסיוול תוינידמ־יווק םימשוימו םיעבקנ םיבכרומ םיכרעמ םתוא סיסב 

יטילופהו יתרבחה ,ילכלכה דמעמב םיעגונה תוינידמ־יווקו ,תימואלה הירוטירטל םירגהמ 

ינבמ בוציעבו הרבחב םירגהמה תללכהב יזכרמ םרוג וניה הריגהה רטשמ ,ךכ .םהלש 
.םהינפל םידמועה םיצוליאהו תויונמדזהה 

לש םיצוליאהו תויונמדזהה ינבמ לע הריגהה ירטשמ לש םתעפשהב םינדה םירקחמה 

,ןכ־ומכ .הללכהה יכילהת לש יתרבח־ורקמה רושימב דקמתהל םיטונ םירגהמ תויסולכוא 

הז רמאמב .תוטקונ תויתנידמ תויונכוסש תוידסומה תוקיטקרפל תנתינ בלה־תמושת ברימ 

רטשמ לש ותלועפ ןפוא תא ןוחבלו וז תידעלב תודקמתהל רבעמ לא דועצל םישקבמ ונא 

־אל תויונכוס לש םג הז רשקהב ןתוליעפ תאו ,תיתרבח־ורקימה המרב םג הריגהה 

םתקסעהלו םתאבהל ,םסויגל םירושקה םיידסומה םירדסהה תא חתננ ,ךכיפל .תויתנידמ 

לופיטל םירושקה םיידסומה םירדסהה תא ,לארשיב הדובע־ירגהמ לש תונוש תוצובק לש 

םירדסה .םינוש םייתקוסעת םירזגמ תונייפאמה תונווגמה חוקיפה תוקיטקרפ תאו ,םהב 

םיקיסעמה ידי־לע םג אלא ,תויתנידמ תויונכוס ידי־לע קר אל םילעפומ הלא תוקיטקרפו 

הריגהה רטשמ לש םינווגמה הלועפה ינפוא תניחב .םמעטמ תולעופה םדאה־חוכ תורבחו 

הללכהה יסופד ןיב םימייקה םילדבהה תא קר אל ריבסהלו קודבל ונל רשפאת וז המרב 

םג אלא ,םידעותמ־יתלבה לש הלא ןיבל םידעותמה הדובעה־ירגהמ לש תויונמדזהה ינבמו 

םירזגמב םיקסעומה םידעותמ םירגהמ לש תונוש תוצובק ןיב םימייקה םילדבהה תא 

.םינוש םייתקוסעת 

ילארשיה הריגהה רטשמו הדובעה־ירגהמ 

תא אלמל הרטמב רקיעב ,1993 תנש ןמל לארשיל םיאבומו םיסיוגמ "םירז םידבוע" 

ןגומ־יתלבו לוז הדובע־חוככ םישובכה םיחטשה ןמ םייניתשלפה םידבועה לש םמוקמ 

םידבוע תקסעהל םירתיהה רפסמ .ינשמה הדובעה קושב תוכשומ־תוחפה תודמעב קסעומה 

אישל עיגה הז רפסמ .1995 תנשב ףלא םיעבשל 1993 תנשב םיפלא תרשעכמ הלע םירז 

םירגהמ םתוא 2.1999 תנשב ףלא םיעבשכל הרזחב דריו ,1996 תנשב ףלא האמכ לש 

,<1999 תנשב ףלא השימחו םישולשכ) היינב :םיירקיע םירזגמ השולשב םיקסעומ םידעותמ 

התואב ףלא רשע־השימחכ) דועיס יתורישו <1999 תנשב ףלא רשע־העבשכ) תואלקח 

לש אצומה־תוצרא ןיבל םייתקוסעת םירזגמ םתוא ןיב הרורב הלבקה תמייק .(הנש 

רתויב הלודגה אצומה־תצובק םיווהמו) היינבב םיקסעומ םינמורה לכ טעמכ ,ךכ .םידבועה 

אצומה־תצובק וויה םה 1998 תנש דעו) תואלקחב םיקסעומ םיאתה לכ טעמכ ,(הז רזגמב 

ברימ תווהמו) דועיסב תוקסעומ תויניפיליפה לכו 3,(רזגמ ותואב הקסעוהש הדיחיה 

ןיבל אצומ־ץרא ןיב הלבקה התוא יכ שיגדהל שי .(הז רזגמב םיקסעומה םירגהמה םידבועה 

םירגהמה .קוחה יפ־לע םיקסעומה םידבועה יבגל רקיעב הפקת יתקוסעת רזגמ 

,םדא־חוכ ןונכתל תושרה ,ימינפ ךמסמ ,"1997־ל יטסיטטס בצמ תנומת - לארשיב םירז םידבוע" 2 

.א2000 ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה ;1998 ינוי ,החוורהו הדובעה דרשמ 

.םינטק םירפסמב םיניס םג תואלקחב הדובעל ואבוה תונורחאה םייתנשב 3 
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םירבוע יקוח־יתלב ןפואב םיקסעומו יקוחה םדמעמ תא םידבאמש וללה אצומה־תוצובקמ 

.ילמרופ־אלה הדובעה קושב םתסה ןמ ,םירחא םירזגמב הקסעהל םיתיעל 

הדובע־ירגהמ לש םילודג םירפסמ ץראל וסנכנ םינומשה תונש ףוס ןמל ,ליבקמב 

תרגסמב אל ,רמולכ - הריגהה רטשמ לש חוקיפה ךרעמ תפיקע ךותו ינטנופס ןפואב 

תורבח וא םיקיסעמ ידי־לע ילמרופ סויג םיבייחמ רשאו תמייקמ הנידמהש תוסיווה ילהונ 

לע תועידי .הרשא אלל לארשיב םידבועו םיהוש םהו ־ םמעטמ תולעופש םדא־חוכ 

עצמאב תילארשיה תרושקתב םסרפתהל ולחה "םייקוח־יתלב םירז םידבוע" לש םתוחכונ 

םיאקירמא־םורד ,םיניפיליפ לש םינטק םירפסמ ונייצ הלא תועידי .םינומשה תונש 

תוריש ידבועכו הובג דמעממ תוחפשמ לש ןהיתבב תיב־ירזועכ וקסעוהש םיאקירפאו 

הדובע־ירגהמ םיפלא־תעבראכ ץראב שי יכ םיגפה דרשמ ךירעה 1986 תנשב 4.תודעסמב 

־אל הריגה תותשר לש ןדוסימלו ןתורצוויהל סיסב וויה הלא םירגהמ 5.םידעותמ־יתלב 

.םיעשתה תונש תליחת ןמל דחוימב ,הגרדהב םהירפסמ ולדג הז תובקעב .תוילמרופ 

לש היינשה תיצחמבו 6,הרשא אלל הדובע־ירגהמ ףלא רשע־םינשכ לע חווד 1991 תנשב 

־חוכ ןונכתל תושרה ,המגודל 7.ףלא האמ דע ףלא םישימחכב םרפסמ דמאנ םיעשתה תונש 

אלל לארשיב והשש הדובעה־ ירגהמ רפסמ תא הכירעה החוורהו הדובעה דרשמב םדא 

יכ ריהבהל בושח .<ב2000 ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה) ףלא םינומשכב 1999 תנשב ןוישר 

ףאו ףלא םייתאמ ץראב שי וליאכ ,םיתיעל םילעמ םינוש םייטילופ םינקחשש תונעטל 

ןיבהל שי .והשלכ יתדבוע סיסב ןיא 8,"םייקוח־יתלב םירז םידבוע" ףלא תואמ שולש 

רטשמ לש וסחי לש רשקהב ,ץראב הדובעה־תדיגה לש הקיטילופב ביכרמכ הלא םירפסמ 

םינקחש ידי־לע םיטקננ םיזרפומ םירפסמ םתוא .םיידוהי־אל םירגהמל ילארשיה הריגהה 

ךכ ךותמו ,ץראב םירגהמ םתוא לש םתוחכונ ביבס תירסומ הקינפ רוציל הרטמב םייטילופ 

םיקסעומ םידעותמ־יתלבה הדובעה־ירגהמ .תילארשיה הרבחל תישממ הנכסכ םרידגהל 

הכאלמ־יתבב ,תודעסמב תוריש ידבועכ ,תיב־ירזועכ רקיעב ,ילמרופ־אלה הדובעה קושב 

ברקב תולודגה אצומה־תוצובק ןיבמ םייתש .םינטק היינב־ינלבק לצא םילעופכו ,םינטק 

9.םיאקירמא־וניטלהו םיאקירפא־ברעמה ןה םיינטנופסה הדובעה־ירגהמ 

(commuting) תוממוי לע הססבתה םתקסעהש ,םייניתשלפ לובג־ידבוע לש םתפלחה 

םידבוע קר םניאש םירגהמ םידבועב ,לארשיב םתדובע םוקמל םיחטשב םהירוגמ םוקממ 

תייעב"כ ירוביצה םויה־רדסב רדגוה הרהמ־דעש שדח בצמ רצי ,הב םיהוש םג אלא ,ץראב 

ןיב ירקיעה לדבהה ,תוילארשיה הרבחהו הנידמה לש ןטבמ־תדוקנמ ."םירזה םידבועה 

.12.12.1988 ,בירעמ ;15.7.1988 ,רבד ;8.11.1985 ,ץראה ;4.9.1984 ,תונורחא תועידי 4 

.9.12.1986 ,ץראה 5 

.21.1.1991 ,ץראה 6 

,םדא־חוכ ןונכתל תושרה ,ימינפ ךמסמ ,"1997־ל יטסיטטס בצמ תנומת - לארשיב םירז םידבוע" 7 

,"הכשלב םימייקה םינותנה - םירז םידבוע לש הקיטסיטטס" ;1998 ינוי ,החוורהו הדובעה דרשמ 

.1996 רבמבונ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימינפ ח"וד 

.14.11.1997 ,6.9.1996 ,ץראה ;28.10.1997 ,סבולג :המגודל ,ואר 8 

לש הינויפא .םימעה־רבח יאצוימ תבכרומ ץראב םידעותמ־יתלב םירגהמ לש תפסונ הלודג הצובק 9 

,תורחאה תוצובקה לש הלאמ דואמ םינוש םניה תילארשיה הרבחב התללכה ןפואו תאז הייסולכוא 

.הז רקחמב הב םיקסוע ונניא ןכלו 
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59 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

םייניתשלפה םידבועהש יוכיסהש דועבש אוה םיחרזא םניאש םידבוע לש הלא תוצובק יתש 

,יפוריא־ברעמה ןויסינה רואל ,תישממ תורשפא תמייק ,יספא השעמל היה ץראב ועקתשי 

וא תותימצל ץראב בשייתהל וסני םהיתוחפשמו םירגהמה םידבועהמ יתועמשמ קלחש 

.םיכורא ןמז־יקרפל תוחפל 

.ילארשיה הריגהה רטשמ לש רתויב םיידוסיה תונורקעל הרומח הריתסב דמוע הז בצמ 

םידוהי ןיב ימשר ןפואב םיניחבמש םיימואל־ונתא תונורקע לע תתשומ הז רטשמ 
תילכתכ תיגולואידיאה המרב תרדגומ ("היילע") םידוהי תריגהש דועב .םידוהי־אלל 

קר אל תספתנ םידוהי־אל תריגה ,התוא ןנוכמה ןורקיעכו תידוהיה הנידמה לש המויק 
לש ונושלב 10.תידוהי הנידמ התוא לש היתוישואל תיתוהמ תדגונמכ אלא ,היוצר־יתלבכ 

ןבומכ ותנווכשכ 11,"הריגה־תנידמ אל איה לארשי" :החוורהו הדובעה דרשמב ריכב דיקפ 

ןפואב םג אלא ,תיגולואידיאה המרב קר אל ףקתשמ הז ןורקיע .םידוהי־אל לש הריגהל 

תוינידמה־יווקבו ידסומה רושימב ,תירוביצה הריזב תחסונמ "םירזה םידבועה תייעב" ובש 

הריגהה רטשמ לש םיימואל־ונתאה תונורקעל םאתהב .תונוש תויתנידמ תויונכוס לש 

םתחימצ ידיל איבהל היושעש ,הדובעה־ירגהמ לש תילאיצנטופה תועקתשהה ,ילארשיה 

םויאכ תילארשיה הרבחב םיבחר םיגוח ידי־לע תספתנ ,םישדח םיידוהי־אל םיטועימ לש 

תררועמ םירגהמה לש םתוחכונש ששחה ,ךכמ האצותכ .לארשי לש ידוהיה הייפוא לע 

.ירוביצה םויה־רדסב הבושח היגוסל ךפהנ 

תילארשיה הנידמה לש תוינידמה סיסבב םידמוע הריגהה רטשמ לש הלא תונורקע 

.ץראב הדובעה־ירגהמ לש ילכלכהו יתרבחה ,יקוחה םדמעמו ,םתסינכ ,םסויג רבדב 

םידעוימה םינווגמ חוקיפ ינונגנמ לש םתלעפה אוה וז תוינידמ םושייל יזכרמה יעצמאה 

ןיב ,אטבתמ הז תוינידמ־וק .ץראב םתובשייתה תא עונמלו םירגהמה רפסמ תא םצמצל 

תוסכמל יקוח ןפואב סייגל םיקיסעמל רתומש הדובעה־ירגהמ לש םרפסמ תלבגהב ,רתיה 

דע הנשל) תיסחי םירצק ןמז־יקרפל הייהשו הדובע ירושיא ןתמב ,2,תעבוק הלשממהש 

דוחיא לע רומח רוסיא תלטהבו ,3,םידבוע לש הפולחת תופכל הרטמב <ללכ־ךרדב םייתנש 

גישהל המגמב ,ךשמהב וטרופיש ,םינוש םירדסה הליעפמ הנידמה ,דועו תאז .תוחפשמ 

לש הרקמב .םיקיסעמל םתופיפכ תא םיצעהלו הדובעה קושב םידבועה לע קודה חוקיפ 
תא עונמל איה הנידמה לש תרהצומה התרטמ ,הרשא אלל םיינטנופסה הדובעה־ירגהמ 

ןחבנ רמאמה ךשמהב ,4.הב םיאצמנ רבכש הלא תא םהיתוצראל שרגלו ,ץראל םתסינכ 

לש הללכהה יסופד תא םיבצעמ הלא חוקיפ ינונגנמ לש םיישחומה הלעפהה ינפוא ךיא 

תיתרבח הלועפל םיצוליאו תויונמדזה לש םינחבומ םינבמ ןהל םירצויו ,תונושה תוצובקה 

.יתליהק שוביגלו תימונוטוא 

םיעשתה תונשב ץראל םירגהמה לש ימואל־ונתאה בכרהה ןיבל הז יגולואידיא ןורקיע ןיב תוריתס 10 

תרגסמב םיבר םידוהי־אל לש םתעגהב םג אלא ,םירגהמה םידבועה לש הרקמב קר אל ולגתה 

וניה הז הרקמ ,תובשה קוח תרגסמב הצרא םיעיגמ הלא םירגהמש רחאמ ךא .םימעה־רבחמ "היילע"ה 

."םירזה םידבועה" לש הרקמהמ ,דחאכ תיגולויצוסו תיטילופ ,הנוש 

.5.1.1997 ,החוורהו הדובעה דרשמב ריכב דיקפ םע ןויאיר 11 

.דועיסה רזגמב ףקת וניא הז ןורקיע ,ךשמהב טרפנש יפכ 12 

.םינש שמח דע ,רתוי תוכורא תופוקתל םינתינ םירושיאה דועיסה רזגמב 13 

.1996 טסוגוא ,החוורהו הדובעה רש תאמ ,"םירז םידבוע אשונב הלשממל הטלחה תעצה" 14 
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םידעותמ הדובע־ירגהמ 

םיקיסעמו תויתנידמ תויונכוסש םייללכה חוקיפה ינונגנמב הליחת ןודנ הז קרפב 
־רחאלו ,יתרבחה םדמעמ לע םהיתוכלשהבו ,םידעותמה הדובעה־ירגהמ לע םיליעפמ 

דחא ,םדוק ונייצש יפכ .םירגהמה לש תונושה תוצובקה ןיב תטרופמ האוושה ךורענ ןכמ 

לש םתועקתשה תא עונמל תנמ־לע הליעפמ הנידמהש םיירקיעה חוקיפה ינונגנממ 

תורשאו הדובעה ירושיא .הפולחת לש הרימחמ תוינידמ םושיי אוה ץראב םירגהמה 

,תיסחי םירצק ןמז־יקרפל ,היינבבו תואלקחב רקיעב ,םינתינ םהל תוולנה הייהשה 

םיבאשמה תא ןהו םיצירמתה תא ןה תמצמצמ וז תוינידמ .םייתנשל וא הנשל ללכ־ךרדב 

,תיביטקלוק הלועפל תורגסמ דוסיי םשל םירגהמה םידבועה תושרל םידמועה םייתרבחה 

ץראב םתוהשש ןוויכמ .הלא תויסולכוא לש יתליהקה ןשוביג לע השקמ איה ךכבו 

הביטקפסרפ ללכ־ךרדב םיצמאמ םירגהמה םידבועה ,תיסחי םירצק ןמז־יקרפ תכשמנ 

תאז .תויכשמה תולעב תוינוגרא תורגסמ לש המקה תדדועמ הניאש תוינמז לש 

לש הלועפל םיצוחנה יתוברתו יתרבח ןוה לש הריבצ לע השקמ הרצקה םתוהש ,דועו 

םיעגמ תריציו ,תחראמה הרבחה לש קחשמה יללכ לש הרכה ןוגכ ,םייתליהק םינוגרא 

םידבועה ןיב םיכוותמכ שמשל םילוכיש םיילארשי םייתרבח םינקחשו םינוגרא םע 

דוחיא לש העינמה תוינידממ קוזיח םילבקמ הלא םיצוליא .הנידמה תויונכוס ןיבל 

־ירגהמ תייסולכוא ברקב םידלי םע תוחפשמ רדעהו תוגוז לש טעומה םרפסמ .תוחפשמ 

םיקזחמ ,דיתעב םהיתוחפשמ תא איבהל תורשפאה תמיסח דחוימבו ,םידעותמה הדובעה 

ןמ םיקתונמ ןאכ םהייח יכו תיערא ,דניה ץראב םתוהש יכ השוחתה תא םירגהמה ברקב 

םיקהל םיצירמתה תא םג ןיטקמ תוחפשמ רדעה ,וזמ הרתי .םהלש "םייתימאה םייחה" 

ידי־לע םינתינ םניאש םייתרבח םיתוריש תקפסהו תידדה הרזע לש םייתליהק םינוגרא 
.הנידמה 

,םידעותמה הדובעה־ירגהמ לש יתרבחה בחרמה תא רצמה ינש יזכרמ םרוג 

תא םיבצעמה םילהנה ביט אוה ,תימונוטוא תוליעפ טוקנל םתלוכי תא ךכב ןיטקמו 

הרטמבו ,ילארשיה הריגהה רטשמ לש תונורקעל םאתהב .הדובעה קושב םתובלתשה 

תישפוחה םתעונת תא תענומ תילארשיה הנידמה ,ץראב תועקתשה לש םיכילהת לכסל 

הדובעה דרשמ לשו הקוסעתה תוריש לש םילהנל םאתהב .הדובעה קושב םידבועה לש 

םוקמ ףילחהל תוכז ןיא דבועלו ,םיוסמ קיסעמל םידומצ הדובעה ירושיא ,החוורהו 

,יקוחה ודמעמ תא דבאמ אוה ,וקיסעמ תא בזוע דבועה םא .דחוימ רתיה אלל הדובע 

תא תננוכמ הנידמה וז ךרדב .תויקוח־יתלבל תוכפהנ ץראב ותוהש ףאו ותקסעהו 

לש םתוראשיה תא עונמל המגמב ,ןכ לע רתי .יובש הדובע־חוככ הלאה םידבועה 

תא קיסעמה לע םיליטמה םילהנ הנידמה העבק ,הרשאה תפוקת םות רחאל םידבועה 

קיסעמה תא תבייחמ הנידמה .הזוחה םותב ץראה תא ובזעי ןכא וידבועש ךכל תוירחאה 

תלבק ונממ תענומ םגו ,ץראה תא ובזעי וידבועש ךכל תוברעב יפסכ ןודקיפ דיקפהל 

ןושלב וא ,הנידמה תולובג תא אצוי וניא ומדוק דוע לכ שדח רז דבוע קיסעהל רתיה 

־חוכ תורבחו םיקיסעמה ןיבמ םיבר .הז דבוע לע "הכדזמ" וניא אוה דוע לכ - םיקיסעמה 

ידכ םידבועה לע חוקיפה תא קדהל םידעוימה םידעצב הלא םירדסה לע םיביגמ םדאה 

.םידבועה לש םהינוכרד תמרחה אוה םיטקונ םהש ירקיעה דעצה ."םתחירב" תא עונמל 

םיליעי םיעצמא הנידמה הטקנ אל הכ דע ,לילעב יקוח־יתלב וניה הז דעצש יפ־לע־ףא 
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61 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

םיפתשמ םדאה־חוכ תורבחו םיקיסעמה ,תויתנידמה תויונכוסה ,השעמל 15.ותעינמל 

םידבועה לש םדמעמ לע ןה לקשמ תולעב תוכלשה אשונה ,הז חוקיפ ךרעמב הלועפ 

.םהינפל דמועה םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמ לע ןהו הדובעה קושב םירגהמה 

הז םדמעמ קוזיחו ,יובש הדובע־חוככ הנידמה ידי־לע םירגהמה םידבועה לש םנוניכ 

םיקיסעמה ןיב חוכה יסחיב היירטמיס־אה תא םתסה ןמ םיביחרמ ,םיקיסעמה ידי־לע 

קוחב תונגועמה תויתקוסעתה םהיתויוכז לש תופוכת תורפהל םתוא םיפשוחו ,םידבועל 

םדמעמל עגונה לכב םהיקיסעמב םידבועה לש םתולת םצע ,דועו תאז .םיזוחה יאנתבו 

המרב ןיב ,תועיבת תולעהלו הלא תורפה ינפמ ןנוגתהל םתלוכי תא םצמצמ יקוחה 

טעמכ תטלחומה םתולת ,רתוי בחר ןבומב .תיביטקלוקה המרב ןיבו תילאודיווידניאה 

תריציל םהיתויונמדזה תאו םהלש יתרבחה בחרמה תא ינוציק ןפואב הרצמ םיקיסעמב 

.תימונוטוא תיתרבח הלועפל ינוגרא סיסב שמשל ולכויש תויתליהק תורגסמ 

חוקיפה ינונגנמו ,יובש הדובע־חוככ ןכ םא םיננוכמ םידעותמה הדובעה־ירגהמ 

ףתושמ הנכמ ףא־לע .םיקסעומ םה םהבש םירזגמה לכב םהיפלכ םילעפומ ליעל וראותש 

םייק .םידבועה לש הללכהה יסופד תניחבמ יתועמשמ ןפואב הזמ הז םילדבנ םירזגמה ,הז 

ופקיה ,םידבועה לע םילעפומה חוקיפה ינונגנמ תניחבמ םינושה םירזגמה ןיב רכינ ינוש 

יסופדבו םיידסומה םירדסהב ץוענ הז ינוש .ולש םואיתהו זוכירה תדימו חוקיפה לש 

תקוסעת לש תויבחרמה תוביסנב ןכו ,יתקוסעת רזגמ לכ םידחיימה יתרבחה ןוגראה 

םה ןהבש תוליהקה לש ןייפוא ,הדובעה תומוקמב םרוזיפ תדימ :םהירוגמו םידבועה 

רזגמ לכ יבגל הלאה םינויפאה תא טרפנ םיאבה םיקלחב .םתנכשה יסופדו םידבוע 

םידבועה ינפל םידמועה םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמ לע םהיתוכלשהב ןודנו ,יתקוסעת 

.םהב םיקסעומה םירגהמה 

תואלקחב םייאת םידבוע 

הז רזגמב .םיבשומה םה תואלקחה רזגמב םירגהמה םידבועה לש םיירקיעה םיקיסעמה 

םיקשמה ילעב .יזכרמה דיקפתה תא תאלממ םיבשומה תעונת ובש ידסומ ךרעמ חתפתה 

לפטל ־ םיבשומה תעונת לש ינוגרא ףגא - "עויסה תירב" תא וכימסה םיבשומב 

םיבשומה תעונת ,ךכ ךותמ .םהב לופיטהו םלוהינ ,םידבועה סויג לש םינושה םיטביהב 

- תחא הנידמב רקיעב םיסיוגמ תואלקחב םידבועה .םדא־חוכ תרבחכ השעמל תדקפתמ 

ןיב קודה הלועפ־ףותישב השענ ץראל םידבועה לש םתאבהו םסויג ךילהת .דנליאת 

,דנליאתב תולעופה סויג תויונכוסו תוילארשי םדא־חוכ תורבח ,םיבשומה תעונת 

םינושארה ויה םיבשומהש תויה .תיקלח תילארשי תולעבב תאצמנ ןהיניבמ הלודגהש 

תשר תרזעב ,םיבשומה תעונת החילצה ,תואלקחב הדובעל םירז םידבוע איבהל ולחהש 

דעו ,הז רזגמב לופונומ ןיעמ לש הדמע גישהל ,םירחאה םימרוגה םע החתיפש םירשקה 

ןוגכ ,םירחא םייאלקח םיקיסעמ ליבשב םג םידבוע לש אובייבו סויגב הלפיט איה הנורחאל 

.<1999 ,ןהכ> םייטרפ םיקשמ ילעבו םיצוביק 

םידבועה ןהבש תורהצה לע םהידבוע תא םימיתחמ םדאה־חוכ תורבחו םיקיסעמה ןיבמ םיבר 15 

.םהינוכרד לע רומשל קיסעמהמ "םישקבמ" 
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לארשיב הריגהה רטשמו "םירז םידבוע" לש הללכה יסופד ןהכ קיראו קהנזור באז 62 

תגשהל םיבשומה תעונת ידיב בושח באשמ שמיש םידבועה אוביי לע לופונומה 

תואלקחב םייאתה הדובעה־ירגהמ לכ .םהילע חוקיפהו םידבועב לופיטה לע םג לופונומ 
לש רתויב םיבושח םיטביהב תורישי תברועמש ,"עויסה תירב" לש התוכמס תחת םייוצמ 

קיסעממ םתרבעהו םיקיסעמל םתאצקה ,םינושה םיבשומב םתבצה :ןוגכ ,םידבועה תקסעה 

תדמע ול הקינעמ דחא יזכרמ ןוגרא ידיב וזכ הטילשש קפס ןיא .בשומל בשוממ וא קיסעמל 

םולשתב םג תברועמ "עויסה תירב" ,ךכ לע ףסונ .םיאלקחה לומ רתויב תיתועמשמ חוכ 

,דנליאתב םידבועה לש קנבה תונובשחל ולש יראה־קלח תרבעהב רקיעב ,םידבועל רכשה 

תעונת וז הייבג תועצמאב .היתוריש רובעב םרכשמ םינוש םימולשתו תולמע יוכינבו 

תברועמ םיבשומה תעונת ,דועו תאז .םילטובמ־אל םימוכס התפוקל תסכנמ םיבשומה 

רתויב רומחה השינעה יעצמא .תעמשמ תורפהב םימשאומה םידבוע דגנ םידעצ תטיקנב 

.דנליאתל דבועה לש ותרזחה וניה התושרל דמועה 

חוקיפו לוהינ ינונגנמ לש הרישי הלעפהב תברועמ הניא םיבשומה תעונת ,הז םע דחי 

שש .םיכוותמ לש תבכרומ תכרעמ תועצמאב תלעופ אלא ,ורקימה תמרב םידבועה לע 
םג תושמשמ םידבועה לש םתאבהבו םסויגב תוברועמש תויטרפה םדאה־חוכ תורבח 

םהילע חקפלו ףטוש ןפואב םידבועב לפטל םדיקפתש םיפוגכ ,רמולכ ,"תוולמ תורבח"כ 

חיגשהל ידכ םיבשומב ןמזל ןמזמ םירקבמ תורבחה יגיצנ .(1999 ,יקסבוליפ :1999 ,ןהכ) 

םידבועה ןיב םיסחיב תוררועתמש תויעב רותפל ,םידבועה לש הדובעהו היחמה יאנת לע 

תושקב ,תולחמ :ןוגכ ,םוריח יבצמב לפטלו ,םמצע ןיבל םידבועה ןיב וא םהיקיסעמ ןיבל 

תמרב .דנליאתל רוזחל תושקב וא ,רחא קיסעמל וא רחא בושייל רובעל םידבוע לש 

אשונה ,"םידנליאת זכר" דיקפתל םהירבחמ דחא םינממ םיצוביקהו םיבשומה בור ,בושייה 

ןיב רשקמכ שמשמ זכרה .בושיי ותואב םיקסעומה םייאתה םידבועה לכל תללוכ תוירחאב 

חוקיפה תרשרשב תונושה תוילוחה .םיבשומה תעונתו הוולמה הרבחה ןיבל םיקיסעמה 

,ףופצו םאותמ ,יכרריה ידסומ ךרעמ דחי תוביכרמו ,ןהיניב קודה הלועפ־ףותישב תודבוע 

תכרעמ יכ ןייצל בושח .םהייח לש םיטביהה לכ תא להנלו םידבועה לע חיגשהל דעוימה 

.םידבועה רכשמ םייוכינ ידי־לע תנמוממ וז חוקיפ 

םיבשומב דחוימב ,רתויב ףיקמ םג אלא ,יזוכיר קר וניא םידבועה לע חוקיפה 

החגשהב ףקתשמ חוקיפה לש בחרה ופקיה .םהייח לש םיטביהה לכב עגונו ,םיצוביקבו 

ישפוחה ןמזב - וירחא םג אלא ,הדובעה ןמזב קר אל םידבועה לע תלעפומה הדומצה 

דבועל תורישי ןתינש רכשהמ קלחל סחיב תויחנה תנתונ םיבשומה תעונת .םהלש 

םיקיסעמהו איהו ,(דנליאתב ותחפשמל רבעומש רכשה לש יראה־קלח תמועל)"סיכ־ימד"כ 

,םיפירח תואקשמ תייתש םיליבגמ וא םירסוא ,רב־תויח דיצ לע רוסיאה תא םיפכוא 

םתאיצי לע הרקב םיליעפמ ,םידבועה ברקב םירומיהו לזמ־יקחשמ לש םמויק םיענומ 

.םידבועה ירוגמב רדסהו ןויקינה יאנת תא םיקדובו ,םיחרוא תלבק לעו בושייל םתרזחו 

לש םהייח לש רתויב םייטרפה םיטביהל חוקיפה ךרעמ לש הרידחל דחוימב טלוב יוטיב 

ןתוהש תפוקתב ןויריהל סנכיהל םישנה לע לחש רוסיאה אוה םייאתה הדובעה־ירגהמ 

יתש ןהינפל ודמעי ןויריהל וסנכיי םא יכ יעמשמ־דח ןפואב רהבומ םישנל .ץראב 

הלא חוקיפ תוקיטקרפ יכ רורב .דנליאתל תידיימ הרזח וא ןויריה תקספה :תויורשפא 

.קיסעמ-דבוע םיסחיה םוחת לש תיביטמרונה הרדגהה ןמ דואמ תוגרוח 

לש בחרה ופקיה תקדצהל םילעמ םיקיסעמהש םינועיטל םחייתהל בושח הז רשקהב 

רחאהו ,"תוסח־ינב"כ םיאתה תא ןנוכמ דחאה - םייזכרמ םיקודיצ ינש םילעמ םה .חוקיפה 
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םניה םירוסיאהו תולבגההש םינעוט םיקיסעמהו םיבשומה תעונת ,אסיג דחמ ."םויא"כ 

,םהל רזו שדח יתרבח רשקהב םהייח תא םירידסמ םה :םמצע םידבועה לש םתבוטל 

םהיתוחפשמל ךכב עייסלו ףסכ ךוסחל םהל םירזועו ,תויעבל תועלקיה םהמ םיענומ 

ינפמ םהילע ןגהל שיש םידלי לאכ םיאתל תוסחייתהב םיתיעל הוולמ הז ןועיט .דנליאתב 

בורק ,םהיבושייב םיררוגתמ םידבועה יכ םישיגדמ םיקיסעמה ,אסיג ךדיאמ .םמצע 

ידכ "םידנליאת"ה לש םייחה תוחרוא לע חקפל ץוחנ ןכ־לעו ,םהיתוחפשמלו םהיתבל 

רבעמ .תויוצר־יתלב תועפשהו תוערפה ינפמ םיבשותה לש םהייח תוכיא לע ןגהל 

אוה :םיקיסעמל לודג ךרע לעב ףסונ בושח דיקפת אלממ קודהה חוקיפה ,הלא םינועיטל 

,תע לכבו הלטמ גוס לכב תולקב וליעפהל ןתינש ,ןתייצו ןימז הדובע־חוכ םהל חיטבמ 

םידבועה לש טעמכ תטלחומה תונימזה .הדובעה יכרוצ וא םיקיסעמה תויחונ יפ־לע 

,םייניתשלפה םידבועה לע םתוא םיפידעמ םיקיסעמהש ךכל תוביסה תחא ,דניה םייאתה 

הדובעה םוקמל םיעיגמ םה :תיסחי םירצקו םירדגומ ןמז־יקרפב קר םיקיסעמל םינימזש 

.הכישחה ינפל ותוא םיבזועו רקובה תועשב 

םיחקפמ םירישיה םיקיסעמהו המעטמ תולעופה תויונכוסה ,םיבשומה תעונתש העשב 

םילפטמו ,םהיכרוצמ םיבר םיקפסמ םג םה ,םידבועה ייח לש םיטביהה לכ לע בורקמ 

רקיעב ,םירחא םייתקוסעת םירזגמב הגוהנה וזמ ללכ־ך־חב רתוי ההובג המרב םהיתויעבב 

תא םיענהל הרואכל תודעוימה "תובידנ" תולועפ םג ללוכ םידבועב לופיטה .היינבב 

תונגראמ ,םיבשומה תעונת םע ףותישב ,תוולמה תורבחה ,המגודל .ץראב םידבועה תוהש 

םידבועה לש יקנע שגפמכ <"ןארקגנוס"> יאתה יתרוסמה הנשה שאר תוגיגח תא הנש ידמ 

םינגראמ םיבשומהו תוירוזאה תוצעומה ,ךכל המודב .תואלקחב םיקסעומה םייאתה 

לש תוינק ךורעל תונמדזה םיתיעל םיללוכה ,ץראב םינוש םירוזאב םילויט םידבועל 

:חוקיפ לש טלוב דוסי שי הלא תויוליעפב םג םלוא .ביבא־לתב םייאת ןוזמ ירצומ 

הלא "תובידנ" תויוליעפ :םיעוריאה ןוגראב והשלכ קלח םילטונ םניא םמצע םידבועה 

.םידבועה רכשמ םייוכינמ תונמוממו םיחקפמה םיפוגה ידי־לע "הלעמל"מ תונגרואמ 

הנבמ דסממו חימצמ ליעל ונראיתש ינורטפהו ףיקמה חוקיפה ןונגנמ לש ותלעפה 

םמצע תא ןנוכל םייאתה םירגהמה לש םתלוכי תא רומח ןפואב ליבגמש קודה םיצוליא 

םרוזיפ .םירישיה םיקיסעמה וא םהב םילפטמה םינוגראה לומ לא ימונוטוא יתרבח ןכוסכ 

םניאש םישנא ןיב היצקארטניא תושקמה חוקיפה תוקיטקרפו ,םידבועה לש יבחרמה 
הדובעה־ירגהמ לש תויונמדזהה הנבמ תא רתוי דוע םימצמצמ ,בושיי ותואב םידבוע 

לש םיפתושמ םילויט לש וא םייללכ םישגפמ לש תורידנ תויונמדזה ןתואל רבעמ .םייאתה 

םדודיב ,דועו תאז .םבושייב םידדובמ םיראשנ םייאתה םידבועה ,םינוש םיבושיימ םידבוע 

תמקהב עייסל םילוכי ויהש תילארשיה הרבחב םייתרבח םינקחש םע עגמ ענומ יתרבחה 

ומק אל ןכא ,חותפ יתרבח בחרמ רדעהבו ,הז םיצוליא הנבמ חכונל .תויביטקלוק תורגסמ 

םייאתה םירגהמה ,תאז תחת .ןמיקהל תונויסנ לע ונל עודי אל ףאו הלאכ תורגסמ 

םתייחמ יאנת תא ,ץוח יפלכ תוחפל ,ליבס ןפואב לבקל בורל םיטונ תואלקחב םיקסעומה 

תודגנתה תוקיטקרפ ללכ־ךרדב םיטקונ הלא םיאנתמ םיצורמ םניאש םידיחי .םתקסעהו 

השקב ,הדובעב (motivation) העיגהב הדירי ,הגיסנו תורגתסה ןוגכ ,תוילאודיווידניא 

תיסחי ןטק רפסמ ,ןכ־ומכ .דנליאתל רוזחל השקב וא ,רחא בושייל וא רחא קיסעמל רובעל 

ילמרופ־אלה הדובעה קושל ורבעו םייקוחה םהיקיסעמ תא ובזע םייאת םידבוע לש 

תורגסמ לש המקהל סיסב תווהמ ןניא הלא תודגנתה תוקיטקרפ .םיינוריעה םיזכרמב 
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םילכ שמשל ולכויש ,תירוזאה המרב ףא וא ,תיצראה המרב תויביטקלוק תוינוגרא 

לש האלעהו חוסינ ,הרדגה םשלו םיסרטניא גוציי םשל תימונוטוא הלועפל םיידסומ 

.תועיבת 

היינבב םיינמור םידבוע 

ינונגנמ לש םביטו היינבה רזגמב םידעותמה םירגהמה םידבועה לש םתללכה סופד 

.תואלקחה רזגמבש הלאמ םיבושח םינייפאמ המכב םינוש םהילע םילעפומה חוקיפה 

םינובהו םינלבקה תודחאתה" - יזכרמ ןוגרא ידי־לע םיגצוימ היינבב םיקיסעמה םג 

ימשר ןפואב ךמסומ וניא הז ןוגרא ,יאלקחה רזגמב ליבקמה ףוגל דוגינב ךא - "לארשיב 

שארב תשמשמ םינלבקה תודחאתה ."םירזה םידבועה" תייגוסב םיקיסעמה םעטמ לועפל 

ביבס דחוימב ,הלשממה לומ המצוע תלעב ץחל־תצובק לש גציימ ןוגראכ הנושארבו 

םילהנ תרדגה ביבסו ,היינבה רזגמב םירז םידבוע לש הקסעהה ירתיה לש תוסכמה תעיבק 

תדקפתמ איה ,ךכ לע ףסונ .םירז םידבוע תקסעה לע םידחוימ םיסימ תלטה ןוגכ ,םינוש 

:ןוגכ ,םוחתל םייטנוולרה םייתנידמה םיפוגה ןיבל םיקיסעמה ןיב תכוותמ ןיעמכ לעופב 

תקלחמ םינלבקה תודחאתה .םיגפה דרשמו החוורהו הדובעה דרשמ ,הקוסעתה תוריש 

.הלשממה העבקש תוסכמל םאתהב םירז םידבוע קיסעהל םירושיאה תא םיקיסעמל 

םיסחייתמה "םייביטקייבוא" הדימ־ינק יפ־לע םירושיאה תא קלחל הרומא איהש יפ־לע־ףא 

יסחי תא תפקשמ לעופב םירתיהה תקולח ,םפקיהלו םינוב םינלבקהש םיטקיורפה יגוסל 

םידבועה לש לבגומה םרפסמ לע םירחתמה םינושה םינלבקה ןיב תודחאתהב חוכה 

תיסחי ןטק רפסמל םיצקומ םירושיאה בור ,ךכ ךותמ .ץראל־ץוחמ אבייל הריתמ הנידמהש 

.תודחאתהב רתויב הברה העפשהה ילעב םעהש ,תוקזח היינב תורבחו םילודג םינלבק לש 

ןיב הז ךרע לעב באשמ תקולחב םינלבקה תודחאתה לש הדיקפתש יפ־לע־ףא 

םצמוצמ וניה םירגהמה םידבועב לופיטב התלועפ ףקיה ,טלחהב בושח וניח םיקיסעמה 

תסייגמ הניא ,םיבשומה תעונתל דוגינב ,תודחאתהה .םיבשומה תעונת לש הזמ הברהב 

םלוהינ לש רושימב םדא־חוכ תרבחכ תלעופ הניאו םאצומ־ץראב םידבועה תא תורישי 

םידבועה תא סייגתש םדאה־חוכ תרבח תא ומצעל רחוב קיסעמ לכ היינבה רזגמב .ץראב 

םיבשומה תעונת ןיב םיסחיל האוושהב ,דועו תאז .םתקסעה לש םינושה םיטביהב לפטתו 

ובש ןפואה לע תוחפ העפשה חוכ שי םינלבקה תודחאתהל ,תואלקחב םיקיסעמה ןיבל 

.םתייחמ יאנת לעו םידבועה לש םתקסעה יאנת לע ,םהידבועב םילפטמ םינלבקה 

,תידסומה תלוכיה הל ןיא ,ךכל רשקב םימיוסמ םיללכ העבק תודחאתההש יפ־לע־ףא 

.לעופב םתוא ףוכאל ,ץירמתה אל ףא ילואו 

םיינוגראה םירדסהב קוסעל אל םיפידעמ היינבה תורבחו םינלבקה לש עירכמה םבור 

םתסטהו םידבועה סויג :ןוגכ ,םהב ףטושה לופיטבו םירגהמה םידבועה תקסעהב םיכורכה 

לש הלעפה ,רכש ימולשת ,תואירבה חוטיב תרדסה ,םתקזחהו םירוגמה תנכה ,ץראל 

"םינחדב" לש הסיפתו ,םידבוע לש "תוחירב" עונמל םידעוימה םינוש חוקיפ ינונגנמ 

ונינפל ןייצש יפכ .םימילא הייפכ יעצמא לש הלעפה ךות םיתיעל ,םאצומ־ץ־ואל םתרזחהו 

םה ןכלו ,"שפג־לעוג"ב קסעתהל אל םיפידעמ םה ,הלודג היינב תרבח לש הדובעה להנמ 

םה הלא םינוגרא .םירחא םינוגראל םידבועב לופיטה לש "הרוחשה הדובעה" תא םיריבעמ 

תקסעה לש םינושה םיינוגראה םיטביהב םיקיסעמה םעטמ תולפטמש םדא־־חוכ תורבח 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:55:06 UTC������������� 

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



65 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

יפ־לע־ףא ,םידבועה לש לעופב םיקיסעמכ םיבר םירקמב תודקפתמ הלא תורבח .םידבועה 

לש הקסעהה ירושיא ומשרנ המש־לעש היינבה תרבח דימת ראשנ יקוחה קיסעמהש 

הנשמ־ינלבקכ תושמשמ םדא־חוכ תורבח םיטעמ־אל םירקמב ,דועו תאז .םירזה םידבועה 

לש םימיוסמ םיבלש לש םעוציבבו םלוהינב םג תוקסועו ,םירושיאה תולעב תורבחה לש 

יפל םינלבקהמ ללוכ םולשת תולבקמ םדאה־חוכ תורבח הלא םירקמב .היינבה ךילהת 

.קפסה יפל םא ןיבו תועש יפל םא ןיב ,תורישי םידבועה רכש תא תומלשמו ,רוציי־תדיחי 

ולוהינ ללוכ םיתיעל ,קיסעמה םשב םיבר םידיקפת תואלממ םדאה־חוכ תורבחש תויה 

.םקיסעמ םצעב והימ םידבועל ללכ דורב הז ןיא תובר םימעפ ,הדובעה ךילהת לש ףטושה 

־דבוע יסחי יבגל היינבה רזגמב םייקה תוריהבה רסוחל יוטיב הניה וז הצופנ העפות 

,יקסבוליפ) םירגהמה םידבועה לש הקסעההו היחמה יאנתל תיקוחה תוירחאה יבגלו קיסעמ 

 1999).

ידבוע לע לעפומה חוקיפה ךרעמ ,תואלקחב חתפתהש ידסומה סופדל האוושהב ,ןכ םא 

תורבח ןיבל םיקיסעמה ןיב םידיקפתה תקולחו ,תוחפ הברה םאותמו יזוכיר וניה היינבה 

לש תיסחי ההובג הדימב ןייפאתמ חוקיפה ךרעמ ,ןכ־ומכ .תוחפ הריהב הניה םדאה־חוכ 

םיקיסעמה ןיבל תוינוניבהו תולודגה היינבה תורבח ןיב דחוימב ,רזגמה ךותב תונוש 

יפ־לע־ףא .רתוי םצמוצמ וניה םידבועה לע חוקיפה ףקיה ,דועו תאז .רתוי םינטקה 

םניא םה ,הדובעה םוחתב יתורירש םיתיעלו חושק ןפואב םילעפומ חוקיפה ינונגנמש 
םירוגמ יגוס ינשב םיררוגתמ םידבועה .יונפה םנמזב םידבועה ייחב טעמכ םיעגונ 

תורידב :םהב תולפטמה םדאה־חוכ תורבח ידי־לע וא םיקיסעמה ידי־לע םיקפוסמה 

םירוגמ לש תונחמב וא ;היינבה ירתא תברקב םיאצמנה תונוכשב וא םיבושייב תורוכש 

.םהל ךומס וא םמצע היינבה ירתאב ־ "םירוגמ"ל ובסוהש תולוכמ וא םינוורק - םיינמז 

־ תיתאורבת הניחבמ דואמ םידורי םניה םירוגמה יסופד ינשב היחמה יאנת ללכ־ךרדב 

,(הלוכמב וא הרוכש הרידב רדחב םידבוע הנומש דע> דואמ הלודג םהב תופיפצה 

םניא םיקיסעמה וא םדאה־חוכ תורבח ,םירוגמה תקפסהל רבעמ .רסחב םיקול םיתורישהו 

לכל םמצעל גואדל םירומא םידבועהו ,ןוזמ ןוגכ ,םידבועה לש םירחא םיכרצ םיקפסמ 

קודה וניה םירוגמב םייתאורבתה םיאנתהו ןויקינה לע חוקיפה ,וזמ הרתי .םוימויה יכרוצ 

.חוקיפ לכ ןיא םיבר םירקמבו ,יאלקחה רזגמב רשאמ תוחפ הברה 

ובש ןפואה תוסיוול םיללכ םיעבוק םניא םדאה־חוכ תורבחו םיקיסעמה ,ןכ־ומכ 
יבגל תוגהונ תוולמה תורבחהו םיבשומה תעונתש יפכ ,ישפוחה םנמז תא םילבמ םידבועה 

,םהב ההובגה תופיפצהו םידוריה םירוגמה יאנת חכונל .תואלקחב םייאתה םידבועה 

דחוימבו םיברעב ־ םהלש יאנפה תועש תא תולבל םיטונ היינבה רזגמב םידבועה 

םה םתביבסב וא םהבש םיבושייה יזכרמב ללכ־ךרדב ,ירוביצה בחרמב - עובש־יפוסב 

־לת םורדב ןנאש־הונ לש בוחרדמה ןוגכ - םיירוביצ תומוקמב םיזכרתמ םה .םיררוגתמ 

םהל שי םהבש םילוז הפק־ יתבב וא - םילשוריב הקיתעה ריעב ופי רעש תבחר וא ביבא 

תופצל ןתינ היה .םירחא היינב ירתאב םיקסעומה םיינמור םידבוע שוגפל תונמדזה 

תדעוימ היהתש תיביטקלוק תיתרבח תוליעפל סיסב ווהי הלא םיילמרופ־אל םיעגמש 

,םייתנידמ תודסומ יפלכ וא םהיקיסעמ יפלכ תועיבת תולעהלו םיפתושמ םיסרטניא םדקל 

ולכי הלא םיאנת .היינבה רזגמב םיררושה םידוריה היחמהו הקסעהה יאנת חכונל דחוימב 

,תאז תורמל .םידבועה ברקב םייביטקלוק האחמו תודגנתה לש םייוליג ררועל טלחהב 

הדובעה־ירגהמ ברקב ומק אל הכ דעו ,רתויב םירידנ םניה תנגרואמ האחמ ייוליג 
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הלועפ לש תויגטרטסא וטקנ אל םה הכ דע .תויכשמה תולעב תויונגראתה םיינמורה 

תאלעהו תואחמ תעבה םשל וא תידדה הרזעל תורגסמ תמקה ןוגכ ,תנגרואמ תיביטקלוק 

.תועיבת 

םילוכי הינמורמ םירגהמה םידבועה לש םתללכה ןפואל םירושקה םידחא םימרוג 

הנבמ םהינפל דמוע ,תישאר .םברקב תוינוגראה תומזויה רדעה לש רבסהל םורתל 

תורבחו םהיקיסעמ ןיבל םהיניב םיררושה חוכה יסחיב ורוקמש ,דואמ רצ תויונמדזה 

עגונה לכב םהיקיסעמב םידבועה לש תטלחומה םתולת .םהב תולפטמה םדאה־חוכ 

לכסל םמעטמ תודבועה תויונכוסלו םיקיסעמל תרשפאמ ץראב יקוחה םדמעמ לע הרימשל 

םע םיקיסעמה ודדומתה םהבש םידחא םירקמ לע עודי ,ןכא .תיביטקלוק הלועפל המזוי לכ 

הנעטב הינמורל היגיהנמ תרזחה תועצמאב היינבה ירתאב תנגרואמ האחמ לש םינצינ 

לש תויונמדזהה הנבמ תא ליבגמש דיחיה םרוגה הז ןיא ,םרב ."תורצ ישוע" םהש 
.היינבה רזגמב םיינמורה הדובעה־ירגהמ 

םדמעמ חכונל םידבועה ברקב תחתפתמש ןמזה תביטקפסרפ אוה ףסונ בושח םרוג 

ידי־לע ןנוכמ הז דמעמש יפכ ,הבוצק הפוקתל הזוח דוסי לע םיעיגמה "םירז םידבוע"כ 

םה :חווט־תרצקכו תיעראכ ץראב םתוהש תא םיספות םבור .ילארשיה הריגהה רטשמ 

רוזחל ,םינווכתמ םג בורלו ,םירומאו ,םייתנשל וא הנשל םידיחיכ ץראל םיעיגמ 

תינמז הדוזיפאכ ןאכ םתוהש תא םיאור םה ,ךכ ךותמ .וז הפוקת םות רחאל םהיתוחפשמל 

םתייחמ יאנת .םהלש "םייתימאה םייחה"מ קלח הווהמ הניאש <ללכ־ךרדב המיענ־יתלבו) 

םתוא םידדובמש תונחמב םיזכורמ םבורש הדבועהו ,םצעב תירבג הרבח םתויה ,םידוריה 

םתוהש תא םיאור םניא םיינמורה םירגהמהש ןוויכמ .וז הסיפת םיקזחמ ,תבבוסה הרבחהמ 

םיירמוחו םייתרבח םיבאשמ עיקשהל ץירמת םהל ןיא ,םימי ךרואל ךשמייש בצמכ ץראב 

הרצקה םתוהש .היצזילמרופו תויכשמה לש יהשלכ הדימ תולעב תויביטקלוק תולועפב 

יתרבח ןוה רובצל םהיתויונמדזה תא םג הליבגמ היינבה רזגמב םידבועה לש תיסחי 

תותשר לש תושבגתה לע השקמ איה .תיביטקלוק הלועפל תורגסמ דוסייל ינויחש 

שיש תוגיהנמ לש התעפוה לעו ,ןמז ךרואל ןומא יסחי לע תותתשומה תופעוסמ תויתרבח 

הרבחהמ דודיבהו תוהשה תוינמז ,דועו תאז .הכימת לש ביציו בחר סיסב תונבל התלוכיב 

קחשמה יללכ לע עדי רובצל םיינמורה םירגהמה לש םהיתויונמדזה תא םיליבגמ תחראמה 

תמקהב עייסל םילוכי ויהש םיימוקמ םייתרבח םינקחש םע םיסחי חתפלו הרבחב םיגוהנה 

.תופתושמה םהיתויעבב לופיטלו יביטקלוק גוצייל םינוגרא 

לש תירקיעה תודגנתהה תבוגת ,תיביטקלוק הלועפל לבגומה תויונמדזהה הנבמ לשב 

לש הלועפ לש המרב תראשנ םתייחמו םתקסעה יאנת חכונל םיינמורה הדובעה־ירגהמ 

.(תויתנידמה תויונכוסהו םיקיסעמה ןושלב "החירב")יקוחה קיסעמה לש הביזע :םידיחי 

לש םויאל ותוא ףשוחו ץראב דבועה לש יקוחה ודמעמ תא יטמוטוא ןפואב לטבמ הז דעצ 

וינפל חתופו יובש הדובע־חוככ ודמעממ ותוא ררחשמ אוה ןמזב־וב ךא ,שוריגו רצעמ 

םימעפל תקפסמ הז גוסמ הקסעה .חותפה הדובעה קושב תיקוח־יתלב הקסעהל תויונמדזה 

תא תפשוח איה ךא ,הרשאה יאנת יפ־לע הדובעה רשאמ רתוי םיהובג םיילכלכ םילומגת 

ןיאל רתוי ץופנ וניה תודגנתה תלועפ לש הז גוס .רתי־לוצינ לש תורשפאל םג דבועה 

םידבועה םיאתה ברקב רשאמ היינבב םיקסעומה םיינמורה םירגהמה ברקב רועיש 

יאלקחה רזגמב הקסעההו היחמה יאנת ,תישאר .םידחא םימרוג שי הז לדבהל .תואלקחב 

תאצל םייאתה םידבועל ץירמתהש ךכ ,היינבב רשאמ הברהב ללכ־ךרדב םיבוט םניה 
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לש בחרה ופקיה ,ךכ לע ףסונ .תוחפ וניה יקוחה םדמעמ דוביא ךות חותפה הדובעה קושל 

םיזכרמהמ םיקחורמ םבורש םייאלקח םיבושייב יבחרמה םרוריבו םהילע לעפומה חוקיפה 

תומייקה תויונמדזהה תא ,ריכהל ףא ילואו ,לצנל םתלוכי תא םיליבגמ םיינוריעה 

שי הינמורמ הדובעה־ירגהמל ,םתמועל .ילמרופ־אלה הדובעה קושב תיקוח־יתלב הקסעהל 

ידי־לע םסויג סיסב לע ףא םימעפל ,תיקוח־יתלב הקסעהל רובעל תוטעמ־אל תויונמדזה 

המודב ,הרקמ לכב .םירז םידבוע תקסעהל םירתיה לבקל וכז אלש םינטק םינלבק 

היינבה ידבוע ינפל דמועה רצה תויונמדזהה הנבמ ,תואלקחב םיקסעומה םייאתה םירגהמל 

.יביטקלוק יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל הכ דע םהל רשפא אל םיינמורה 

דועיסב תויניפיליפ תודבוע 

,דועיסב תויניפיליפה תודבועה לש היחמהו הקסעהה תוביסנב יחטש טבמ לע ךמתסהב 

רתי לכל האוושהב רתויב רצה תויונמדזהה הנבמ ןהינפל דמוע יכ רעשל ןתינ היה 

ןהילעו ,ןהיקיסעמ יתבב תודיחיכ תוררוגתמו תודבוע ןה .םידעותמה םירגהמה םידבועה 

םיקיסעמל הרואכל םירשפאמ דודיב לש הלא םיאנת .תע לכב םהב לפטל תונימז תויהל 

ןמ עונמל וחוכב היהש ,תודבועה לע רתויב בחרו קודה חוקיפ לש תוקיטקרפ ליעפהל 

הניחב ,םרב .תיביטקלוק תוליעפל תורגסמ תמקהו ןהיניב םייתרבח םיסחי םויק תורגהמה 

ןהש ידסומה רשקהה לשו תויניפיליפה תורגהמה לש ןתללכה ןפוא לש רתוי הקימעמ 

שוביגל תויונמדזה הנבמ ןהינפל םיחתופש םייתרבח םירדסה לש םמויק תפשוח וב תונותנ 

הדובעה־ירגהמ לש תורחאה תוצובקה יתש ינפל דמועה הזמ הברהב חותפ יתליהק 

תויתליהק תויודגאתה םיקהל תויניפיליפה תודבועה ולכי הז הנבמ תוכזב .םידעותמה 
.תימונוטוא תיתרבח הלועפל סיסב תווהמה 

רזגמל תודבועה תאבהב םיעגונה םיידסומה םירדסהה ןיב םיבושח םילדבה םימייק 

תודבועה .היינבה רזגמ תאו תואלקחה רזגמ תא םינייפאמה הלא ןיבל ןתקסעהבו דועיסה 

םירזגמה ינשב ומכ תוצובקב אלו ,ילאודיווידניא סיסב לע ץראל תועיגמ דועיסה רזגמב 

תוטלחהב עבקנ םיקיסעמל םינתינה םירושיאה רפסמ ,דועו תאז .םירחאה םייתקוסעתה 

ידי־לע הקוסעתה תורישל תושגומה תושקבה לש תיעוצקמ הכרעה דוסי לע תוינטרפ 

ןיא דועיסה רזגמב ,ףוסבל .ףנעל תוינללוכ תוסכמ םיסב לע אלו ,םיילאיצנטופ םיקיסעמ 

ןיב ךוותמכ וא הלשממה לע ץחל תלעפהל ילככ שמשל לוכיש גציימ ןוגרא םיקיסעמל 

ידסומה רשקהל ,ךשמהב טרפנש יפכ .תויתנידמ תויונכוס ןיבל םייטרפה םיקיסעמה 

לש תויונמדזהה הנבמ לע בר לקשמ תולעב תוכלשה שי דועיסה רזגמב חתפתהש ידוחייה 

.ימונוטוא יתרבח ןכוסכ ןמצע תא ןנוכל תויניפיליפה הדובעה־תורגהמ 

וסויגב ישיא ןפואב לפטל רומא קיסעמה ,דועיס דבוע לש הקסעהל רתיהה יפ־לע 

םדא־חוכ תורבח ידי־לע םישענ האבההו סויגה לעופב .ץראל־ץוחמ דבועה לש ותאבהבו 

,לודג ןרפסמש ,הלא תורבח .ומצע קיסעמה ידי־לע אלו ,םוחתב תוחמתמה תויטרפ 

תויונכוסה ןיבל ץראל־ץוחמ דועיס דבוע קיסעהל םיניינועמה ןיב תוכוותמכ םג תושמשמ 

םע .םיקיסעמה תוגיצנכ יקוח דמעמ ןהל ןיאש םגה ,םירושיאה תא תוקיפנמה תויתנידמה 

םירחאה םירזגמה ינשב םיקפוסמה םיבחר םיתוריש םתוא תוקפסמ ןניא הלא תורבח ,הז 

,ןהיקיסעמ יתבב תוררוגתמ תודבועה דועיסה רזגמבש תויה .םדאה־חוכ תורבח ידי־לע 

תאז .םיקיסעמה לע תלטומ ,הניל ירודיסו ןוזמ ןוגכ ,םייסיסבה ןהיכרוצ קופיסל תוירחאה 
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תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ןוגכ ,םירחא םימולשת ןכו תודבועל רכשה םולשת םג ,דועו 

.םיקיסעמה ידי־לע תורישי ללכ־ךרדב םישענ ,ןליבשב יטרפ 

יסחיו םיקיסעמה יתבב תודבועה ירוגמ דחוימב ,הז רזגמ םינייפאמה םיילוגסה םיאנתה 

לש םתושבגתה לע םיעיפשמ ,םהיניב ידמל םייביסנטניאו םיישיא ,םיינללוכ לפוטמ־לפטמ 

- םיקיסעמה ,יאלקחה רזגמב ומכ .םירחאה םירזגמבש הלאמ םינוש חוקיפ יסופד 

רזגממ לידבהל ךא ,רישי ןפואב תודבועה לע םיחקפמ ־ םהיתוחפשמ ינב וא/ו םילפוטמה 

ןפואב תוברועמ ןניא דועיסה רזגמב םדאה־חוכ תורבח ,דחאכ היינבה רזגממו תואלקחה 

םיקיסעמ-םידבוע יסחי לש רשקהב ןדיקפת .םהילע החגשהבו םידבועה לוהינב רישי 

םא רחא קיסעמל דבועה תרבעהבו םהיקיסעמל םידבועה ןיב םיכוסכסב ךוויתב םצמטצמ 

יזוכיר וניה דועיסה תודבוע לע חוקיפה ךרעמ ,ןכ םא .ןורתפל םינתינ םניא םיכוסכסה 

םיקיסעמה ידי־לע לעפומ אוהו ,םירחאה םייתקוסעתה םירזגמה ינשב רשאמ תוחפ הברה 

.םדא־חוכ תורבח ןוגכ ,םידבוע לוהינב םיחמתמה םיילמרופ םינוגרא ידי־לע אלו ,םמצע 

רבודמ דועיסב ,םייקסע םימרוג םניהש ,םירחאה םירזגמב םיקיסעמה תמועל יכ שיגדהל שי 

לע חוקיפ תוקיטקרפ לש הלעפהב ןויסינ ירסח םה יכ רעשל ריבסש םייטרפ םיקיסעמב 

.תוחפ םיילמרופ החגשהו לוהינ יסופד לש םתושבגתהל םרותש רבד ,םידבוע 

תא םיוסמ ןבומב ריכזמ דועיסב תוקסעומה תורגהמה לש ןבצמ ,חוקיפה ףקיה יבגל 

,אסיג דחמ .םייתועמשמ םילדבה םג שי הז םע דחי .וב םינותנ תואלקחה ידבועש בצמה 

תויהל תורומא ןהו ףקיה־בחר וניה חוקיפה ,םיקיסעמה יתבב תואצמנ תודבועה רשאכ 

רשאמ רתוי ףא תטלוב וז העפות .הממיב תועש עבראו םירשע םיקיסעמה תושירדל תונימז 

ךא .ישפוח ןמזו הדובע תועש ןיב הנחבה השעמל ןיא דועיסה רזגמב - תואלקחה רזגמב 

תיבה" םניא םיקיסעמה יתב ,תואלקחב םידבועה לש םבצמל דוגינבו ,אסיג ךדיאמ 

םירבח םע תופתושב ,תוריד תורכוש ןבור .תודבועה לש (home לש ןבומב) "יתימאה 

רתא תווהמ הלא תוריד .ישפוחה ןמוי תא אתווצב תולבמ ןה ןהבש ,אצומ ותואמ םירכמו 

ץוחמ םיימונוטוא םוימוי ייח לש לוהינל סיסבו םינוש תומוקמב תודבועה ןיב םישגפמל 

תודבועל "טלקמ" םיתיעל תושמשמ הלא תוריד .עובשב דחא םויל קר ולו ,הדובעה םוחתל 

ןדמעמ תא ןהו ןהירוגמ םוקמ תא ןה ודביא ךכו ,ןהיקיסעמ תא ובזע תונוש תוביסמש 

תורגהמה לש ןתללכה ןפוא ןיב רתויב בושח לדבה רצוי הז יתרבח רדסה .יקוחה 

תודבועה ,תורידה תריכש תועצמאב .םירחאה םירזגמב םידבועה לש הז ןיבל תויניפיליפה 

ידי־לע לעפומה חוקיפהמ תוישפוח ןה ובש ידמל חותפ יתרבח בחרמ ןמצעל תורצוי 

הלעפהו המקהל ןהלש תויונמדזהה הנבמ תא ביחרהל אופיא רשפאמ רדסהה .םיקיסעמה 

.תויביטקלוק תורגסמ לש 

יתבב םידיחיכ הדובעה־עובש ךלהמב תוררוגתמ דועיסה תודבוע ,ונייצש יפכ 

לע הרואכל תושקהל רומא הז סופד .םירחאה םירזגמבכ תוצובקב אלו ,ןהיקיסעמ 

תורידה תריכש .ןברקב תויתרבח תותשר חותיפ לעו ןהיניב תויתרבחה תויצקארטניאה 

.ןהיקיסעמ יתבב תודבועה לש ןדודיב לע ,תיקלח ולו ,הצפמש ןונגנמ הווהמ תופתושמה 

ידוחייה הדובעה יפוא ןכו םירוגמהו הדובעה תומוקמ לש יבחרמה רוזיפה ,ןכ לע רתי 

.הדובעה ימי ךלהמב םג תודבועה ןיב תויתרבח תויצקארטניא לש םויק םירשפאמ 

תולודגה םירעב בורל םיאצמנ םהב תוקסעומ דועיסה תודבועש םייטרפה תיבה־יקשמ 

ינוניבה דמעמה תונב תורגובמ תויסולכוא ררוגתהל תוטונ ןהבש תונוכשב םיזכורמו 

םע םילויטו תוינק תכירע ןוגכ ־ תודבועה ידיקפתמ קלח ,דועו תאז .הובגה־ינוניבהו 
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דועיסה רזגמ לש הלא םינייפאמ .ירוביצה בחרמל תיבהמ האיציב םיכורכ ־ ןהילפוטמ 

ןדוסי לעש ,תותימע םע ידמל תורידס תויצקארטניא םייקל תויונמדזה תודבועל םינקמ 

.תינוריעה ףאו תיתנוכשה המרב תויתרבח תותשר תוחתפתמ 

רושק םירחאה םירזגמב םירגהמה םידבועה ןיבל דועיסב תודבועה ןיב ףסונ לדבה 

לש רתוי ההובג הדימ שרוד דועיסה םוחתב הדובעה יפואש תויה .ץראב ןתוהש תפוקתל 

תרשא תא ךיראהל הז םוחתב תודבועל תורשפאמ הנידמה תויונכוס ,תועיבקו תויכשמה 

דועיס תודבוע לש תיסחי הובג זוחא ,ןכ־ומכ .םינש שמח לש הפוקתל דע ץראב הדובעה 

דובעל תוכישממ ןהמ קלח .הרשאה תפוקת םות רחאל םג ץראב תוראשנ םיניפיליפהמ 

ילמרופ־אלה הדובעה קושל תורבוע ןבור ךא ,יקוח־יתלב ןפואב דועיסה יתוריש םוחתב 

תוררוגתמ ןניא הלא תודבוע .םייטרפ םיתב המכב תועש יפל תיב־יתורישב תוקסעומו 

־תורגהמ ברקב .הימונוטוא לש תיסחי הבר הדיממ תונהנ ןה ןכילעו ,םיקיסעמה יתבב 

ןמז־יקרפ ץראב תואצמנש םישנ לש יתועמשמ רפסמ אופיא שי םיניפיליפהמ הדובעה 

הלא תורגהמ .םיקיסעמהו הנידמה לש רישיה םחוקיפל תונותנ ןניא רשאו תיסחי םיכורא 

תינמז "הערפה" קר אלו ,ןהייח ךלהמב יתועמשמ בלש ץראב םתוהשב תוארל תוטונ 

תיתרבח תוליעפ תדדועמ וז הסיפת .ןאכ ןתוהש םותב ורזחי וילאש ליגרה םייחה ךלהמב 

ןוה רובצל ןהל תקשפאמ ץראב הכוראה ןתוהש ,ךכ לע ףסונ .יתליהק שוביגו תיביטקלוק 

,תחראמה הרבחה תודוא־לע עדי :ןוגכ ,תויתליהק תורגסמ לש ןתמקהל ינויח יתרבח 

םג ןהל תרשפאמ הכוראה תוהשה .םיימוקמ םינקחש םע םיסחי תריציו הכותב םייח־ןויסג 

.םיביצי ןומא יסחי לע תוססובמה תובחר תויתרבח תותשר רוציל 

םיידסומה םינונגנמה לשו דועיסה רזגמב קיסעמ־דבוע יסחי לש ידוחייה םייפוא 

תויונמדזה הנבמ םיניפיליפהמ תורגהמל רצוי ץראל־ץוחמ םידבוע תקסעהל וב םילעופש 

הצובקה תווהמ ןה ,הז בחר תויונמדזה הנבמ חכונל .םירחאה םירזגמב רצונש הזמ הנוש 

הליהק ייח שבגל החילצהש יקוח ןפואב ץראל םיעיגמה םירגהמה םידבועה ןיבמ הדיחיה 

תולעבו תופעוסמ תוילמרופ־אל תותשר ורצי ןה .ימונוטוא יתרבח ןכוסכ המצע תא ןנוכלו 

תויודגאתה .תויתליהק תויודגאתה לש בחרנ ךרעמ ומיקהו ,תויכשמה לש ההובג הדימ 

The Association of Filipino Workers :לארשיב תולודגה םירעה שולשב תויוצמ הלא 

 in Israel םילשוריב: The Federation of Filipino Workers in Israel ביבא־לתב: Then

 Bayanihan תויסנכ המכב םג ושבגתה תימונוטוא תיביטקלוק הלועפ לש תורגסמ .הפיחב

דוע םנמוא תומייק ויהש תויסנכ ביבס ווהתה הלא תורגסמ .םילשוריבו ופיב תוילותק 

סיסב תושמשמו ןמצע תורגהמה ידי־לע ימונוטוא ןפואב תולהונמ ןה ךא ,ןתופרטצה ינפל 

ייחל הנופ דחאה .םייזכרמ הלועפ יקיפא ינש םיטקונ הלא םינוגרא .יתליהק שוביגל 

:ןוגכ ,יאנפ תויוליעפ לש ןוגראו ,עדימ תורבוח לש הצפהו םוסרפ ללוכו ,המינפ הליהקה 

לש תואמצעה םוי ןויצ תמגוד ־ םייגיגח םיעוריאו ,טרופס תויורחת ,ץראה יבחרב םילויט 

,יפוי תויורחת םימייקתמ םהבש - םיירצונה הנשה־שארו דלומה־גח תוביסמו םיניפיליפה 

,ומדוקמ תוחפ חתופמ וניה התע־תעלש ,רחאה הלועפה קיפא .םיפשנ ףאו ברע־תוחורא 

אב הז קיפא .תחראמה הרבחה ןיבל םירגהמה םידבועה ןיב תמייקה םיסחיה תכרעמל הנופ 

The Association of ־ םילשוריב הסיסבש תודגאתהה לש התלועפב רקיעב יוטיב ידיל 

 Filipino Workers in Israel - םירגהמה לכ תא גציימה ןוגרא לש דמעמל תנעוטה

יפלכ הליהקה לש תועיבת תאלעהל רוניצכ לועפל הסנמ הז ןוגרא .ץראב םייניפיליפה 

ןה םירגהמה לש יתרבחהו יקוחה םדמעמ תא רפשל הרטמב תוילארשיה הרבחהו הנידמה 
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םירגהמל קינעהל התייה ןוגראה הלעהש תירקיעה העיבתה .םיבשותכ ןהו םידבועכ 

ילעב םייערא םיבשות לש דמעמ ,תיקוח־יתלב ץראב םתוהשש הלאל םג ,םייניפיליפה 

,וז העיבתל העש יפל התנענ אל הנידמהש יפ־לע־ףא .תומיוסמ תויתרבחו תויחרזא תויוכז 

תיתרבח הלועפ טוקנל םייניפיליפה הדובעה־ירגהמ לש םתלוכי לע עיבצמ התאלעה םצע 

לוצינ ידכ ךות ,תירוביצה הריזב ןקחשכ םמצע תא ןנוכלו תיביטקלוקה המרב תימונוטוא 

.םהינפל דמועה תיסחי בחרה תויונמדזהה הנבמ לש 

הקירפא ברעממ םירעותמ־יתלב הדובע־ירגהמ 

בהנשה־ףוח ,ןואיל־הרייס ,הנאג ,הירגינמ דחוימב - הקירפא ברעממ םירגהמה 

הדובעה־ירגהמ ברקב תולודגה תוצובקה תחא םיווהמ ־ וגנוק לש תוקילבופרהו 

16,ףלא רשע־העבראכב םרפסמ תא םינפה דרשמ ךירעה 1996 תנשב .םידעותמ־יתלבה 

םירבגה בורו םישנה לכ .ריעה לש תוימורדה תונוכשב דחוימבו ,ביבא־לתב םיזכורמ םבור 

תוקוסעתב םיקסעומ םירבגהמ קלחו ,םייטרפ םיתבב תועש יפל ןויקינ־ידבועכ םיקסעומ 

הייסולכואה לע ףסונ .םידבבו תודעסמב ,הכאלמ־יתבב ,םינטק םיקסעב תויעוצקמ־יתלב 

ןטק רפסמב יכ םא ,תליאב םג םייוצמ םייאקירפא םירגהמ ,ביבא־לת רוזיאב תיאקירפאה 

.תורייתה תיישעתב תוכשומ־תוחפה תוקוסעתב רקיעב םיקסעומו ,הברהב 

הקירפאמ הדובעה־ירגהמ לש םתללכה ,יקוחה םדמעממו ץראל םתעגה יכרדמ האצותכ 

הדובעה־ירגהמ תא םינייפאמש הלאמ דואמ םיגוש םיאנתב תלהנתמ תילארשיה הרבחב 

הנידמהש חוקיפה ךרעממ םיצלחנ םה ,"םייקוח־יתלב" םתויה ללגב אקווד .םידעותמה 

םירגהמכש יפ־לע־ףא .םידעותמה םירגהמה םידבועה לע םיליחמ םיקיסעמהו תילארשיה 
תאז־לכב םינהנ םה ,םישוריגו םירצעמ לש דימתמ םויא תחת םייח םה םידעותמ־יתלב 

םייח חתפל םהל רשפאמה ,הל ץוחמ ןהו הדובעה תריזב ןה ,תיסחי חותפ יתרבח בחרממ 

"םתויקוח־יא" ,ןלהל טרפנש יפכ .תובחרנ תוינוגרא תומזוי טוקנלו םימישרמ םייתליהק 

יתרבח באשמ ,ילסקודרפ ןפואב ,ךכב הווהמו ,בחר תויונמדזה הנבמ םהינפל תחתופ 
.בושח 

בוציע לע םיעיפשמש םימרוגה דחא וניח הקירפאמ םירגהמה לש הצרא םתעגה ןפוא 

ידי־לע הצרא םיאבומו םיסיוגמה ,םידעותמה םידבועה תמועל .םהלש תויונמדזהה הנבמ 

,דניה הקירפא ברעממ הריגהה ,הנידמה לש החוקיפ תחת תוילמרופ םדא־חוכ תויונכוס 

הנידמה ,ךכ לשב .םמצע םירגהמה לש תוילמדופ־אל תותשר לע תססובמו תינטנופס 

הנידמה לש תרהצומה התרטמש יפ־לע־ףא .הז הריגה םרז לע חקפל השקתמ תילארשיה 

חוקיפ ידעצ לש הטיקנ םיענומה םייטילופו םיידסומ םימוסחמ םימייק ,הז םרז םולבל איה 

םג ומכ ,הקירפאמ םירגהמה .ץראל םיילאיצנטופ הדובע־ירגהמ לש םתסינכ לע םיפיקת 

םיסחי לש םילוקישו ,םיניילצכ וא םירייתכ ץראל םיסנכנ ,םלועב םירחא םירוזאמ םירגהמ 

,ןחטשל םירז םיחרזא לש םתסינכ רבדב תונידמ ןיב תוידדהה ןורקע ןוגכ - םיימואלניב 

.םתסינכ תמיסח לע םישקמ - םישודקה תומוקמל תישפוח השיגל תילארשיה תוביוחמהו 

םשייל תורשפא הנידמל ןיא ,ילמרופ סויג לע תתשומ וניא הריגהה םרזש תויה ,ןכ לע רתי 

םירגהמה ,ךכמ האצותכ .םידעותמה םירגהמה לע ומכ הפולחתה ןורקע תא םהילע 

.7.3.1996 ,םינפה דרשמ ,ןיסולכואה להנמ לש ימינפ הידד 16 
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רשאמ הברהב םיכורא ןמז־יקרפ ץראב תוהשל םיטונ ,םיאקירפאה תוברל ,םיינטנופסה 

םירגהמה בורש יפ־לע־ףא .םיילמרופ םינונגנמ תועצמאב םיסיוגמה הדובעה־ירגהמ בור 

םה ,םתדלומל רוזחל םתנווכ לע םיריהצמו תינמזב ץראב םתוהש תא םיאור םייאקירפאה 

תויתליהק תורגסמ לש המקה תדדועמש חווט־תכוראו החותפ ןמז תביטקפסרפ וחתיפ 

הפוקת רבכ ץראב םיאצמנ םיבר םייאקירפא םירגהמ .תויכשמה תולעבו תוילמרופ 

,יתרבח ןוה ילעב םישנא לש רגאמ אופיא שי וז הליהקל .רתוי ףאו םינש רשע - תכשוממ 

םייתרבח םינקחש םע ידמל םיקודה םירשק םעו ,תילארשיה הרבחה םע תורכיהו ןויסינ 

תורגסמ לש המקהו יתליהק שוביג לש םיכילהת לע םיליקמ הלא םיבאשמ .םידחא םיימוקמ 

.היגיהנמכ םישמשמ ןכא הליהקה יקיתו .תוינוגרא 

תויתליהק תויודגאתה תמקהל םיצירמתהו תויונמדזהה הנבמ לע עיפשמש ףסונ םרוג 

ינטנופסה הייפואמ עבונה ,יפרגומדה הבכרה אוה תיאקירפאה הייסולכואה ידי־לע 

םילכ ןיא הנידמל ,םידעותמה הדובעה־ירגהמ תמועל .הצרא התריגה לש תסוומ־אלהו 

עונמל םג ומכ ,םידלי םע ףא םיתיעל ,םיאושנ םייאקירפא תוגוז לש הריגה עונמל םיידסומ 

ברקב .ץראב םידלי תדילו תושדח תוחפשמ לש המקה ,תוחפשמ דוחיא לש םיכילהת 

ולחש םיכילהתל המודב .םידליו תוחפשמ לש רכינ רפסמ ןכא שי תיאקירפאה הייסולכואה 

ןתוחכונ ,(Layton-Henry, 1990; Wihtol de Wenden, 1994a, 1994b) הפוריא ברעמב 

םינוגרא לש המקה דדועש בושח םרוג השמיש םירגהמה תייסולכוא ברקב תוחפשמ לש 

ןוגכ ,הייסולכואה לש םינוש םייתרבח םיכרצ קופיסב רתיה ןיב םיקסועה ,םייתליהק 

לש םתסיפת תא תקזחמ םג תויתחפשמ תורגסמ לש ןמויק .םידליב לופיטל תורגסמ 

.תפלוח הדוזיפא קר אלו ,םהלש "םיישממה םייחה"מ קלח םניה ןאכ םהייחש םירגהמה 

םרותש ףסונ םרוג הווהמ הדובעה קושב םייאקירפאה םירגהמה לש בולישה ביט 

הדובעה קושב םיפתתשמ הלא םירגהמ .תיסחי חותפ תויונמדזה הנבמ לש ותורצוויהל 

לע םיליעפמ םיקיסעמהו הנידמהש חוקיפה ינונגנממ םיצלחנ םה ךכו ,ילמרופ־אלה 

םניא ,"םייקוח־יתלב" םידבועכ ,םייאקירפאה םירגהמה .םידעותמה םירגהמה םידבועה 

קיסעמל תבייחמה הקיזהמ םיישפוח םה ךא ,הנידמה םעטמ יהשלכ הנגהמ םנמוא םינהנ 

םירגהמה ,"יובש הדובע־חוכ"כ םיננוכמש ,םידעותמה םידבועה תמועל ,רמולכ .םיוסמ 

חוכ לש תמיוסמ הדימ םהל הקינעמש הדבוע ,הדובעה קושב דונל םיישפוח םייאקירפאה 

ילסקודרפהו ידוחייה בצמה תא הריבסמ קושב תודיינה תלוכי .םהיקיסעמ לומ חוקימ 

רתוי םיבוט םניה םידעותמ־יתלבה םידבועה לש םרכשו םתקסעה יאנת ובש ,ץראב רצונש 

הייסולכוא ברקב ץופנה הקסעהה סופד .םידעותמה הדובעה־ירגהמ לש הלאמ ללכ־ךרדב 

.םהיקיסעמב םתולת־יא תא ריבגמ - םייטרפ תיב־יקשמ המכב תועש יפל הדובע - וז 

לע חקפל ,ןיינע אל םגו ,יהשלכ תלוכי םיקיסעמל ןיא הקסעה לש הז סופדבש רורב 

לש םהיכרוצ תא םיקפסמ םניא םה ,ןכ־ ומכ .הדובעה לש יפיצפסה םוחתל רבעמ םידבועה 

,הל רבעמ .אדירג תיתקוסעתה הריזל אופיא םימצמטצמ קיסעמ-דבוע יסחי .םידבועה 

יתרבח בחרמ תוחתפתהל םרותש רבד ,םיימונוטוא םייח םילהנמ םהיתוחפשמו םידבועה 

.תיביטקלוקה המרב םג ימונוטוא יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םהל רשפאמה חותפ 

תיאקירפאה הליהקה החתיפ ,ליעל ונראיתש םיצירמתהו תויונמדזהה הנבמ םיסב לע 

,תונגראתה יסיסב תולעב תויתליהק תויודגאתה לש תנווגמו המישרמ תשר ביבא־לתב 

Kemp et al., 2000;) םינוש תוליעפ יגוסו היצזילמרופ תומר ,(orientation) תורתוכמ 

 1999 ,Rosenhek). תא ןייפאמ תיסחי הכומנ היצזילמרופ תמרב תונגראתה סופד
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וא/ו ףתושמ ינתא אצומ ,תוראש יסחי לש סיסב לע ומקוהש םיברה (clubs) "םינודעומ"ה 

םיקסוע ,םירבג לש ןטק רפסמ ללכ־ךרדב םיליכמש ,הלא םינודעומ .ףתושמ אצומ־בושיי 

םג םישמשמ םהיניבמ םידחא .תידדה הרזעבו יאנפה תועשב תיתרבח תוליעפב רקיעב 

רתויב ץופנש ,הז דסומ .(rotating credit associations)"היצטורב ןוכסיח" לש תודוגאב 

,ילארשיה רשקהב הרתי תובישח לבקמ ,(Ardener, 1964; Geertz, 1962)הקירפא ברעמב 

לש ינש גוס .םידעותמ־יתלבה םירגהמה ינפב המוסח תיאקנבה תכרעמל השיגה ובש 

םישולשכ ביבס חתפתה ,היצזילמרופ לש רתוי ההובג המר תולעב ,תויתליהק תויודגאתה 

תומוקמל המודב .ביבא־לתב םייאקירפאה םירגהמה ידי־לע ודסונש תויטנטסטורפ תויסנכ 

תודסומ ,(Peil, 1995; Van Dijk, 1997) הקירפאמ םירגהמ םיאצמנ םהבש םלועב םירחא 

,יתליהק שוביג לש יזכרמ דקומ םישמשמ ,תוילטסוקטנפ תויסנכ םבור ,הלא םייתד 

תיתד תוליעפ לע ףסונ .םיינוגרא םילכ לש ןהו תיביטקלוק תוהז לש ןה הריציב םיעייסמו 

ךלהמב ןויצ־תודוקנ ביבס םיסקט תכירעו שדוק־יבתכ דומיל ,תוליפת ןוגכ - אדירג 
עדימ יפוליחל תוריזבו יאנפ־תויוליעפל תורגסמכ םג תושמשמ תויסנכה - םייחה 

הרבחהו םירגהמה ןיב עגמה לש םירחא םיטביהו רויד ,הקוסעת תויונמדזה תודוא־לע 

,םיישיא םירבשמ לש םירקמב תידדה הרזע לש תורגסמכ םג תושמשמ תויסנכה .תחראמה 

.ןהירבח לש תוומו תונואת ,תולחמ 

סיסב לע ומקוהש םינוגראה אוה תיאקירפאה הליהקב תויודגאתה לש ישילש גוס 

(The Association of Nigerians in Israel)"לארשיב םירגינה תדוגא" ןוגכ ,אצומה־ץרא 

.(The Association of Sierra-Leonians in Israel) "לארשיב םינואיל"הרייסה תדוגא"ו 

תואמצעה ימי ןויצל תוגיגח םויק ןוגכ ,תיתרבח תוליעפב רקיעב םיקסוע הלא םינוגרא 

לש תורירגשה ןיבל םהירבח ןיב רשקל רוניצ שמשל םג םיסנמ םה םיתיעל .םיימואלה 

.םאצומ־ץיא 

תווהמ ןה ,ונייהד ,םינפ יפלכ .דניה וללה תויונגראתהה לכ לש תיסיסבה תונווכמה 

םיכרצ יולימלו הליהקה לש םיימינפה םייחל תונווכמה תיביטקלוק הלועפ לש תורגסמ 

ןיבל םירגהמה ןיב תכוותמ הילוחכ ןמצעלשכ תודקפתמ ןניא ןה .םינוש םיגוסמ םייתרבח 

דגאמה יללכה ןוגראה שמשמ הז דיקפתב .תילארשיה הרבחב תורחאו תויתנידמ תויונכוס 

African Workers) "םייאקירפאה םידבועה דוגיא" - םייאקירפאה םירגהמה לכ תא 

 Union). תילארשיה הרבחה יפלכ ,רמולכ ,ץוח יפלכ תיסיסב תונווכמ שי הז ןוגראל

ול שי םינפה דרשמב תותומעה םשרב ומושיר ףקותמו ,1997 תנשב םקוה אוה .היתודסומו 

ןוגראה לש ומושיר םצע .הזכ דמעמ ןיא ויגיהנמלו וירבחלש ףא ,לארשיב יקוח דמעמ 

לא תיאקירפאה הליהקה גוצייל ןוגרא שמשל וימיקמ תנווכ לע עיבצמ תותומעה םשרב 

ןוגראה ,ומויקב הנידמה לש תילמרופה הרכהה ידי־לע .תוילארשיה הנידמהו הרבחה לומ 

תוגיהנמ .תילארשיה הרבחב ןהו תיאקירפאה הליהקב ןה היצמיטיגלב תוכזל שקבמ 

הטלבהב ןיוצ אוה ךכ ךותמו ,םושירה לש תילמסה תובישחל בטיה תעדומ דוגיאה 

17.ןוגראה לש עדימה־ןולעב 

תועיבת תאלעה לש הקיטילופ להנמ ןוגראה ,תילארשיה הרבחה לומ הליהקה גיצנכ 

תא שדחמ תונבהלו םייאקירפאה םירגהמה לש יתרבחהו יקוחה םדמעמ תא רפשל הרטמב 

ויתועיבת ןיבמ םייתש .(Kemp et ak, 2000; Rosenhek, 1999) הרבחב םתללכה יאנת 

 .African Workers Union, Newsletter, August, 1999 17

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:55:06 UTC������������� 

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



73 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

םירגהמ יפלכ שוריגה תוינידמ תקספה ויה תילארשיה הנידמה ןמ ןוגראה לש תויזכרמה 

לש ןמז־קרפל) םיינמז הדובע ירושיאו תוהש תורשא ןתמו ,תיקוח־יתלב ץראב םתוהשש 

רטשמ ידי־לע םיעבקנה םיצוליאה תרגסמב 18.םייאקירפאה םירגהמל (םינש שמח דע שולש 

תנמ־לע תויגטרטסא המכב שומיש השוע םייאקירפאה םידבועה ןוגרא ,ילארשיה הריגהה 

19.ירוביצה םויה־רדסל היתועיבת תא תולעהלו הליהקה לש םייחה יאנת תא רפשל 

תוהדזה הנממ עובתלו תילארשיה להקה־תעדל תונפל איה ןוגראה לש תחא היגטרטסא 

ןוגראה יגיהנמ וחתיפש םירשקה סיסב לע תושענ הלא תוינפ .השקה םבצמ חכונל םמיע 

תורוניצכ םישמשמה ,םדא תויוכז ינוגראו םיאנותיע ןוגכ ,םיימוקמ םייתרבח םינקחש םע 

רוציל איה ןוגראה לש תפסונ היגטרטסא .ילארשיה רוביצל ןוגראה לש ויתועיבת תגצהל 

- הלשממה ףאו תסנכה ,ופי-ביבא־לת תייריע ןוגכ ־ תויתנידמ תויונכוס םע רשק 

הריגהה רטשמ לש רשקהב יכ שיגדהל שי 20.רישי ןפואב ןהילא ויתועיבת תא תולעהלו 

תויונכוס ןיבל הדובעה־ירגהמ ןיב רשק תריציל תוילמרופ תוידסומ תורגסמ ןיא ,ילארשיה 

וניב םיכוותמכ םיילארשי םינקחש לש םעויסל קקזנ ןוגראה הז קיפאב םג ,ךכיפל .הנידמה 

הצובק ןיבל ןוגראה יגיהנמ ןיב םינושארה םישגפמה ,המגודל .תויתנידמה תויונכוסה ןיבל 

תייגוסב דחוימ ןיינע הלגמה ,תילארשי תיאנותיע לש התמזויב ומייקתה תסנכ־ירבח לש 

.לארשיב םירגהמה םידבועה לש םייחה יאנת 

תא ריהבמ םייאקירפאה םירגהמה ברקב תויתליהקה תויונגראתהה תשר לש הרואית 

ינבמ לש םתורצוויה ןיבל ילארשיה הריגהה רטשמ לש הלועפה יסופד ןיב תבכרומה הקיזה 

םתוא אקווד .תונוש םירגהמ תוצובק ינפל םידמועה םינושה םיצוליאהו תויונמדזהה 
יתרבח בחרממ םינהנש הלא םה תילמרופ הניחבמ רתויב עוערו עיגפ םדמעמש םירגהמ 

םתוא ךפוהש םרוג ותוא .ימונוטוא יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םילוכי םה ובש חותפ 

ךרעממ םתוא ץלחמ םג - ץראב תיקוח־יתלבה םתוהש ־ שוריגלו רצעמל םידמעומל 

חכונל .םתלועפ בחרמ תא ליבגמ רשאו םידעותמה םירגהמה םידבועה לע לעפומש חוקיפה 

להנלו ,תויודגאתה לש רישע ןווגמ םיקהל ,םיססות הליהק ייח להנל םילוכי םה ,הז 

.תחראמה הרבחה יפלכ תועיבת תאלעה לש הקיטילופ 

םוכיס 

םינחבומה (incorporation) הללכהה יכילהת תא ריבסהלו ראתל ונשקיב הז רמאמב 

.ילארשיה הדובעה קושב םינוש םירזגמב םיקסעומש הדובע־ירגהמ תוצובק לש 

הנתשמה ."רבטצמ רבסה" ןתמ לע תססובמ התייה ונטקנש תיטילנאה היגטרטסאה 

.17.8.1997 ,"תוינידמ תעצה - לארשיב םינקירפא םידבוע" 18 

Kemp et :ואר ,ןהלש היצמיטיגלה יסיסב תאו ויתועיבת תא חסנמ ןוגראה ןהבש םיכרדה חותינל 19 

 1999 ,al., 2000; Rosenhek•

שאר םע דוגיאה יגיהנמ לש השיגפ :22.7.1997 ,תסנכ־ירבח םע דוגיאה יגיהנמ לש השיגפ :המגודל 20 

דוגיאה לש בתכמ ;30.3.1998 ,םירז םידבועל תסנכה תדעו שאר־בשוי םעו ופי-ביבא־לת תייריע 

,והינתנ ןימינב לארשי תלשממ שארל דוגיאה לש בתכמ ;2.9.1998 ,ןילייב יסוי תסנכה־רבחל 

 18.9.1998.
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הלא ןיבל ("םייקוח"ה) םידעותמה הדובעה־ירגהמ ןיב לדבהה היה ירקיעה יתרבח־ורקמה 

עפשומ הלא םירגהמ תוירוגיטק ןיב לדבהה .<"םייקוח־יתלב"ה) םידעותמ־יתלבה 

ןבצמ יכ הנקסמל ונתוא ליבוה ונחותינ .ילארשיה הריגהה רטשמ לש םיילוגסה םינויפאהמ 

רשפא היהש הזמ ילסקודרפ ןפואב ךופה וניה הדובעה־ירגהמ לש הלא תוירוגיטק יתש לש 

הללכהה יסופד :הקירמא ןופצו הפוריא ברעמ תוצראמ םירקחמ יאצממ חכונל ול תופצל 

םיביחרמו תויונמדזהה הנבמ תא םירצמ ילארשיה הריגהה רטשמב םידעותמה םידבועה לש 

יאנת רופישל תנגרואמו תימונוטוא הלועפ טוקנל םישקתמ םהש ךכ ,םיצוליאה הנבמ תא 

וסנכנש הדובעה־ירגהמל האוושהב תובר תוניחבמ םיחפוקמ םהו ,םהלש היחמהו הדובעה 

.ילארשיה הריגהה רטשמ לש םיצוליאהמ קומחל וחילצה רשאו הדובע תרשא אלל לארשיל 

תויונמדזהה הנבמ תא ביחרהל וחילצה םה ,םינורחאה לש תוחנה ילמרופה םדמעמ תורמל 

.םדמעמ רופישל תיביטקלוק תימונוטוא הלועפ טוקנלו םהלש 

לש םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמש איה ונחותינמ תועבונה תויללכה תונקסמה תחא 

חישק וניא ,תחראמה הרבחב גוהנה הריגהה רטשממ הבר הדימב עבונש ,הדובעה־ירגהמ 

,םילוכי הדובעה־ירגהמ .יתרבח ןתמו־אשמ לש תלטובמ־אל הדימל חותפ אלא ,ןיטולחל 

ליטמ הריגהה רטשמש םיצוליאל תודגנתה תולגל ,יביטקלוק וא ילאודיווידניא ןפואב 

יאנת לע עיפשהל ךכ ידי־לעו ,םתושרל תודמועה תויונמדזהה תבחרהל לועפלו םהילע 

המרב קר טעמכ תודגנתה וליג הרשאה ילעב הדובעה־ירגהמ .תחראמה הרבחב םתללכה 

תויונמדזה תבחרהל טעמכ ולעפ אלו ,("החירב"ו הדובעב העינהב הדירי ןוגכ) תישיאה 

תיביטקלוק המזוי תולגל וטנ םידעותמ־יתלבה םירגהמה ,םתמועל ;תיביטקלוקה המרב 

,םייתליהק תודסומ תמקה ידי־לע םהיתויונמדזה תא וביחרה םגו ,םיצוליאב םקבאמב 

ןיא רשאכ םג החוורו תואירב לש תויעב רותפלו "ליגר" םייח חרוא םייקל םהל םירשפאמה 

הלא םילדבה יכ הארמ ונרקחמ ."םייקוח"ה םידבועה לע םילחה חוטיבה ירדסהמ םינהנ םה 

הריגהה רטשמ לש ידסומה ךרעמל סחיב הנושה ןדמעמב םיצוענ תוירוגיטקה יתש ןיב 

חוקיפ רדעהמ םינהנו הריגהה רטשמ לש ויללכמ םיגרוח םיינטנופסה םירגהמה .ילארשיה 

.םשרגלו םרצועל תוחילצמ ןניא ןוטלשה תועורז דוע לכ ,טעמכ טלחומ 

הדובעה־ירגהמ לש תונושה תוצובקה ןיב םיבושח םילדבה םג ולגתה הז ינוש לע ףסונ 

תוצובק לש תיבחרמה תוכרעיההו (ילמרופ־אלהו ילמרופה)יתרבחה חוקיפה .םידעותמה 

םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמ לע ,ןתללכה יסופד לע םיעיפשמה - תונושה םידבועה 

ףיקע וא רישי חרואב םינגועמ - תיביטקלוק הלועפ טוקנל ןתלוכי לעו ןהינפל דמועש 

הז רטשמ ,הנידמה ידי־לע דיחאו יזוכיר תוסיו רדעה בקע .ילארשיה הריגהה רטשמב 

יבגל םינושה םייתקוסעתה םירזגמב םינקחשה ינפל בחר תויורשפא חווט לילעב דימעמ 

ןכו רזגמב םילעופה םינוגראה .תיתרבח־ורקימה המרב ופקיהו חוקיפה לש וזוכיר 

,םהלש תוידסומה תולוכיה תאו םיסרטניאה תא םאותה חוקיפה סופדב םירחוב םיקיסעמה 

,תואלקחה רזגמ ןיב הלגתמ טלוב לדבה .םירזגמה ןיב םירכינ םילדבה ורצונ ךכ ךותמו 

ףיקמו רתוי רזופמ חוקיפה ובש ,היינבה רזגמ ןיבל ,רתויב ףיקמו זכורמ חוקיפה ובש 

תודבועלש םגה ,ףיקמ ךא רזופמ חוקיפה ובש ישילש סופד שבגתה דועיסה רזגמב .תוחפ 

.ישפוחה ןמויב ונממ טלמיהל תורשפא שי 

לש םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמ לע הפיקע העפשה שי יבחרמה םרוגל ,ףוסבל 

םידבועה ,ךכ :רזגמב םיגוהנה חוקיפה יסופד תועצמאב ףקות הנשמ תלבקמה ,םידבועה 

תולטומה ,םתעונת לע תולבגההש אלא ,םיבר םיבושיי ןיב םירזופמ קר םניא םייאתה 
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םיבושייב םיאתה ןיב עגמ תוענומו םדודיב תדימ תא תורימחמ ,תובורק םיתיעל םהילע 

תמייק הניא וז הלבגמ .תירשפא תיתליהק תונגראתה לכל יסיסב יאנת וניהש ,םינושה 

.םיינוריע םיזכרמ תברקב היינבה ירתא דיל בורל םיננושמה ,םיינמורה םידבועל סחיב 

םישגפנ ןכא םהו - הרואכל םייקתמ שגפמ לש יסיסבה יאנתהש יפ־לע־ףא םלוא 

ללגב תיביטקלוק הלועפ בינמ שגפמה ןיא - תוילארשיה םירעה יזכרמב םהינומהב 

תודבועה לש םישגפמה ,הז תמועל .רמאמה ךלהמב וטרופש םירחא םיצוליאו תולבגמ 

יתב ןיב םוימויה ייחב ןרוזיפ תורמל םיישפוחה ןהימיב םירשפאתמה ,תויניפיליפה 

תריציב םהילע ולקה םירעה יזכרמב םיאקירפאה לש םזוכיר ןכו ,םינוש םיקיסעמ 
.תויתרבח תויונגראתה 

־ירגהמ לש הללכהה יסופד לש םיידסומה םיטביהב ןווכתמב ונדקמתה הז רמאמב 

הלועפל םיצוליאו תויונמדזה ינבמ םירצוי הלא םיסופד ובש ןפואבו ,לארשיב הדובעה 

יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םילוכי םירגהמה התועצמאבש ,תיביטקלוק תיתרבח 

ןוהה ןיבל הלא םיידסומ םיטביה ןיב ןילמוגה־יסחי תלאש תא הלעמ הז חותינ .ימונוטוא 

לש יתרבח עקר ןוגכ םימרוג יכ רעשל ןתינ .םתיא םיאיבמ םירגהמהש יתוברתהו יתרבחה 

"הריגה תוברת" לש המויקו תחראמה הרבחה ןמ יתוברת קחרמ ,םתלכשה ,םירגהמה 

הנבמ תא ביחרהל םירגהמה לש םתלוכי לע םיעיפשמ םימדוק תונויסנ לע תססובמה 

חותינ .םהל ביצמ הריגהה רטשמש םיצוליאה לע רובגלו תויונמדזה לצנל ,תויונמדזהה 

לש יתוברתהו יתרבחה ןוהה ןיבל הריגהה רטשמ לש הלועפה ינפוא ןיב םיבכרומה םיסחיה 

.תחראמה הרבחב םתללכה יכילהת לש רתוי ףיקמ רבסה קפסל לכוי םירגהמה 

תורולמ 

טקל - םינורחאה םישדוחב לארשיב הדובעה קוש .<א2000> םדא־חוכ ןונכתל תושרה 

.החוורהו הדובעה דרשמ ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה :םילשורי .יטסיטטס םינותנ 

ףוסל ןדמוא - לארשיב רתיה אלל םירז םידבוע .<ב2000> םדא־הוכ ןונכתל תושרה 

.החוורהו הדובעה דרשמ ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה :םילשורי .1999 

תודחא 'לו ןוונתנ 'ר :ךותב ."תילארשיה תואלקחב דנליאתמ םידבוע" .(1999)'א ,ןהכ 
.(204-155 'ע) לארשיב תורז תונידממ םידבוע - םישדחה םילעופה ,(םיכרוע) 

.דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

לופיטל םדא־חוכ ינוגרא לש םדוקפת רקח ־ 'םידקפנ םיחכונ"' .(1999)'ל ,יקסבוליפ 

תודחא 'לו ןוונתנ 'ר :ךותב ."תויושרה ןיבו םניב רשקהו לארשיב םירז םידבועב 

.(89-41 'ע) לארשיב תורז תונידממ םידבוע - םישדחה םילעופה ,(םיכרוע) 

.דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

 Almirol, E. (1978). "Filipino Voluntary Associations: Balancing Social
 Pressures and Ethnic Images". Ethnic Groups, 2(1), 65-92.

 Ardener, S. (1964). "The Comparative Study of Rotating Credit Associations".

 The Journal of the Royal Anthropological Institute, 94(2), 201-229.

 Attah-Poku, A. (1996). The Socio-Cultural Adjustment Question - The Role of

 Ghanaian Immigrant Associations in America. Aldershot: Avebury.
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 Bäsch, L. (1987). "The Vincentians and Grenadians: The Role of Voluntary

 Associations in Immigrant Adaptation to New York City". In N. Foner

 (ed.), New Immigrants in New York (pp. 159-193). New York: Columbia

 University Press.

 BiParva, E. (1994). "Ethnic Organizations: Integration and Assimilation vs.

 Cultural Preservation with Specific Reference to the Iranians in the

 Washington, D.C. Metropolitan Area". Journal of Third World Studies,

 77(1), 369-404.

 Bolzman, C. and Fibbi, R. (1991). "Collective Assertion Strategies of

 Immigrants in Switzerland". International Sociology, 6(3), 321-341.

 Fennema, M. and Tillie, J. (1999). "Political Participation and Political Trust in

 Amsterdam: Civic Communities and Ethnic Networks". Journal of Ethnic

 and Migration Studies, 25(4), 703-726.

 Fijalkowski, J. (1994). "Conditions of Ethnic Mobilization: The German Case".

 In J. Rex and B. Drury (eds.), Ethnic Mobilization in a Multi-Cultural

 Europe (pp. 123-134). Aldershot: Avebury.

 Freeman, G. (1992). "Migration Policy and Politics in the Receiving States".

 International Migration Review, 26(4), 1144-1167.

 Geertz, C. (1962). "The Rotating Credit Association: A ,Middle Rung' in

 Development". Economic Development and Cultural Change, 70(3), 241
 263.

 Hily, M.A. and Poinard, M. (1987). "Portuguese Associations in France". In
 J. Rex, D. Joly and C. Wilpert (eds.), Immigrant Associations in Europe

 (pp. 126-165). Aldershot: Gower.

 Ireland, P. (1994). The Policy Challenge of Ethnic Diversity - Immigrant
 Politics in France and Switzerland. Cambridge: Harvard University Press.

 Jaakkola, M. (1987). "Informal Networks and Formal Associations of Finnish

 Immigrants in Sweden". In J. Rex, D. Joly and C. Wilpert (eds.),
 Immigrant Associations in Europe (pp. 201-218). Aldershot: Gower.

 Joppke, C. (1999). Immigration and the Nation-State. Oxford: Oxford University
 Press.

 Kemp, A., Raijman, R., Reznik, J. and Schammah, S. (2000). "Contesting the

 Limits of Political Participation: Latinos and Black African Migrant
 Workers in Israel". Ethnic and Racial Studies, 23( 1), 94-119.

 Koopmans, R. and Statham, P. (1998). "Challenging the Liberal Nation-State?

 Postnationalism, Multiculturalism, and the Collective Claims-Making of

 Migrants and Ethnic Minorities in Britain and Germany". Discussion Paper

 FS III 98-105. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung.

 Layton-Henry, Z. (1990). "Immigrant Associations". In Z. Layton-Henry (ed.),

 The Political Rights of Migrant Workers in Western Europe (pp. 94—112).

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:55:06 UTC������������� 

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



77 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

 London: Sage.

 Miller, M. (1989). "Political Participation and Representation of Noncitizens".

 In R. Brubaker (ed.), Immigration and the Politics of Citizenship in Europe

 and North America (pp. 129-143). Lanham: University Press of America.

 Neveu, C. (1994). "Is 'Black' an Exportable Category to Mainland Europe? Race

 and Citizenship in a European Context". In J. Rex and B. Drury (ed.),
 Ethnic Mobilization in a Multi-Cultural Europe (pp. 97-105). Aldershot:

 Avebury.

 Peil, M. (1995). "Ghanaians Abroad". African Affairs, 94(316), 345-367.

 Rosenhek, Z. (1999). "The Politics of Claims-Making by Labour Migrants in

 Israel". Journal of Ethnic and Migration Studies, 25(4), 575-595.

 Sassen-Koob, S. (1979). "Formal and Informal Associations: Dominicans and

 Colombians in New York". International Migration Review, 13(2), 314
 332.

 Schmitter, B. (1980). "Immigrants and Associations: Their Role in the Socio

 Political Process of Immigrant Worker Integration in West Germany and

 Switzerland". International Migration Review, 14(2), 179-192.

 Schmitter Heisler, B. (1986). "Immigrant Settlement and the Structure of

 Emergent Immigrant Communities in Western Europe". The Annals of the

 American Academy of Political and Social Sciences, 485, 76-86.

 Schoeneberg, U. (1985). "Participation in Ethnic Associations: The Case of

 Immigrants in West Germany". International Migration Review, 19(3),
 416-435.

 Soininen, M. (1999). "The 'Swedish Model' as an Institutional Framework for

 Immigrant Membership Rights". Journal of Ethnic and Migration Studies,

 25(4), 685-702.

 Soysal, Y. (1994). Limits of Citizenship - Migrants and Postnational
 Membership in Europe. Chicago: University of Chicago Press.

 Tomasi, S. (1981). "Sociopolitical Participation of Migrants in the Receiving
 Countries". In M. Kritz, C. Keely and S. Tomasi (eds.), Global Trends in

 Migration - Theory and Research of International Population Movements

 (pp. 320-337). New York: The Center for Migration Studies.

 Van Dijk, R. (1997). "From Camp to Encompassment: Discourses of
 Transsubjectivity in the Ghanaian Pentecostal Diaspora". Journal of

 Religion in Africa, 27(2), 135-159.

 Wihtol de Wenden, C. (1994a). "Changes in the Franco-Maghrebian Association

 Movement". In J. Rex and B. Drury (eds.), Ethnic Mobilization in a Multi

 Cultural Europe (pp. 106-115). Aldershot: Avebury.

 Wihtol de Wenden, C. (1994b). "Immigrant as Political Actors in France". West

 European Politics, 17(2), 91-109.
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- תידוהי הנידמב "םירז" 

*לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה 

ףמכייר הקברו **םמק הנאירדא 

אובמ 

ןיב ןורחאה רושעב רצונש בכרומה רשקה תא םישיחממה םיעוריא ינש רואיתב חתפנ 

ידי־לע תאשינה "השדחה הקיטילופה"ו תימוקמה הקיטילופה ,תימואלה הקיטילופה 

.לארשיב םיידוהי־אל הדובע־ירגהמל תסחייתמ רשאו (NGOs) םייתלשממ־אל םינוגרא 

־ירגהמ בור לש םבשומ םוקמ ־ ביבא־לת םורדב 1999 ילויב שחרתה ןושארה עוריאה 

תייריע לש םיגיצנ וידחי ולהקתה עוריא ותואב .לארשיב רתיה אלל םייחה הדובעה 

םינוגרא ירבח ,תילארשיה תונותיעה יגיצנ ,רחבנה ריעה שאר םשארבו ,ופי-ביבא־לת 

וניזאה ,םירטוש לש תעבטב םיפקומ .םינרקס םינכשו הימדקא ישנא ,םינוש םייתלשממ־אל 

לע .םייאקירפא םירגהמ תלהקמ העציבש םייליטסוקטנפ םירומזמל בשק־בורב םיפתתשמה 

הרגשל ךפהנש המל דוגינב ירהש ;יטסילאירוס עפומב תואריהל לוכי עוריאה היה וינפ 

ץראב םיהושה םירגהמ דגנ תיתרטשמ הטישפב רבוד אל םעפה ,רוזיא ותואב תימוימוי 

זכרמ תכונחב םא יכ ,(םייקוח־יתלב םיהוש - םיח"בש :תויושרה ןושלב וא) רתיה אלל 

ריהבהל תרהצומה ותילכתש ,<"ה"ליסמ"> ביבא־לתב הרזה הליהקל עדימלו עויסל 

."ךל הרז הניא ופי־ביבא־לת" יכ הדובעה־רגהמל 

רבמצדב ."תימואל"ה םילשוריל "תימוקמ"ה ביבא־לתמ ונתוא קיתעמ אבה עוריאה 

,לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םדמעמ אשונב החוורהו הדובעה דרשמ ןגראש סנכב ,1999 

ואבש יפכ ,הדובע־תריגה אשונב לארשי־תנידמ לש היגשיה תא זאד דרשמה ל"כנמ םכיס 

־תומא תעיבק ;םיח"בש שוריגו תולובגה לע חוקיפה קודיה :םימוחת השולשב יוטיב ידיל 

ידרשמ לש םתוליעפ תא םאתתש תידרשמ־ןיב הלהנמ תריציו ;הדובע ירושיא ןתמל הדימ 

.הדובעה־תריגהל םירושקה םיניינעב םיקסועה םינושה הלשממה 

ןמל ךפהנש המ תא רשאל ואב םה ,לכה תולככ .שודיח לכ היה אל ל"כנמה ירבדב 

,הדובע־תריגהל סחיב לארשי־תנידמ לש תרהצומה התוינידמל םיעשתה תונש תישאר 

םא יכ ,תיגולואידיא הניחבמ אלו תידסומ הניחבמ אל ,"הריגה־תנידמ" הניא לארשי :ירק 

הלש תוינידמה־יווקב לולכל תניינועמ הנידמה ןיא ,ךכמ אצוי־לעופכ ."היילע־תנידמ" 

םיבשותכ ,ןכש לכ אל ,רבד לכל םירגהמכ הדובע־ירגהמב הרכה םושמ םהב שיש םידעצ 

ינודש ןולאל ,ןזור לגיסל תודוהל וננוצרב .עדמה דרשמ ידי־לע ןמוממה רקחממ קלח וניה הז רמאמ * 

תודומ ונא ,ןכ־ומכ .תוליעומה םהיתורעה לעו םינותנה ףוסיאב הרוסמה םתדובע לע ןיילק יבינלו 

.תוריאמה םהיתורעה לעו תינדפקה םתאירק לע קינסר הילו'גלו רזעילאךב ירואל 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,לשממלו הקיטילופל הקלחמה ** 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה *** 
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תא ל"כנמה הניש ,תמדקומ הנכה לכ אללו ,עתפל םלוא .המואה־תנידמ לש םיימיטיגל 

םתוחכונ לשב ,הדובעה־ירגהמ לש תויתרבחה םהיתויוכזב הרכהל ארקו וירבד ןכות 

דרשמה שארב דמעש ,ל"כנמה ,דועו תאז .וטקפ־הד היבשות םתויה לשבו הנידמה ימוחתב 

םיבאשמ תוצקהל הנידמה לע יכ ןעט ,שוריגה אשונב ןוטה תעיבקל הכ דע יארחא היהש 

ובש בצמל ץק םישל שי ,ותנעטל .ןמוחתב םייח הדובעה־ירגהמש תוימוקמה תויושרל 

אלל הדובע־ירגהמל םיתוריש לעופב תוקינעמ ופי-ביבא־לת תייריע לש החוורה תויושר 

.יזכרמה ןוטלשה דצמ הרכהו תופתתשה 

לש תוימואל־רתב תורדגה לש תיתגרדהה הרידחה לע םידיעמ הלא םיעוריא ינש 

ךות לא םיידוהי־אל הדובע־ירגהמ לש םתלכהל חתפ תוחתופה ,תופתתשהו תוחרזא 

רשקה תא ריתמה חישב רבודמ 1.לארשיב (regime of incorporation) בולישה רטשמ 

Soysal, 1994; Jacobson,) תוהזו תויוכז ןיב המואה־תנידמב םייקתמש יטויבמיסה 

םינקחש לש םתוליעפ תדלות הניח תידוהי הנידמב "םירז" לע הז חיש לש ותלחה .(1996 

םינוגראו ופי-ביבא־לת ריעה לש תימוקמה תושרה הנושארבו שארב ,םייתנידמ־אל 

םיימואל־לעו םיימוקמ - םייתנידמ־אל םינקחש לש םתעפוה .םדא תויוכזל םייתלשממ־אל 

הניה ,םהיתויוכזבו הדובע־ירגהמ לש םתוחכונב וטקפ־הד הרכה ןעמל םילעופה - דחאכ 

non-) "םיחרזא־אל" יפלכ תטקונ לארשיב המואה־תנידמש הרדהה תוינידמ לש האצות 

 Rosenhek, 2000) (citizens). הנידמה לש התונוכנ רסוחב יוטיב ידיל האבש ,וז הרדה

תרצוי ,םיבשותבכ םהב הרכה־יאבו "םיחרזא־אל"ה לש םידחוימה םהיכרוצ ןעמל לועפל 

,השעמל .םינווגמ םייתנידמ־אל םינקחש לש םתסינכ תא רשפאמה "תויונמדזה ןולח" 

תוביסנ" םעפ־אל םיקפסמו ,הנידמה דיקפת תא םיבר םירקמב םיאלממ הלא םינקחש 

.הנידמה דצמ החנזהל "תוליקמ 

תויושרו םיימוקמה םינקחשה ,םייתלשממ־אלה םינקחשה ןיב תימנידה היצקארטניאה 

de-) "רוזיב" לש רתוי בחרנ ךלהממ קלח הגיה הדובעה־ ירגהמ תייגוס ביבס הנידמה 

 centering) תוכמס רוקמכ התויזכרמ תא המואה־תנידממ עיקפמה ךלהמ - ימואלה לש

.(2000 ,רימשו ויז ;1999 ,םר ;1999 ,רזעילא־ןב> יטילופה םויה־רדס תעיבקב ידעלב 

איבהל םיחילצמ םייתנידמ־אלה םינקחשה ,םהיתויוכזו הדובעה־ירגהמ לש םדמעמל רשאב 

לש היצזילקול תועצמאב ,תחאה :תוירקיע םיכרד יתשב "ימואל"ה לש ורוזיב ידיל 

תושרה לש יטילופה םויה־רדסמ דרפנ־יתלב קלחל התכיפה ,רמוא הווה ,היגוסה 

םדא תויוכז חיש לש אוביי תועצמאב ,תרחאה ;ופי-ביבא־לת ריעה הז הרקמב ,תימוקמה 

הז תולובג־הצוח חיש רידחהל ןויסינהו ,םייתלשממ־אל םינוגרא ידי־לע ימואל־לע 
.לארשיב תיטילופה הריפסלו תירוביצה הריפסל 

הזמ הלש (transnationalization) המאלה־לעלו הזמ הדובעה־תריגה לש היצזילקולל 

לש םהיתויוכזב הרכה םעבותב .לארשיב תוחרזאה חיש לע תויתועמשמ תוכלשה שי 

רידחהל םתחלצהבו ,(personhood)"םדא־ינב" לש תיללכ הירוגיטק םשב הדובע־ירגהמ 

תימואל־ונתאה תוינידמל רורב דוגינב תודמועה תוימואל־רתב תורדגה יתגרדה ןפואב 

תוקיטקרפל ,םיקוחה תכרעמל ,חישה יסופדל סחייתמ "בוליש רטשמ" חנומה ,לסייוס יפ־לע 1 

תאו תחראמה הנידמב םירזה לש (status) בצימה תא םירידגמה םיינוגראה םינבמלו תוידסומה 

.(Soysal, 1994, 32) םייתנידמה תודסומב םהלש תופתתשהה תולובג 
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81 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

דבורמ תוחרזא רטשמ לש ובוציעל םימרות הלא םייתנידמ־אל םינקחש ,הינומגהה 

Yuval-Davis, 2000; Shafir 81 Peied,) ימואל־לעה ןדיעב המוא־תונידמל ינייפואה 

םינקחשה ,הדובעה־ירגהמ לש רשקהב יכ וז הדובעב ןעטנ ,הז םע דחי 2. (1998 
ותשלחה ידיל חרכהב איבהל ילבמ "ימואל"ה רוזיב ידיל איבהל םיחילצמ םייתנידמ־אלה 

 .(Sassen, 1996)

ןכש לכ אל ,תילסקודרפ עמשיהל היושע המואה־תנידמ לש החוכ רוזיב רבדב ונתנעט 

םיהושה םירגהמ תוברל ,הדובע־ירגהמ לש םדמעמב תוקסוע ונא לכה תולככ .תינוריא 

.תונושה היתועורזו הנידמה ידי־לע תדמתמ הפידרל םינותנה ,רתיה אלל הנידמה ימוחתב 

תנגועמ ־ תויוכז־ילוטנ םתויה תדבוע :ירק - "םתורז"ש םירגהמב רבודמ ,וזמ הרתי 

,ךשמהב הארנש יפכ ,ןכאו .הכיפה־יתלבו תימיטיגל הדבועכ תספתנ איה ךכ לשבו ,קוחב 

םיסרטניאה לש םלקשמ ,הדובע־ תריגהל רושקה לכב ,הכ דע יכ שיגדהלו םידקהל שי 

תויוכזו יתרבח קדצ לש םילוקיש לע רועישךיאל הלוע םיימואלה־מייטילופהו םיילכלכה 

ךכב אוצמל ןתינ "םירז"ה הירגהמ לש םבצמב הנידמה לש הניינע רסוחל החכוה .םדא 

םורופ ,תחא םעפ ולו ,סנכתה אל תיחכונה הלשממה לש התנוהכ תפוקת לכ ךשמבש 

תוינידמה בוציעב בייחמ ףקות שי ויתוטלחהלש דיחיה םורופה - םירז םידבועל םירשה 

.(27.7.2000 ,ימהרבא) 

םיבשות לש השדחה הירוגיטקהו ,תידוהי־אלה הדובעה־תריגהש ןוויכמ אקווד םלוא 

לש התרדגה תא תורגתאמ ,(עבק לש םירז םיבשות םקלח) היתובקעב הרצונש םירז 

תויושרה לש ןסחיב ןוידה ,(non-immigrant state) םירגהמ־אל תנידמכ לארשי־תנידמ 

תנבהבו השדחה הריגהה לש הקיטילופה תנבהב בושח ךבדנ שמשמ הדובעה־ירגהמ יפלכ 

לש ןסחיב ןוידה ,תורחא םילימב .המואה־תנידמב תופתתשהה לש םינתשמה היתולובג 

לש םתופתתשהב ,םביבס תלהנתמה "השדחה הקיטילופ"בו הדובעה־ירגהמ יפלכ תויושרה 

ביבס םילהנתמה םישקעה םיקבאמה תניחבל תלדגמ תיכוכז קפסמ ,םייתנידמ־אל םינקחש 

תיטרפהו תירוביצה תוריפסה ןיב הנתשמה רשקה לש וביט תניחבלו תוחרזאה תרדגה 
.לארשיב 

תנבהל תיטילנאה תרגסמה תא הוותמ ןושארה קלחה .םיקלח השימחמ בכרומ רמאמה 

ינוגראו ופי־ביבא־לת תייריע ידי־לע תאשינה ,"השדחה הקיטילופה" לש התחימצ 

תגצומ הריגה לש וז הקיטילופ .לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םדמעמ תייגוס ביבס ,תויוכז 

בוציע לשו המצוע לש דקומכ התוידבלב תא הנידמה ןמ תועיקפמה תומגמ ןתואמ קלחכ 

הדובעה־תריגה תעפות לש התוחתפתהב הרצקב ןודנ ינשה קלחב .יטילופ םוי־רדס 

תייריע לש םינחבומה הלועפה ינפוא תא חתננ יעיברהו ישילשה קלחב .לארשיב 
ירוביצהו יטילופה םויה־רדס לא רידחהל םתילכתש ,תויוכז ינוגרא לשו ופי-ביבא־לת 

לש ימואל־לע חיש אובייו הזמ היצזילקול תועצמאב םירגהמה תויוכזב הרכהה תייגוס תא 

גשומ (א) :הניה תוחרזאהמ ועמשמ (multi-layered citizenship) "תדבורמ תוחרזא" חנומה 2 

,תוימואל ,תוינתא ,תוימוקמ - תונוש תובכשבו תולקסב םימייקתמה םינוש םיביטקלוקב ןגועמש 

:לשמל) תונוש תובכש ןיב םיסחיה תוכרעמ לש רצות <ב> :תוימואל־לעו תולובג־תוצוח ,תויתנידמ 

םימיוסמ םיירוטסיה םירשקהב הלא תוכרעממ רזגנה יתרבחה םוקימה לשו (רדגמו דמעמ ,תוינתא 

.(Yuval-Davis, 2000, 113 :ואר) 
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לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה ןמכייר הקברו פמק הנאירדא 82 

םינקחש לש םתוליעפב תונומטה תויורשפאב ןודנ םכסמה קרפב .הזמ םדא תויוכז 
לש םתובשותב ריכהל תברסמה הנידמ לש רשפתמ־יתלבה החוכ לומ לא םייתנידמ־אל 

םינקחשה ורחבש חישבו הלועפה ינפואב תועובטה תולבגמה לע דומענ ןכ .הדובע־ירגהמ 

םינקחשה יכ איה ונתנעט .םירגהמה לש םהיתויוכז תא םדקל םאובב םייתנידמ־אלה 
לא תורבחו תופתתשה לש תוימואל־רתב תורדגה רידחהל םנמוא םיחילצמ םייתנידמ־אלה 

םיימואל־לעו םיימוקמ ־ םייפולח בוליש יקיפא םיחתפמ םה ;לארשיב תוחרזאה חיש ךות 

הידבה תא תאש רתיב םיפשוח םה ךכבו ,םיידוהי־אל הדובע־ירגהמ לש םתלכהל - דחאכ 

,(state oriented) הנידמ־ינווכמ םתויהב ,םלוא .המוא־תנידמ ףקוממה חנומב הנומטה 

תא םירגתאמ םניא םה ,ריעה לש הרקמב ,"הנידמ יפקוע" וא ,תויוכזה ינוגרא לש הרקמב 

תוינידמ לש קחשמה יללכ תא עובקל תוכמסה לעב ןקחשכ הנידמה לש התונוילע 
.לארשיב הדובעה־תריגה 

יטרואית עקר 

לש התקיחשל בלה־תמושת תא ימדקאהו ירוביצה ןוידה בסה תונורחאה םינשב 

 Freeman,) וננמז־תב הקיטילופב ידבלבה וא ירקיעה ימיטיגלה ןקחשכ המואה־תנידמ

 1986; Bäsch et al., 1994; Featherstone <fe Lash, 1999; Sassen, 1996; Soysal,

לש תולובג־תצוח המירז ידי־לע ,הלעמלמ ןה רתויו רתוי תרגתואמ המואה־תנידמ .(1994 

־םייתרבח תוחוכ ידי־לע ,הטמלמ ןהו ,(Casteiis, 1997) םדא־ינבו תונויער ,תורוחס ,ןוה 

רתויו רתוי תולצופמו תוינלדב תויוהזב הרכהל תועיבת םילעמה םיימוקמ םייטילופ 
 .(Calhoun, 1994; Kymlicka, 1995; Smith Si Guarnizo, 1998; Wieworka, 1998)

ילבולגה ןיבש םיצחלה תבצב תבצינה המואה־תנידמ לש הבצמ תא ראתמ םר ירוא 

:אבה ןפואב ילקולהו 

ינש לע םואלה־תנידמ תא תוקחוש תילקולה המגמהו תילבולגה המגמה 
־יתוברתה ביכרמהו ;הנידמה - ינוגראה־ידסומה ביכרמה :היביכרמ 

־תנידמ"בש רבחמה ףקמה תא תוקחוש ןה רקיעב ךא .םואלה - יתליהקה 

ןיב לוכיבכ תמייקש האלמה המאתהה תא ףקתל רומאש ףקמ ,"םואלה 

הרבחה ןיבל תיתנידמה תרגסמה ןיבו יתוברתה טביהל ידסומה טביהה 

<101 ,1999 ,םר) .הלכלכהו 

רשקה לש ותוירירבש תא םיפשוחש ,םר ידי־לע םיראותמה "היצילקולגה" יכילהת 

םירעה לש ישחומה בחרמב דחוימב םישחרתמ ,"המוא"ו "הנידמ" ןיב יביטמרונה 

ידי־לע םיאשינ םה .םיימואל־בר ןוה־יליאו םיינע םירגהמ םיזכרתמ ןהבש תוילבולגה 

םינקחשו הזמ םיינוריע םימרוג .ימואל־לעה תויוכזה חיש ירבוד םייתלשממ־אל םינקחש 

הדמעמ תא הנידמה ןמ םיעיקפמה רוזיב יכילהתל םיארחא הזמ םיימואל־לע םייתלשממ־אל 

Hoiston <fe Appadurai, 1999; Jacobson,) הקיטילופה תמב לע תישארה תינקחשכ 

 1996).
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83 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א"סשת 

הדובעה־ירגהמ לש היצזילקולהו ריעה 

ריעב ןוידה תא "ריזחה" תולודגה םירעב םיינתאה םיטועימה לשו םירגהמה לש םזוכיר 

המכב הצוענ םירעה לש תיטילופה ןתועמשמ .הנושאר הגרדממ תיטילופ תינקחשכ 

תורבוע תוילבולגה תומגמה ובש ישממ יפרגואיג רתאל ויהנ םירעה ,ןסס יפ־לע .םימרוג 

לש םיקחשה־ידרוג לש תירטנסולאפה הרוטקטיכראל ךומס .היצזילאירוטירטו היצזילקול 

,ןסס תנעטלש ,תוחפוקמ תויסולכוא לש תועלבומ תוחמוצ תוימואלו תוימואל־בר תורבח 

םיקסעה םלוע לש וזוכיר .(Sassen, 1998, xxi) "תוחכונ תולעב ךא חוכ תורדענ" 
הסנכה־יטועמ הדובע־ירגהמש הדבועהו ,םיינילופורטמה םיזכרמב ימואלניבה םיפסכהו 

יגטרטסא רתאל םירעה תא וכפה ,תוימינפה םירעב םהיתוליהק תא םיחתפמו םיררוגתמ 

תוצובק ידי־לע תולעומה תועיבתה .תויחרזא־אל תויסולכוא דצמ תועיבת תאלעהל 

־ הדובעה־ירגהמ ןשארבש תויעזג תוצובקו תוינתא תוצובק ,םישנ תוללוכה - הלא 

,"םדא תויוכז" לש תילסרווינואו תיללכ הירוגיטק לש םיחנומב רתויו רתוי תואטובמ 

תיטלקה המואה־תנידמ לש תורבחהו תופתתשהה תולובגל רבעמ לא תגרוח התלוחתש 

 3.(Soysal, 1994, 1997; Jacobson, 1996; Kemp et al., 2000)

םירעה לש תיטילופה ןתועמשמל סחיב תוירקיע תומידקמ תונקסמ יתש ךכמ קיסהל שי 

הקיטילופל קודה ןפואב הרושק הדובעה־תריגה לש הקיטילופהש ,תישאר :ילבולגה ןדיעב 

תטשפומ הרוצב להנתהל הלוכי הניא הדובעה־תריגה לש הקיטילופהש ,תינשו ;םירעה לש 

־ירגהמב קוסעל הנודינ םירעה לש הקיטילופהש דועב .ימואלה בחרמה לכב דיחא ןפואבו 

ןיב תוהז ןיאו ,הדובעה־תריגה לש הקיטילופב קוסיעל המצע תא הליבגמ הנידמה ,הדובע 

־לעה הריגהה ןדיעב יכ ןעוטה ,(Appadurai, 1996)יארודפא ןתונ ךכל רושיא .םייתשה 

םא יכ ,הנידמה לש היתולובגב אצמנ וניא הריגהה תקיטילופ לש "דבוכה־זכרמ" ,תימואל 

קפסל ותוביוחמ ןיב רתויו רתוי דוכל ימוקמה ןוטלשה ,ךכמ האצותכ .הירעב ־ הכותב 

המל היולגה תירוביצה תודגנתהה ןיבל ,םירגהמה ללוכ ,םיבשותה ללכ לש םהיכרוצ תא 
.תיתרבח וא תילכלכ - תימואל הניחבמ "תנכוסמ הייסולכוא"כ ספתנש 

תומרבו םיבר םינפואב תושחמומ ,תיטילופ תינקחשכ ,ריעה ינפל תובצינה תומלידה 

ינתאה ףונל תמרות םירגהמ לש תושדח תוינוריע תועלבומ לש ןתחימצ ,לשמל .תונוש 

וב עובטה ינטילופורטמה םסקל םג תמיוסמ הדימבו ,ינוריעה בחרמה לש יתוברת־ברה 

 (1996 ,Abrahamson). רפסמב הטילש לכ ןיא תוימוקמה תויושרל ,רחא דצמ ךא

ישממה יפסכ־אלהו יפסכה לטנב תואשונ ןהש דועב ,ןטופיש םוחתב םיבשייתמה םירגהמה 

םירגהמה ןהיבשות םע תימוימוי היצקארטניא םייקלו םיתוריש קפסל ךרוצהמ עבונה 

יקלח רתיב הגוהנ התייהש וזמ הנוש גוסמ הקיטילופל המב םלועמו זאמ השעמל ושמיש םירעה 

הבחר הצופתו הלכלכה לש היצזילבולג ,תינומה הריגה לש ןדיעב לבא .(Bender, 1999) הנידמה 

תוטלוב תויטילופ תוריזב שדחמ עיפוהל תולוכי םירעה ,תויוכז תודוא־לע ןוידה לש רתויו רתוי 

ואר) תופתתשהו תורבח לש םישדח םיגשומ לש םדוסייל םג ןאכמו ,תושדח תועיבת לש ןחוסינל 

תוימואל־לע תועיבת .(Holston, 1999; Sassen, 1998; Jacobs Sc Fincher, 1998 :המגודל 

דמעמ ידי־לע םג אלא ,תינוריעה הייסולכואה ברקב םיחפוקמ םירזגמ ידי־לע קר אל תולעומ 

.(Sassen, 1999)ינוגרא באשמבכ םירעב שמתשמה יטסיטרופרוקה ןוהה־ילעב 
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 Loveless et al., 1996; Borowosky 8c Yanay, 1998; Smith &1 םישדחה
 .(Edmonston, 1997

לע תצבורה תוירחאה ןיב םייקתמה דוגינל הרושק המליד התוא לש תפסונ הסרג 

רדעה ,רמולכ ,הלש תונובירה רדעה ןיבל ריעה יבשות לש םתחוורל תימוקמה תושרה 

ריבסהל לוכי הזכ דוגינ .הריגהה תוינידמ לש התעיבק ךילהתב תטלחומו תידעלב תוכמס 

תיביסולקסקאל הב תורבחה תא ךופהל הסנמ המואה־תנידמ לש התוינידמש דועב עודמ 

תוימוקמ תויושר ,םיחרזא־אל לש תונוש תוירוגיטקמ םיילאיצוס םיתוריש הענומב ,רתוי 

תללוכלו תיביסולקניאל תורבחהו תואכזה סיסב תא ךופהל ןתוסנב ,ךופהה ןוויכב תוביגמ 

,ךכמ האצותכ .(Borowsky 8c Yanay, 1998; Holston 8c Appadurai, 1999) רתוי 

הגוהנה וזמ הגוש תועמשמ םילבקמ - ?המלו המ ,עיגמ ימל ־ תואכזו תורבח לש םיגשומ 

.ימואלה םאצומב תולת אלב םיטרפל תונימזל תוכפהנ תויוכזהו ,תימואלה היגולונימרטב 

איהש ,יזכרמה ןוטלשה ידי־לע ,דחא דצמ ,םילעפומה םיצחלה תבצב אופיא הנותנ ריעה 

תילכלכהו תינתאה ,תיתרבחה תואיצמה ידי־לע ,רחא דצמו ,המ־תדימב וב היולת 

וניאש ימונוטוא ןקחש אל םג ךא ,יתנידמ ןקחש הניא ריעה ,הז ןבומב .המוחתב הווהתמה 

.הישעמבו הנידמב יולת 

םדא תויוכז לש םייתלשממ־אל םינוגרא 

םייוטיבה דחא םיווהמ חרזאהו םדאה תויוכזב םיקסועה םייתלשממ־אל םינוגרא 

Muller-Rommel, 1989; Muller-Rommel 81) "השדחה הקיטילופה" לש םיטלובה 

 1995 ,Poguntke). לש תויסלקה תונגראתהה תורוצ ידי־לע תאשינ הניא וז הקיטילופ

םירדסהו םינוגרא ידי־לע אלא ,(םייעוצקמ םידוגיאו תוגלפמ ןוגכ) תימואלה הקיטילופה 

ךות ,םייתרגש־אל םימוחתב "יטילופ"ה תא םירתאמהו "הטמלמ" םיווהתמה םייתרבח 

תויוכז ינוגרא לש םמויק םצע .ונכות תאו ויתולובג תא ,ותוהמ תא שדחמ בצעל ןויסינ 

Delia Porta, 1995; Melucci, 1989;) "תושדח" תורפסב תונוכמה תויתרבח תועונתו 

 1999 ,Deila Porta 8c Diani) תיחרזא הרבח לש המויק לע ומצעלשכ דיעמ וניא,

ןהידי־ומב ןהיניינע תא תומדקמה תוצובק לש ןמויק לע עיבצהל ידכ וב שי םלוא 

הקיטילופ־תת תאז הניכ קב ךירלוא ינמרגה גולויצוסה .(1999 ,רזעילא־ןב ואר> 

 (subpolitics), םינבומ ינשב תיסלקה הקיטילופהמ תנחבומ איהו:

תוצובק :ןוגכ) תיטסיטרופרוקה תיסלקה תיטילופה תכרעמל ץוחמ םניהש םינקחש .א 

,םייעוצקמ םידבוע ,היטרקורויבהו תינכטה הבכשה ןמ "היצנגילטניא" ,תוילנויספורפ 

הרבחה בוציעב םיפתתשמ (המודכו תירוביצ הריז ,"הטמלמ" םיחרזא לש תומזוי 

.תוינידמה בוציעבו 

םיילאודיווידניא םינקחש םג אלא ,םייביטקלוק םינקחש קר םניא םיפתתשמה .ב 

םישדחה הטילשה ימוחתב םייטילופ םיכילהת בוציע לע םמצע ןיבל םניב םירחתמה 

.(Beck, 1997,94-109)םיווהתמו םיכלוהה 

,תוינידמ בצעל תשקבמה ,השדחה הקיטילופב בושח ביכרמ םיווהמ תויוכז ינוגרא 

םינוגרא לש םתונגראתהל סיסבה .הנידמל סחיב ימונוטוא ןפואב ,התונשל ףא םיתיעלו 

לעש םיאשונה תא םדקל םתעיבתב תוכמס םהל הנקמה תמיוסמ תוחמתה אוה הלא 
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תוליהק" לש הלאל ךכיפל םימוד םייתלשממ־אל םינוגרא לש םתוליעפ ינפוא .םמוי־רדס 

אשונב עדיה תא ןמצעל תוסכנמה היספורפ ילעב לש תותשר :ירק ,"תוימטסיפא 

תומגוד .(policy-related) (Risse-Kappen, 1995, 11; Haas, 1992) תוינידמ" רושק 

םיאפור" תתומע ןה לארשיב תימטסיפא הליהק םיווהמה םייתלשממ־אל םינוגראל תוטלוב 

־ירגהמ לש םהיתויוכזב לופיטל ןתעיבתש ,"חרזאה תויוכזל הדוגאה"ו "םדא תויוכז ןעמל 

.המאתהב ,יטפשמו יאופר עדי לע ןתולעבמ תרזגנ הדובעה 

ביכרמ הווהמ אשונ־ידקוממ םייתלשממ־אל םינוגרא ידי־לע תלהונמה הקיטילופ־תתה 

תמלגמ איה ,ןכ לע רתי .המצוע לש דקומכ הנידמה לש התויזכרמ תקיחש ךילהתב בושח 

םתעפשה תלאש ,השעמל .יתרבח יוניש לש ,תולבגמ־תלוטנ אל יכ םא ,השדח תורשפא 

תורפסב .רקחמה תא תוקיסעמה תויזכרמה תולאשה תחא הניה םייתלשממ־אל םינוגרא לש 

(state-oriented) הנידמ־ינווכמ םינוגרא ןיב תוניחבמה תונוש תויגולופיט אוצמל ןתינ 

םינוגרא ןיב ;<2000 ,רימשו ויז ואר) (community-oriented) הליהק־ינווכמ םינוגרא ןיבל 

תונחבהל הדימה־תומא .המודכו ,(Castells, 1997) םיילקידר םינוגרא ןיבל םייטסימרופר 

הבש הדימה יפ־לעו ,הנידמה ןיבל םינוגראה ןיב ןילמוגה־יסחי יפ־לע תועבקנ הלא 

םתוליעפ ךלהמב םהמ םיגרוח וא יתנידמה קחשמה יללכ תא םילבקמ םינוגראה 

ידי־לע תלהונמה הקיטילופ־תתה ,הארמ רזעילא־ןבש יפכ ,הרקמ לכב .יונישה־תנווכמ 

םישקבמ םה ובש תויונמדזהה הנבמ לש וביטב תנגועמ תויתלשממ־אל תותומעו םינוגרא 

,רזעילאךב> תיחרזא הרבחו הנידמ ןיב רשקה תא תנייפאמה תיטילופה תוברתבו לועפל 
 1999).

קניקיסו הסיר םג ושרדנ תוינידמ לע םייתלשממ־אל םינוגרא לש םתעפשה תלאשל 

 (1999 ,Risse <fe Sikkink) ינוגרא ןיב תולובגה־תצוח םיסחיה תכרעמ לע םרקחמב

םייתעבש השק ,תימואל־לעה הקיטילופב רבודמ רשאכ ,םתנעטל .תונידמ ןיבל תויוכז 

םה הז םוקמב .תויתביס לש םייראיניל םילדומ תועצמאב "תויביטקפא"ו "העפשה" דודמל 

תצפה לע םידקפומה "תורבח ינכוס" לעכ םייתלשממ־אל םינוגרא לע בושחל םיעיצמ 

ברקבו םייתנידמ םינונגנמ ברקב ןתלחנה לעו תויוכז אשונב תוימואלניב תומרונ 
4.רוביצה 

הסיפת :תויוכז לש תוירקיע תוסיפת יתש םיליעפמ םדא תויוכזל םינוגרא ,ללככ 

,הנידמה ינפמ הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכז לע ןגהל תדעוימה תויוכז לש תילרביל 

הסיפתה איה םדאה תויוכז לש תרחאה הסיפתה ;תירקיעה "תויוכזה תרפמ"כ תספתנש 

ונא וז הנחבה לע) "םיכרצ"ב םג םא יכ ,תויוכזב קר אל םיקסוע םייתלשממיאל םינוגרא ,ללככ 

קוסיעהש ןבומב ,תיטילנא הניחבמ הבושח םיינשה ןיב הנחבהה .(1 'סמ ימינונא ארוקל תודומ 

,הז םע דחי .םינוש םישגדה תולעב הלועפ תויגטרטסא תוותהל יושע הזמ "תויוכז"בו הזמ ''םיכרצ''ב 

לש םיידוחיי "םיכרצ" קופיסל סיסב הווהמ םינוגראה לש "תויוכז"ה חיש ,םיטעמ־אל םירקמב 

תואירבה יכרוצב ולופיטש ,"םדא תויוכז ןעמל םיאפור" ןוגראה איה ךכל תטלוב המגוד .תויסולכוא 

תויוכזו םדאה תויוכז יבגל תמיוסמ הסיפתמ רזגנ תלוכי־תוטועמ תויסולכוא לשו הדובעיירגהמ לש 

,הז םע דחי ךא ,יתלשממ־אל ןוגרא וניא םנמוא הז ןוגרא .ה"ליסמ ןוגרא איה תפסונ המגוד .הלוחה 

הדובע־ירגהמ לש "םתואכז" רבדב תמיוסמ הסיפתמ תקתונמ הניא "םיכרצ"ל ולש תונווכתהה 

.החוור יתורישל 
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לע הנגה םשל הנידמה לש התוברעתה תא םישרוד םינוגרא היפ־לעש ,תיתליהקה 

תויוכזל תימיטיגל הברעכ תספתנ הנידמה הז הרקמב .הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכז 

,ןושארה הרקמב .(Sousa Santos, 1999, 215 :ואר ,וז הנחבה לע)ןתביואכ אלו ,םדאה 

תויוכזב האורה ,תיסקסולגנאה תילרבילה תרוסמה תא תמאות םדאה תויוכז חיש תלעפה 

התוברועמ תא ליבגהלו הנידמה תויוכמס תא רצהל תשקבמו "תילילש תוריח" לש גוס 

וילאמ ןבומה ןמויק תא החינמה תויוכז לש הליבס הסיפתב רבודמ .תיחרזאה הרבחב 

תינאיוסורה הייארה תא תמאות תיתליהקה הסיפתה ,התמועל .ןתרפה תא עונמל תשקבמו 

שיו ,ןהילאמ תונבומ ןניא תויוכזה ,רמולכ ,"תיבויח תוריח" לש גוס ןניה תויוכז היפלש 

היתומזוי תא םג תוללוכ הלא תולועפ .תונגראתהו המזוי תועצמאב ליעפ חרואב ןשממל 

Berlin, 1969) תיחרזאה הרבחה לש היתויוכז לע הנגהב הנידמה לש תויביטלוגרה 

.(124-121,1998 ,דלפו רנורב םג ואר :[1958] 

ידי־לע תולעפומה םדא תויוכז לש הלא תוסיפת יתש ,סוטנס הסואוס רקוחה תנעטל 

יטקלאידה חתמה תא תופקשמ - תיתליהקה וזו תילרבילה וז - תויוכזה ינוגרא 

ירוטפיצנמאה הייפוא ןיב חתמה :ילבולגה ןדיעב וב הדוכל תויוכז לש הקיטילופהש 

הייפוא ןיבל (הנידמה לומ לא םיטועימה לשו תיחרזאה הרבחה לש הלוק תא הלעמה) 

םיילבולג קוש תוחוכ םילעופ ובש םלועב חוקיפבו לשממב ךרוצה תא הלעמה) יביטלוגרה 

חתפל ןתינ דציכ איה ,דמיע דדומתהל שיש תירקיעה הלאשה ,ודידל .(ןסר־יחלושמ 

רשקהב ,תחא הנועבו תעב תיביסרגורפו תירוטפיצנמא היהתש םדא תויוכז לש הקיטילופ 

Sousa) (היצזילקולג) תררבשמ תויוהז לש הקיטילופו תדחאמ היצזילבולג לש לופכה 

 215 ,1999 ,Santos).

תויוכז לש הקיטילופב תעגונ דימעמ סוטנס הסואוסש תירקיעה הקיטמלבורפהש דועב 

ףיסומ (Jacobson, 1996)ןוסבוקיי'ג ,תיחרזא הרבחו הנידמ ןיב רשקה לש היצקנופכ םדא 

world)"תימלועה הרבחה" - ומצע לשמ "תווהתמ תונוכת" לעב ףסונ םרוג הז רשקל 

 society). וניא וב הנותנ תויוכז לש הקיטילופהש ירקיעה תומיעה ,ןוסבוקיי'ג יפ־לע

"תילקול"ה הנידמה ןיב - "ינוציח" םא יכ ,תיחרזאה הרבחה ןיבל הנידמה ןיב - "ימינפ" 

ותועצמאבש ןונגנמ םיווהמ םדא תויוכז לש םידוק ,ותנעטל ."תילבולג"ה תכרעמה ןיבל 

םייוניש תוברל ,םלועב םיללוחתמה םיינבמ םירגתאו םייוניש םע תודדומתמ תונידמה 

ןיינעמ סקודרפב עגונ ןוסבוקיי'ג .(Jacobson, 1996,74) תימואל־לע הריגהמ םימרגנה 

םדאה תויוכז ,תירוטסיה הניחבמ :יתנידמ־ןיבה רדסב המואה־תנידמ לש הדמעמל סחיב 

ךרעמב תיזכרמ תיטילופ הדיחיכ הב הרכההמ ורזגנו ,"ץוח יפלכ" הנידמהמ וחתפתה 

,םייתנידמ־אל םינוגראו םידיחי תושמשמ ןה רשאכ ,תויוכז ןתוא ךא ;יתנידמ־ןיבה 

יפלכ" ןמצע המואה־תונידמ תא תונשל םיאבה םינונגנמל השעמל הכלה תוכפהנ 

ןתוא :וירצוי לע םק םדאה תויוכז לש "םלוגה" ובש בצמ רצונ ךכ .(89 'ע ,םש) "םינפ 

וחסונש) תוימואל־לע תומרונ ןתואו (תונידמה ידי־לע תוררשואמה) תוימואלניב תונמא 

םנויסנב םייתנידמ־אל םינוגראו םידיחי ידיב ילכל תוכפהנ (ןהיגיצנו תונידמה ידי־לע 

,םש) תונובירו תופתתשה ,תורבח רבדב היתורדגה תא שדחמ חסנל הנידמה תא ץלאל 

.(80-79 'ע 

הנתשמה םדמעמ תנבהל תיזכרמ ,דגיה םילהנמ םידיחיו םינוגראש תויוכזה תקיטילופ 

לסיוסש יפכ .וננמז־תונב המוא־תונידמב ,רתיה אלל םירגהמה תוברל ,םירגהמה לש 

 (1994 ,Soysal) ירטשמ לע שדחמ בושחל תונידמ תצלאמ הדובע,ה־תריגה תייגוס ,הארמ
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87 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א''סשת 

גוצייו תופתתשה לש תויורשפא וקינעיש םיידסומ םינונגנמ חתפלו ,ןהלש בולישה 

הנוכמה םלועה לש וביל־בלב תווהתמה "עבק לש םייערא םיבשות" לש תובחרנ תובכשל 

לש תויוכזה תקיטילופ לש הנבה ,םירחאו לסיוס לש םתנעטל ."יטרקומד"ו "יברעמ" 

לש ןתוחתפתה תנבהל תיחרכה הניה תויתנידמ־אל תויושר לשו םייתלשממ־אל םינוגרא 

Soysai, 1994; Jacobson, 1996;) תופתתשהו תוחרזא לש תוימואל־רתב תורדגה 

 1989 ,Miller).

םיקיפא תחסנמ תויוכזה ינוגרא לשו ריעה לש הקיטילופה ובש ןפואב ןודנ ךשמהב 

הרידחמ ךכ ידכ ךותו ,הדובע־ידגהמ תלכהל ־ םיימואל־לעו םיינוריע - םייפולח 

רשקהה תא גיצנ ןכ ינפל ךא .לארשיב תוחרזאה חיש ךות לא תוימואל־רתב תורדגה 

.םיעשתה תונשב לארשיב הדובעה־תריגה לש יללכה 

לארשיב הדובע־תריגה 

הלחה איה .לארשיב תיסחי השדח העפות ,דניה םיל רבעמש תונידממ הדובע־תריגה 

־ירגהמ לש לודג רפסמ הסייג הלשממה רשאכ ,תומדקומה םיעשתה תונש ךלהמב טולבל 

;Bartram, 1998) םיחטשה יבשות םייניתשלפה םידבועה לש םמוקמ תא אלמל ידכ הדובע 

םיחטשב ינוחטבהו ינידמה בצמה תורדרדיה 5.<1996 ,ירוצ־רב ;1996 ,הנידמה תרקבמ 

,םייניתשלפ םילעופ ודבע םהבש םירזגמב םדא־חוכב רומח רוסחמ המרג םישובכה 

לש ןה םיסרטניאה תא םאת םידבוע אוביי .םדא־חוכ אבייל הלשממה תטלחהל הליבוהו 

רצונש רוסחמל לוז ילכלכו ינידמ ןורתפל בשחנ אוהש רחאמ ,םיקיסעמה לש ןהו הנידמה 

עקרקה הרשכוה ,םיעשתה תונשב ,ךכ .תואלקחהו היינבה ירזגמב רקיעב ,הדובעה־חוכב 

ךילהתל ,זא דע התייהש יפכ ,החינז העפותמ הדובעה־ירגהמ לש םתכיפהל לארשיב 

םישימח האמכ לארשיב םיאצמנ החוורהו הדובעה דרשמ לש תוכרעהה יפ־לע .דסוממ 

.<1999 ,החוורהו הדובעה דדשמ) הדובע ירתיה םע םתיצחמכ ,הדובע־ירגהמ ףלא השימחו 

רתוי תשגרומ םתוחכונ ."םיארנ־יתלב" תויהל רבכ הז ולדח הדובעה־ירגהמ ,השעמל 

םג אלא ,םייטעב הנתשמ םימיוסמ םירזגמב הדובעה קוש לש ובכרה קר אלש הארנו ,רתויו 

.לארשיב ןילופורטמה לש ינתאה גראמה 

םוקמ יונישב הכורכ התייה אל לארשיב םתדובעש ,םייניתשלפה םילעופל דוגינב 

קוש לע קר אל תועפשה שי תילארשיה הרבחב םירזה םידבועה לש םתופתתשהל ,םהירוגמ 

הרבחה לש הכות־ךותב םייח םהש תויה .םיפסונ םיבר םימוחת לע םג אלא ,הדובעה 

"תחראמה" הרבחהש איה רבדה תועמשמ .וטקפ־הד םיבשותל םיכפהנ םה ,"תחראמה" 

תויולעל םג תיארחא תויהל הילע ;רוצייה ךילהתב םתופתתשהמ תונהיל קר הלוכי הניא 

.(Kemp et al., 2000) ךוניחהו תואירבה ,רוידה ימוחתב רקיעב ,םהלש היחמה 

םיניפיליפה ןמו (יאלקחה רזגמל) דנליאתמ ,(היינבה ףנעל) הינמורמ וסייוג הדובעה־ירגהמ בור 5 

םאצומש םידבוע תוקיסעמה תורחא תונידמב ומכ ךא .*תיב־קשמ יתורישו דועיס ,םישישקב לופיטל) 

דרשמ ידיבש םינותנה יפל .םימושר־אל הדובע־ירגהמ לש העפות תמייק לארשיב םג ,תורז תוצראב 

חרזממ רקיעבו - םלועה יבחר לכמ טעמכ םיעיגמ םימושר־אלו םיידוהי־אל םירז םידבוע ,םינפה 

.םיתורישה רזגמב רקיעב םיקסעומו - הקירמא םורדמו הקירפאמ ,היסא םורדמ ,הפוריא 
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לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה ןמכייר הקברו פמק הנאירדא 

רטשמ לש ימואל־ונתאה ויפואב בשחתהב תכל־תוקיחרמ תוכלשה שי הז בצמל 

ןפואב תדדועמש ,הנידמה .(Smooha, 1990; Yiftachel, 1997) לארשי־תנידמב תוחרזאה 

־אל הריגה לע תורומח תולבגה הליטמ ,םתטילקל תביוחמו םידוהי לש היילע ליעפ 

,1952 תנשב ופקותל סנכנש ,ילארשיה תוחרזאה קוחו ,1950 תנשמ ,תובשה קוח .תידוהי 

לע ססובמה ,תובשה קוח .הנידמה לש ידוהיה הייפוא ךמסנ וילעש יקוחה דסמה םיווהמ 

רגהל תוכזה תא אוה רשאב ידוהי לכל קינעמ ,(jus sanguinis) םדה־ירשק ןורקע 

.יטמוטוא ןפואב תילארשי תוחרזא םירגהמ םתואל קינעמ תוחרזאה קוח .לארשיל 

ינמז ןורתפכ ספתנ לארשיל םידבוע אוביי ,תויברעמה תויפוריאה תורבחה בורב ומכ 

Baldwin-Edwards <fe Schain, 1994;) םיילאיצנטופ םיחרזא לש םרזכ אלו ,תינמז היעבל 

 1996 ,Schnapper, 1994; Weiner). םירגהמ םידבוע םתוכזבש םינייפאמ םתוא ,השעמל

םיכפוה (םירושיכ אללו ןגומ־יתלב ,לוז הדובע־חוככ) ילארשיה הדובעה קושב םייוצר 

,"םירז םידבוע" חנומה וליפא .הרבחב םתובלתשהב רבודמשכ "םייוצר־יתלב"ל םתוא 

םירגהמה לש ילושה םדמעמ תא למסמ ,"הרז הדובע" לש תויארקמ תויצאיצוסא ררועמה 

.לארשיב לשממהו הרבחה לש הקיטילופהו הרבחה ,תוברתה ימוחתל ץוחמ םיאצמנש ימכ 

לש םתוחכונ יפלכ רוביצה תודמעב תיתועמשמ החשקה לע ףא םיעיבצמ םירקס 

תוחפ םיחותפו תוחפ םיינלבוס יללכ ןפואב םישענ לארשי יחרזא :לארשיב הדובע־ירגהמ 

הדובע־ירגהמ לש רתלאל שוריגב ךמות <63.50/») םהיניבמ לודג רועישו ,םירז תלבקל 

להק־תעד ירקס ,ןכ לע רתי .(1999 ,ירוצ־רבו ןוזנתנ) הנידמה תולובגמ רתיה אלל 

תויוכז קינעת הנידמהש תורשפאל סחיב תילילש הדמע הלגמ רוביצהש ךכ לע םיעיבצמ 

Raijman Sl Semyonov,) היתולובגב םיהושה הדובע־ירגהמל תויחרזאו תוילאיצוס 

 2000).

לש וז ןוגכ תוימואלניב תונמא לע המותח לארשי־תנידמ ,תיטפשמ תואר־תדוקגמ 

הררשואש ,(1949 תנשמ) הדובע יכרוצל הריגה אשונב (ILO)ימואלניבה םידבועה ןוגרא 

לארשי־תנידמ ,וזמ הרתי .דליה לע הנגהל תימואלניבה הנמאה וא ,1953 תנשב תסנכב 

הדובע תועשב ,םומינימ־רכשב םיעגונה ,הדובע יאשונב ידמל םייביסרגורפ םיקוח הקקוח 

לש תילאירוטירטה םתרדגה .(הלוחה תויוכז קוח> תואירבה אשונב ןכו ,הדובע יאנתבו 

אלל ,רז וא חרזא ,לארשיב בשות לכ לע הלפמ־יתלב חרואב םליחהל תרשפאמ הלא םיקוח 

.(35-34,2000 ,פמק> הנידמב יקוחה ודמעמל רשק 

תייסולכוא תא תרשל םירומאה םיקוחה לש םמויק ןיב םוצע רעפ םייק לעופב 

םיקוח רדעה אל ,השעמל .(1998 ,יקסובורובו יאני) םמושיי ןיבל הדובעה־ירגהמ 
םא יכ ,ילושה םדמעמ תאו לארשיב הדובעה־ירגהמ לש יתייעבה םבצמ תא רצוי םימיאתמ 

םיעדומ םניא םידבועה בור ,דועו תאז .םימייקה םיקוחה תפיכאל תיתשת רדעה 

םייק המוד בצמ .הנידמה דצמ חוקיפ אלל םיקוחה תא םירפמ םהיקיסעמו ,םהיתויוכזל 
םידחוימה היכרצמ תמלעתמ הנידמה .הדובעה־ירגהמל החוורה יתוריש לש םתונימזל סחיב 

יכרוצב לופיטה תיברמ ,ךכמ האצותכ .התוירחאמ תרענתמ איה ךכבו ,וז הייסולכוא לש 

רקיעב) תוימוקמה תויושרה יפתכ לע לטומ םירגהמה לש תואירבהו ךוניחה ,החוורה 

תובצינה ,(המוחתב םיררוגתמ םידעותמ־יתלבה הדובעה־ירגהמ בורש ,ופי-ביבא־לתב 

םוחתב םירגש הלא לש םוימויה ייחב תועגונה תוידיימ תויעב "רותפל" ךרוצה לומ 

ופי-ביבא־לת תייריע לש החוורה יתוריש תקלחמב תוילאיצוסה תודבועה תחא .ןטופיש 

תויושרל] ונל .הדובע־ירגהמ לש 'היעב' ןיא הנידמל" :עלוק ןפואב תאז הרידגה 
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המבה תא הנפמ םירגהמב לופיטל תוירחאמ הנידמה לש התורענתה 6".שי [תוימוקמה 

תארשהב םימקומה ,הלא םינוגרא .םדא תויוכז לש םייתלשממ־אל םינקחש לש םתעפוהל 

לע הנגה) אשונ־ידקוממ םינוגראב םילעופ ,הקירמא ןופצבו הפוריא ברעמב םימוד םינוגרא 

לע ,הלוחה תויוכז לע ,רצעמב ץוח־ידבוע תויוכז לע ,חרזא תויוכז לע ,םידבועה תויוכז 

הרטמב ,הנידמ־ינווכמ םניה םינוגראה בור ,ילארשיה הרקמב .(המודכו אשניהל תוכזה 

־תנווכמ תוינידממ לידבהל) םירגהמ־תנווכמ תוינידמ בוציעב תוברועמ הנממ עובתל 

.םתוא ףודרלמו םירגהמה תויוכז תא רפהלמ הדעב רוצעל הרטמב ,ןיפולחל וא ,(הריגה 

הרדגהה לע םינוע םירגהמ לע ןגהל הרטמב לארשיב ומקש תויוכזה ינוגרא בור ,הלאככ 

,"םיילקידר" םינוגראמ לידבהל ."םייטסימרופר" םינוגרא לש תירקחמה תורפסב הרוגשה 

הנידמהש יטילופה קחשמה יללכ םצע לע םירערעמ םניא "םייטסימרופר" םינוגרא 

"םינפבמ" תכרעמה תא תונשל םיסנמ אלא ,תוביתכמ הבש תוינומגהה תוצובקהו 
 .(Castells, 1997)

,הדובע,ר־ירגהמ לש םהיתויוכז ןעמל םילעופה םייתלשממ־אל םינוגרא לש םתוליעפ 

לע םידיעמ ,ופי־ביבא־לת תימוקמה תושרה המצע לע הלטנש ישארה דיקפתה םע דחי 

לע םתעפשה תא קזחל םיסנמ םייתנידמ־אל םינקחש ובש רתוי בחרנ יטילופ ךילהת 

הרתי .תוינידמ חוסינב רתויו רתוי םיברועמל םיכפהנ םה ךכ םתושעבו ,הריגהה תוינידמ 

תלבגהו ,הדובעה־ידגהמ תייסולכואב לופיטל רושקש המ לכמ הנידמה "תגיסנ" ,וזמ 

רשאו וננמז־תב הקיטילופה תא ןייפאמה לופכ ךילהת תוציאמ ,דבלב חוקיפל התוינידמ 

לופיטהמ הנידמה תורענתה ,אסיג דחמ .קהבומ יוטיב ול תנתונ הדובעה־תריגה תעפות 

ןיבל הדובעה־תריגה אשונב ימואלה םויה־רדס ןיב הדרפה הציאמ הדובע,ר־ירגהמב 

היצזילקולה יכילהתל יוטיב ךכב הווהמ הדובעה־תריגה .הז אשונב ימוקמה םויה־רדס 

לש ינילופורטמה בחרמה תא םיכפוה הלא .לארשיב תוחרזאה לש הקיטילופב םישחרתמה 

,אסיג ךדיאמ .(Menahem, 2000) תוחרזא לש תונוש תורדגה לש הטבנמל ביבא־לת 
לש םדאה תויוכז אשונ תא םויה־רדסל תולעהל םייתלשממ־אל םינוגרא לש םנויסנ 

לש היצזילבולג לש ליבקמ ךילהת לע םידיעמ ,אשונב ץרמנה םקבאמ ןכו ,הדובעה־ירגהמ 

לש םתעיבקב המואה־תנידמ לש התרוכב תא הלאש ןמיסב דימעמה ,םדאה תויוכז חיש 

.יגרדומטסופה םלועב תוכייתשההו תופתתשהה תולובג 

תייגוס לש היצזילקול ־ 'ךל הרז הניא ביבא ־לת" 
הדובעה־ירגהמ 

קלחל התכיפה תא ,רמולכ ,לארשיב הדובעה־ירגהמ תייגוס לש היצזילקולה תא 

הינבהה יכילהת עקר לע ןיבהל שי ,ופי-ביבא־לתב ימוקמה םויה־רדסמ דרפנ־יתלב 

"הטירפמ''ה ,וז תוינידמ .1998 ביבא ,ופי-ביבא־לת תייריע לש תיתליהק תדבוע םע ישיא ןויאיר 6 

ןפואב .םדא־חוכ תורבח תועצמאב םסויג ןפואב םג טלוב ןפואב יוטיב ידיל האב ,הדובעה־ירגהמ תא 

הקסעהה יאנתל הרואכל תיארחא הניא איה ךכל־יאו ,םידבועה תקסעהב לוכיבכ דצ הניא הנידמה הז 

.םהלש היחמהו 
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תונש ףוס תארקל ולחה הלא םיכילהת .(urban restructuring) ריעה לש תשדוחמה 

;תיתיישעת־רתב הלכלכל רבעמה (א) :םיירקיע םימרוג השולשמ האצותכ םינומשה 

ןיב םיסחיה תכרעמב יוניש <ג> ;הייסולכואה לש יפרגומד־ונתאה בכרהב םייוניש <ב> 

.ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה 

םייוניש הרבע ופי-ביבא־לת ,תויברעמ תונידמב םירחא םיינוריע םיזכרמל המודב 

םיתורישל רבעמה ןמו הלכלכב ליבומה רזגמכ היישעתה לש הדיקפת תכיעדמ ועבנש 

קושב ףירחמו ךלוה בוטיקב םיכורכ הלא םיכילהת .תונעדימלו תרושקתל ,םיסנניפה 

םידבועלו ההובג המרב םירושיכ ילעב םידבועל ינמז־ובה שוקיבה לדג ובש - הקוסעתה 

,ידמעמ עקר לע םיחתמ תפרחהבו ־ (םיישיאה םיתורישה לש רזגמב רקיעב) הכומנ המרב 

Kasarda, 1989; Wilson, 1987; Castles 8l Miller, 1993; Menahem,) יעזגו ינתא 

 2000).
םג ופי-ביבא־לת הרבע תורחואמה םינומשה תונשל דע םישישה תונש תליחתמ 

תובקעב .הלש ידמעמ־ונתאה םקרמה לע תוקומע ועיפשהש ,םירכינ םייפרגומד םייוניש 

לש תיביסמה םתעגהו (1989 תנש ףוסב) רבעשל־תוצעומה־תירבמ הריגהה ילג 

ןזאמ םע תנקדזמ הייסולכוא תלעב ריעמ הכפהנ איה ,(1993 תנשב לחה) הדובעה־ירגהמ 

180/0 לש דספהב םינומשה תונש ףוסב םכתסה ביבא־לתמ הריגהה ךילהת)ילילש הריגה 

9"/0 ובש בצמל העיגהו ,20"/0־כב התייסולכוא תא הלידגהש ריעל (התייסולכואמ 

לש ינתאה הרתסלק תא ינוציק ןפואב התנישש הדבוע ,הדובע־ירגהמ םעה התייסולכואמ 

תועלבומל תורופס םינש ךות וכפהנ ביבא־לת םורדב תומיוסמ תונוכש .ןילופורטמה 

7.רתיה אלל לארשיב םיהושה הדובע־ירגהמ לש תוחפשמ תוררוגתמ ןהבש תושדח תוינתא 

עציהה איה הלא תונוכשב םהיתוחפשמו הדובעה־ירגהמ לש םזוכירל תירקיעה הביסה 

םינומשהו םיעבשה תונשב ושטננש םיחנזומ םיניינבב תולוז תוריד לש ןהב םייקה 

 (2000 ,Menahem). לש תשדוחמ הרדגה התוולתנ הלא םייפרגומד־ויצוס םייונישל

.יזכרמה ןוטלשהו ימוקמה ןוטלשה ןיב םיסחיה תכרעמ 

רטשמה לש יזוכירה ויפוא אטבתה םיעבשה תונש דעו לארשי־תנידמ לש התמקה ןמל 

תויולת ויה תוימוקמה תויושרה .ימואלהו ימוקמה ןיבש רשקב םג לארשיב יטילופה 

תטיש יוניש .החוורו ךוניחל רושקה לכב רקיעב ,תינונכתו תילכלכ הניחבמ הנידמב 

תוברועממו הכימתמ הנידמה לש תיתגרדהה התגיסנו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה 

דחוימב ,הלא תויושר לש תיסחיה ןתואמצעל וליבוה ,תוימוקמה תויושרב תיפסכ 

ןוטלשב תוחפ היולתל הכפהנ ופי-ביבא־לת .ופי-ביבא־לתכ תולודג םירעב רבודמשכ 

,יטילופה המוי־רדס תעיבקב רתוי תימונוטואל םג ,םתסה ןמו ,היתואצוה ןומימב יזכרמה 

."םישדחה םיביבא־לת"ל סחיב םויה־רדס תוברל 

,1998 תארקל הלישבהו 1996 תנשב הלחה הדובעה־ירגהמ תייגוס לש היצזילקולה 

גרדב קוסיעל אדירג ילנויספורפה גרדב קוסיעמ הדובעה־ידגהמב ןיינעה גרדוש תע 

יפ־לע הדובעה־ירגהמ לא תוינוריעה תויושרה לש ןתוסחייתה העבקנ זא דע .יטילופה 

וגהנ ,וז הסיפתמ קלחכ .וזכרתה ןהבש הקוצמה־תונוכש לע םימייאמ וללה יכ הסיפתה 

קלחו םיזגראה ,ארזע ,למרכה־קוש ,םינמיתה־סרכ ,ןנאש־הונ ,אריפש ,הוקתה :תונוכשב רבודמ 7 

.(1999 ,לגש ואר) ןיטנרולפמ 
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הדובעה־ירגהמ לש םהיכרוצל ךכ־לכ הנותנ הניא םתגאד יכ שיגדהל הייריעה יגיצנ 

ביבא־לת יבשות לש םתחוורל םא יכ ,ריעה םוחתב תווהתמה םירזה תוליהק לשו םמצע 

לשו ביבא־לת םורדב תונוכשה לש םוקישה תוינכותל דחוימבו ,"םיימיטיגל"ה 

<השדחהו הנשיה) תיזכרמה הנחתה רוזיאב הדובעה־ירגהמ לש םזוכיר ,לשמל .ןתייסולכוא 

תייריע ,24.7.1996 ,ל"כגמ ןויד) חתפתהל רומא היהש רוזיאל "תוומ־תכמ"כ גצוה 
8.<ופי-ביבא־לת 

לש םתוחכונל סחייתהל הוצליא רשאו ,ופי־ביבא־לת תייריע תא וגיאדהש תויגוסה 

בקע תושלח תובכשב העיגפ :םיאבה םיאשונה ביבס ובסנ ,םישדחה "םירז"ה היבשות 

תויסנכ תמקה) תויכרעו תויתד תויעב :הדובע תומוקמ לע הדובעה־ירגהמ םע תורחת 

הייטס"כ רדגוהש המו ,תורכש ,תומילא ,עשפ לש תויעבו :(תידוהי הנידמב תוירצונ 

ןוגכ ,הלא "תויטס" קופיסב םיחמתמה רחסמ יפנע לש םתוחתפתה תוברל) "תיתרבח 
,הייריעה ישנא תנעטל .(תונפשח־ינודעומו תשוב־יתב ,יוסיע־ינוכמ ,תולוז תוינסכא 

ביבס שערו תורכש ,תולהקתה ודדוע םה ןכש "םייתביבס םידרטמ" וויה הלא םיקסע 

הסדנהה להנמב םיקסע יושירל ףגאה להנמ תאמ בתכמ) תולוכמהו םינונזמה ,םיקסויקה 

יתורישב הדובעה־ירגהמ ושעש שומישה .(18.7.1996 ,ופי־ביבא־לת תצעומ רבח לא 

תויושר דצמ הכימתו דודיע םנמוא לביק החפשמה תואירבל תונחתב "תענומ תואירב" 

תעינמל הנושארבו שארב הנותנ התייה הייריעה תגאד ,הז הרקמב םג םלוא ,הייריעה 

האופרל ףגאה להנממ בתכמ) "םיימיטיגל"ה ופי-ביבא־לת יבשותב תירשפא העיגפ 

9.(20.1.1997 ,ופי-ביבא־לת ריעה שאר ןגס לא תירוביצ 

השבגתה 1998 רבמבונב תוימוקמה תויושרל תוריחבה דעו 1996 תנש ןיבש הפוקתב 

םתוחכונ יכ ,ןונכתה ףגאבו החוורה ףגאב דחוימבו ,הייריעה לש ילנויספורפה גרדב הרכה 

תוינידמ בצעל הייריעה לע יכו ,תיערא הניא ריעה ימוחתב םירז םיבשות תובבר לש 

ופי-ביבא־לתב םיאור םירזה תייסולכואמ קלח (א) :םיאבה םימרוגה תא ןובשחב איבתש 

תוהז ילעב םה <ג> :התואנ םייח תוכיאל םיאכז םייערא הדובע־ירגהמ <ב> :תיב 
תאמ בתכמ) תינוריעהו תימואלה הלכלכל המורת םהל שי <ד> ;הנוש תיתוברת־תיתרבח 

,ופי-ביבא־לתב םירז םידבוע אשונה תניחבל הדעווה שאר־בשויו הייריעה שאר ןגס 

םורדב תונוכשה לש ןבצמ לע "העיפשה" ןכא הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונ יכ ןייצל שי הז רשקהב 

רופישב ,הייריעה תוברל ,ןיינעה־ילעב דצמ העקשה רדעהל ץורית התוויה איה ןכש ,ביבא־לת 

,ופי-ביבא־לת תייריע ירבחלו ריעה שארל הביבסהו ןנאש־הונ תנוכש יבשות לש המוצע :ואר .ןבצמ 

.(24.8.1996 ,ריעה שאר לא ,לאירבג םירמ תאמ קרבמ :20.6.1996 

היבשותב הריכמ ריעה יכ ונממ עמתשיש והשלכ דעצ טוקנל זאד ריעה שאר לש רהצומה ובוריס ףרח 

וקינעה ,רפס־יתבו דלילו םאל תונחת ןוגכ ,םיינוריע םיביצקת ידי־לע םידסבוסמש םימרוג ,םישדחה 

םאל תונחתב ,לשמל .םהידלילו הדובעה־ירגהמל ידוסי ךוניחו םייסיסב תואירב יתוריש תעה לכ 

,הדובע־ירגהמ לש םירקמ הנומשו םישיש האמ ףלאב 1996 תנשב ולפיט ופי-ביבא־לתב דלילו 

דחאו םישימח תואמ עשת ףלאל הדובעה־ירגהמ ברקמ םילפוטמה רפסמ עיגה 1999 ראוניבו 

 (17 .Alexander, 1999, p). העבראו םישיש האמ ףלא םיינוריעה רפסה־יתבב ומשרנ 1998 תנשב

ידי־לע הגפסנ תללוכה םתולעשו הנידמהמ הידיסבוס לכ םרובעב הלבקתה אלש ,םירגהמ ידלי 

.1998 ,תיכוניח תוגיהנמל רפסה־תיב ואר .ומצע רפסה־תיב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:55:32 UTC������������� 

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



לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה ןמכייר הקברו פמק הנאירדא 92 

המגרות אל "םיעובק םייערא םיבשות" לש הייסולכוא תווהתה רבדב וז הרכה .<6.4.1997 

הייריעה שאר תושארב ,יטילופה גרדה .תימוקמה הקיטילופה תמרב תוינידמ בוציע ללכל 

לש םייסיסבה םיכרצל תורושקה תויגוסל ןורתפה יכ ותעדב שוחנ היה ,אולימ ינור זאד 

םיעצמאו םילכ תרדענ תימוקמה תושרה יכו ,יתכלממ תויהל בייח םירזה םיבשותה 

ותקלחמש ,החוור יתורישל ףגאה להנמ לש ויתוצלמה ףרח ,תאז 10.אשונה םע תודדומתהל 

סחייתהל עיצהש ,תווהתמה םירגהמה תוליהק לש ןהיכרוצב לופיטב לטנה רקיעב האשנ 

לע הזרכה :ץרפמה תמחלמ לש "םידאקסה" תפוקתב וטקננש םיכרד ןתואב היעבה לא 

םילעופ תדעווב וירבד םוכיס)יביסמו ללוכ יתכרעמ לופיטו ימוימוי סוניכ ,הלועפ־הטמ 

.<19.8.1996 ,ופי-ביבא־לת תייריע לש םירז 

תימוקמה תושרה לש הסחיב שחרתהש הנפמב ןושארה בלשה תא תנמסמ 1997 תנש 

זוחמ לש החוורה תקלחמ םעטמ תיתליהק תדבוע התנומ הגש התואב .םישדחה היבשות לא 

השעמל התייה תיתליהק תדבוע התוא 11.הדובעה־ירגהמ לש "אשונה תא ןוחבל" םורדה 

דחוימב ,םירגהמה תייסולכוא לש היכרצב ףוצרו ןווכמ ןפואב לפטל לחהש ןושארה םרוגה 

תיתליהק תדבוע התוא לש התדובע .ןוכיסב םידליו תואירב ,ךוניח יאשונל עגונה לכב 

תימוימויה תואיצמה םע יעצמא־יתלב חרואב הייריעה לש ילנויספורפה גרדה תא השיגפה 

יזכרמ תמוצל הכפהנ תיתליהקה תדבועה .היתוקוצמ םעו םירגהמה תייסולכוא לש 

,1999 ראורבפב ,דחוימ ןויע־םוי ןוגראב יוטיב ידיל אבש רבד ,אשונל תועדומה תאלעהל 

הללסנ ךכב ."ופי־ביבא־לתב הדובע־ירגהמ" אשונל םירושקה םימרוגלו הייריעה לגסל 

ל"כנמ תושארב םירז םידבועל םורופה תמקהב יוטיב ידיל אבש יתימאה הנפמל ךרדה 

תיתשתה הללסנ ,ךכמ בושחו ,ריעה שארל ץעיימ ףוגכו יוגיה־תדעווכ לעופה ,הייריעה 

.<ה"ליסמ) הרזה הליהקל עדימלו עויסל זכרמה תמקה תא רתוי רחואמ הבינהש תיתעדותה 

שאר לש ותנוהכ תישאר םע ,1999 ילויב ,ונרמאמ תישארב רכזוהש יפכ ,םקוה הז זכרמ 

12.יאדלוח ןור שדחה ריעה 

תייסולכואל ינויח עדימ זוכירבו החוור יתוריש ןתמב תודקמתמ ה"ליסמ לש היתולועפ 

םידלי־ינג רותיאב התוליעפ רקיע הכ דע םכתסה ךוניחה םוחתב .םירזה םיבשותה 

יסרוק תומדב תיעוצקמ הכרדהו עויס תתל הרטמב ,הדובע־ירגהמ ידי־לע םילהונמה 

,ותודסוויה ןמל 13.ןמיא־תפשב ורבעוהש תונושה םירגהמה תוליהק לש תוננגל הרשכה 

ביבא־לת תייריע ל"כנמס ידי־לע ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו שאר־בשויל חלשנש ח"ודב 10 

ךסב רבוד .ופי-ביבא־לתב םירזה תעפותב לופיטל םישרדנה םיבאשמה ףקיה לש ןדמוא גצוה ,ופי 

החוור ,ךוניח לע תואצוהה תא ןממל םירומא ויהש ,הנשל ח"ש ףלא תואמ שולשו ןוילימ העשת לש 

,ל''כנמסה תכשל) הפשא יוניפו ןויקינ ,חוקיפ ןוגכ םיימוקמ םיתוריש לע ןכו ,תירוביצ האופרו 

 10.1.1997).

.תיתליהקה תדבועה םע ןויאיר 11 

תודבוע ןהיניבמ שולש)ופי-ביבא־לת תייריעמ רכש תולבקמה תודבוע שמחמ בכרומ ה"ליסמב לגסה 12 

תועיגמ זכרמה תודבוע :הדש־תדובע םג תללוכ זכרמב הדובעה .םיבדנתמ תווצמ ןכו (תוילאיצוס 

.זכרמל עיגהל תנאממ הייסולכוא התוא םהבש םירקמב דחוימב ,דעיה־תייסולכואל 

תוצראמ תוננגל המוד סרוקו ,ת"מענ עויסב ,הקירפא תוצראמ תוננגל הרשכה סרוק םייקתה הכ דע 13 

.תיניטלה הקירמא 
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93 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א"סשת 

הרדס הנגרוא ןכ־ומכ .ןוכיסב םידליו החפשמב תומילא םיאשונב ותדובע תא זכרמה דקימ 

תואצרה ןוגכ) םירגהמה תייסולכואל ינויח עדימ קפסל התייה ןתילכתש תויוליעפ לש 

הקיפה הנורחאל .(תירבע ןפלוא ןוגרא) תילארשיה הרבחב ןבלשלו (תואירב יאשונב 

,תיאקירמא־וניטלהו תיאקירפאה ,תיניפיליפה תוליהקה לש םיגיצנ םע ףותישב ,ה"ליסמ 

רוידמ) םיאשונ ןווגמב לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכז יבגל עדימ זכרמש ךותוכז" 

.דרפנב הליהקו הליהק לכ ינפל הכרענ ךותוכז"ה לש ותגצה .(רצעמ תעב תויוכז דעו 

"ילבולג"הו "ימואל"ה ,"ימוקמ"ה ובש יזכרמ תמוצל ה"ליסמ הכפה ,המקוה זאמ ,השעמל 

םירגהמה יגיצנ ןיב "השרומ ךוותמ"כ לעופ זכרמה ,הז ןבומב .הזל הז םיפשחנו םישגפנ 

תדמול "הנידמ"ה ותועצמאבש "הוואדךולח"כ ןכו ,תימוקמה המרב תוינידמה יבצעמ ןיבל 

14.םהיתועיבת לעו םהיתויפיצ לע ,םירגהמה לש םהיתויעב לע 

הקיטילופה לש התואר־תדוקנמ ,השעמל .החוור יתורישב תקפתסמ הניא ה"ליסמ ךא 

רתויב תניינעמה תוליעפה ,םיעשתה תונש ןמל לארשיב תלהנתמה הדובעה־תריגה לש 

,התודסוויה ןמל .םתמצעהלו םירגהמה לש םנוגראל הרושקה וז איה הב תברועמ ה"ליסמש 

ןיב ליעיו חונ ךוותמ ןונגנמ ווהיש םיגיצנ תונמלו ןגראתהל םירגהמ תדדועמ ה"ליסמ 

היה הזכ ךוותמ ןונגנמ תריציב ריעה תויושר לש ינושארה עינמה .תויושרהו תוליהקה 

תנווכמ־יתלבה האצותה ךא ,דעיה־תוליהק לא "עיגהל" הייריעה לע לקהל םנמוא 

תועדומ תריציו םירגהמה תוליהק לש היצזיליבומ התייה הז ךלהמ לש היופצ־יתלבהו 

התוליעפ .ןהלש םיסרטניאה םודיקל תונגראתהה תובישח רבדבו ןהיתויוכז רבדב ןברקב 

ןהבש םירגהמ תוליהק ברקב תימוקמ תוגיהנמ לש התורצוויהל וז ךרדב המרג ה"ליסמ לש 

,תיניטלה הקירמאמ םירגהמה תליהק תמגוד ,תע התוא דע וזכ תוגיהנמ ללכ המייקתה אל 

הקירפא תוצראמ םירגהמה ברקב ,לשמל ,תמייק תוגיהנמ לש הקוזיחל ,ןיפולחל וא 

תוילבולג םירע לש ןתוכפהיה רבדב ןסס לש התנעט תא רשאמ הז ךילהת .םיניפיליפהמו 

תולובגל ץוחמ תויוצמה תוצובק תוברל ,תוילאירפירפ תוצובק הבש תיגטרטסא הריזל 

ןהיתועיבת תאלעהלו ןהיכרוצ תגצהל תימיטיגל המבב תוכוז ,תימואלה תוחרזאה 
 (1998 ,Sassen). לש תונוש תוסיפת לש דחוימב היירופ הטבנמל אופיא תכפהנ ריעה

.(Menahem, 2000 :ואר) טרפב ,"ןוכרד אלל" ,תינוריע תוחרזא לשו ,ללכב תוחרזא 

,הל הפופכ הניאו תימואלה הרדגהל תפפוח הניאש ,"תינוריע תוחרזא" לש וז הסיפת 

הנידמהש דועבש רמול ןתינ .לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םבצמ עקר לע דחוימב תניינעמ 

איה ךכ התושעבו .הנידמ ןיא וליאכ תגהונ ריעה ,םירגהמ הל ןיא וליאכ תגהונ לארשיב 

םיענה "םיינוריע םיחרזא" ןיעמל תימואלה תוחרזאה ירסח הדובעה־ירגהמ תא תכפוה 

תוחרזא"ב ,הז םע דחי .הנידמה לש הלאמ םימצמוצמ היתולובגש ,תויוכז לש העובב םידנו 

ימוחת לש חותינ ךמס־לע .תולבגמ םג םא יכ ,םירגתא קר אל םימלוגמ "תינוריעה 

תא יתיזח חרואב רגתאל תשקבמ איה ןיא יכ ןועטל ןתינ ,םהב תקסוע הייריעהש תוליעפה 

תא תרגתאמ איה ןיא ,ןבומכו ,הדובעה־תריגהל תיארחאש ימכ ,הנידמה לש התוכמס 

ינפל םיביצמ םירגהמה יגיצנש העשב ,אוה ךופהנ ;תינומגהה תימואל־ונתאה התסיפת 

ךרוצכ ,שוריגה תוינידמ לש התקספהלו היצזילגלל השירדה תא תוימוקמה תויושרה 

הוכפה רשאו - התמזויב םקלח - םהב הכוז ה"ליסמש םיפוכתה םירוקיבב אוצמל ןתינ ךכל תודע 14 

.ןהינימל תוירטנמלרפ תודעוו תסנכ־ירבח ,הלשממ ירש לש הבוח־רוקיב רתאל 
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דקמתהל תרחוב ,הישנא תנעטל ,ה"ליסמ ,םידעותמ־יתלבה םירגהמה תוליהק לש יסיסב 

המצע תא הליבגמ איה ךכב .םוימויה ייח לש "םיבושחה ךא םינטקה םירבד"ב לופיטב 

והומכ םהב קוסיעש םושמ יכה ואלב םהב קוסעל תניינועמ הניא הנידמהש םימוחתל 

.הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונב וטקפ־הד הרכהכ 

הימונוטואמ תינהנש תירוביצ תושרכ יתייעבה המוקממ תרזגנ ה"ליסמ לש וז הטלחה 

הז דחוימ בצמ .וב תולת לש בצמב תאצמנ הז םע דחי ךא יזכרמה ןוטלשל סחיב ידמל הבר 

ביתכמ ימואלה םוחתל סחיב ינוריעה םוחתה לש תיקלח תולתו תיסחי הימונוטוא לש 

תכפהנ ה"ליסמ ,הז ןבומב .ה"ליסמ ינפל תודמועש תוירשפאה הלועפה יכרד תא ןבומכ 

"ימואל"ה ןיבל ,הרואכל "יטילופ־א"ה ,"ימוקמ",ד ןיב הרוגשה הימוטוכידל הפתושל 

רופישל לבגומ ריעה לש הניינע ,וז תימוטוכיד הסיפת יפ־לע .(1994 ,גוצרה)"יטילופ"ה 

לש הניינע וליאו ,הרואכל "תיטילופ" הניא התוליעפ ןכ־לעו ,םיבשותה לש היחמה יאנת 

,הנבלה ,שוריג לש "תולודג"ה תולאשב תקסועה וז ,תיתימאה "הקיטילופ"ב אוה הנידמה 

ותוהמש ןובשחב האיבמ הניא ,הב םיפתוש ה"ליסמ ידבועש ,וז הימוטוכיד .המודכו תוסכמ 

םע התוליעפב ,תישאר :תוחפל םינבומ ינשב יוטיב ידיל האב ןוגראה לש "תיטילופ"ה 

תונוש תויוכזל "תואכז"ל הדימה־תומא תא שדחמ תחסנמ ה"ליסמ ,םנעמלו םירגהמ 

ךכב .םישדח "םיידוהי־אל"ו "םייחדזא־אל" םילהקל ןתוא הביחרמו ,(החוור תויוכז רקיעב) 

תוהזו תויוכז ןיב ידרוגה רשקה תא םרופה ימואל־רתב חיש לש תיאשנל תכפהנ איה 

םודיק ןעמל ה"ליסמ לש התוליעפ ,תינש 15.המואה־תנידמ ןדיעב םייקתהש יפכ ,תימואל 

לע הדיעמ ריעה לש וטקפ־הד םיבשותבכ םהב הרכה ןעמלו םירגהמה לש םניינע 

הקיטילופה ןיבל תימואלה הקיטילופה ןיב יללכ ןפואב תמקרנו תכלוהה "הדרפה"ה 

.טרפב הדובעה־תריגה לש הקיטילופל סחיב םייקתמה רוזיבה ךילהת לעו ,תינוריעה 

םייתנידמ־אל םינקחש ותרגסמבש רתוי ללוכ ךלהממ קלח וניה הז ךילהת ,רומאכ 
הלופיטל םירומש ויה רבעבש םימוחתב רתויו רתוי םיברועמ םישענ םייתלשממ־אלו 

.המואה־תנידמ לש הזמ הנוש םוי־רדס םימדקמו ,תיזוכירה הנידמה לש ידעלבה 

לש תימיטיגלה םתובשותב הרכהה םוחתב תאלממ ביבא־לתש "יצולח"ה דיקפתב 
לידבהל .םייתלשממ־אל םינוגרא םג טלוב חרואב םיפתוש לארשיב הדובעה־ירגהמ 

־ןיד ךכ לשב הל תבייחו הידי־לע תבצקותמ ,הייריעה תוחילשב תלעופה - ה"ליסממ 

לידבהל ,וזמ הרתי .םייולת־יתלב םניה םדא תויוכזל םייתלשממ־אל םינוגרא - ןובשחו 

(outsourcing)"ץוח־רוקימ" תלטובמ־אל הדימב התועצמאב השוע הנידמהש ־ ה"ליסממ 

תא םינווכמו ,איה־השרגמב הנידמה תא םיפקות תויוכזה ינוגרא - החוורה ידיקפתל 

לש "השפנב" ןניהש הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונל תורושקה תויגוס ןתואל םתוליעפ 

:קוחכ אלש םיהושה םירגהמ לש שוריגהו רצעמה תוינידמ לש הלוטיב :ןוגכ ,הנידמה 

ותליבכ לוטיבו :םהידלילו םירגהמל ,יתכלממ־םאות וא ,יתכלממ תואירב חוטיב תגהנה 

.דוינל תורשפא ןתמו דיבעמל דבועה־רגהמה לש 

לש תומרונ רידחהל םיסנמ םייתלשממ־אל םינוגרא ובש ןפואה תא ןחבנ אבה קרפב 

־תריגה לש תוינידמה יבצעמ לש תוטלחהה תלבקו םילוקישה ךרעמ לא םדא תויוכז 

גורדש תעה אובב רובעל הכירצ ה"ליסמ לש התוליעפ יכ םתעד תא ועיבה הימיקמו ה"ליסמ תוגיצנ 15 

.תימואלה המרל תימוקמה המרה ןמ 
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,ירוביצה םויה־רדסל תויוכזה אשונ תאלעה :םירשקה השולשב תימואלה המרב הדובעה 

קבאמו ,תימואלה המרב תוטלחהה ילבקמל תוינידמ תעיבקב תועגונה תועצה תשגה 

ואבש יפכ ,םינוגראה לש הלועפה תויגטרטסא תניחבב דקמתנ .הלא תועצה לש ןמודיקל 

תויוכז חיש תא ןחבנ ןכ־ ומכ .הנידמה לש שוריגה תוינידמו םירצעמה תייגוסב יוטיב ידיל 

תונומטה יונישל תויורשפאה לע ,הז חיש לש ותועמשמ לע דומענו ,םיליעפמ םהש םדאה 

.ויתולבגמ לעו וב 

לש םדאה תויוכז חיש לש ותרדחהו םייתלשממ־אל םינוגרא 
לארשיב הדובע־ירגהמ 

.הדובע־ירגהמ לש םהיתויוכזב םיקסועה םייתלשממ־אל םינוגרא המכ םימייק לארשיב 

המדק ףא םתמקהו ,םירגהמ םידבועל עויס םשל םנמוא ורצונ אל וללה םינוגראה בור 

לש תונושה םהיתויוכז לש תיתטישה הרפהה ךא ,לארשיב הדובעה־תריגה תעפותל 

תא ןווכל םתוא העינה ,הנידמה ידי־לע ןהו םיקיסעמה ידי־לע ןה ,הדובעה־ירגהמ 

הדובעה־ירגהמ ןעמל םויכ םילעופה םיטלובה תויוכזה ינוגרא .אשונב לופיטל םתוליעפ 

דקומ"ו "םדא תויוכז ןעמל םיאפור" ,"דבועל וק" ,"חרזאה תויוכזל הדוגאה" :םה לארשיב 

לופיט םשל דחוימב םקוהש דיחיה ןוגראה וניה ןורחאה ."רצעמב ץוח ידבועל עויסה 
16.שוריגו רצעמ לש תוינידמל םיפושחה הדובע־ירגהמב 

לע הנגה ותרטמש יולת־יתלבו יתגלפמ־יתלב ףוגכ 1972 תנשב המקוה "חרזאה תויוכזל הדוגאה" 

םהיתויוכז לע ןגהל ידכ 1991 תנשב םקוהש ,"דבועל וק" .םיחטשבו לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז 

לע הנגהב יזכרמ דיקפת 1994 תנש ןמל אלממ ,םישובכה םיחטשהמ םיחרזא־אל םיניתשלפ לש 

תרפה לש םייטרפ םירקמב עויס ןתמב החמתמ ןוגראה .לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכז 

תחתמ רכש םולשת ,תויאופרו תוילאיצוס תובטה םולשת־יא ,רכש תנלה :הדובע־תויוכז 

לש םירקמב לופיטו הדובע־תונואת לש םירקמב לופיט ,רכשהמ םייקוח־אל םייוכינ ,םומינימה־רכשל 

הדובעה־ירגהמ לש םבצמל תירוביצה תועדומה תאלעה ןעמל םג לעופ ןוגראה .םינוכרד תמרחה 

ךכ לע הבוגתכ 1988 תנשב דסונ "םדא תויוכז ןעמל םיאפור" ןוגראה .תרושקתל היינפ תועצמאב 

תא הלחה התומעה .האופר יתורישל תושיגנ אלל לארשי־תנידמ ימוחתב םייח םישנא תורשעש 

םייקוח) הדובע־ירגהמ רקיעב הילא םיעיגמ םויכ ךא ,רקיעב םייניתשלפ םידבועב לופיטב התוליעפ 

תויאופר תויוכז לעו ללכב םדא תויוכז לע הנגהל האופר ישנא תדגאמה ,וז התומע .*םייקוח־אלו 

םידבועל טעמכ םניח םייאופר םיתוריש העיצמה ביבא־לת םורדב האפרמ הנש ינפל החתפ ,טרפב 

תשגה" איה ותרטמו ,1998 תנשב םקוה "רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" .םהיתוחפשמלו םירז 

םינושה האילכה ינקתמב םיקזחומה םירזה םידבועל ןידה תרגסמב ירשפא דעסו הרזע ,עויס 

ינטרפ עויס טישוהל םתלוכיבש תודסומו םיפוג ןיבו םיאולכה ןיב םואיתו רושיק ;םהיתוחפשמלו 

רופיש :ןה ,התומעב םיליעפה ידי־לע ורדגוהש יפכ ,תופסונ תורטמ ."רחא וא יאופר יטפשמ 

לע העפשה ידי־לע ,טרפב שוריגל םידמעומה לשו ,ללכב לארשיב םירזה םידבועה לש םהיאנת 

,ןזור 'ס םע ןויאיר) תרושקתה יעצמאל היינפ תועצמאב להקה־תעד לעו םיקקוחמה לע ,תויושרה 

.("רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" זכרמ 
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ימוחת תא דחאל תנמ־לע קוה־דא תויצילאוקב םעפ ידמ םינגראתמ הלא םינוגרא 

סחיב תמייקה תוינידמב יוניש וידחי גישהל הרטמבו םהלש םינושה "תוחמתה"ה 

הריבסמ "דבועל וק" תלהנמ .ימונוטוא ןפואב םילעופ םה ללכ־ךרדב ךא ,הדובעה־ירגהמל 

רשקה דוסימ ןפ ,תותומעה לכל ףתושמה ,ששחב ינוגרא־ןיבה רשקה לש ףפורה ויפוא תא 

תויטרקורויב תונקתו םילהנ לש ףדוע תסנכה ידי־לע ןתוליעפ תא לברסיו ןתוליעיב עגפי 

17.(25 ,2000 ,רגניזו ןומולס ,ינורש) 

:םיירקיע םיגוס ינשל תקלחתמ םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םתוליעפ 

:םמצע םירגהמב ידיימ לופיטו ץועיי . 1 

םבצמל סחיבו הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכזל סחיב תירוביצה תועדומה תאלעה .2 

םודיקל קבאמ :םבצמ רופישלו םירגהמל סחיב תוינידמ יונישל תועצה ;לארשיב 

,םינומה־תרושקת יעצמאל היינפ ,רוביצ יגיצנ ברקב תונלדתש תועצמאב הלא תועצה 

ץעויה ,לשמל) תיבמ הרקב ימרוג ינפל תוילהנמ תוגירח לשו תויוכז תרפה לש הפישח 

היינפ תוברל ,<ilo ימואלניבה הדובעה ןוגרא ,לשמל) ץוחמו (הלשממל יטפשמה 

םינוגרא לש םיגיצנ ,ןכ־ומכ .צ"גבל תוריתע תשגהו תונוש תויטפשמ תואכרעל 

וז הדעו .םירז םידבועל תסנכה תדעווב ליעפ ןפואב ףתתשהל םיגהונ םייתלשממ־אל 

איה הז םע ךא ,עוציב תויוכמס תרדענ איה ןכ־לעו ,ירוטוטטס דמעמ םנמוא הרסח 

םינוש םייתנידמ־אל םימרוג ןיב שיגפמה יזכרמ ירוביצ םורופ ןיעמכ השעמל תלעופ 

יגיצנ ןיבל (תותומע יגיצנו םייתלשממ־אלה םינוגראה יגיצנ ,הימדקא ישנא ,םיחמומ) 
18.תונושה תויושרה 

םייתלשממ־אל םינוגרא ותועצמאבש יתגרדהה ךילהתה לע עיבצנ קרפה ךשמהב 
האב וז היגוסב .שוריגו רצעמ לש םיוסמה םוחתב םדאה תויוכז חיש תא רידחהל םיסנמ 

םירזענ םייתלשממ־אלה םינוגראהש ,םדאה תויוכז חיש לש תילרבילה הסרגה יוטיב ידיל 

לש םהיתויוכז לע ןגהל הרטמב להקה־תעד לעו תויושרה יגיצנ לע עיפשהל םנויסנב הב 

םינוגראה ולחנש םיגשיהה ףרח ,תישאר :תונעט יתש ןעטנ .הנידמה ינפמ םירגהמה 

אל ףאו ,הדובעה־תריגהל סחיב םינושה םינוגראה ירבח לש םהיתוסיפתב קסוע וניא הז רמאמ 17 

.םיבאשמ לעו תירוביצ בל־תמושת לע םהיניב תורחתה תוברל ,םהיניב תועדה־יקוליחבו םילדבהב 

.יחכונה רמאמה תא תורזוג ונא וכותמש רתוי בחרה רקחמה טקיורפמ קלח וניה הז ןויד 

הצחמל םודר ףוגמ וז הדעו הכפהנ ,ןרטש ירוי תסנכה־רבח ,הדעווה שאר בשוי ודיקפתל סנכנ זאמ 18 

הידיקפת .םיפוכת חטש־ירויס תכרועו עובש ידמ תשגפנש תצרמנו הליעפ הדעוול תויגרנא־לוטנו 

היטביה לע הדובעה־תריגה תעפותל תורושקה תונוש תויגוס תניחב םה הדעווה לש םיימשרה 

,תוילוסנוק םע םירשק ,םירצעמ ,הדובע־ירגהמ םיקיסעמ םהבש םינושה הדובעה יפנע) םינושה 

,יחכונה שאר־בשויה לש ותוצרמנ ,לעופב םלוא .הז בצמ "תרבסה"ל םינוש םימרוג ןומיזו ,(המודכו 

תא וכפה ,םייטנוולרה םייתלשממ־אלה םינוגראה לכ לש םיגיצנ םינמזומ השיגפ לכל יכ הדבועהו 

.םינושה הלשממה ידרשמ לש םתוליעפ לע ,תבקונ םיתיעל ,תירוביצ תרוקיב לש םורופל הדעווה 

תתל ןוטלשה יגיצנ ועבתנ םהבש ,תינוויה סילופה רכיכב םיסוניכל םיתיעל םימוד הדעווה ישגפמ 

תדעו שאר־בשוי לש תבהלנה ותכימת חכונלו ,הלא םיבצמב .םהיגשיהו םהילדחמ לע ןובשחו־ןיד 

.דחוימב הבושחל תכפהנ םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םתוליעפ ,םירז םידבועל תסנכה 
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םדי הרצק ,הנידמ־ינווכמ םינוגרא םתויהב יכ רכינ ,שוריגו רצעמ יניינעב םינושה 

לש הקיטילופב קחשמה יללכ תא בצעמה המצוע דקומכ התויזכרמ תא הנידמה ןמ לולשלמ 

םינוגראל שי ,"תילילש תוריח"כ תויוכז לש תילרביל הסיפתב םזחואב ,תינש ;הריגהה 

לש תוקיטקרפ םוזייל דוגינב ,תאז .תויוכזו היטרקומד לע "הרימש־בלכ" לש ליבס דיקפת 

רנורב ואר) תויוכז לש תיטסילמרופ־אלהו תיביטקאה הסיפתל תורושקה יתרבח יוניש 

.(1998 ,דלפו 

שוריגה תוינידמ לע קבאמה ־ 19"ןויריהב ויהיש ינפל םתוא שרגל ךירצ" 

הנשה ךלהמב וללוחתהש תויוחתפתהב ישאר דיקפת ואלימ םייתלשממ־אל םינוגרא 

התוינידמ ,1995 ףוס ןמל .םידעותמ־ יתלב םירגהמ לש םשוריגו םרצעמל סחיב הנורחאה 

ליבומ ישי ילא החוורהו הדובעה רשש ,הדובע־ירגהמל סחיב לארשי־תנידמ לש תרהצומה 

הלא לשו ,ללכב הדובעה־ירגהמ לש םרפסמ תא ינוציק ןפואב םצמצל איה ,התוא 

שמח לש הסכמ הליחת העבקנ הז ךרוצל .טרפב - "םייקוח־יתלב"ה - םידעותמ־יתלבה 

ירקיעה דעיה .שדוחל םישרוגמ ףלאל רתוי רחואמ הלדגוהש ,שדוחל םישוריג תואמ 

ללכמ 100/0־מ הדובעה־ירגהמ לש םרועיש םוצמצ היה ודרשמ ידבועו הדובעה רש ועבקש 

.דבלב 10/0־ל לארשיב הדובעה־חוכ 

ןיב ,החוורהו הדובעה דרשמב םדא־חוכ תושר לש םייטסיטטס םינותנ יפ־לעש אלא 

רפסמ ־ םירגהמ ףלא דשע־השולשכב םישרוגמה לש םרפסמ דמאנ 1999־ו 1995 םינשה 

םירוצעה םירזה 20.םתוינידמב שוריגה יכמות ולתש תולודגה תווקתהמ הברהב ךומנ 

בר ירוביצ ץחל תובקעב .ןצינ אלכב וז הרטמל םקוהש םילהוא־הנחמב הליחת וקזחוה 

,1999 יאמב םילהואה־הנחמ רגסנ ,םוקמב וררשש םיישונא־אלה האילכה■ יאנת וררועש 

הצרת־הונ אלכבו (םירבג)והישעמ אלכב םירדוסמ האילכ ינקתמל ורבעוה םירוצעה בורו 
.(םישנ) 

לש תויסיסב תויוכז תרפה ידיל האיבהו ,םיאלט־השעמבכ הרצונ שוריגה תוינידמ 

חוטיבהמ וא םהיקיסעממ םהיתויוכז תא עובתל וסינש תעב ושרוג םיבר םירגהמ ;םדא־ינב 

;םישק םיאנתבו טפשמ אלל תוכשוממ תופוקת רצעמב וקזחוה םירגהמ תואמ ;ימואלה 

;14.1.2000 ,ירמרמ) םידליה יניעל םעפ־ אל ,ספתנ החפשמה יבא רשאכ וקרפתה תוחפשמ 

תוינידמ לש הייטעב .(1999 ,חרזאה תויוכזל הדוגאה םג ואר ;20.7.2000 ,ימהרבא 

,ימהרבא ואר) הרטשמה דצמ תומילאל אשומל םיבר םירגהמ וכפהנ ,שוריגהו רצעמה 

.16.5.2000 ,םירז םידבועל תסנכה תדעו תבישי ,ישי ילא החוורהו הדובעה רש 19 

הדובעה דרשמב ןונכתו םדא־חוכ ףגא ידי־לע ומסרופש יפכ ,שוריגה ירקמ לש םרפסמ רבדב םינותנה 20 

:ןמקלדכ םה ,החוורהו 

.קוחכ אלש םיהוש 950 ץראה ןמ ושרוג 1995 תנשב 

.קוחכ אלש םיהוש 950 ץראה ןמ ושרוג 1996 תנשב 

.קוחכ אלש םיהוש 2,768 ץראה ןמ ושרוג 1997 תנשב 

.קוחכ אלש םיהוש 4,037 ץראה ןמ ושרוג 1998 תנשב 

.קוחכ אלש םיהוש 4,615 ץראה ןמ ושרוג 1999 תנשב 
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,םירז לש םינספת" םמצע תא ואצמ הלא םיחקפ .הדובעה דרשמ יחקפ דצמו (11.2.2000 

םידבועה תויוכז לע ןגהל ודעונש ימכ ירוקמה םדיקפתב קוסעל תחת ,"םידייצו םיפדור 

.(10.1999 ,ןייבשפ) םתדובע יאנת לעו 

יאנת לע המתוח תא עיבטהל הגרדהב הלחה םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םתוליעפ 

לש תיתגרדה הרדחה תועצמאב ,תאז .םשוריג ייוכיס לעו רתיה אלל םיהושה לש םרצעמ 

אשונב רבודמ יכ החנה ךותמ ("םייקוח־יתלב םיהוש") םיח"בשב לפטל שי יכ ןויערה 

הנידמהש יפכ ,ילילפ אשונב אלו ,םינפה דרשמ לש ותוירחא ימוחתב יוצמש ילהנמ 

רוכזל שי" יכ תובר תויונמדזהב שיגדהל וחרט םיגושה םינוגראה יגיצנ .וילא תסחייתמ 

םניא [םה] ,טפוש ידי לע וטפשנ אלש םירז םיניתנ אלא םיעשופ םניא שוריגל םידמעומהש 

שוביגל השיגפ ,המגודל ,ואר)"רסאמ שנוע םהילע רזגנ אל םלועמו עשפ לכב םידושח 

.(4.7.1999 ,"רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" ןיבל ס"בשה ןיב הדובע ילהונ 

לש ןסחיב םייונישל םייתלשממ־אלה םינוגראה ומרג הפנעה םתוליעפ תועצמאב 

רצעמה יאנתב יוטיב ידיל ואב הלא םייוניש .הדובעה־ירגהמ יפלכ הנידמה תויושר 

לש רשקהב םתוכזל םיפקוז םייתלשממ־אלה םינוגראהש םייונישה .שוריגה תוינידמבו 

,רתיה אלל םיהושה םירגהמ ןיבל םיילילפ םיריסא ןיב הדרפה :םה רצעמה יאנת רופיש 

ןופלט יסיטרכ קפסל תויוכזה ינוגראל רתיה ןתמ ,האילכה יאתב תופיפצה םוצמצ 

,ועוציבל םיניקת םילהנ םויק לע םינוגראה וקבאנ שוריגה לש רשקהב .המודכו ,םיריסאל 

לשו רצעמב םינותנה הדובעה־ירגהמ לש תויחרזאהו תוילאיצוסה םהיתויוכזל וגאדו 

־תאכרע תבצה ,דיבעמהמ הסיט סיטרכ תגשה ,רכש םולשת :לשמל ,שוריגל םידמעומה 

םייתלשממ־אלה םינוגראה וגישה ןכ־ומכ .רצעמה םוימ םוי רשע־העברא ךות תרוקיב 

ןוקית ידיל ואיבהו ,רתיה אלל םירגהמ לש שוריג־םשל־רצעמה תוינידמב תינמז הגופה 

וילע םיכמתסמ םינפ ןוחטבל דרשמהו םינפה דרשמש ,(1952)י"שת לארשיל הסינכה קוח 

.םייקוח־יתלב םיהוש רוצעל םאובב 

הנושארבו שארב תונווכמה תודחא תויגטרטסא לע םיכמסנ לארשיב תויוכזה ינוגרא 

םניאש םייטסימרופר םינוגראב הליחתכלמ םמצע תא םידימעמ םה ךכב ,הנידמה יפלכ 

.לארשיב תוחרזאהו הריגהה רטשמ לש ויפוא תרדגה תא ילקידר חרואב תונשל םישקבמ 

ךילהת ללוחל ןתילכתש תויגטרטסא (1):םיירקיע םיגוס ינשל תוקלחתמ הלא תויגטרטסא 

רשאו ,םירגהמ לש םתוחכונ םע התודדומתהב הנידמה דצמ תילטנמורטסניא תולגתסה לש 

;הנידמה תויושר יגיצנ ןיבל םינוגראה ןיב יגטרטסא ןתמו־אשמ לוהינב תוכורכ 

םירגהמה לש םבצמל סחיב רוביצה לש ותועדומ תא ריבגהל ןתילכתש תויגטרטסא (2) 

Risse 81 Sikkink).21, 1999) עונכש ותרטמש ירסומ חישו סומלופ רוצילו 

ןמיע עיגהל ןויסינ ךותמ תויושרהו הנידמה יפלכ תינפומ הנושארה היגטרטסאה 
יונישל תנווכמ היינשה היגטרטסאה .םיפטוש םיאשונב תוילטנמורטסניא תורשפל 

הנידמה וניא עונכשה תייגטרטסא לש דעיה־להק ,ךכל־יא .רתוי ללוכו קומע יביטמרונ 

.רתוי בחרה רוביצה םג םא יכ ,דבלב הינונגנמו 

"הכבה" לש תוקיטקרפ תחא־אל תוללוכ עונכשה תוטיש ,םדאה תויוכז ןיינעב 

תולגרתהו דוסימ יכילהת בינהל ותרטמש יבלש־תלת לדומב הלא תויגטרטסא םיללוכ קניקיסו הסיר 21 

.םדא תויוכז לש תומרונל רוביצהו תולשממה דצמ 
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 (shaming) ירפמ לש "הנחמ"ל התוא ךיישלו הלשממה תא ךיבהל תודעוימה ,יוניג לשו

השיגר תישענו תכלוהש ,תימואלניבה הריזב קפס אלל יתועמשמ וניה הז טביה 22.תויוכזה 

ןיב הנחבהה ,הז םע דחי .תונידמ ידי־לע תויוכז תרפה לש םירקמל הבושקו הלא םיאשונל 

דצמ ילטנמורטסניא ץומיא ,לעופב ןכש ,רקיעב תיטילנא ,דניה היגטרטסאה יגוס ינש 

.עונכשלו המנפהל ךפהיל לוכי םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םהיתועצה לש הנידמה 

.שוריגה תוינידמב תינמזה הגופהה רבדב הלבקתהש הטלחהב אוצמל ןתינ ךכל המגוד 

תולועפ תא השדח העדוהל דע קיספהל ,ישי ילא ,זאד הדובעה רש הרוה 2000 ראוניב 

השעמ היה הטלחהל זרזה .לארשיב קוחכ אלש םיהושה םירגהמ לש שוריגהו רצעמה 

םישדוח הרשע ךשמב רצעמב קזחוהש תוחרזא רסח רגהמ - וגוט אסומ לש תודבאתהה 

רוביצה תעידיל אבוה וגוט לש ובצמ .2000 ראוניב 1־ב - םיילילפה םירוצעה ףגאב 

רחא הדמתהב םיבקועה תרושקת ימזי לשו םייתלשממ־אל םינוגרא לש םתמזוי תוכזב 

יאנת ,וגוט לש ךשוממה ורצעמ .(3.1.2000 ,ןייבשפ) לארשיב הדובע,ה־ירגהמ לש םבצמ 

תוירוביצ תמוערתו תרוקיב וררוע טפשמ אלל ותקזחהו םיילילפה םירוצעה ףגאב ותקזחה 

שוריגהו רצעמה תוינידמש ךכ לע לבקש ץוחה דרשמ תוברל ,םינוש םימרוג דצמ 

התימדתל ךיפה־יתלב חרואב הקיזמ הדובעה־ירגהמ יפלכ תטקונ לארשי־תנידמש 

יבמופ הנתנ וגוט לש ותודבאתה .<5.2000 ,ןייבשפ ואר) "תינמוה"הו "תיטרקומד"ה 

תא קיספהל הטלחהל םלוא .לארשי־תנידמ לש שוריגה תוינידמב המולגה תוירזכאל 

תא ררבל הרטמב ,תויוכזה ינוגרא דצמ ךורא םיצחל עסמ םדק שוריג־םשל־רצעמה יעצבמ 

לש התוליעפ תובקעב .הדובעה דרשמ יחקפ ידי־לע םישענש םירצעמ לש םתויקוח 

הלשממל יטפשמה ץעויה ועיגה ,"חרזאה תויוכזל הדוגאה"מ רדנסכלא הנד ןידה־תכרוע 

גרוח הדובעה רש יכ הנקסמל החוורהו הדובעה דרשמ לש תיטפשמה הקלחמה םע דחי 

ואר ,ךכ לע) שוריג־סשל־רצעמה יעצבמ תא רתלאל קיספהל ול ורוהו ,ויתויוכמסמ 

.(ךשמהב הבחרה 

דע" ןמז־קספ קר לוטיל לארשי תלשממ לש ןויסינ הז הרקמב תוארל ןתינ ,הרואכל 

המדנ ,הז םע דחי .יתימדת קזנ הל תמרוגו השק תרוקיב תררועמש תוינידממ "םעז רובעי 

רשאכ שחרתמה לע העיבצמה ,היופצ־יתלבו השדח הקימניד הללוח שוריגה תקספה יכ 

םיפשחנו םייתלשממ־אל םינוגרא םע ןילמוג־יסחי םימייקמש ,רוביצ יגיצנו הלשממ יגיצנ 

,"רובידה תא רבדל ליחתהל" .םדא תויוכז לש "רובידה תא רבדל םיליחתמ" ,םתעפשהל 

,תויטרקומדכ ןמצע תא תוגיצמ תולשממ ןהבש םירקמב תויביטקפא ןניה יוניגהו הכבהה תוטיש 22 

,"דבועל וק") םדא תויוכזל םינוגרא לש ףתושמ הדמע־ריינ .םדא תויוכז תורחושכו תוילרבילכ 

("לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה"ו "רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" ,"םדא תויוכז ןעמל םיאפור" 

לש השודיח תורשפאל סחייתמ ,רוביצבו הלשממב םינוש םימרוג ברקב ץפוהש ,2000 לירפאמ 

תאו לארשי תלשממ תא דימעהל התילכתש האוושה הז ךמסמב םיכרוע םינוגראה .שוריגה תוינידמ 

םא טילחהל הכירצ לארשי תנידמ" :תחא הפיפכב הירטסואב רדייה לש תינוציקה תינמיה ותלשממ 

דדומתהל ורחבש תונידמל וא םירז תאנשו לוצינ לש תוינידמ וצמיאש תונידמל ךייתשהל הנוצרב 

רתוי יוקיחל לדומ םויה שמשל תויואר תפרצו הינמרג .תודיינ תויסולכוא םע ליעיו ישונא ןפואב 

,הלאכ תויגולנא לש תויביטקפאה תדימ לע חכוותהל ןבומכ ןתינ ".רדייה גרי לש הירטסוא רשאמ 

?ללכב תועיפשמ ןה ימ לע :ירק 
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םיפתתשמהש חישב דכליהל ושוריפ ,(Risse 8c Sikkink, 1999) קניקיסו הסיר םירמוא 

שי םהיפ־לעשו םהילע ססבתמ חישהש םיללכה תא השעמל הכלה לבקל םישרדנ וב 
.ולהנל 

־ירגהמ לש רשקהב תויוכזה חישב םייתנידמה םינקחשה "ודכלנ" ובש ןפואל יוטיב 

שדחל שוריגה תייגוסב םיקסועה םינושה הלשממה ידרשמ לש םתונוכנ רסוח אוה הדובעה 

יעצבמב הגופהה הלחה זאמ ."תכלכולמ"ה הכאלמה תא םמצע לע לוטילו שוריגה ישעמ תא 

תוינכות ןיכה יקסנרש ןתנ זאד םינפה רש :האבה הנומתה הרצונ שוריגהו רצעמה 

תוירחאה תא ומצע לע לוטיי ודרשמש ןכומ היה אלו ,תורשא אלל םירז לש היצזילגלל 

ןיבל שוריגה ןויער ןיב רבחל חילצמ וניא ימע־ןב המלש םינפ ןוחטבל רשה ;שוריגל 

הפקתמ ליבוהל לחהו אשונב ולש תילרטינה הדמעה ןמ ץלחנ ץוחה דרשמ ;ומלוע־תסיפת 

רש ,ביבח ןורחאו ;הנידמל תמרוג איהש יתימדתה קזנה לשב שוריגה תוינידמ דגנ 

םיכסה אל םלוא ,שוריגה דעב תצרחנה ותעדב ןתיא םנמוא ראשנ ישי ילא זאד הדובעה 

ספתיהל לוכי שוריג ,תורחא םילימב .(5.2000 ,ןייבשפ) ול תוירחאב אשיי ודרשמש 

הבש הריווא תרצונשמ ךא ,םידעותמ־יתלבה םידבועה תייעב "ןורתפ"ל הבוט החסונכ 

םילולע םהש םושמ רקיעב - תיטילופ הניחבמ "םיניקת" םניא וביבס קוסיעהו שוריגה 

הלשממה ידרשממ דחא אל ףא ־ רכינ יתימדת קזנו תרושקתה דצמ תונייוע םורגל 

עקרה הז .ועוציב לע דקפלו שוריגה שודיחל תוירחאה תא ומצע לע לוטיל ןיינועמ 
רצעמש ,םיבהלנה היכמות םע הנמנש ימו שוריגה תוינידמ םזוי ,הדובעה רש לש ותנעטל 

תרטשמ" םיקהל שי אליממשו ,הרטשמה לש הדיקפתמ אלא ,ודרשמ ידיקפתמ םניא שוריגו 

ויצעויו םינפ ןוחטבל רשה .(16.5.2000 ,םירז םידבועל תסנכה תדעו תבישי) "הריגה 

תמקהל ןויער ומזי ףא םה הנורחאל ."שוריגה ידגנתמ"כ םמצע תא םיגיצמ םירז יניינעל 

ףילחת שמשתו םייתלשממ םידרשמב היולת־יתלב אהתש ,"הריגהל תימואל תושר" 

,םוקת םא ,וז תושר .(21.7.2000 ,יזגלא) הדובעה דרשמ תוירחאבש םירזה תלהנמל 

לע רתי .ללכב הדובע־ירגהמבו שוריגב קוסיעה ןמ םינפ ןוחטבל דרשמה תא רוטפל היושע 

לש םמויקב הנידמה דצמ תידסומה הרכהב ןושאר דעצ תויהל היושע וז תושר ,ןכ 

הנעי־תב לש תוינידמ טוקנל קיספהל היושע הנידמה ,תורחא םילימב .הדובע־ירגהמ 

.הדובע־ירגהמ ללכ הב ןיא וליאכ 

םיקסוע םייתלשממ־אל םינוגרא ,שוריגה שודיחל תורשפאה לע םירובידה לומ לא 

םילעמ תויוכזה ינוגרא .וז תוינידממ היצמיטיגלה תא ריסהל םתילכתש עונכש יעצבמב 

:םיירקיע םינועיט השולש 

תויסיסב םדא תויוכז ורפה תויושרה םעטמ םירצעמה יעצבמ ,םתנעטל :ירסומה ןועיטה . 1 

ץראה ןמ ושרוגו ורצענ םהו ,רקפוה םשוכר ,ועצפנו וכוה םיבר .הדובע־ירגהמ לש 

תויוכז ינוגרא לש ףתושמ הדמע־ריינ) םהיקיסעממ םרכש תא לבקל וקיפסה םרטב 

.(28.5.2000 ,םדא 

תילהנמה תוליעיה רסוח תא םישיגדמ םינוגראה :יטרקורויבה־ילנויצרה ןועיטה .2 
שוריגה תוינידמ היפלש ,ישי רשה לש ותנעט דגנכ .שוריגה תוינידמ תא תנייפאמה 

םידבועל תסנכה תדעו תבישי) הייטעב דרי לארשיב םירזה רפסמו רידא גשיה הלחנ 

םירומה םינותנ םיגיצמ "רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" יגיצנ ,(16.5.2000 ,םירז 
היתולובג תא רוגסל לארשי־תנידמ חילצת םא םג ,םבושיח יפ־לע .התוליעי־יא לע 

רחאל ץראב ראשיי אל דבוע םושש החנהבו ,הדובע תורטמל םיעיגמה םיריית ינפב 
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הנידמל ושרדיי זא םג ,יקוחה ודיבעממ חרבי אלו תיקוחה ותדובע תפוקת םות 

23.קוחכ אלש ץראב םיהושה םירזה לכ תא שרגל ידכ תוחפל םינש הרשע־שמח 

.תילכלכ הניחבמ תיאדכ הניא שוריגה תוינידמ יכ םינעוט םינוגראה :ילכלכה ןועיטה .3 

רדעהו ,שוריג ינפל םידמועה םירוצע תובבר תלכהל תיזיפ תיתשת רדעה ,םתנעטל 

רצעמב וקזחוה םירזש ךכ ידיל ואיבה ,וזוריזבו שוריגה יכילהב ליעי לופיטל םדא־חוכ 

ידבועל עויסה דקומ" גיצהש םינותנה יפ־לע .תוהובג תויולעבו תוכשוממ תופוקתל 

תוילוסנוקה ידי־לע תינמז רבעמ תרשא תקפנהל דעו םיוהיזל דע ,"רצעמב ץוח 

לע תצבור תכשוממה תוהשה לש התולע .עצוממב שדוח ךשמל םיאלכנ םירזה ,תורזה 

םישוריגה תסכמ) םירז ףלא לש תישדוחה הקזחאה תולע רשאכ ,הנידמה תפוק 

ח"ש ףלא םייתאמו ןוילימ העבשל העיגמ (הלשממה ידרשמ ידי־לע העבקנש תישדוחה 

תא ללוכ וניא הז בושיח .(רוצע לש תימוי הקזחאל ח"ש םייתאמ לש בושיח יפ־לע) 

ךות םנממל הרומא הנידמה ,צ"גב תטלחה יפ־לעש ,הסיטה יסיטרכ לש םתולע 

.רחא ןומימ רוקמ ןיא םא הדובעה־רגהמ לש ורצעמ םוימ םייעובש 

םינקחשה ןיבל הנידמה ןיב הקימנידבש םיארמ הלא עונכש יעצבמב םילעומה םינועיטה 

םתויהב .םיבייחמל םיכפהנש םינועיט לש תשרב "תדכלנ" הנידמה קר אל ,םייתנידמ־אלה 

ןתילכתש תוקמנהב םייובש תויוכזה ינוגרא םג ,הנידמ־ינווכמ םייטסימרופר םינוגרא 

,התפוק) איה־התבוט יחנומב שוריגה תוינידמ לש התויאדכ־יאב הנידמה תא ענכשל 

םינוגראש יגטרטסא ןתמו־אשממ קלח םנמוא הווהמ וז הקיטקט .(התימדתו הינונגנמ 

םירבטצמ םייוניש קר בינהל היושע איה ךא ,תימואל־ונתא הנידמ לומ לא להנל םישרדנ 

 (incremental) 24.התוללכב הסיפתה לש יוניש אלו ,הדובעה־ירגהמ לש םבצמב

דרשמב ןונכתו םדא־חוכ ףגא םסרפש שוריגה ישעמב םיעגונה םינותנהמ ןיכומית םילבקמ הלא םירבד 23 

.20 הרעה ליעל ואר .החוורהו הדובעה 

,רצואה רשו הלשממה שאר תכשל לש םתארוהב שוריגה תוינידמ השדוח רמאמה תביתכ המייתסה זאמ 24 

םיח"בשה שוריגל ץרמ רתיב לועפלו הלשממה תוינידמ תא םייקל םינפ ןוחטבל רשהמ םישרודה 

יחכונה דעיה רשאכ ,םינקת םישימחב הרטשמה תא רבגתל הלשממה שאר הרוה הז ךרוצל .לארשימ 

.(תואבה םינשה שולשב ףלא םישימח לכה ךס) שדוחב םירגהמ ףלא לש שוריגו רצעמ אוה 

תנעטל .םהיתבב םירז דחאו םישולש ורצענ ובו ,הרטשמה לש ןושאר יליל עצבמ ךרענ 18.6.2000־ב 

דעו זאמ .םילילפב םיברועמ ויה ורצענש םירזה לכו ,שופיח־יווצ רשע־השימח הידיב ויה ,הרטשמה 

עשתכ ושענ ,םינפ ןוחטבל דרשמה ינותנ יפ־לעו ,עובשל תחא טעמכ הלאכ םיעצבמ םיכרענ םויה 

הרטשמה יכ ןייצל בושח .שוריגה תוינידמ השדוח זאמ ופלחש םישדוחה תשמחב שוריג ישעמ תואמ 

םיצרופ םירטושה יכו ,םילילפב םיברועמה םירז דגנ קר םינווכמ םירצעמה יעצבמש ןועטל הפיסומ 

תנעטל .וינפל גצוהש יניעידומ עדימ ךמס־לע שופיח־וצ טפוש איצוה ןהיבגלש תורידל קרו ךא 

לש םיבדנתמה ודקמתה 2000 תנש לש היינשה תיצחמה ךלהמב .ךכ רבדה ןיא ,תויוכזה ינוגרא 

תוליעפ רבדב תויודע תריסמבו הרטשמה תוליעפ רחא בקעמב "רצעמב ץוח יבשותל עויסה דקומ" 

,לשמל ,ואר> תרושקתה ילכלו םינפ ןוחטבל דרשמה ישארל הרטשמה לש הרואכל תיקוח־יתלב 

,1.12.2000 ,ץראה ,"תלדה לע וליק השימח שיטפ ,רקוב תונפל שולש" ,רנלימ סיריא לש התבתכ 

דקומה יבדנתמ .(קוחל דוגינבו םימיאתמ םיווצ אלל םירז יתבל תצרופכ הרטשמה תא הגיצהש 
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רצעמ יאנת לע קבאמה - "חונ רתוי שואייה תא תושעל" ןיא 

וב םיפתתשמה לע םדאה תויוכז חישל שיש תרבטצמה העפשהל תפסונ המגוד 

ןתינ (הנידמה תויושר יגיצנו תרושקת יעצמא ,רוביצ יגיצנ ,םייתלשממ־אל םינוגרא) 

דרשמ יחקפ לש שוריגהו רצעמה תויוכמס ביבס תויוכזה ינוגרא לש םתוליעפב תוארל 

הלחה זאמ ,ליעל רומאכ .הדובע,ר־ירגהמ לש םרצעמ יאנת ביבסו החוורהו הדובעה 

יחקפ ידי־לע ןידכ־אל ץראב םיהושה הדובעה־ירגהמ לש םרצעמ השענ ,שוריגה תוינידמ 

םדיקפתש יפכ ,םידבועה תויוכז לש ןמויק לע חקפל םוקמב .החוורהו הדובעה דרשמ 

םרצעמבו םתדיכלב ,םירגהמ לש םרותיאב יביסמ ןפואב קוסעל הלא םיחקפ ולחה ,בייחמ 

תומילאב שומיש ךותו םדא תויוכז לש הטוב הרפה ךות םיתיעל ןכ ושע םה .שוריג ךרוצל 

הדוגאה" םשארבו ,םייתלשממ־אלה םינוגראה יגיצנ לש םתנעט .(10.1999 ,ןייבשפ) 

תקלחמ יכ התייה ,"רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ"ו "דבועל וק" ,"חרזאה תויוכזל 

הידיל הלטנו "םדא ידייצ" לש הקלחמל הכפהנ החוורהו הדובעה דרשמ לש הפיכאה 

לע חוקיפב קוסעל םוקמב ,םינוגראה יגיצנ ונעט ,וזמ הרתי .הל אל יתרטשמ דיקפת 

הדובעה דרשמ לש הפיכאה יצמאמ ונווכ ,םהילע הדבועה יקוח תא ףוכאלו םיקיסעמה 

םיינתוואר רצעמו הטישפ יעצבמל אשומל וכפהנש ,םמצע םידבועה יפלכ רקיעב 

,5 'סמ לוקוטורפ ,םירז םידבועל תסנכה תדעו תבישי ואר) םיירקיעה "םישנענ"לו 
הכורכה תיתטישה הגירחה תא תובר תויונמדזהב ופשח תויוכזה ינוגרא .(26.10.1999 

תויחנהבו בתכב ורידגי ,רחא ךמסומ םרוג לכ וא ,הלשממל יטפשמה ץעויהש ועבתו ,רבדב 

"חרזאה תויוכזל הדוגאה" תאמ םיבתכמ :ואר) הפיכאה תקלחמ לש היתויוכמס תא תורורב 

:12.5.1998 ,4.3.1997 ,9.1.1997 ,החוורהו הדובעה דרשמ לש יטפשמה ץעויה ןגס לא 

,םיטפשמה דרשמ לש הקיקחו ץועיי תקלחמ לא "חרזאה תויוכזל הדוגאה" תאמ בתכמ 
 23.1.2000).

,םירז םידבוע תלהנמ שאר לע ץחל םינוגראה יגיצנ וליעפה תונוש תויונמדזהב 

תויוכז ירמושכ ירוקמה םדיקפת תא םיחקפל בישיש ,הדובעה יחקפ לע תיארחאה 

ץוח ידבועל עויסה דקומ" ןיב השיגפה לע חוויד ואר) "םדא ידייצ"כ אלו ,םידבועה 

יעצמאל וריבעה םה ,ליבקמב .(1999 ילוי ,םירז םידבוע תלהנמ שאר ןיבל "רצעמב 

לעפ אל הדובעה דרשמשו םרכש תא ולביק אלש םידבוע לע םיבר םירופיס תרושקתה 

הדובעה דרשמ ביצה ,תרושקתה יעצמאב הפישחהמו ץחלהמ האצותכ .םהל עייסל תנמ־לע 

גישהל וגאדו ךכב וקפתסה אל םינוגראה יגיצנ .והישעמ אלכב םיעובק םיחקפ ינש 

תסנכה תדעו לש םורופה ינפל םירז םידבוע תלהנמ שאר דצמ ןודינב תיבמופ תובייחתה 

.(26.10.1999 ,םירז םידבועל הדעווה תבישי לש 5 'סמ לוקוטורפ) םירז םידבוע יניינעל 

םיווצ .תוריד תצירפל םיווצ גישהל רתוי םיבר םיצמאמ השוע הרטשמה םתוליעפ תובקעבש םירובס 

תא בכעמ םיווצ גישהל ןויסינה םצע ךא ,דקומה תעדל ,םירשכ־אל םיעצמאב םנמוא םיגשומ הלא 

ץוח ידבועל עויסה דקומ" תגיצנ םע ןויאיר) םירצעמ עוציב םיתיעל ענומו הרטשמה תדובע 

לופיטל עגונה לכב תויוכזה ינוגרא לש םתוחכונ תא "המינפה" ,הדיצמ ,הרטשמה .("רצעמב 

ל"כנמ םיכסה ,31.7.2000־ב ,םינפ ןוחטבל דרשמה ל"כנמ תמזויב הכרענש השיגפב .הדובע־ירגהמב 

ריהצה ףאו ,םירז לש שוריגהו רצעמה יכילהל סחיב תויוכזה ינוגרא לש םהיתונעט בור םע דרשמה 

.הדובעה־ירגהמ תייגוסב םילפטמה ודרשמ לש םימורופל עובק ןפואב ופרוצי םינוגראה יגיצנ יכ 
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,תיתועמשמל הכפהנ םיירוביצ םימורופב םידבוע תויוכז תרפה לש אשונה תאלעה 

,שוריגה ישעמ וקספוה תע ,2000 ראורבפו 1999 רבוטקוא ןיב .אובל ורחיא אל תואצותהו 

ידבועל עויסה דקומ" ח"וד)ונומ ונעמלש דיקפתה תא אלמל הדובעה דרשמ יחקפ ולחה 

,הדובעה דרשמב הפיכא ףגא שאר ,ןמקנייש יפיצ םע השיגפ םוכיס םג ואר ;"רצעמב ץוח 

השיגפ תובקעב ,ליבקמב .("רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" לש ןויכראב ,16.9.1999 

ןורחאה הרוה ,זאד םינפה רש ןיבל םייתלשממ־אלה םינוגראה יגיצנ ןיב המייקתהש 

םילילפב םימשאומ םניאש) םירוצע הדובע־ירגהמ ןיב אלכה־יתבב תטלחומ הדרפה גיהנהל 

.םיילילפ םיריסא ןיבל (רתיה אלל הנידמב םיהוש םהש ךכב םעשפ לכו 

םייתלשממ־אלה םינוגראה התועצמאבש תניינעמה הקימנידה תא ףשוח ליעלש הרקמה 

יבצעמ לש םילוקישה תכרעמל םירגהמה לש םהיתויוכז אשונ תא רידחהל םיחילצמ 

,יוניגהו הפישחה תייגטרטסא לש התובישח תטלוב הז הרקמב .תיתלשממה המרב תוינידמה 

ליעפמה ףונמכ םירז םידבועל תסנכה תדעו לשו תרושקתה יעצמא לש םדיקפת טלובו 

.ןיקת ןפואב םילהנה תא ומייקיו תויוכזה תא ודבכי ןעמל הנידמה תויושר לע ץחל 

ליבוהל הלוכי איה .תויושרה דצמ תילטנמורטסניא תולגתסה הגרדהב תמרוג וז הקימניד 

םהיתויוכזב הרכה תניחבמ םידקת םיעבוקה שממ לש םיידסומ םייונישל םימיוסמ םיאנתב 

חיש לש ודוסימ תא אטבל םייושע הלאכ םייוניש .יקוחה םדמעמל רשק אלל םירגהמ לש 

.םתוחכונ םע תודדומתההמו הדובע,ד־ירגהמב ןוידהמ דרפג־יתלב קלחכ תויוכזה 

רכזוהש ןוקיתה אוה תויוכז ינוגרא לש םתוליעפ תובקעב םרגנש ידסומ יונישל תודע 

ןוחטבל דרשמהו םינפה דרשמש , 1952־י"שת ,לארשיל הסינכה קוח לש חסונב ליעל 

רשואש ,קוחה חסונ לש ונוקית .םייקוח־ יתלב םיהוש רוצעל םאובב וילע םיכמתסמ םינפ 

הדוגאה" לש התיינפ תובקעב לבקתה ,הקיקח יניינעל םירשה תדעו ידי־לע 19.6.2000־ב 

םירגהמה לש הייהשה ןמזו םירצעמה אשונב ןוילעה טפשמה־תיבל "חרזאה תויוכזל 

םינפה דרשמ םעטמ תרוקיב־תאכרע לש היונימל יקוח ףקות ןתנ ןוקיתה .אלכה־תיבב 

םרורחש תא תרשפאמ תרוקיבה־תאכרע .ורצעמ םוימ םייעובש ךות רוצע לכ םע שגפיתש 

.ידיימ ןפואב הנידמה תא בוזעלמ םדעב תענומה היעב םהיבגל תמייקש םירוצע לש ינמזה 

יפל ,םדא לש ושוריג תא תוחדל יאשר תולובגה תרוקיב לע הנוממה ,קוחל ןוקיתה יפ־לע 

תויטפשמה ויתויוכזו ויניינע ורדסוי הבש ,םייעובש לע הלעת אלש הרצק הפוקתל ,ותשקב 

.(19.6.2000 ,ס"שת ,לארשיל הסינכ קוח ואר ;21.7.2000 ,יזגלא) 

דרשמ לע לעפומה ץחלה ,הסינכה קוח ןוקית - ליעל וראותש םיגשיהה תשולש 

,ןתוא רפמש ימכ אלו ,םידבועה תויוכז לע ןגמש ימכ ודיקפת תא אלמל החוורהו הדובעה 

תויושרה לש ןתונוכנ רסוחב אטבתמה ,שוריגה תוינידמ לש תוימיטיגלה לע רוערעהו 

תויושרה לש ןסחיב לחש יונישה לע םידיעמ - השעמל תוירחאה תא ןמצע לע לוטיל 

יוניש .תויוכזה ינוגרא לש העפשהה לעו םידעותמ־יתלבה הדובעה־ירגהמ יפלכ תוימואלה 

ידי תאצל") הנידמה דצמ תילטנמורטסניא תולגתסה לש םילוקישמ עבונ אוהש ןיב ־ הז 

תישממ תוביוחמ ףקשמ אוהש ןיבו ,ץוחמו תיבמ םימרוג לש םיצחלמ תעבונה ("הבוח 

הדובעה־ירגהמ לש "היצזילנימירק" לש סחימ רבעמ לע דיעמ - םדא תויוכז לש תומרונל 

,םירחא םיעצמאב וז תוחכונ םע דדומתהל שקבמהו םתוחכונ תא "למרנמ"ה ילהנמ סחיל 

25.ןהילע הנגהו תויסיסבה םהיתויוכזב הרכה ךות 

תא למרנל ךכ בגאו ,לארשיב קוחכ אלש םיהושה הדובע־ירגהמ לש היצזילנימירק־הד ךורעל ןויסינה 25 
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תוכזב ורשפאתה םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םתוליעפ הללוחש םייונישה 

הרכה ידיל איבהל םישקבמה םייטילופ םינקחשל םייתנידמ־אל םינקחש לש םתוכפהיה 

־אלה םינקחשה לש היצזיטילופב .םהיתויוכזבו הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונב וטקפ־הד 

ףופכ וניאש יטילופ םוי־רדס לש םיבצעמל ךפהיל םתלוכיב ,רמוא הווה ,םייתלשממ 

ידיל םיאיבמש ימכ תויוכזה ינוגרא לש םחוכ הלגתמ ,העיצמ איהש הזל ההז וניאו הנידמל 

ןיאש הדבועה ־ םיעיצמ םהש םויה־רדס לש וביט ,הז םע דחי .המואה־תגידמ לש הרוזיב 

ןיקתל שוריגה תא ךופהל ידכ קר וב שי אלא ,שוריגהו רצעמה תוינידמ תא לטבל ידכ וב 

לש םהיתולבגמ לע םג דיעמ - תירסומ הניחבמ רתוי ינמוהלו תילהונ הניחבמ רתוי 

שואייה" םתוכזב יכ המוד ךא ,שוריגו רצעמ םיענומ םניא "םהיגשיה" .וללה םינוגראה 

."חונ רתוי השענ 

םוכיס 

הייפוא תא םג ומכ תשחרתמ איה ןהבש תורבחה לש ןייפוא תא הנשמ הדובע־תריגה 

חוכ־ירדענו לוק־ירסח םניה הדובע־ירגהמ .המיע דדומתהל הסנמש הקיטילופה לש 

לש םיינעה םיעברב ךכ־לכ תישחומל תכפהנ וז תוחכונ .םתוחכונב םחוכ ךא ,הרואכל 

רתסנה דצב תועצבתמה םדא תויוכז לש תורפהב שדח קרפ תודעתמה תוקינורכבו ריעה 

יאנת הניה המואב תורבח יכ תסרוגה הסיפתה תא תרגתאמ איה יכ דע ,היטרקומדה לש 

.הנידמב תורבחל קיפסמו יחרכה 

םישדח םינקחש לש םתעפוהל זרז םג הווהמ הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונ ,וזמ הרתי 
ורוזיבש ונארה הז רמאמב .הנידמה לש התוידעלבל תיטילופה הריזה תא םיריתומ םניאש 

היצזילקולה :תוירקיע םיכרד יתשב שחרתמ לארשיב הדובעה־ירגהמל סחיב ימואלה לש 

חיש לש אובייו ;ריעה לש וטקפ־הד םיבשותל םתכיפה ,ירק ,הדובעה־ירגהמ תעפות לש 

הריפסה לא ורידחהל םיסנמה םייתלשממ־אל םינוגרא ידי־לע תולובג־הצוח םדא תויוכז 

.לארשיב תיטילופה הריפסה לאו תירוביצה 

תסנכה תדעו לש הבישיב טלוב ןפואב יוטיב ידיל אב ,םהיתויוכז תא דבכל שיש םיבשותכ םתוחכונ 

העידי ביבס רקיעב הבסנ הבישיה .םירז םידבוע ירצעמ אשונב 12.10.1999 ךיראתמ םירז םידבועל 

הרטשמה הכרעש תיליל הטישפב םירז העבראו האמ לש םרצעמ לע עובש ותואב תונותיעב המסרופש 

.שיא הנומשו םיעשת דגנ שוריג־יווצ ואצוה רצעמה תובקעב .םילילפב דשח לש הליעב םירז יתבב 

יניינעל םינפ ןוחטבל רשה לש וצעוי ,םירזה םידבועה תלהנמ שאר ופתתשה הבש - הבישיה ךלהמב 

- םייתלשממ־אל םינוגרא לש םיגיצנ ןכו ,םירחא הלשממ ידרשמ לשו םינפה דרשמ לש םיגיצנ ,םירז 

שרגל תנמ־לע םילילפב דשח לש הליעב תשמתשמ הרטשמה יכ הנעטה בושו בוש התלעוה 

םתא םצעב רשאכ" ,הדעווה שאר־בשוי ןעט ",םילילפב דשח ללגב שופיח וצ םישקבמ" .הדובע־ירגהמ 

הייהש יכ ףיסוה דוע ."קוחכ אלש ץראב םיהושש םישנאל שורג יווצ תתל םיכלוה טושפ [הרטשמה] 

הבישיב ןויד ,3 'סמ לוקוטורפ) ילילפ אשונ איה ןיא ךא קוחה לע הריבע םנמוא ,דניה תיקוח־יתלב 

הייהש יכ השעמל ןווכתה הדעווה שאר־בשוי .(7 'ע ,12.10.1999 ,םירז םידבועל תסנכה תדעו לש 

.עשפ תגרדב אלו ,דבלב ןווע תגרדב תילילפ הריבע הניה הנידמב תיקוח־יתלב 
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לש אשומכ ,םהלש יטילופה םויה־רדס ךות לא םייחרזא־אל הדובע־ירגהמ םסינכהב 

םייתלשממ־אלה םינוגראה ןהו ופי-ביבא־לת תייריע ןה ,םתוירחא לגעממ קלחכו תויוכז 

ןדיעב תוחרזאה רטשמל ינייפוא היהש תוהזו תויוכז ןיב ידרוגה רשקה תא םיריתמ 

ףוגה הניא הנידמה ,לארשיב םג יכ תמיוסמ הדימב רמול ןתינ .תינרדומה תוימואלה 

תועצמאב וחתפ םייתלשממ־אלה םינוגראה ןהו ריעה ןה ."תוחרזא" הנקמה םויכ ידעלבה 

"תוחרזא" יהוז ."ןוכרד אלל" תוחרזא לש גוס תקפנהל יפולח קיפא הדובע־ירגהמל םסחי 

שוריג ןוגכ תוילרוג תויגוסב ימואלה תוחרזאה רטשמ םע תורחתהל םנמוא החילצמ הניאש 

תיתרבח הנמא תחסנמו רגהמה לש וייח תא הליקמש תוחרזא יהוז ,הז םע דחי ךא ,רצעמו 

וא "בשות" וניה רגהמה הז שדח סיסבב .ימואלה סיסבה וניאש תוירחא לש שדח סיסב לע 

,דחא דצמ :המואה־תנידמ לש הזמ רחא הדימ־הנקב םג תחסונמ וז הנמא ."םדא־ןב" טושפ 

הנגהה םוחת לש ויתולובג םג הלאו ,ריעה תולובג םה היתולובג - הנידמהמ הנטק איה 

גרוח התוכמס סיסבו ,הנידמהמ רועיש־ןיאל הלודג םג איה תעב־הב ךא ;רגהמה לע 

הרבחה לש חרזאכ םג אלא ,"ריעה בשות"כ קר אל רדגומ רגהמה ירהש ,היתולובגמ 

ופי-ביבא־לת תייריע לש התוגהנתה תא ןיבהל שי הז רשקהב .(world society) תימלועה 

,ריעה שאר לש וירבדב בטיה תאטבתמש תוגהנתה ,"הנידמ ןיא וליאכ" הירגהמ יפלכ 

הדובעה־ירגהמ ףלא םישישכ יפלכ תוירחא המצע לע לוטיל תבייח ביבא־לת יכ ורמואב 

.היבשותל תגאודש הייריעב ונתוירחא יהוז" :םיבשותכ םתוחכונב ריכהלו המוחתב םייחה 

ןור ריעה שאר יפמ טוטיצ) "תישונא תוללמוא לומ לא םיבצינה םדא ינבכ ונתבוח הז 

תא םג ןיבהל שי ךכו .*ופי-ביבא־לת תייריע לש הרבסה תרבוח ךותמ ,יאדלוח 

רבכ הז קתעוה ןתוכמס רוקמש ,תוימואלניב תונמא לע תויוכזה ינוגרא לש םתונעשיה 

םייתלשממ־אל םינוגרא לאו םירגהמ תוליהק לא ,םידיחי לא המואה־תנידממ 
.(Jacobson, 1996) םייתנידמ־לעו 

הדלות הבר הדימב וניה ,םייתנידמ־אל םינקחש ידי־לע אשינש ,הז ימואל־רתב חיש 

,הדובעה־ירגהמל סחיב תטקונ לארשי־תנידמש הדידמה תימואל־וגתאה תוינידמה לש 
־ירגהמ לש םהיתויוכז לע הנגהל תוירחא המצע לע לוטיל התונוכנ רדעהב תאטבתמה 

דוסיבש תיביטמרונה החנהה תא רגתאמ ימואל־רתבה חישה .םהיכרוצ קופיסלו הדובעה 

יטילופה בחרמהו (המואה)יתוברתה בחרמה ןיב הפיפח םויק רבדב תינרדומה תוימואלה 

חנומה לש ותשלוח תא תאש רתיב ךכב םיפשוח םייתנידמ־אלה םינקחשה .(הנידמה) 

הדובעה־ירגהמש תיתוברת־ברה תואיצמב תוברה ויתולבגמ תאו המוא־תנידמ ףקוממה 

.(Silverman, 1992)הבוציעמ קלח םיווהמ 

תויורשפא הבוחב תאשונ םילהנמ םינווגמ םייתנידמ־אל םינקחשש השדחה הקיטילופה 

רודחל םשו הפ החילצמש תרבטצמ העפשה שי וז הקיטילופל .יוניש לש תוננערמו תושדח 

ימרז לומ לא הביצמ תימואל־ונתאה המואה־תנידמש הרואכל־תורידח־יתלבה תומוחה תא 

.רופיסה לש דחאה ודיצ הז .תידוהי־ אלה הריגהה 

ינוגראו ופי-ביבא־לת תייריעש ךכ לע עיבצה ונחותינ .רחא דצ םג שי רופיסל םלוא 

הכלה הדובעה־ ירגהמ לש םבצמ תא םירפשמש םיישחומ םיגשיהל םנמוא ועיגה תויוכזה 

ברעתהל תשרדנ הניא הנידמה םהבש םימוחת םתואל םילבגומ הלא םיגשיה םלוא ,השעמל 

רבד .תימיטיגלה םתובשותב הרכה המיע רורגל היושע התייהש תוברעתה ,םירגהמה ןעמל 

לש םוימויה ייחב םיעגונה םימוחת םתואב ופי־ביבא־לת תייריע לש הקוסיעב רכינ הז 

הנידמהש םימוחת םניח ,ויהיש לככ םיבושח ,הלא םימוחת .םתחוורבו הדובעה־ירגהמ 
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תואב הדובעה־ירגהמ ביבס השדחה הקיטילופה לש היתולבגמ .םהב קוסעל תניינועמ הניא 

תויוכזה ינוגרא וחילצה הכ דע יכ הארנ .תויוכזה ינוגרא לש םתוליעפב םג יוטיב ידיל 

יאנתב תובטה :םהב עיפשהל םהל "התשרה" הנידמהש םימוחת םתואב קר םיגשיה גישהל 

םתולבגומ תטלוב הז תמועל .םיינקת םירקמל התלבגהו שוריגה תוינידמב הגופה ,רצעמ 

תונקהל תואירבה דרשמ לש ותטלחה םושיי ,רתיה־אלל םירגהמ "תנבלה" :ןוגכ תויגוסב 

.קיסעמל דבועה לש הליבכה תוינידמ לש הלוטיבו ,םירגהמה ידליל הבוח־תואירב־חוטיב 

תעיבקב תידעלבה תינקחשה דוע הניא םנמוא המואה־תנידמ יכ תוארל ןתינ ,םוכיסל 

.תישארה תינקחשה ןיידע איה הז םע דחי ךא ,הדובעה־ירגהמל סחיב יטילופה םויה־רדס 

תורוקמ 

.ריעה ,"םתוא ורבש" .(11.2.2000)'ע ,ימהרבא 

.23-22 'ע ,ריעה ,"קוחל םירז" .(20.7.2000)'ע ,ימהרבא 
רבעמ תצבצבמש הרגפה וז םאה :םישדחה םיביבא־לתה" .(27.7.2000) 'ע ,ימהרבא 

.23-22 'ע ,ריעה "?הניפל 

.5ב 'ע ,ץראה ,"ןועשל ביבסמ הדובע" .(21.7.2000)'י ,יזגלא 

תנידמב םירז םידבוע ידלי :445 האיגש דוק .(1998) תיכוניח תוגיהנמל רפסה־תיב 
.םילשורי .(ה רוזחמ יתימע תאמ תוינידמ תרגסמל העצה)לארשי 

תותומעב תוהזו הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה" .(1999)'א ,רזעילא־ןב 

.97-51 ,<1מ ,תילארשי היגולויצוס ."תושדחה 

תויתוברת־ברה תרוקיב :היטרקומדו תלוכי ,הימונוטוא לע" .(1998)'י ,דלפו 'ז ,רנורב 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בר ,(םיכרוע) םירחאו רנטואמ 'מ :ךותב ."תילרבילה 
.תומר :ביבא־לת .(131-107 'ע) תידוהיו 

הדובעה םלוע ,(ךרוע)ןוזנתג 'ר :ךותב ."לארשיב םירז םידבוע" .(1996) 'ר ,ירוצ־רב 

,טרבא ךירדירפ ןרק :ביבא־לת .(34-13 'ע) ילכלכ יוניש לש ןדיעב שדחה 
.םולשב הרבחל תלהנמ ,ןונכתהו הלכלכה דרשמ תוסחב 

.יתנש ח"וד .(1999) חרזאה תויוכזל הדוגאה 

ןוכמ :םילשורי .לארשיב תימוקמה הקיטילופב םישנ :תוילאיר םישנ .(1994)'ח ,גוצרה 

.לארשי רקחל םילשורי 

דגנ קבאמב הנטק הקיטילופו הלודג הקיטילופ :ךתיב הנב" .(2000) 'ר ,רימשו 'נ ,ויז 

.66-45 ,(ביבא) 16 ,תרוקיבו הירואית ."עקרקב הילפא 

תוכרעמל תושיגנו תויוכז :לארשיב םירז םידבוע" .(1998) 'א ,יקסובורובו 'א ,יאני 

.78-59 ,53 ,ילאיצוס ןוחטיב ."החוור 

.הנידמה רקבמ דרשמ :םילשורי .46 הנידמה תרקבמ ח"וד .(1996) הנידמה תרקבמ 

.1ב 'ע ,ץראה ,"שוריגה תוינידמל ףוס" .(14.1.2000)'ח ,ירמרמ 

תושרה .<ןויע־םוי תרבוח) לארשיב םידז םידבוע .(1999) החוורהו הדובעה דרשמ 

.החוורהו הדובעה דרשמ ,םדא־חוכ ןונכתל 

."תורז תונידממ םידבוע יפלכ רוביצה תודמע רקס" .(1999) 'ד ,ירוצ־רבו 'ר ,ןוזנתנ 

תורז תונידממ םידבוע :םישדחה םילעופה ,(םיכרוע) תודחא 'לו ןוזנתנ 'ר :ךותב 
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.םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(118-90 'ע> לארשיב 

.10א ,1א 'ע ,ץראה ."םירז ידייצל וכפה הדובע יקוח יעגמ" .(10.1999)'ע ,ןייבשפ 

.ץראה "?יארחא ימ ,דבאתה וגוט" .(3.1.2000)'ע ,ןייבשפ 

.6א 'ע ,ץראה ."ומצעב םירזה תא שרגל הצור אל דחא ףא" .(5.2000)'ע ,ןייבשפ 

דצמ ."לארשיב הלשממה תוינידמו הדובע ירגהמ אשונב תורעה המכ" .(2000)'א ,פמק 

.35-34 'ע ,ינש 

,תילארשי היגולויצוס ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב" .(1999)'א ,םר 
.145-99 ,(1>ב 

ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי .ופי־ביבא לת םורדב םירז םידבוע .(1999)'י ,לנש 
.תוינידמ 

תוינידמ לע תויתלשממ תותומע לש ןתעפשה" .(2000)'א ,רגניזו 'ט ,ןומולס ,'א ,ינורש 

היגולויצוסל גוחה ,תינוירנימס הדובע ."םירז םידבוע יבגל הלשממה 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו 

 Abrahamson, M. (1996). Urban Enclaves. Identity and Place in America. New
 York: St. Martin's Press.

 Alexander, M. (1999). "City Template: Tel-Aviv/Yafo: Report to MOST

 MPMC Project". Tel Aviv.

 Appadurai, A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of

 Modernization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Baldwin-Edwards, M. and Schain, M.A. (1994). "The Politics of Immigration:
 Introduction". In M. Baldwin-Edwards and M.A. Schain (eds.), The Politics

 of Immigration in Western Europe (pp. 1-16). Essex: Frank Cass <fe Co.

 Bartram, D. (1998). "Foreign Workers in Israel: History and Theory".
 International Migration Review, 32, 303-325.

 Bäsch, L., Glick-Schiller, N. and Szanton Blanc, C. (1994). Nations Unbound:

 Transnational Projects, Post-Colonial Predicaments and
 Deterritorialized Nation-States. Amsterdam: Gordon and Breach Pub.

 Beck, U. (1997). The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the

 Global Social Order. Blackwell Publishers, Polity Press.

 Bender, T. (1999). "Intellectuals, Cities and Citizenship in the United States:

 The 1890s and 1990s". In J. Holston (ed.), Cities and Citizenship (pp. 21

 41). Durham, North Carolina: Duke University Press.

 Berlin, I. (1969 [1958]) "Two Concepts of Liberty". In Four Essays on Liberty.

 Oxford: Oxford University Press.

 Borowosky, A and Yanay, U. (1998). "Temporary and Illegal Labour Migration:

 The Israeli Experience". International Migration, 35, 495-509.

 Calavita, K. (1992). Inside the State: The Bracero Program, Immigration and

 the INS. New York: Routledge.

 Calhoun, C. (1994). "Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity and

 Self-Determination". In C. Calhoun (ed.), Social Theory and the Politics
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 of Identity (pp. 304-336). Oxford: Blackwell Publishers.

 Castells, M. (1997). The Power of Identity. London: Blackwell.

 Castles, S. and Miller, M. (1993). The Age of Migration. International

 Population Movements in the Modern World. New York: Guilford Press.

 Delia Porta, D. (1995). Social Movements and the State. Badia Fiesolana:

 European University Institute.

 Delia Porta D. and Diani, M. (1999). Social Movements, An Introduction.
 Oxford: Blackwell.

 Featherstone, M. and Lash, S. (eds.) (1999). Spaces of Culture: City, Nation,

 World. London: Sage Publications.

 Freeman, G. (1986). "Migration and the Political Economy of the Welfare
 State". The Annals of the American Academy of Political and Social
 Sciences, 485, 51-63.

 Haas, P. (ed.) (1992). "Knowledge, Power, and International Policy
 Coordination". International Organization, 46( 1) (Winter) (special issue).

 Holston, J. (ed.) (1999). Cities and Citizenship. Durham, North Carolina: Duke

 University Press.

 Holston, J. and Appadurai, A. (1999). "Introduction: Cities and Citizenship". In

 J. Holston (ed.), Cities and Citizenship (pp. 1-18). Durham, North
 Carolina: Duke University Press.

 Jacobs, J. and Fincher, R. (1998). "Introduction". In R. Fincher and J. Jacobs

 (eds.), Cities of Difference (pp. 1-25). New York, London: The Guilford
 Press.

 Jacobson, D. (1996). Rights Across Borders: Immigration and the Decline of

 Citizenship. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 Kasarda, J.D. (1989). "Urban Industrial Transition and the Underclass". The

 Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 501,
 26-47.

 Kemp, A., Raijman, R., Reznik, J. and Schammah, S. (2000). "Contesting the

 Limits of Political Participation: Latinos and Black African Migrant
 Workers in Israel". Ethnic and Racial Studies, 23(1), 94-119.

 Kofman, E. (1998). "Whose City? Gender, Class, and Immigrants in Globalizing

 European Cities". In R. Fincher and J. Jacobs (eds.), Cities of Difference

 (pp. 279-300). New York, London: The Guilford Press.

 Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority

 Rights. Oxford, New York: Clarendon Press.

 Loveless, S., McCue, S., Surette, R. and Norris Tirrel, D. (1996). Immigration

 and Its Impact on American Cities. Westport, Connecticut: Praeger.

 Melucci, A. (1989). Nomads of the Present: Social Movements and Individual

 Needs in Contemporary society. Philadelphia: Temple University Press.
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 Menahem, G. (2000). "Jews, Arabs, Russians and Foreigners in an Israeli City:

 Ethnic Divisions and the Restructuring Economy of Tel-Aviv, 1983-96".

 International Journal of Urban and Regional Research, 24(3), 636-654.

 Menahem, G. (forthcoming). "Urban Civic Worlds: A Conceptual and Empirical

 Exploration". Local Government Studies.

 Miller, M. (1981). Foreign Workers in Western Europe. An Emerging Political

 Force. New York: Praeger.

 Miller, M. (1989). "Political Participation and Representation of Noncitizens".

 In W.R. Brubaker (ed.), Immigration and the Politics of Citizenship in

 Europe and North America (pp. 129-144). London: University Press of
 America.

 Muller-Rommel, F. (1989). New Politics in Western Europe. Boulder:
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הדובעה־ירגהמ לש תיבחרמה־תיתרבחה תולדבתהה םגד 

ביבא ־לתב 

**ינימינב באויו *לנש קחצי 

אובמ 

ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש תובשייתהה תעפותל הנושארל ונעדוותה רשאכ 

היתונוכשב תמקוממה תינתא השינב זכרתהל םיטונ םהמ םישילש ינשכש ונל ררבתה 

רשעכב םירזופמ םהמ שילשכש דועב - ןנאש־הונ תנוכש ביבס - ריעה לש תוימורדה 

םוקמ תריחב לע ועיפשהש םימרוגה לש תינושאר הניחב .ריעה יבחר לכב תופסונ תונוכש 

תוותסהל ןוצרה ידי־לע וענוה תוצובקה יתשש ונתוא הדמיל הדובעה־ירגהמ לש םירוגמה 

לקי הדובעה־ירגהמ תנוכשבש התנומא תא השיגדה םינייאורמ לש תחא הצובק .בחרמב 

.הדובע־ירגהמ רחא יתרטשמ דוצמ לש הרקמב הנוכשה לש ינועבצה ןומהב םלעיהל םהילע 

ןויסינב ךבתסת אל הרטשמה היפלש חוכ לש השוחת םהב עטנ םירזה יוביר ,ךכל רבעמ 

־ירגהמ רחא םישופיחש וכירעה ,םתמועל ,םירחא .הדובע־ירגהמ לש ינומה שוריג עצבל 

תוקחרתה ןכלו ,םיזכורמ םה ןהבש תונוכשב םירבדה עבטמ םיעצבתמ םייקוח־אל הדובע 

תודע .םייקוח־אל םידבוע רחא דוצמב תודכליהה ןוכיס תא ןיטקהל היושע הלא תונוכשמ 

דעווה ישאר םע וניתוחישמ ונלביק בחרמב הדובעה־ירגהמ לש האווסהה תונויסגל תפסונ 

דציכ תועצה ונתיאמ ושקיב םה ,ונל וקפיסש עדימל הרומתב .םייאקירפאה םידבועה לש 

ידי־לע תודכליהה ןוכיס תא ןיטקהל ידכ הביבסב טולבלמ וא תורצב ךבתסהלמ ענמיהל 

.םילארשי םע םירתוימ םיתומיעמ ענמיהל ידכו הרטשמה 

לש תולבגמה וטלב הדובעה־ירגהמ לש תונושה תויבחרמה תויגטרטסאה עקר לע 

וא זוכירה תמצוע תא םינחוב הלא םידדמ .תיבחרמ תולדבתה לש םייתרוסמ םידדמ 

־תוצובקש החנה ךותמ ,ףיצרו ביצי ,ילרטינ בחרמב תויתרבח תוצובק ינב לש רוזיפה 

לא רזפתהל תוטונה תוצובקש דועב ,ןהלש םירוגמה בחרמב לדבתהל תוטונ םיילוש 

תוחנהה ןיב המאתהה־יא .תיללכה הרבחב בלתשהל םג ליבקמב תוטונ בורה תונוכש 

הלא ללוכ - הדובעה־ירגהמ לש יתרבחה דודיבה ןיבל םימייקה םידדמה לש תויומסה 

םידדמ עיצהלו הלא םידדמ שדחמ ןוחבל ךרוצה תא ררוע ־ בחרמב רזפתהל ורחבש 

לדומ .םירוגמה תסורפת ןיבל יתרבח דודיב ןיב רשקה תא ןוחבל םירשפאמה םימילשמ 

,םהלש םוימויה ייח בחרמב טועימ תוצובק ינב לש תולדבתהה תניחבב דקמתמה ,הזכ 

לש םירוגמ ירוזאו תרושקת תותשר לש תולדבתה תדידמל יללכ לדומכ ונידי־לע עצוה 

איה יחכונה רמאמה תרטמ .(Schnell <fe Benjamini, 1999) תויתרבח תוצובקו םיטרפ 

ןיב םילדבהה תשגדה ךות ,ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש תולדבתהה יסופד תא ןוחבל 

םירזה לש ינתאה זוכירה ימוחתב רוגל ורחבש הדובעה־ירגהמ לש תולדבתהה יסופד 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םדאה תביבסו היפרגואיגל גוחה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיעוציב רקחו הקיטסיטטסל גוחה ** 
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דמעמהמ םילארשי לש תונוכשל רזפתהל ורחבש הדובעה־ירגהמ ןיבל ,ןנאש־הונ תנוכשב 

תוצלחיהל חרכהב רושק וניא םירוגמה בחרמב רוזיפש איה תירקיעה ונתנעט .ינוניבה 
.יתרבחה רוריבהמ 

תונורקע עיצמו םימייקה םילדומה לש םהיתולבגמ תא ןייצמ רמאמה לש ןושארה קרפה 

הדידמה ילכ לש ותגצהל סיסבכ תאז לכ ,םוימויה ייח בחרמב תולדבתה תדידמל םייפולח 

הדובעה־ירגהמ לש תובשייתהה יכילהת תא רקוס ישילשה קרפה .ינשה קרפב ןודינה 

־ירגהמ לש תוצובקה יתש לש תיבחרמה תולדבתהה לש םגדה חותינל עקרכ ,ביבא־לתב 

לדומה לש תונורתיה חותינב םכוסמ ןוידה .יעיברה קרפב עצומ אוהש יפכ ,הדובעה 

.םוימויה ייח בחרמב תויתרבח תוצובק לש ןתולדבתה תנבהל עצומה 

יגשומ ןויד ־ תיבחרמ תולדבתה 

הרדה יכילהת לש האצותכ יתצובק־ןיב דודיב לש בצמכ רדגומ "תולדבתה" גשומה 

ךות בחרמב תויתרבח תוצובק לש דודיבל םחייתמ "תיבחרמ תולדבתה" גשומהו ,תיתרבח 

תא לעופב םידדומ םילבוקמ םידדמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .תוילאירוטירט תויגטרטסאב שומיש 

לש תוצובק שמח .בורה תייסולכוא לש תסורפתל סחיב טועימ תוצובק לש תסורפתה 

זכרתהל הייטנה תמצוע" ,"תיבחרמ תוסנכתה" ,"יבחרמ ןויווש־יא" :םויכ תולבוקמ םידדמ 

לש םיגוש םיטביה םידדומ הלא םידדמ ."דודיב"ו "תוצבקתה" ,"ריעה זכרמל בורק 

תא םינחוב רתויב םיללכושמה םידדמה .תויתרבח תוצובק לש םירוגמה ירוזא תסורפת 

ןיב תינויווש תסורפת רוצייש ןפואב טועימ תייסולכוא שדחמ םקמל שרדנה ץמאמה 

Liberson, 1981; Morgan, 1983; Morrill, 1991; Waldorf,) בורהו טועימה תויסולכוא 

 1998 ,1993; Wong).

ןיב רשקה .תשדוחמ הניחב תובייחמה תודחא אצומ־תוחנה םיחינמ םילבוקמה םידדמה 

־תחנהכ לבקתמ ,םירוגמה תסורפתב דדמנ אוהש יפכ ,יבחרמה דמימל יתרבחה דמימה 

.(Harvey, 1989) שבוגמ יטרואית ןועיט תועצמאב ענכשמ רבסהב הכוז הניאש אצומ 

םיסחי היפלש ,םייהקרוד לש הירואיתב ןרוקמש אצומה־תוחנה תא ןטושפכ לבקמ רקחמה 

Gregory, 1978;) הייסולכוא תוצובק ןיב םייתרבח םילדבהל םירוטקידניא םניה םייבחרמ 

 1987 ,Boal). ןיב םילדבהה תמצוע ןיב טושפו רישי רשק םייקתהל יופצ ,ךכל םאתהב

.םהירוגמ יבחרמ ןיב הדרפהה תמצוע ןיבל תויתרבח תוצובק 

החנה הנומט ,בחרמב תיגויווש־אל תסורפת םידדומה ,תיבחרמה הדרפהה ידדמב 

ידי־לע םיבתכומ םדא־ינב לש םלועה־תופקשהו םויקה יאנת ,תויוהזה היפלש היומס 

תוביציו תופיצר חטש־תודיחיכ םירדגומ תומוקמ .(locale) םירג םה ובש םוקמה 

לש ןתולדבתה לע דמלל םירומא תסורפתה ידדמ םא .תיסחי םירוגס תולובגב תומחותמה 

לש תאז הרדגה .םוקמה תולובג לש תוריגסה תמצוע תא דודמל םירומא םה יזא ,תוצובק 

־ינב לש תויתרבחה תויוהזהו םלועה־תופקשה ,םויקה יאנתש יומס ןפואב החינמ בחרמה 

םדא־ינב לש הייטנה ,ךכל רבעמ .םירוגמה םוקמל םהינכש ידי־לע רקיעב םיבצועמ םדא 

םמלוע־תופקשהו םהיתויוהז תא שבגל םתייטנ דצל ,םהל םימודה םירחאל תונכשב רוגל 

בחרמב םיינגומוה םירוזא לש םתווהתה תא םימיצעמ ,("ןכשה טקפא") םהינכש יפ־לע 

הלא תוחנה ,ונתכרעהל .םינוש תומוקמ לש םהיבשות ןיב תויונושה תא םג ומכ ינוריעה 
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הדבועהו םיילכלכה ןוניסה ינונגנמ .היצזילבולגה ןדיע לש תואיצמה ןחבמב תודמוע ןניא 

לש יתרבחה (status) בצימב יולת םהבוגש תוריכש ימדמ תונהיל םיפאוש םיתב ילעבש 

תודמעמ ינבל תונכשב ררוגתהל םיטרפהמ קלח לש הייטנה תא םנמוא םיקזחמ םתנוכש 

םתלוכי הלדג ןכ םיללכתשמ תרושקתה יעצמאש לככ ךא ,(Harvey, 1989) םהל םימוד 

תנוכשל ץוחמ םירגה םירחא םע תויתועמשמ תרושקת תותשר חתפל םדא־ינב לש 
.םהירוגמ 

םדא־ינב לש םייחה יאנת בוציעב תושדחה תרושקתה תותשר לש ןתובישחל תועדומה 

לש תמוצכ םוקמ הרידגמ איה .(locale) םוקמ גשומה תא שדחמ רידגהל יסיימ תא הענכש 

תוכמתנ רשאו םוקמה תולובגב חרכהב תומסחנ ןניאש ,(Massey, 1984) תרושקת תותשר 

תוילקול תויוברת לש הכרעה דצל םיילבולג םיבחרמל תוחיתפ לש שדח יתוברת סותאב 

 (1996 ,Castells). לש תויוהזה הנבמ לע היצזילבולגה לש התעפשה תא םישיגדמ םירחא

,תולוז תוימואלניב תוחיש ןוגכ תוימלועה תרושקתה תותשרב םיבלתשמה ,םדא־ינב 

,םיבכרומ תוהז ימקרמ לש םתושבגתה תא םישיגדמ םירקוח לש הרוש .המודכו טנרטניא 

,תוחיתפ ןהיפלכ םילגמ רבדב םיעגונה םיטרפהש תוסחייתה־תוצובק לש יוביר םינייצמו 

Bauman, 1995; Giddens, 1991;) רחא דצמ ,תוביוחמ לש תלבגומ המרו ,דחא דצמ 

 2000 ,Slevin). לע םהלש תרושקתה תותשרמ רכינ קלח ססבל חונ םישח הלאכ םישנא

םיסחי לש שוביגו הקומע תישגר תוברועמ םיבייחמ םניאש םינווגמו םיקוחר םירשק 
.םיינושאר 

חרכהב תדמוע הניא םיינגומוה םניה ריעב םייתרבח םירוזא היפלש אצומה־תחנה 

המודב םיינגומוה םייתרבח םירוזא ושבגתה אל הפוריאב תובר םירעב .תואיצמה ןחבמב 

םינילופורטמב םגש ךכל תועדומה תרבוג תונורחאה םינשב .םייאקירמא־ןופצה םירברפל 

םיינגורטה םייתרבח םירוזא רתויו רתוי םישבגתמ ,תורחא םירעב םג ומכ ,םייסקסולגנאה 

.(Short, 1989; Racine 8c Mager, 1997) םיבטוקמ וליפאו 
וניה ינוריעה יתרבחה בחרמה היפלש הסיפתה יכ הרעשהה תא תולעמ הלא תודבוע 

הפיאשה ידי־לע רקיעב הנזוה - יריפמא שושיאל ןיידע הניתממש הסיפת - ינגומוה 

בחרמב תונכשש םג דמלמ ןויסינה .םיטושפ םידדמ לע םיססובמה םייזטרק םילדומ תונבל 

Fischer, 1984;) יתרבחה דמימב תונכש יסחי לש שוביג דוע תבייחמ הניא םירוגמה 

 1977 ,Porteous). תומלוע םמצעל שבגל םייושע תויתרבח תוצובקו םדא־ינב ,ןכ לע רתי

םינכש םירידמ םה םתרגסמבש ,ףתושמ םייח ןונגס לע םינעשנה םייתוברת־םייתרבח 

םיקוחר םימוקימב םירגש םהל םימודה םירחא םיללוכו הצובקל םיכייתשמ םניאש םירחאו 

.(Foucault, 1997; Schnell, 1999) הזמ הז תיסיפ הניחבמ 

שוביגה יכילהת תנבהל םייטנוולר םניא םימייקה םידדמה יזא ,תונוכנ הלא תוחנה םא 

,ריעב תויתרבחה תוצובקה ןמ קלח תוחפל לש תויוהזהו םלועה־תופקשה ,םויקה יאנת לש 

דדמ .םימייקה םידדמה תא םילשיש תיבחרמ תולדבתה לש לדומ תונבל ךרוצ ררועתמו 

הינבהב "םיליעפ םינכוס"כ םיטרפ לש הלועפה יסופד לש הניחב לע ןעשיהל בייח הזכ 

בחרמ לאכ "םדאה־ינב לש םוימויה ייח בחרמ"ל סחייתהלו ,םהייח תואיצמ לש תיתרבחה 

תיירואית אוה לדומה תיינבל יגשומה סיסבה ,ןכ םא .םהייח תואיצמ תא םיבצעמ םה ובש 

תא הז םיבצעמ יתרבחה הנבמהו - ליעפ ןכוסכ - םדאה היפלש ,סנדיג לש שדחמ הינבהה 

םה הבש הריזה - םדאה־ינב לש םוימויה ייח בחרמב שחרתמ תידדהה הינבהה ךילהת .הז 

עבונ בחרמל יתרבחה הנבמה ןיב רשקה .תויתרבחה תומישמה עוציבב םיפתתשמ 
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םילולסמב םדא־ינב לש העונת בייחמ םירחא םע תויתרבח תומישמ עוציבש הדבועהמ 

־ינב .(Hagerstrand, 1975; Pred, 1989) בחרמב ןמוקיממו תומישמה יפואמ םיבייחתמה 

םהיתועונת ילולסמ לש ןה אצומ־תדוקנכ םתיב ביבס םהלש םוימויה ייח תא םילהנמ םדא 

םייתיב םילגעמכ םירדגומה םילגעמב ,םהלש (orientation) תונווכמה תוכרעמ לש ןהו 

ימצעה־ תנומתו םלועה־תנומת לש ןשוביגב םימילשמ םידיקפת שי לגעמ לכל .םיינוציחו 

.(Buttimer, 1976, 1981; Giddens, 1984) םדאה לש 

ייח לש םיבחרמב םדא־ינב לש שומישה יסופדב הזמ הז לדביהל םייושע םייח תונונגס 

םה םמיעש "םייתועמשמה םירחאה" ,תימוימויה תוליעפה ילגעמ ־ םהלש םוימויה 

םילוכי םייח תונונגסב םילדבה .םיפתתשמ םה ןהבש תויתרבחה תומישמהו ,םיעעורתמ 

תויורשקתהל האוושהב םינפ לא םינפ םירשק לש םתויזכרמ תדימב יוטיב ידיל אובל 

וא םיינטילופורטמ םירשק תמועל םיילקול םירשק לש םתויזכרמב ;היצקינומוקלט יעצמאב 

תומישמה לש ןייפואבו ;םיסייגמ םהש םייתועמשמה םירחאה לש םייפואב ;םיילבולג וליפא 

.ףתתשהל םירחוב םה ןהבש תויתרבחה 

ייח בחרמב שומיש לש םינוש תונונגס יוהיזב ןודל טעממ יפרגואיגה חישהש יפ־לע־ףא 

תוסחייתהה תטלוב הז ןויד תרגסמב .םייח תונונגס המכ ןיב הנחבה ןוידל התלע ,םוימויה 

לש אצומה־תוחנה לע הנוע רשאו יתנוכשה סופיטה תא םאותה ,יטסילקול םייח ןונגסל 

ינטילופורטמה םייחה ןונגסב ,הז תמועל .תיבחרמ תולדבתה לש םילבוקמה םילדומה 

Krupat,)ולוכ ןילופורטמה ינפ־לע םיסורפה תימוימוי תוליעפ יכרעמ םימייקמ םדא־ינב 

םירשק תוכרעמ םייקלו םלועב עונל םיברמ םדא־ינב םיילבולגה םייחה תונונגסבו ,(1985 

Webber,)והשלכ םוקמל םהלש תוכייתשהה תשוחת תושלחיה ידכ דע םייביטקינומוקלט 

ןונגסל תונווכמ ילעב םדא־ינב לש אוה ,םיפאיה תא ןייפאמה ,שדח םייח ןונגס .(1964 

,םילודגה םינילופורטמה יזכרמב בחרמהו ןמזה תסיחדמ םינהנה םישנא - ינוריע םייח 

תונווכמ ילעב תינמז־ובו - החפשמה יכרוצ ןובשח־לע םייטרפה םהיכרוצ תא םקפסב 

.(Short, 1989)ולוכ םלועה ינפ־לע תוסורפה היצקינומוקלט תותשר חותיפל 

;תיבחרמה תולדבתהה לדומ לש היינבל םידחא תונורקע םילוע ליעלש ןוידהמ 

תיתרבחה תואיצמב בלתשמה ליעפ ןכוסכ טרפה תמרמ ליחתהל בייח חותינה ,תישאר 
םיטרפ לש יבחרמ םגדמ לש תולדבתהה חותינ .ולש םוימויה ייח תא להנמ אוה הבש 

ץומיאב םג יוטיב ידיל האבש ,תפתושמ תוהז ילעב םינכוס לש תוצובק דגאל רשפאמ 

לש תיבחרמה תולדבתהה ,תינש .םהלש םוימויה ייח בחרמב שומיש לש םימוד םיסופד 

קר אלו ,םהלש םוימויה ייח לש םיבחרמל סחיבו םהירוגמ םוקמב דדמיהל תבייח םינכוסה 

לש הרדהל תיבחרמ היגטרטסאכ תיבחרמ תולדבתה .םירוגמה בחרמב םהינכשל סחיב 

דחאה בטוקב :םיבטק ינש ןיב שבגתהל הלוכי ,הנוש תיתוברת תוהזב םינייפאתמה ,םירחא 

בטוקבו ,םיילאירוטירט הרדה ינונגנמב שומיש לע רקיעב תנעשנ תוצובק לש תולדבתה 

תרושקתה תותשרמ םירחא לש הרדה לע רקיעב םינעשנ תולדבתהה יכילהת רחאה 

יתבכש־בר בחרמ לש יומיד רוציל ןתינ רחאה בטוקה יבגל .הצובקה ירבחל תויתועמשמה 

ןתוא לע ,תוחפל וקלחב ,םייקתמה יתוברת בחרמ המצעל תרצוי תיתרבח הצובק לכ ובש 

תרושקת תותשר לש הריצי אלל ךא םינכש םייתוברת םיבחרמ לש תוטנידרואוק 

.(Piette, 1990; Schnell, 1999)וללה םיבחרמה ןיב תויתועמשמ 

יבחרמב תולדבתהה ןיב רשיו טושפ רשק םייק יכ ועבק הקירמא ןופצמ םירקחמה בור 

םדא־ינב לש תוימוימויה תרושקתה תותשרבו תוליעפה יבחרמב תולדבתהה ןיבל םירוגמה 
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 (1987 ,Boal), יסופד תא ונחבש הינמרגמ םירקחמ .תורתוס תויודע םג תומייק ךא
הוולמ הניא וטגהמ םתאיציש םידמלמ תינמרגה הרבחב הדובע־ירגהמ לש תובלתשהה 

Nauck, 1988; Alpies,) תינמרגה תוברתב וא תינמרגה הרבחב םתובלתשהב חרכהב 

םידמלמ (Fried, 1963) ןוטסובב יברעמה עבורה ינופמ לע דירפ לש וירקחמ .(1990 

םיקלטיאה לצא ורצי ריעה ילושל םיוניפו ריעה זכרמב תיתיבה הירוטירטהמ םקותינש 

הרקחמ .ץבוקמב ריעה ילוש לא ורבעוה םהש יפ־לע־ףא ,תיתרבח היגולותפ לש תועפות 

ןמ רכינ קלח םהיפלש םימוד םיאצממ ףשוח (Buttimer, 1981)וגזלג ינופמ לע רמיטב לש 

ויה םהילאש ,םייטקפמוק תימוימוי תוליעפ יכרעמ םמצעל רוציל וחילצה אל םינופמה 

.םישק םירבשמ םלצא רצי הז בצמו ,יוניפה ינפל םילגרומ 

דדמה תיינב 

תימוימויה תוליעפה יבחרמל סחיב םיטרפ לש תיבחרמה תולדבתהה תא דדומ לדומה 

םהב םיעצבמ םיטרפהש םיבחרמל סחייתמה ,ילאירוטירט דמימ תללוכ תוליעפ לכ .םהלש 

םירחאה לש תויוהזל סחייתמה ,יתרושקת דמימו ,םהלש תוימוימויה תויוליעפה תא 

דדומ דדמה .םהלש תויוליעפה לוהינ ידכ ךות םמיע םיעעורתמ םיטרפהש םייתועמשמה 

ירבחל סחיבו תויתרבח תוירוטירטל סחיב םיטרפ לש דודיבה וא הפישחה תגרד תא 

לע דמלמ ילאירוטירטה דמימה .םהלש םוימויה ייח לוהינ ךלהמב תונוש תויתרבח תוצובק 

להנמ טרפה ןהבש תוירוטירט ןתואב תונוש תויתרבח תוצובק ינבל הפישחל תורבתסהה 

םיפתוש לש לעופב תוריחבה לע דמלמ יתרושקתה דמימהש דועב ,ולש םוימויה ייח תא 

תונונגסה ןיב ןיחבהל היושע דמימ לכב דודיבה תמצוע .תימוימויה תוליעפה לוהינל 
.תיבחרמ תולדבתה לש םינושה 

לש םירוגמה תיב - ףתושמ זכרמ ביבס םילגעמ העבראב דדמנ ילאירוטירטה דמימה 

,םדאה לש םיידיימה םינכשל סחייתמ (ידיימה בחרמה) הבורקה הביבסה לגעמ :טרפ לכ 

םילגעמה תשולש ;תיסחי םיקודה תונכש ירשק םמיע םייקל םיטונ םדאה־ינבמ קלחש 

ינוריעה בחרמה ראשלו הנוכשל ,םקוממ טרפה לש ותיב ובש ןנבמל םיסחייתמ םיפסונה 

ילגעמ השולשל סחייתמ יתרושקתה דמימה .<2001 ,רבהדלוגו לנש)ול רבעמש בחרמהו 

רבעמש תועשב םירבחו הדובעל םיתימע .היצקינומוקלט ירשקו םירבח ,הדובע :םייח 

םמלוע־תפקשה שוביגב םדאה־ינב בורל רתויב םייתועמשמה םירחאה םגיה הדובעל 

תיסחיה םתובישחש יפ־לע־ףא היצקינומוקלט ירשקל ונסחייתה ,ךכל רבעמ .םתוהזו 

תושדחה תויונמדזהה תא םיאטבמ הלא םירשק .םיבר םישנא יבגל הנטק תויהל היושע 

תלזוה .תוחתופמה תונידמב הייסולכואהמ קלחל הצקמ תרושקתה ןדיע לש תואיצמהש 

קר ןניה טנרטניאה תרושקת לש התרידחו תוימואלניבה ןופלטה־תוחיש לש ןהיריחמ 

תוצובק שי םויכ רבכ .וניניע דגנל שבגתמה יביטקינומוקלט םלוע לש תוינושאר תוינונס 

םיקירפ תמגוד ,םייתועמשמ םירחא םע םיצרמנ היצקינומוקלט ירשק תומייקמה הייסולכוא 

הבר תובישח סחייל םייושע הדובעה־ירגהמ םג .עדימה תיישעתב םידבועו םיבשחמ לש 

.אצומה־ץראב םהירבחו םהיתוחפשמ םע היצקינומוקלט ירשקל 

Schnell <fe) םיללקשמ םידדמו םיינושאר םידדמ :םיקלח ינשמ בכרומ דדמה 

 1999 ,Benjamini). םירחא ןיבל ןייאורמה ןיב סחיה תא םינחוב םיינושארה םידדמה
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ונפסוה הנכמל ןהו הנומל ןה .םינודינה םייחה ילגעמו תוירוטירטה ןמ דחא לכב ותצובקב 

ונבשיחו ,(הנכמב 0 ךרעמ האצותכ -"> יכרע עונמל ידכ) תוינכט תוביסמ רפסמה תא 

הפישח וא תולדבתה לש םיינוציקה םיבצמה תא השיגדמה תימתירגול היצקנופכ סחיה תא 

.תורחא תוצובק ינבל 

סחיכ תדדמנ (H) דדמנה בחרמל סחיב (i)ןייאורמ לש תינושארה תולדבתהה ,ןכ םא 

ללכ) דדמנה בחרמב םיבשותה רתי לש םרפסמ ןיבל (n) ותצובק ינב לש םרפסמ ןיב 

:<n הצובקה יגב תוחפ N םישנאה 

 1
 "(H),

S(H)i = in I —-—־ —3 .1 
 N(H)i - n(H)i + i- j\

עבראמ תחא לכב (SP) תינושארה תילאירוטירטה תולדבתהה תא בשחל ןתינ וז ךרדב 

םייתרושקתה םייחה ילגעמ תשולשמ דחא לכל ךרענ המוד בושיח .תונודינה תוירוטירטה 

 SO)). תא ראתל םינייאורמה ושקבתה םהבש תוגויאר לע בושיחה ןעשנ הלא םירקמב

N).=10) רתויב םהל םיבורקה םיתימעה תרשע לש יתצובקה ךוישה 

תיבחרמה־תיתרבחה תולדבתהה תדידמ לש יללכ לדומ :1 רויא 

תולדבתה 
־> 

תיבחדמ־תיתרבח 

םיינושארה םידדמה םיללקשמה 

ז,(ז) ^(ז) 

1 !,(ז) ¥;(1) 
\¥!(ז) = 

8?, (ידיימ בחרמ) 

5?!(ןנבמ) 

8?!!הנוכש) *־ ,*י —ך תילאירוטירט 

 (3),¥ (3);! 1

3?!*רבעמש בחרמה) 

30,(הדובע) 

30!(םירבח) 

50!(היצקינומוקלט) 

.Schnell <fe Benjamini, 1999 :רוקמ 

ינויח וניח 1־ל הווש םמוכסש (W) םיללקשמ תועצמאב םיינושארה םידדמה לולקש 

דחאה טביהה .הז תא הז םימילשמה םיטביה ינש בלשמ לולקשה ןונגנמ .ריהנ דדמ תריציל 

ללכ ךותמ םינושה תוליעפה ,לגעמבו תוירוטירטב הלבמ ןייאורמהש יסחיה ןמזל סחייתמ 
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לש םינוש םירשקהב תכשוממ תוהשש איה דדמה תחנה .תעצוממ הממיב ולש תורעה תועש 

הרישי הניא ןמזה תעפשה ךא .םדאה לע דמימ ותוא לש העפשהה תא תקזחמ םוימויה ייח 

רשקהב תונושה תויוליעפל םיסחיימ םדא־ינבש תיסחיה תובישחב םג בשחתהל שיש ןוויכמ 

הממיב ההוש (i) םדאש ןמזה ־ Ti(r) םא ,ןאכמ .םהלש םיילכלכה־םייתרבחה םייחה לש 

םאו ;דחא דצמ ,הירוטירט לכ לש תיסחיה תובישחה = Vi(r)־r, 1 הירוטירטב תעצוממ 

 (Ti(a = םדאש ןמזה (i) םינושה םייחה ילגעמב ותצובקמ םירחא םע תעצוממ הממיב ההוש,

לולקשה יזא ־ רחא דצמ ,םינושה םייחה ילגעמל סחיימ ןייאורמהש תובישחה = Vi(a)־1 

:תוירוטירטה עבראמ תחא לכ יבגל תובישחהו ןמזה לש הלפכמ אוה 

 W^TjWVifr) .2

:םייחה ילגעמ תשולשמ דחא לכ יבגלו 

 Wi(a)=Ti(a)Vi(a) .3

דמימה ימדקמ םג ךכו ,ןייאורמ לכ יבגל 1־ב םימכתסמ ילאירוטירטה דמימה ימדקמ 

החסונה תועצמאב תדדמנ תילאירוטירטה תולדבתההש ןאכמ .(1 רויא ואר) יתרושקתה 
:האבה 

 SP! =X Wj(r) Sf(r) .4
 4 territories

םיתימע :םייתרושקתה םיטביהה תשולשל סחיב ־ (SO) תיתרושקתה תולדבתההו 

:האבה החסונה תועצמאב תדדמנ ־ טנרטניאלו ןופלט־תוחישל םיתימעו ,םירבח ,הדובעל 

 SO; =X Wi(r) S"(a) י5 

 3 actions

ימוכסש ןוויכמ םיינושארה םידדמה לש תונוכתה לע םירמוש םיללקושמה םידדמה 

ךרעה ביבס םירפסמה ללכ ינפ־לע ערתשהל םילוכי דדמה יכרע .1 םה םיללקשמה 

םוימוי ייח לש םיבחרמב םילעופה םדא־ינב לע םידמלמ 0 יכרע :(־ ־» < SP/SO < + "'־) 

םתיצחמו םיקדבנה לש הצובקה ינב םניה םייטנוולרה םירחאה תיצחמ םהבש ,םיברועמ 

ייח לש םיבחרמב םילעופה םדא־ינב לע םידמלמ םייבויח םיכרע :תורחא תוצובק ינב םניה 

םה םהבש םיבחרמב םילעופה םדא־ינב לע םידמלמ םיילילש םיכרעו ;םילדבתמ םוימוי 

םיאטבמ +3־מ םילודג וא ־3־מ םינטקש םיכרע .םתצובק יגב םניאש םירחאל םיפושח 

םירחאל סחיב ,המאתהב ,תינוציק תולדבתה וא תינוציק הפישח לש םיבצמ ללכ־ךרדב 

תולדבתהה לש ללקושמ םוכס םג בשחל ןתינ ,תינורקע .רקחנה לש ותצובק ינבמ םניאש 

רקיעש הארנ ךא ,תיבחרמ־תיתרבח תולדבתהל דדמכ תיתרושקתהו תילאירוטירטה 

.בלושמ דדמ ללכל םפוריצב אלו ,םיכרעה ינש ןיב האוושהב אוה ןיינעה 

ייח בחרמל סחייתמו ותיבב םקוממה ןייאורמ לכל דרפנב תולדבתה דדמ בשוח הכ דע 

םקלח וא תיתרבח הצובק ינב םא הניחבל סיסב תווהל לוכי הז דדמ .ולש םוימויה 
לש יבחרמה םגדה יופימל סיסב םג ומכ ,תולדבתהל תפתושמ תונווכמכ םינייפאתמ 
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תופמ תריציו םהירוגמ תומוקמב םירקחנה יכרע לש היצלופרטניא תועצמאב תולדבתהה 

.היצלופרטניאה ךמס־לע תויטלפוזיא 

עדימה ףוסיא 

םהיניבמ םיעברא .ביבא־לתב הדובע־ירגהמ םישיש םע תונויאר לע ססובמ רקחמה 

םיפסונ םינייאורמ םירשעו ,ןנאש־הונ תנוכש לש יתנוכשה בחרמב יתטיש ןפואב ונמגד 

תונוכשב רזופמב םירגה םירז םידבוע םע םינייארמה לש תויורכיה ךמס־לע ונייאור 

ףיקמ רקחממ קלח וויה תונויארה .ביבא־לת םורדב הדובע,ד־ירגהמ לש השינהמ תוקחורמה 

תונויארו תוחיש ,תויפצת ,ןנאש־הונ תנוכשב םירוגמה בחרמ לש יתטיש רקס :ללכש רתוי 

םירקוחהש רחאל רבעוה יחכונה ןולאשה .ביבא־לתב הדובע־ירגהמ םע םינבומו םיחותפ 

תרקוחו ,םתייסנכב םיאקירפא םע ןגינ דחא רקוח :םנומאב וכזו םירזה תליהקל ורדח 

.ץראב םהייח לש םוליצ טקיורפב הדובע־ירגהמ לש הצובק םע הלועפ הפתיש תפסונ 

אל ,טרפב םיאקירפאה דצמו ,ללכב הדובעה־ ירגהמ דצמ םירקוחה וכז ובש ןומאל תודוה 

.םינולאשה תא אלמל השקבל םיבוריס ויה 

ירייד תא ןיימל םינייאורמה ושקבתה ,הנוכשה ירייד ללכ וקדבנ ובש ,ומצע רקסב 

םילארשי וא םישדח םילוע ,הדיל־תשבי יפל הדובע־ירגהמ :םתוהז יפ־לע ףתושמה תיבה 

לע תונעל טרופמ ןויאיר ונמייק םמיעש םינייאורמה םיעברא ושקבתה ךכל רבעמ .םיקיתו 

םיסחיימ םהש תובישחל ןכו םינייאורמה לש ןמזה תואצקהל וסחייתהש ,תודחא תולאש 

תויטנוולר תוירוטירטלו ,תורחא תוצובקמ וא םתצובקמ םירחא םע םייתרבח םירשקל 

םילגעמ העבראב ,רומאכ ,ורדגוה תויטנוולרה תוירוטירטה .םהלש םוימויה ייח לוהינל 

רדגומה ,ןנבמה :ףתושמה תיבב םיידיימה םינכשה תביבס :ףתושמ זכרמכ םתיב ביבס 

בכרה .ריעה ראשו :הנוכשה :ןייאורמה תיב תא םיפיקמה תובוחרה תעברא תועצמאב 

םהיבגלש םיתבה לכ ךסב הייסולכואה בכרה יפ־לע בשוח הנוכשבו ןנבמב הייסולכואה 

ולבקתהש תובושתה תא ונצביק ןנבמה יבגל :םיריידה תוהז לע עדימ תונויארב ונלביק 

תא ונצביק הנוכשה יבגלו :ןנבמב םימקוממה םיפתושמ םיתב העברא דע השולשל סחיב 

ורדגוה תויתועמשמה תרושקתה תותשר .הנוכשב ורקסנש םיתבה םיעברא ללכמ עדימה 

םע םינפ לא םינפ םישגפמב ןייאורמל רתויב םייתועמשמה םירחאה תרשע יוהיז תועצמאב 

תועצמאב םירשקבו הדובעה תועשל רבעמ םירבח םע םישגפמב ,הדובעל םיפתוש 

.היצקינומוקלט 

תמרב םיינושארה םידדמה ,דבלב תחא הנוכשב עצבתמ תולדבתהה בושיחש ןוויכמ 

תעפשומ תוירוטירט ןתואל תובישחהו ןמזה תאצקה קרו ,םיעובק םיראשנ ריעהו הנוכשה 

איה רבדה תועמשמ .םהלש םוימויה ייח בחרמב םינייאורמה לש שומישה יסופדמ 

לש האצות רקיעב םניה תיב־יקשמ ןיב תילאירוטירטה תולדבתהה ידדמב םילדבההש 

לש האצותכ םג יקלח ןפואב קרו ,ןנבמהו תיבה תמרב םהלש תולדבתהה תמצועב םילדבה 

.םוימויה ייח בחרמב םינוש שומיש יסופד 

םידחא םינייפאמ ראתנ ,הדובעה־ירגהמ לש תולדבתהה ידדמ תא בשחל הנפנש ינפל 

ןוימדה ןיגב תרשפאתמ תאזכ הללכה .רז דבוע לש סופיטבא לש םוימויה ייח בחרמ לש 

.םהיניבמ םיבר לש תויוליעפה יכרעמ ןיב יסחיה 
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הדובעה־ירגהמ לש םוימויה ייח בחרמ 

חתפמה הניח םהלש םוימויה ייח בחרמב הדובעה־ ירגהמ לש שומישה יסופד לש הנבה 

םירגהמה ידי־לע םיעבקנ הלא םיסופד ,רומאכ .בחרמב םהלש תולדבתהה יסופד תנבהל 

ונא הז רשקה ןיבהל ןויסינב .הנבומ יבחרמ־יתרבח רשקהב םילעופה םיליעפ םינכוסכ 

הריגה תכרעממ קלחכ ביבא־לתל הדובעה־ירגהמ תסינכ תא ןיבהל שיש םיחינמ 

O'Brien, 1992;) בושח דיקפת הב תואלממ תונידמ לש תולשממש תדסוממ תימואלניב 

 1998 ,Massey et al., 1993; Shuval <fe Leshem). רבעמ וניה תכרעמה ינייפאמב ןוידה

םינייפאמה דחא .תויטנוולר תודוקנ יתש שיגדהל יוארה ןמ ךא ,הז רמאמ לש וניינעל 

חלופמ הדובע קוש לש ומויק אוה םירגהמ תוטלוקה תורבחה לש םיטלובה םיינבמה 

ןיכומיס גיצמ (2000) לנש .(Piore, 1979)ינוינש הדובע־חוכל םישוקיב וב ורסמתהש 

םישימחה תונשב לארשי יחרזא םיברעה ובש ,לארשיב חלופמ הדובע קוש לש ודוסימל 

םישוקיבה תא וקפיס םיעשתה תונש דעו זאמ םישובכה םיחטשהמ םיניתשלפהו םישישהו 

הדימב הרושק 1993 תנשב לחה םירז םידבועב םיניתשלפה תפלחה .ינויגש הדובע־חוכל 

1997 תנשב .(Bartram, 1998 ;2000 ,לנש) הז ךילהת הדדועש הלשממה תוינידמל הבר 

לש ךכ־לכ לודג רפסמ תטילקב תומולגה תויתרבחה תויועמשמה תא הלשממה הניבה 

הדובע־ירגהמ םיפלא תששכ לש שוריג .ץראהמ םשרגל ןויסינב הביגהו ,הדובע־ירגהמ 

שוקיבהמ עפשוה םיסנכנה רפסמש ןוויכמ םירגהמה רפסמ תא ןיטקה אל הנשב 
,הז םע דחי .(םסרופ םרט ,לנש> שוריגה תוינידממ רשאמ רתוי ינויגש הדובע־חוכל 

לש הרדהל םילעופה ,םיפסונ םייטרקורויבו םייטילופ םיגרדל תלחלחמ תאז תוינידמ 

.(Rozenhek, 1999) תילארשיה הרבחהמ םירזה םידבועה 

לש יזכרמ דעיל וכפהנ ביבא־לת לש תוימורדה תונוכשהש ךכ ידיל ואיבה םימרוג ינש 

הלכלכב בלתשהל הלחהש ,ביבא־לתב ־ דחאה :םידעותמ־אלה רקיעב ,הדובעה־ירגהמ 

- רחאה ;ינויגש הדובע קושל לודג שוקיב חתפתה ,םיעשתה תונש תפוקתב תילבולגה 

םילועה ליבשב רוידה קושל ורזחוה ביבא־לת לש תוימורדה תונוכשב םיבר םיתב 

םיתבש ךכ ,רוזיאל םתסינכ רחאל רצק ןמז הלא תונוכש ושטנ וללה ךא ,םימעה־רבחמ 

,הליהק ייח םירזה םידבועה ושביג הלא תונוכשב .(1999 ,לנש> םייונפ ורתונ םיבר 

תויסנכ רסירתכב םידגואמה ,הקירפא תוצראמ םירגהמה לש םהיתוליהק דחוימב תוטלובו 

.(Rozenhek, 2000; Kemp, Forthcoming)הלועפ־דעו תועצמאב םילעופו 

תיזכרמה הנחתבו הנשיה תיזכרמה הנחתב תולבוגה תונוכשב ומקמתה הדובעה־ירגהמ 

ידי־לע הנושאר הסלכוא ןנאש־הונ תנוכש .םיטלוב םוקימ תונורתיב תונתינש ,השדחה 

־םרכו הוקתה ,םיזגראהו ארזע ,ןיטנרולפ ,אריפש תונוכשה הירחאלו ,הדובע־ירגהמ 

וכפהנ ,בונל'צ בוחר התוחפ הדימבו ,וביבסש תובוחרה ,ןנאש־הונ בוחרדמ .םינמיתה 

רתויש ,םירוגמה תונוכשב .הלוכ לארשימ הדובע־ירגהמ לש יוליבהו תוליעפה ידקומל 

תוצובק לש ןווגמ פוקסודיילק הווהתה ,םינומשה תונשב תוקיר ובצינ ןהיתוריד תיצחממ 

תוריעצ תוחפשמ ,םידיינ םיריעצ ,ךומנה דמעמהמ םיקיתו םילארשי ללוכה ,תויתרבח 

תונידמ םינומשכמ הדובע־ירגהמו םימעה־רבח תונידממ םילוע ,שדחה ינוניבה דמעמהמ 

תונוכשב הדובעה־ירגהמ לש תויטננימודה .(1999 ,לנש> תושבי עברא לע תושרפתמה 

־ירגהמ םניה הנוכשה יבשותמ 720/«ויפלש ,ןנאש־הונ תנוכש לע רקחמב תמגדומ הלא 

םיבשייתמו םיריעצ םניה םיפסונ 60/0־כ ,םימעה־רבח תונידממ םילוע םניה 6x ,הדובע 
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,תונושה תוצובקה .ךומנה דמעמהמ םיקיתו םניה רתיהו ,שדחה ינוניבה דמעמהמ םישדח 

םיתבה בורב .הנוכשה לכ ינפ־לע םירזופמ ,תונושה אצומה־תוצראמ הדובעה־ירגהמ ללוכ 

הרדס תובקעב .תונוש אצומ־תונידממ םירזו םילארשי לש תוברועמ תויסולכוא תוררוגתמ 

הדובע־ירגהמ ובזע ,1998 תנשב לחה ושחרתהש ,הדובע־ירגהמ לש םיינומה םירצעמ לש 

וויק ןהבש ,רתוי םיהובגה תודמעמה לש תוידוהי תונוכשל ורזפתהו הנוכשה תא םיבר 

.<2 רויא ואר) הרטשמה חוקיפמ קומחל 

ופי-ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש תובשייתהה ירוזא :2 רויא 

תונונשה תולובג '־י־— 

םירז םידנוע לש תעלבומ־תונונש 

ןהב םיררוגתמ םיוו םידבועש תונונש 
םינמיתה-םרכ'': ריעה-בי ; . 
ימרכור־קוש • 7 

 210,1 1 0 7_/ 1 ( ''7 '77 >7/

םישיש םע תוגויאר ךמס־לע ונבנ יסופיט הדובע־רגהמ לש תימוימויה תוליעפה יכרעמ 

יסופדב לדבהה טעמל ,רתויב הנטק התייה םינייאורמה ןיב תונושה תדימ .םינייאורמ 

לש םינוש תוליעפ יסופד ץומיא טעמלו ,םידעותמ־אלהו םידעותמה םידבועה ןיב יוליבה 

.יחכונה רקחמב ונללכ אל ןתואש ,הדובעה־ירגהמ ברקמ תוהמיא לש תונטק תוצובק 
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יכ הלוע רתוי בחרה רקחמהמ .םייאקירפא םינייאורמל קרו ךא וסחייתה תונויארה ,ןכ־ומכ 

שי הליהק לכל יכ םא ,םרקיעב םימוד תוליעפ יכרעמ םימייקמ תורחא תוליהק ינב 

.(1999 ,לנש> יוליבה יסופדב רקיעב יוטיב ידיל םיאבש םינוש םינייפאמ 

חול ואר)ותדובע תומוקמלו תיבל ונמז בור תא הצקמ יסופיט יאקירפא הדובע־רגהמ 

בור .עובשב םימי השיש ךשמב דחא הדובע םוקממ רתויב דבוע רגהמה םירקמה בורב .(1 

בחרמב תוררוגתמה תוילארשי תוחפשמ לש תיב־יקשמב םידבוע םייאקירפאה םידבועה 

תוחפשמ יתש לצא םויב תועש רשעכ םידבוע םה תובר םימעפ .ולוכ יגטילופורטמה 

ףוס בושיח אלל) עובשה ימיב דבועל יצחו הדובע תועש עשתכ ובשוח עצוממב .תונוש 

םידבוע ואצמנ .םינוש םידבוע ןיב תונוש האצמנ הדובעה תועש רפסמ תניחבמ .(עובשה 

.םויב תוחפו תועש עבשכ קר ודבעש תודבוע דצל הממיב תועש הרשע־שולש דע ודבעש 

תועיסנב תופסונ יצחו העשכו הדובעב תוכורא תועש םילבמ הדובעה־ירגהמש עבונ ןאכמ 

תונוש תמייק תועיסנב םג .הממיב תועש הרשע־תחאכ לכה ךס ־ הרזחבו הדובעל 

הדובעה־ירגהממ קלח לש תרשפתמ־יתלבה תוביוחמה תא רתוי דוע השיגדמה ,תיתועמשמ 

(םויב דחא תיבמ רתוי ללכ־ךרדב) םיתב יוקינב םידבועה הדובע־ירגהמ :םתדובעל 

לש תוכורא תועשל םתוא תבייחמה הדבוע ,ןילופורטמה יבחרמ ללכמ תוחוקל םיאצומ 

.םהיתב לא םהמו םינושה הדובעה תומוקמ ןיב העיסנ 

יוטיב ידיל אב םידעותמ־אלה ןיבל םידעותמה םידבועה ןיב ירקיעה לדבהה ,רומאכ 

םידעותמ־אלהש דועב ,הנוכשב רתוי בר ןמז םילבמ םידעותמה םידבועה - יוליבה יסופדב 

.םהל תונכשב םירגש םירבח םע םייטרפה םהיתבב רתוי םילבמ 

יקוח־אל רז דבוע לשו יקוח רז דבוע לש ןמז תאצקה יסופד :1 חול 

תוליעפ (עובש ףוס אלל)םויב תועש עצוממ 

םייקוח ־אל  םייקוח 

 8.0  8.0 תיבב םירודיסו הניש 

 3.5  2.0 תיבב יוליבו םירבח 

 0.5  0.5 היצקינומוקלט 
 12.0  10.5 תיבב ב"חס 

 0.5  0.5 םירודיס 

 9.5  9.5 הדובע 

 0.5  2.0 הליהק 

 1.5  1.5 תועיסנ 

 12.0  13.5 תיבל ץוחמ ב"הס 

תוילארשי תוחפשמ לש םייטרפ םיתבב הנושארבו שארב םילהנתמ הדובעה ייח 

.ץראב םהייחל םייתועמשמ םירחאכ םהיקיסעמ תא וגיצה אל םידבועה בור .תודימא 

הדבועה .םהלש היצזיביטקייבוא לש וא םיקיסעמה יפלכ תופיקש לש סחי הלוע תונויארהמ 

דמעמב דיתעב בלתשהל םישקבמה םיליכשמ םניה םייאקירפאה םידבועה ןיבמ רכינ קלחש 

רושימל םהיקיסעמ םע םהיסחי תא םצמצל םתייטנ תא תקזחמ םהיתוצראב ינוניבה 

הייטנ םילגמ היינב ירתאב םיקסעומה הדובע־ ירגהמ .דבלב (instrumental)ינרישכמה 
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ןיא הדובעה תביבסבש ןאכמ .הדובעה־ירגהמ םהיתימעל רובחלו םילארשימ לדבתהל הקזח 

תובוחרה יתמוצ .םילארשי ןיבל הדובעה־ירגהמ ןיב םייתועמשמ םיסחי טעמכ םיחתפתמ 

םידבועה בור יכ םא ,הדובע שופיחל בושח דקומל וכפהנ םיחתפתמ םידבועה יקוש םהבש 

יקושב תפטוש תולתמ םתוא תוררחשמה רתוי תוביצי הדובע תורגסמ םמצעל םירצוי 

םג םיווהמ םהו ,םידבועה לש אצומה־תוצרא יפ־לע םינגרואמ הלא םיקווש .םידבועה 

.קושה תושירדל תופשחיהבו הדובעה קוש תרכהב םישדח םידבועל עויס לש םידקומ 

תויוהזה שוביגב יזכרמ דיקפת שי םיילמרופ־אלה הדובעה יקושב הטילשה לע תורחתל 

םירבח לש םתובישח תשגדהבו םאצומ־תוצרא יפל םידבועה תוצובק לש תויתרבחה 

.ץראב תויחל םהייוכיס תעיבקל אצומ־ץרא התואמ 

הדובעה־ירגהמ לש תוהזה בוציעב בושח דיקפת ןכ־סג שי הדובעל תיבה ןיב תועיסנל 

בחרמב ענטצהל תלוכי אלל םילארשיל םתוא תפשוח סובוטואב העיסנה .ץראב "םירז"כ 

םיטבמה םהל םימרוגש תוחונה רסוח תשוחת לע םיחוודמ םיבר .םיבר םירזב סלכואמה 

תא םהמ תענומ סובוטואה לש הרוגסה הביבסה .םיילארשי םיעסונ לש םיכשמתמה 

םימק הדובעה־ירגהמ דיל ובשייתהש םילארשי ,םיתיעל .הלא םיטבממ קומחל תורשפאה 

תונכשהמ הדילס תנגפה ךות ,הזכ אסיכ הנפתמשכ דיימ רתוי קוחר אסיכל םירבועו 
.רזה דבועל תצלואמה 

םירזל הברקמ הדילס תופשוח הדובעה־ירגהמל תונכשב םירגש םילארשי לש תודמע 

םיסרטניאב םיעגופ םירזהש הנומאהמ ועבנ רתויב תוילילשה תודמעה .תוביס ןווגמ לשב 

םג תועמשומ םינכש ברקב ,ךכל רבעמ .<2000 ,לנש> ילארשיה םידבועה דמעמ ינב לש 

םהיתודידמו םפוגמ םיפדמה םימיענ־אל תוחיר לע הנולת ןוגכ ,תונעזגב תולבוגה תודמע 

,םינמור יפלכ רקיעב תועמשנ הלא תודמע .לארשי תונב לש ןתמות לע םויאהו ,םירזה לש 

הקזחה הייטנה תא םאות הז אצממ .םיאקירמא־טורד יפלכ תוחפו ,םיתאיסאו םיאקירפא 

םינווגמ םידעילו רתוי בר ןמז ךשמל ירוביצה בחרמל תאצל םיאקירמא־םורדה לש רתוי 

.<1999 ,לנש> םילארשי םע םישגפמ םג םירצונ םהבש רתוי 

ןוכנ הז אצממ .הדובעה־ירגהמל רתויב תיתועמשמה הכימתה־תצובק םניה םירבחה 

.םיאושנ־אל לש תיב־יקשמב רדחל תושפנ יתש לש תופיפצב םייחה םיקוורל רקיעב 

ברקב הדבכ דודיב תשוחת םירצוי תילארשיה תואיצמהמ קותינהו החפשמהמ קוחירה 

קימעמ תובוחרלו הפקה־יתבל תאצל םידעותמ־אלה םידבועה לש םששח .הדובעה־ירגהמ 

,תודידבמ םילבוס דועיסב םיקסעומה םייניפיליפה םידבועה םג .תודידבה תשוחת תא 

םתושרל ודמעיש ילבמ םידבוע םה םמיעש םישישקל תכשוממה תודימצב הרוקמש 

,אצומה־ץראמ םירבח ידי־לע אלוממ רסחה ללחה .םיחתמ קורפל תוקיפסמ תויונמדזה 

רגתסהל םיטונ םיאקירפאה עובשה עצמאב .תושבוגמ תוירדילוס־תוצובקל םיכפהנש 

תורידב םינכש םירייד םע שגפיהל םיברמ םה .בחרמב תוותסהה תוינידממ קלחכ םהיתבב 

ןכ םא ךפהנ תיבה .דדועתהלו דדועל ,הקיסומ עומשל ,חחושל ידכ תופופצהו תונטקה 

םייחה םימייקתמ הז בחרמב .הדובעה רחאלש תועשב םייחה תרגש לש תירקיעה הריזל 

.תיבב ללכ־ךרדב תועצבתמה תויטרדנטסה תויוליעפה לע ףסונ ,םירבחה םע םייתרבחה 

.הליהק לכל םינוש םידקומ ביבס םישבגתמ הליהק ייח לש רתוי םיילמרופ םיטביה 

תרגסמכ הליהקה ירשק תא תדסממה תנגרואמ תרגסמ תקפסמ הייסנכה םיאקירפאה ברקב 

יסופד םג ומכ ,והשלכ טוליש ידי־לע םיניוצמ םניאש םיפתרמב תויסנכה םוקימ .תכמות 

תויעובשה תושרדב .םיאקירפאה לש תוותסהה תוינידמ תא םישיגדמ ,הייסנכב תוליעפה 
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םע ךסכתסהלמ ענמיהל ,םעונ יכרדב םילארשיה םע גוהנל דציכ םירבחה תא םיחנמ 

תליהקב תירוביצה בלה־תמושת תא דקמל אל ידכ ,ךרוצה תעשב רתוולו םילארשי 

יסופד לע הייסנכב תוצרהל הליהקב ליעפ ינממ שקיב םישגפמה דחאב .םירוחשה 

לש יבויחה היומיד לע רומשל דציכ םירבחה תא ךירדהל ידכ ,לארשיב םילבוקמ תוגהנתה 

יפוסב רקיעב טרפה לע העיפשמ תויסנכה ביבס תדסוממה תיתליהקה תוליעפה .הליהקה 

.עובשה ימי ךלהמב תויסנכב םייתרבח םישגפמ םג םעפ ידמ תללוכ איה ךא ,עובש 

,הדובעה תועש רחאל םהיתבב רגתסהל ןכ־מג םיטונ היסא חרזמ־םורדמ םידבועה 

תולשובמש תויתרוסמ תוחורא ביבס תדקמתמ םהלש תטלובה תיתליהקה תוליעפהו 

לש תוצובק תללוכה לגרודכ תגיל םימייקמ םיאקירמא־םורדה .תוצובקב תולכאנו 

ףוחב עובש יפוסב םימייקתמ הגילה יקחשמ .הקירמא םורד תונידממ הדובע־ירגהמ 

הבחר תיתליהק תוליעפ תנגראתמ לגרודכה קחשמ ביבס .ןוקריה קרפבו םוירניפלודה 

־יתבבו הריבה־יתבב תולבל רתוי םיטונ םידעותמה םייקרוטהו םיינמורה םידבועה .רתוי 

םילבוקמה שגפמה תומוקמ ןיב תובורק םיתיעל תוענ םידבוע לש תורובח .הנוכשב הפקה 

םקלח תא םיכשומה ןימו תומילא יטרסב םיוולמ הלא םייוליב .המיאתמ הרבח ןשפחב 

.(1999 ,הדש־רקחמ) הנוכשב וחתפתהש תונוזה־יתבל 

םיבר םדא־ינב לש םוימויה ייחב בושח ביכרמל הכפהנ היצקינומוקלטה ,רומאכ 

תותשר לש ןתצופתו טנרטניאה תטילק ,תוימואלניבה ןופלטה־תוחיש תלזוה תובקעב 

היצקינומוקלטה יעצמא לש םתובישח ,הדובעה־ירגהמ לש הרקמב .תוימלוע היזיוולט 

.אצומה־ץראב תיבה םע תרושקתו םירבח ןיב רשק :םיירקיע םירשקה ינשב תטלוב 

םהיניב תינופלטה תרושקתה תא ךפוה םהיתבל םידעותמ־אלה הדובעה־ירגהמ לש םקותיר 

ץורע םיווהמה ,םיירלולס םינופלט םיאשונ םהיניבמ םיבר .הנוילע תובישח תלעבל 

םע תושענ םהלש ןופלטה־תוחישמ םיעבר השולשמ רתוי .הביבסה םע יזכרמ תרושקת 

םע תרושקתה .הדובעל רשקב םימואית ךרוצל תושענ תוחישה רתיו ,אצומה־ץראמ םירבח 

ינכוד המכ .הדובעה־ירגהמ לש םוימויה ייחב בושח םרוגל הכפהנ אצומה־ץראב תוחפשמה 

.םירזה םידבועל ץוח־תוחיש םיקפסמ הדובעה־ירגהמ לש תונוכשב וחתפנש םינופלט 

םידחוימ םיעוריא לגרל .ףסכ ךוסחל ידכ ןפלטל םיטעממ הדובעה־ירגהמ בור ,תאז תורמל 

רסמ הריבעמו ץראב םהלש םוימויה ייח תא תראתמה ואידיו תטלק טילקהל םיגהונ םה 

וראית הלא תוטלק לע ונמיע חחושל ותואינש םידחא הדובע־ירגהמ .םהיתוחפשמל םהמ 

לוצינה תא ,ץראב םייחה יישק תא םילעהל םתייטנ ידי־לע השגדוהש תבאוכ היווח 

ךרוצה עקר לע םיישקה תוטלוב .דורו עבצב םהייח תא ראתלו ,םירבוע םהש הלפשההו 

,רחאה דצהמ ,אצומה־ץדאב תיבל הברקה תשוחתו ,דחא דצמ ,םימלטצמה ירבדב םתווסהל 

ךרוצל גח ושבל ךיא ורפיס םינייאורמה .באכהו היגלטסונה תשוחת תא דואמ־דע תומיצעמ 

לעמו ,אימחמ ןפואב הרידה תא וראתיש םוליצ תויווז ושפיחו םתיב תא ורדיס ,םימוליצה 

.םהיתועמד תא םיקנוח םדועב םיימיטפוא םילילצ םהירבדלו םלוקל תוושל וסינ לכל 
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ןנאש־הונ תנוכשב םיאקירפאה לש תולדבתהה יסופד 

לש תילאירוטירטהו תיתרושקתה תולדבתהה עצוממ לש בושיח םיגיצמ 3־ו 2 תוחול 

.ונייאורש םיאקירפאה 

םיאקירפאה לש עצוממה תיתרושקתה תולדבתהה םגד :2 חול 

תולדבתה  לקשמ  תובישח  ןמז  ינושאר דדמ  תוליעפה דמימ 

 80(3)\¥(3)  \¥(3)  ¥(*)  1(3)  80(3)

 +0.92  0.27  0.09  0.68  3.4 הדובע 

 +2.11  0.64  0.55  0.26  3.3 םירבח 

 +0.17  0.09  0.36  0.06  1.9 היצקינומוקלט 

 +3.20  1.0  1.0  1.0  - ב"הס 

םיאקירפאה לש עצוממה תילאירוטירטה תולדבתהה םגד :3 חול 

תולדבתה  לקשמ  תובישח  ןמז  ינושאר דדמ  תוליעפה דמימ 

8?(ז)\¥(ז)  ^(ז)  ^(ז)  1(ז)   3?(!)

 -0.48  0.49  0.43  0.33  -1.0 םינכש 

 -0.08  0.03  0.12  0.07 ־2.6  ןנבמ 

 -0.05  0.03  0.20  0.07  -1.7 הנוכש 

 -0.45  0.45  0.25  0.53 ־1.0  הל רבעמו ריעה 

 -1.06  1.0  1.0  1.0  - כ"הם 

יבשות םיאקירפאה לש רתויב הקזח תעצוממ תיתרושקת תולדבתה לע עיבצמ 2 חול 

לש רשקהב תולדבתהה לש תיזכרמה התמורת תטלוב ךכל רבעמ .(SO=+3.20) הנוכשה 

לש התמורת ,ךכל דוגינב .םינייאורמה לש תללוכה תיתרושקתה תולדבתהל םירבח 

לש תויסחיה תומורתה .דבלב תילוש הניה תולדבתהל תיביטקינומוקלטה תרושקתה 

לש תיסחיה םתמצועמ רקיעב תועפשומ תולדבתהל םוימויה ייח לש םילגעמה תשולש 

וכז םירבחה .תיסחי ךומנה ינושארה דדמהמ םג היצקינומוקלטה לש הרקמבו ,םיללקשמה 

םע םתודדומתהב םיאקירפאל תעייסמה הכימת־תצובקכ רתויב ההובג הכרעהב רומאכ 

תועשב םירבח םע תיסחי בר ןמז םילבמ םהש הדבועה לע ףסונ ,תאז ;ץראב םויקה יישק 

םיאקירפאהש שגדהמ תעבונ הדובעב םידחאה לש תיסחיה םתובישח .הדובעה רחאלש 

תועש םילבמ םה ךכל םאתהב .ץראל ועיגה המשלש תירקיעה תוליעפכ הדובעב םימש 

תא םיספות םניא םה ץראב הריירק תיינבל תויפיצ רדעהב ךא ,הדובעה םוקמב תובר 

וניה היצקינומוקלטב ינושארה דדמה .םהייחל םייתועמשמ םירחאכ םיילארשיה םהיקיסעמ 

םיקיסעמ םע הדובע יניינע לוהינל תורושק תוחישהמ 20"/0־כש ןוויכמ תיסחי ךומנ 
.םיידוהי 

ותוא ףשוחה ברועמ םוימוי ייח בחרמב יח עצוממה יאקירפאה ,ילאירוטירטה דמימב 
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125 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תועמשמ .(SP=-1.06)ותצובק ינבמ םניאש םירחא לש םתוחכונל תלטובמ־אל הדימב 

םיאקירפאה .הלוכ ביבא־לתב אל ףאו ןנאש־הונ תנוכשב רוחש וטג ןיאש איה רבדה 

תוליהק ירבח ־ הז בלשב תוחפל - םיחוד םה ןיא ךא םורדה תונוכשב םנמוא םיזכורמ 

רבעמ בחרמהו םיבורקה םינכשה ,הז הרקמב םג .םילארשיו הדובע־ ירגהמ לש תורחא 

םגו ,<W(r) הדומע ,3 חול ואר) דדמה יכרעל םיירקיעה םימרותה םימרוגה םניה הנוכשל 

הנוכשל ץוחמ תוכשוממ תועש םיהוש הדובעה־ירגהמש הדבועהמ עבונ רבדה הז הרקמב 

.דחא דצמ ,םירג םה ובש ףתושמה תיבל הבר תובישח םינקמו ,דחא דצמ ,םתדובע לשב 

תכשוממ תוהשמ םיאקירפאה בור לש םתחירב ללגב ןה םיילושל וכפהנ הנוכשהו ןנבמה 

םוימויה ייחב הלא תוירוטירטל םיצקמ םהש הכומנה תובישחה ןיגב ןהו ,ןנבמבו הנוכשב 

ןנאש־הונ תנוכשב הדובעה־ירגהמ ללכל דדמה בושיח םגש הז רשקהב ןייצל בושח .םהלש 

ןיב בוריע לש ההובג הדימ לע אלא ,ההובג תילאירוטירט תולדבתה לע עיבצמ וניא 
.תויסולכואה 

הפישחו בוריע ,תולדבתה לש םיירשפאה םיבצמה תשולש ןיב םיאקירפאה תוגלפתה 

תילאירוטירטה תולדבתהה - םידדמה ינש ןיב המאתהה תדימל סחיב תולאש הלעמ 

ןנאש־הונ תנוכשב םייחה םיאקירפאה לכש דועבש דמלמ 4 חול .תיתרושקתה תולדבתההו 

רתוי ,(+3־מ םיהובג םיכרע) תויתצובק־ןיב תרושקת תותשרמ ינוציק ןפואב םידדובמ 

דועב ,<-1־מ םינטק םיכרע) ילאירוטירטה דמימב םיאקירפא־אלל םיפושח םתיצחממ 

ינש תא ללקשל ןויסינ .(+1 ןיבל ־1 ןיב םיענה םיכרע) תברועמ תואיצמב םייח רתיהש 

ןיגב םתביבסמ דודיבב םייח םיאקירפאהמ םיעבר השולשכש דמלמ (SPSO) םידדמה 

הביבסב םייחכ םירדגומש הלא םג .םיבלושמ םה ןהבש תולדבתמה תרושקתה תותשר 

ההובג תורבתסה םהל שי הבש הביבסב םהירוגמ לשב ךכ םירדגומ תברועמ תינוריע 

.לעופב תאז תורשפא םישמממ םניא םה ךא ,יאקירפא אצוממ םניאש םירחא שוגפל 

(םיזוחאב)םהלש תולדבתהה םגד יפל םיאקירפאה תוגלפתה :4 חול 

 8?80  8?  80 תולדבתה 

 71  0  100 דודיב 

 29  45  0 בוריע 

 0  55  0 הפישח 

 100  100  100 ב"הס 

.3 רויאב ראותמ ןנאש־הונ תנוכשב םיאקירפאה לש םתולדבתה לש יבחרמה םגדה 

תדמלמ הפמה .ןנאש־הונ תנוכשב תיב לכב הייסולכואה בכרה תא תראתמה הפמ יהוז 

ךא ,תורחא תויתרבח תוצובק יבשותמ דדובמב םייח הנוכשה חטש בורב הדובעה־ירגהמש 

לש ההובג הפישחמ םיעבונ יתצובק־ןיבה בוריעה "יסיכ" .ברועמ םויק לש "םיסיכ" םימייק 

םישגפמ לש ההובג תורבתסה םויק התועמשמש ,ילאירוטירטה דמימב םירחאל םיאקירפאה 

תאצוי הניא תאז תורבתסה ,רומאכ .םהלש םוימויה ייח לש םיבחרמב םיאקירפא־אל םע 

םע תרושקת תותשר לעופב חתפלמ םיענמנ הלא םיאקירפא םגש ןוויכמ לעופה לא חוכהמ 

קרו ךא טעמכ םיעבונ םהש ןוויכמ רורב יבחרמ םגד ןיא הלא "םיסיכ"ל .םיאקירפא־ אל 

םייחה םיאקירפא .תולדבתהה דדמל םיבורקה םינכשה לש הביבסה תמורתב םילדבהמ 
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בחרמב םיפושח םירתונ םיאקירפא־אל םניח םיריידה רתי לכ ובש ףתושמ תיבב 
.הובג לולקשב םהידי־לע הכזש ,ילאירוטירטה 

ןנאש־הונ תנוכשב םיאקירפאה תולדבתה לש יבחרמה םגדה :3 רויא 

7י: 

הריהנ תועמשמ שי םא הלאשה הלוע ,תישאר .תובושח תולאש םיררועמ הלא םיאצממ 

?תיתרושקתהו תילאירוטירטה תולדבתהה לש ללקושמ עצוממכ בלושמה דדמה בושיחל 

םמיע םייקלמ םיענמנ ךא םיאקירפא־אל םינכשל םיפושחה םיאקירפאה ,ןויגיהה יפ־לע 

אצוממ םינכש ןיב םייחה םיאקירפאהמ תוחפ םידדובמ םניא ןהשלכ תרושקת תותשר 

םתפישח םושמ ןה ,רתוי ההובג ףא תויהל היושע םהלש דודיבה תשוחת .יאקירפא 

ונממש יתנוכשה בחרמהש הדבועה ןיגב ןהו ,רוכינ םישח םה םהיפלכש םירחאל תימוימויה 

םע םהלש תרושקתה תותשר תא םייקל םהילע השקמה םוסחמ שמשמ קחרתהל םישקבמ םה 

לש תולדבתהה תא אטבל שיש הנקסמל ליבומ הז ןועיט .הנוכשל רבעמ םירחא םיאקירפא 

.דרפנב םידדמה יגש תועצמאב רקחנה 

תולדבתהה יכרע ןיבל תילאירוטירטה תולדבתהה יכרע ןיב רשקה רדעה ,תינש 

ימוחתב םייחש םיאקירפא לש תולדבתהה יכרע ןיב האוושהב ןיינע םיררועמ תיתרושקתה 

תודמעמה לש תונוכשל ואציש םיאקירפא ןיבל ןנאש־הונ תנוכשב תיאקירפאה השינה 

תולדבתהה רקחב תלבוקמה תורפסה יפ־לע .ריעה תונוכש רתיב רתוי םיהובגה 

הרבחב תועמטיה יכילהתל רושק ינוניבה דמעמה תונוכשל האיציה ךילהת ,תיבחרמה 

רוזיפה יכילהתש דמלמ ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש הרקמה .(Boal, 1987) תללוכה 

דימתמ םויא םישח הדובעה־ירגהמ ובש בחרמב הנוש האווסה תייגטרטסא ץומיאל םירושק 

תונוכשל רוזיפהש רעשל שי ןושארה לדומה יפ־לע .(Schnell, 1999) ץראהמ שוריגב 

יכרעב ןהו תילאירוטירטה תולדבתהה יכרעב ןה הדיריב הוולמ ינוניבה דמעמה 

תולדבתהה יכרעב הדיריהש רעשל שי ינשה לדומה יפ־לע .תיתרושקתה תולדבתהה 

.תיתרושקתה תולדבתהה יכרעב הדיריב הוולמ הניא תילאירוטירטה 
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127 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א'יסשת 

בלב םייחה םיאקירפא םיעברא לש תולדבתהה יסופד תא ונקדב תאז הלאש ןוחבל ידכ 

םיאקירפא םירשע לש תולדבתהה םגד לומ לא ןגאש־הונ תנוכשב תיאקירפאה השינה 

תא ןייצמ 5 חול .הדובעה־ירגהמ לש םיזוכידל ץוחמש ינוניבה דמעמה תונוכשב םייחה 

השינה ירייד ינש לצא םימרוגה ןמ דחא לכ לש המורתה תאו תולדבתהה יכרע 

רתויב םיכומנה םיכרעה ודדמנ םהיבגלש הל תוינוציחה תונוכשה ירייד ינשו תיאקירפאה 

יפ־לע ,תולדבתהה יכרע לש יפרג גוציי אוה 4 רויא .תולדבתה לש רתויב םיהובגהו 

־ הל ץוחמ רחאהו תינתאה השינהמ דחאה - םיאקירפאה ינש לש ,םהיביכרמ 
.תולדבתה לש תינויצה המרב םינייפאתמה 

- הל ץוחמו תינתאה השינב םיאקירפא לש תולדבתהה םגד :5 חול 

םומיסקמו םומינימ יכרע 

80 8?־ל המורתה 80־ל המורתה   8? בחרמה 

ריעה הנוכשה ןנבמה תיבה 'מוקלט םירבח הדובע 

 0.90+ 2.20+ 0.25+  1.82+ 0.10+ 0.05+ 1.57  +3.35  +0.40 <הובג ךרע> השינה 

 0.88+ 2.10+ 0.10+ ־1.57 +0.05 +0.01 +0.93   +3.08  -0.58 (ךומנ ךרע) השינה 

 0.02 0.10 0.15  0.89 0.09 0.00 0.00  0.27  0.98 שרפה 

תונוכשה רתי 

 0.92+ 2.12+ 0.42+  1.78- 0.00 0.00 1.57  +3.46  -3.35 (הובג ךרע) 

תונוכשה רתי 

 0.89+ 1.90+ 0.30+ ־1.57 0.00 0.00 ־1.60   +3.09  -3.17 (ךומנ ךרע> 

 0.03 0.22 0.12  0.18 0.00 0.00 0.00  0.37  0.22 שרפה 

עצוממה ןיב שרפה 

עצוממל השינב 

 0.01 0.11 0.25  2.90 0.03 0.05 0.00  0.11  3.66 תונוכשה רתיב 

תונוש .תילאירוטירטה תולדבתהב ההובגה תיתצובקךיבה תונושה לע עיבצמ חותינה 

ודדמנ אל תאז תורמל .תוצובקה יתשמ תחא לכב תיתצובק־ךותה תונושהמ םג ההובג וז 

השינה ןמ םינייאורמה םיעברא לש תיתרושקתה תולדבתהה יכרע ןיב םייתועמשמ םילדבה 

םיכרעה לכ) הל ץוחמ םיררוגתמה םינייאורמה םירשע לש הלא ןיבל הדובעה־ירגהמ לש 

עבונ תוצובקה ןיב תילאירוטירטה תולדבתהה תמצועב לדבהה ,ןכ־ומכ .(+3־מ םיהובג 

לולקשה ןיגב ,תאז ;םיידיימה םינכשהו תיבה לש המרב תולדבתהה לש התמורתמ רקיעב 

.םהלש יאנפה תועשב רגתסהל םיטונ םה ובש ,תיבל םינייאורמה וקינעהש הובגה 
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תיאקירפאה השינה ימוחתמ דחאה - םיאקירפאה ינש לש תולדבתהה םגד :4 רויא 

תולדבתה לש םיינויצה םיכרעב םינייפאתמה - הל ץוחמ רחאהו 

השינה הש'נל >''חמ 

ארזלמ 

הדובע 

היצקינומוקלט . - - " םירבח 

תיב \ ח \\ /~י\. / ל>^ 

ץבק'ד ןךבוכט 

.תולקשמ גציימ םיינרקה בחור .1 

.תולדבתהה וא הפישחה תמר תא גציימ םיינרקה ןרוא .2 

.תללוכה תולדבתהה וא הפישחה תמצוע תא גציימ םלשה לגעמה .3 

.ספאל הוושה תולדבתהה וא הפישחה תמר תא גציימ וקווקמה לגעמה .4 

תונקסמ 

םיחונ םיאנת וחתפתה ןהבש ביבא־לת םורדב הקוצמ־תונוכשל וקחדנ הדובעה־ירגהמ 

הדובעה־ירגהממ קלח ופידעה ,הלא תונוכשב םירז לש זוכיר רצונש רחאל .םתטילקל 

־ירגהמ לש השינהמ קחרתהל ףידעה רחא קלחש דועב ,הלא תונוכשב זכרתהל ךישמהל 

םתוזכרתהש םיחינמ תיבחרמ תולדבתה לש םילבוקמ םילדומ .בחרמב רזפתהלו הדובעה 

לע דיעמ בחרמב םרוזיפש דועב ,םתולדבתה לע הדיעמ תונחבומ תונוכשב טועימ ינב לש 

הדובעה־ירגהמ לש רוזיפה יכילהתש רוריבב דמלמ יחכונה רקחמה .היצגרגס־הד יכילהת 
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םילארשיל יאקירפא אצוממ הדובעה־ ירגהמ ןיב תרושקת תותשר לש הריציב םיוולמ םניא 

םהיתבב םיאקירפאה לש תוסנכתהה תמגמ .תורחא אצומ־תושבימ הדובע־ירגהמל וא 

הדובעה־ירגהמ לש השינל ץוחמש תונוכשה ירייד תא הריתומ הדובעה רחאלש תועשב 

דמימב םייאקירפאה םהירבחמ םידדובמ םהש ןוויכמ ,בחרמב רתוי דוע םידדובמ 

.יתרושקתה דמימב םיבשותה רתימ םדודיב לע ףסונ ילאירוטירטה 

אלל תויתצובק־ןיב תרושקת תותשרמ םיאקירפאה לש דודיבה תמצועל סחיב ונאצממ 

תדידמל ונידי־לע עצומה דדמה לש ףסומה ךרעה תא שיגדמ בחרמב ןתסורפתב תולת 

םיאקירפאה לש דחוימה שומישה ןונגס תא שיגדהל םג חילצמ דדמה .תיבחרמ תולדבתה 

יבחרב הדובעל תובר תועש לש האצקהב ,דחא דצמ ,ןייפאתמה ,םוימויה ייח בחרמב 

ללכ ןיבל םניב ךוכיחה תנטקהל ןונגנמכ םיתבב תורגתסהב ,רחא דצמו ,ןילופורטמה 

,הדובעל םיהובג םיללקשמ תעיבקב יוטיב ידיל םיאב הלא םינייפאמ .תילארשיה הרבחה 

ברה ןמזה ןיגב ןה ,םירבחלו תיבל ןכו ,הל םיצקמ הדובעה־ירגהמש תוברה תועשה ןיגב 

ףסונ אצממ .םהל תינקומה תיסחיה תובישחה ןיגב ןהו הלא םילגעמל הצקומה תיסחי 

ינייפאמ תניחבמ רתויב הכומנה תיתצובק־ךותה תונושה אוה חותינה ןמ הלועש 

תולדבתה ןונגס ןייפאמ דדמהש חינהל רשפאמ הז אצממ .םיאקירפאה לש תולדבתהה 

תונוכת המכב ןייפאתמ הז ןונגס .תיאקירפאה הצובקה ירבח תא דחיימה תיתרבח דסוממ 
:תויזכרמ 

תילאירוטירט תולדבתהב חרכהב הוולמ הניאש רתויב ההובג תיתרושקת תולדבתה * 

:הליבקמ 

םילארשי םע תרושקת תותשר תונבל ילבמ הדובעל תובר תועש תוצקהל הייטנ * 

:ץראב הריירק םודיק ךרוצל 

וא םינכש לש תורידב םירבח םע שגפמב הדובעה רחאלש תועשה בור יוליב * 

.יזכרמ הכימת ןונגנמכ הז יוליבל הבר תועמשמ םוחייו ,םהלש־םהיתורידב 

יוטיבב וכז אל ,לבגומ ןמז םיאקירפאה וצקה םהלש ,בר ילוגס לקשמ ילעב םיטביה ינש 

החפשמה םע תרושקתה לש דחוימה ילוגסה לקשמל סחייתמ דחאה טביהה .דדמב יואר 

םיתיעל םייקתמ אוהש יפ־לע־ףא הבושח תישגר תועמשמ לעב וניה הז רשק .אצומה־ץראב 

.ילוש ראשנ דדמב תיביטקינומוקלט תרושקת לש ביכרמה ,תאז תורמל ךא ,תיסחי תורידנ 

,תוגהנתה תומרונ תעיבקל יזכרמ רוקמכו תיתליהקה תוליעפה דקומכ - הייסנכה ,תינש 

קפסמ יוטיב הלביק אל ־ םייתרבח םירשק תריצילו תולגתסה לש תויגטרטסא תיינבל 

לש םוימויה ייחב תיתייסנכ תוליעפל הצקומש טעומה ןמזה ןיגב ,הנוכשה לש דמימב 

תועמשמ תולעב תויוליעפש ןכתיי :לדומה לש תירשפא הלבגמ הלעמ הז ןויד .םירבחה 

ןניא םדאה לש יתרגשה םויה־רדסב בושח םוקמ תוספות ןניאש טרפל ההובג תילובמיס 

תתל תורשפא ןייאורמל הנקמ לדומהש יפ־לע־ףא תאז ,לדומב קפסמ ןפואב תוגצוימ 

םוקמ שיש ןכתיי .ןהל הנקמ אוהש ההובגה תובישחה ןיגב הובג לולקש הלאכ תויוליעפל 

םיהובג םיכרע תוקינעמה לולקש תויצקנופ לש ןפקות תא ןחבתש תיריפמא תרגסמ תונבל 

לש םוימויה ייח לע םתעפשה תניחבמ הובג ילוגס לקשמ ילעב םיעוריאל דחוימב 
.םינייאורמה 
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תורוקמ 

רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי .ופי-ביבא־לת םורדב םירז םידבוע .(1999) 'י ,לנש 

.תוינידמ ירקחמל 

היפרגואיגב םיקפוא ."ביבא־לתב םירז םידבוע לש בחרמ לש ושוביג" .(2000)'י ,לנש 
.(םסרופ םרט) 

תוינידמל ןוכמה .לארשיב םירזה םידבועה יפלכ תוינידמל םיווק .(םסרופ םרט)'י ,לנש 
.לארשיב תיתרבח 

םיקפוא ."ופי-ביבא־לתב תונוכש לש תיתרבח הינבה" .(2001) 'ר ,רבהדלוגו 'י ,לנש 
.(םסרופ םרט) היפרגואיגב 
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:תילאינולוקה הניטסלפב תידוהי תונגרוב 
ירולחמ םוי־רדסל ראתמ־יוול 

*רימש ןנור 

המדקה 

תונשבש הדבועה ידי־לע הבר הדימב הבצוע י"א/הניטסלפב תיטילופויצוסה תואיצמה 

.תיטירב רתכ־תבשומל ןהו תידוהי הינולוקל ןה ץראה הכפהנ תמדוקה האמה לש םירשעה 

תוטלתשה) היצזינולוק לש תוירמוח תוקיטקרפב םיליעפ ויה םיידוהיה םיבשייתמהש דועב 

תילאינולוק היירטמ םיטירבה וקפיס ,(ילוכו םיבושיי תמקה ,הדובע־חוכ לוצינ ,המדא לע 

ושוריפ ןיא הז 1ילאוד םזילאינולוק .ךרדבש תידוהיה הנידמל תילהנמו תיטפשמ ,תיטילופ 

ביגה וא תבשיימה הייסולכואה לש םיסרטניאה תא ףקישש "לע־הנבמ" וננוכ םיטירבה יכ 

ינש יכ ןועטל ןווכתמ יניא ילאוד םזילאינולוק תודוא־לע רובידב .קיודמב םהילע 

תירוטזינולוק הדובע־תקולח רציש םאותב ולעפ וא הז תא הז ומילשה םיטקיורפה 

ךרדבש םייתרבחה םיטילשה ןיבל םייטילופה םיטילשה ןיב םיסחיה ,אוה ךופהנ .תפתושמ 

תויכרע־ודב ונייפאתהו ,תונייועו תונדשח םייוור ויה ,הביאל הלועפ־ףותיש ןיב ולטלטיה 

רייסש יאקירמא יאנותיע לש וימשרב אוצמל ןתינ וז תובכרומל האנ המגוד .טקילפגוקבו 

םיבשייתמל סחייתהל שי םאה :תיטירבה המלידה תא ההיזו םירשעה תונשב הניטסלפב 

היצטניירוא ילעב םיווש" לאכ וא "תיתרוסמ היצטניירוא ילעב םידילי" לאכ םיינויצה 

?"תינרדומ 

םע חונב םישח םה ךא .הניטסלפב םינגוה תויהל םיסנמו םיצור םילגנאה 

םידילי םניה וללה םיברעה .םידוהיה םע שוחל םילוכי םניאש יפכ םיברעה 

םידיליה רתי םיגהנתמש יפכ םיגהנתמ םה .הלמה לש יתימאה ןבומב 

ןכל .םתמדאב םירועמ םה .םלועב םירחא תומוקממ םיריכמ םילגנאהש 

,הניטסלפ לש םיטילשכ ,םילגנאה ...םהב גוהנל דציכ םיעדוי םילגנאה 

םיעדוי םניא םה ,השעמל .םיניתנ תייסולכואב םידוהיה תא םיבבחמ םניא 

ולקתנ אל םלועמ תוילאירפמיאה םהיתויוסנתה לכב יכ םהב גוהנל דציכ 

תא גווסל ןבומכ שי ,ץראה יבשותמ יתועמשמ קלחכ .םישנא לש הזכ גוסב 

לש היתוכלהב םייוצמ םה .םידילי םיארנ םניא םה ךא .םידיליכ םידוהיה 

:גשומה לש יתימאה ילגנאה ןבומב ,םיתברותמ םמצע םה ;ברעמה תוברת 

,ןכ לע רתי .םילגנאה יגהנמ תא םיריכמו תילגנא םירבוד םהיניבמ םיבר 

־יריסאו םינתייצו םיעונכ םניא םה .םידיליכ םיגהנתמ םניא םידוהיה 

הביחה רסוחב םהילא םיסחייתמ םילגנאה ןכלו ...תורצ ישוע םה ...הדות 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 

.2000 ,לקנרפ ואר ,ילאוד םוילאינולוק גשומב טרופמ ןוידל 1 
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.יוארה ומוקמ תא עדוי וניאש תוחנ דמעמ יפלכ טילש דמעמל ינייפואה 

 (Holmes, 1929, 152)

,בגש) םיבכרומו תועמשמ־יבר ויה םיטירבל םינויצה ןיב םיסחיהש הדבועה ,הז םע דחי 

םידוהיו םיטירב :הניטסלפב הרצונש תינבמה תואיצמה תא יתוהמ ןפואב התניש אל <1999 

םיבכרומה םיסחיה ,הז םע .םירוטזינולוקכ - םינוש םיעצמאב ־ הניטסלפ לע ולעפ דחאכ 

תידוהיה תוסנתהה לש ידירביהה הייפואל ומרת הלא םיירוטזינולוק תוחוכ ינש ןיב 

תעב םינויצה תא המקימש םייח תואיצממ האצותכ התווהתהש תוידירביה ,הניטסלפב 

הביתכה ,ינוריא ןפואב 2.ילאינולוק רטשמ תחת םינותנכו םירוטזינולוקכ תחא הנועבו 

,(1996 ,הפפ) תונויצה לש ילאינולוקה יפואה תא השיגדמה ,תינויצ־טסופה תיתרוקיבה 

רטשמ תחת םינותנ ויה םינויצה םג יכ הטושפה הדבועהמ תומלעתהה ךשמהל תמרות 

תא ןחובה ףיקשמ לצא אקווד םקריהל תויושע תוניינעמ תונכותש ןכתיי ךא .ילאינולוק 

הייסולכואל ילאינולוק רטשמ ןיב םיסחיה ביט תודוא־לע תולאש תלאושה הדמעמ תונויצה 
."תידילי" 

תומוקמב םיילאינולוק םיאנתב תוימואל תועונת לש ןתוחתפתהב םיקסועה םירקחמ 

םייניבה־תודמעמ וא ,תונגרובה ןיב תוידדהה תוקיזהו םירשקה לע םיעיבצמ םירחא 

י'גרט'צ הטרפ .(Mitchell, 1991; Brown, 1995)ילאינולוקה דסממה ןיבל ,"םיידיליה" 

 (1986 ,Chatterjee), הירפמיאה ןוטלש תחת תידוהה תוימואלה תוחתפתה רחא ותוקחתהב

םיטסילאינולוקה ןיבל ידוהה ינוניבה דמעמה ןיב הלועפ־ףותיש לש סחיל ןעוט ,תיטירבה 

"תוניירואו קוח ןיבש הקיזה תועצמאב םתחנ" ,בתוכ אוה ,הז הלועפ־ףותיש .םייטירבה 

לש העמטהה ךילהת תא וראתב ,(Fitzpatrick, 1980) קירטפציפ רטיפ .(26 'ע ,םש) 

הז טפשמ םרת ובש ןפואה תא ראתמ ,תויאקירפא רתכ־תובשומב יטירבה טפשמה 

תא הז טפשמ תריש ובש ןפואה תאו ,תידילי תינוריע תונגרוב לש התושבגתהל 

תשדוחמ הניחבב ךרוצה תא יתעדל םיקזחמ הלא םיאצממ .וז תונגרוב לש םיסרטניאה 

לש היצזינולוקה רקח ,הז תמועל .ילארשיה־ידוהיה רשקהב םג וז הלאש לש תידוסיו 

,תונוש תוביסמ .וז תיטילנא הביטקפסרפל טעמכ סחייתמ וניא םינויצה ידי־לע הניטסלפ 

ידוהיה ינוניבה דמעמה ןיב םיסחיה תלאשל עגונה לכב ותישארב ןיידע יוצמ תונויצה רקח 

.י"א/הניטסלפב םיטירבה ומיקהש תילאינולוקה הנידמה ןיבל 

תונויצה לש הרופיס ובש ןפואל רושק וז הלאש לש םיילושל התקיחדל דחא רוקמ 

םיחנומב ללכ־ך־ודב תחתונמ תונויצה .יתרוקיבה חישב ןהו יטננימודה חישב ןה רפוסמ 

תיתנידמ תונובירו תימואל תואמצע וגישהו םהידיב םלרוג תא ולטנש םינויצ :קבאמ לש 

,יטירבה ןוטלשבו ,אסיג דחמ ,תיניטסלפה תימואלה העונתב חלצומ קבאמ תועצמאב 

תא ובתכש ימכ םיינויצה םיבשייתמה תדמעה .(1993 ,ריפש :1994 ,קסיל) אסיג ךדיאמ 

םיטירבה ואלימש דיקפתה תענצהב םג הכורכ התייה םהידי־ומב םהלש הירוטסיהה 

יכ תורשפאה .(Shamir, 2000 :1999 ,בגש :ואר ךא) ינויצה טקיורפה תרשכהב 

הנידמ לש הלועפתו הנוניכ לע הבר הדימב הנעשנ ינויצה טקיורפה לש ותומדקתה 

םע םיסחיה לש םייפוא יבגל תכל־תקיחרמ תועמשמ ,ןיידע שיו ,התייה וז תיתוסנתה היווחל 2 

,הבחרהל .תיניטסלפה הידגרטה תא המצעל הקידצמו הריבסמ תונויצה ובש ןפואה יבגלו םיניטסלפה 

•Shamir, 2000 :ואר 
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135 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

:ואר ךא) תינויצה היפרגוירוטסיהה ילושל הקחדנ םיטירבה ידי־לע הליעפ תילאינולוק 

 1982 ,Gross; 1999 ,בגש :1983 ,רגיב).

הנידמה ןיב םיסחיה תניחבל תורשפאה תא המסחש תיטמגידרפה הלבגמל ינש רוקמ 

היגולואידיאב םינורחאה לש םדמעמל רושק ידוהיה ינוניבה דמעמה ןיבל תילאינולוקה 

,תינוריעה תונגרובה לש התובישחב טיעמהל התטנ תטלשה היגולואידיאה .תינויצה 

יאלקחה לעופה עודיכ הז היה ."המואה ןוניכ" טקיורפב הדיקפתמ םלעתהל ףא םיתיעלו 

.ינויצה ןוזחה תומשגתהב הרוכבה דמעמב הכזש ,ינוריעה לעופהמ רתוי ףא ,רפסה ירוזאב 

הססבתה - יתרוקיבה חותינה תדמעמ וליפא - תינויצה היפרגוירוטסיהה ,ךכמ האצותכ 

הדובעה תעונת לש היתודסומל ,םילעופה תוגלפמל ןווכש ירקחמ ץמאמ לע רקיעב 
תועונת לש םתויזכרמ תא השעמל הרשיא וז היפרגוירוטסיה .יצולחה םילעופה רוביצלו 

ואר ךא ;1995 ,להנרטש ;1984 ,אריפש) המואה ןיינב לש ךילהתה תנבהל םילעופה 

םיחמומ לשו תוילנויספורפ תוצובק לש ןדיקפת םג ,וז תרגסמב .(1996 ,םירחאו לקנרפ 

ילוהינ עדיב הלא ושמתשה ובש ןפואה םג ומכ ,המואה ןיינב טקיורפב םינוש םימוחתמ 

;1996 ,ןאורט :ואר ךא)יגולויצוסה רקחמה ילושל וקחדנ ,םדמעמ תא ססבל ידכ יעוצקמו 

,(Ben-David, 1968) דוד־ק ןוגכ ,תויעוצקמ תוצובקב וקסעש םירקוח .<2000 ,לקנרפ 

המגידרפ התוא תלעפה ךות ,תיללכה תורדתסהל הלא תוצובק ןיבש הקיזב ודקמתה 

.המואה ןיינב ךילהתב ירקחמה ןויעה זכרמב הדובעה תעונת תא הדימעהש תירקחמ 

תוחכונה לש תויטנוולרהמ תומלעתהה ,רמולכ ,ליעל ונמנש "תוטמשהה" יתש 

,הז טקיורפב ינוניבה דמעמה לש ודיקפת תענצהו ינויצה טקיורפה לש ומודיקל תיטירבה 

.םינורחאל םינושארה ןיב םיסחיה תניחבל רקחמ תמגידרפ לש התוחתפתה תא וענמ 

תונכותה תא םיגדהל תנמ־לע וזכ המגידרפ ליעפהל ןויסינ השעיי הז רמאמב 

הגשמה עיצא רמאמה לש ןושארה וקלחב .הכותמ חומצל תויושעש תוירקחמה תולאשהו 

ןועטל הנווכה ןיא .תיבושייה תונגרובה לש יטילופה החוכ רבדב הלאשה תניחבל תשדוחמ 

תוצובק לש ןמויקל אלא ,תשבוגמ תידמעמ העדות לעב ןגרואמ דמעמ לש ומויקל חרכהב 

,ינויצה טקיורפה םודיקל םג ומכ ,םינושה ןהיניינע םודיקל ולעפ ןהיניב םילדבהה ףרחש 

.תוילעופה תוגלפמהו תיללכה תורדתסהה וליעפהש הלאמ םינוש םינפואבו תורוצב 

ןויעל תרגסמכ תילאינולוקה הנידמל סחיב תינגרובה הלועפל דחוימב הנפות בלה־תמושת 

הנקב םילועש תינגרוב הקיטילופל ראתמ־יווק עיצא רמאמה לש ינשה וקלחב .רקחמלו 

םירטמרפ השולש הרצקב וגיצי הלא ראתמ־יווק .ןושארה קלחב העצוהש הגשמהה םע דחא 

.תינוריע הקיטילופו תיתקוסעת תיתשת ,תילכלכ הלודש :תויטילופ העפשהלו תוליעפל 

תיטפשמה היספורפה תוחתפתה :"ןחוב־הרקמ" ןיעמ גיצא רמאמה לש ישילשה וקלחב 
לש טפשמל סחיב ימונוטוא היהיש ירבע טפשמ לש וחותיפ תורשפא יפלכ התדמע חותינו 

תויספורפ לש תידיתעה ןתניחבל העצהכ גצוי הז ןחוב־הרקמ .תילאינולוקה הנידמה 

.הנודינה הפוקתב ןתוליעפ יסופד לשו ,םיאפורו םיסדנהמ ןוגכ ,תופסונ 

תשדוחמ הכרעה :תיטילופ המצועו תילכלכ המצוע 

הנידמה ינונגנמ לש םכוויתב ,הניטסלפב ורצי םיטירבה יכ איה הז רמאמ לש הזיתה 

,תיעוצקמ תוחתפתה הרשפאש (ינאירבווה ןבומב) היצזילנויצר לש הקימניד ,ומיקהש 
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הקיזב יוטיב ידיל אב תידוהיה תונגרובה לש החוכ ,ךכל םאתהב .תיתיישעתו תירחסמ 

.התלועפ ידי־לע ורשפאתהש תוירחסמהו תויתקוסעתה תויורשפאלו תילאינולוקה הנידמל 

תא תנייפאמה "חוכה" תמגידרפ לש תשדוחמ הכרעה לע ,לכ תישאר ,ססבתת וז הזית 

תידוהיה תוססבתהה תיירוטסיה לש זתחאכ תינויצ־טסופהו תינויצה) היגולויצוסה 

.י"א/הניטסלפב 

לחהש ,תחאה :דוסי־תודבוע יתש לע םהיניב םימיכסמ בושייה תפוקת לש הירקוח בור 

,תרחאה ;תלטובמ־אל תילכלכ המצוע ידוהיה ינוניבה דמעמה רבצ םירשעה תונשב 

המצועל תילכלכה ותמצוע תרמהב ("רתיו" םיתיעל) לשכנ ידוהיה ינוניבה דמעמהש 

3(1935- 1933) תישימחהו (1926) תיעיברה היילעה םינוכמה הריגהה ילג .תיטילופ 

ץראל םרזש יטרפה ןוהה ,השעמל .יעוצקמו ןמוימ הדובע־חוכו בר יטרפ ןוה ץראל ומירזה 

תודסומה ידיב התייהש ירוביצה ןוהה תומכ לע תיתועמשמ הרוצב הלע הלא םינשב 

,(Kimmerling, 1983) גנילרמיק ךורב .טרפב הדובעה תעונת ידיבו ללכב םיינויצה 

ןוהה ךסמ 210/0 קר ירוביצה ןוהה ביכרמ הוויה 1937־ו 1918 םינשה ןיב יכ אצמ ,לשמל 

לש םייטילופה תודסומה תטילשב היה אלש ןוה ויה םירתונה 79"/« יכו ,ץראל םרזש 

4.<21 'ע ,םש> המואה ןיינבב יביטקפא רישכמל בשחנ ירוביצה ןוהה קר ,הז םע .בושייה 

הרבחה לש יפרגומדה הנבמה תא יתוהמ ןפואב וניש הלא הריגה ילג ,ןכ לע רתי 
לש תצאומה התוחתפתהל ומרת ,תולודגה םירעב םבורב ובשייתה םירגהמה .תיבושייה 

םיסב ורציו ,שוכרה ירסחמ םלידבהש ירקיע יניינק סכנל וכפהנש תוריד ושכר ,ביבא־לת 

.(1999 ,תרופ־ןב) תיבושייה הרבחה לש שועיתלו רוחסמל ןתיא 

רופיסב ומצע ינפב דומעל יוארש קרפ קפס אלל הניה ביבא־לת לש התוחתפתה 
תנשב םיבשות םייפלא התנמש ,ביבא־לת תייסולכוא .תידוהיה תונגרובה לש התושבגתה 

1925 תנשב תידוהיה הריגההמ רכינ קלח .1925 תנשב רבכ ףלא םיעבראל החמצ ,1920 

תיילע") םש השדחה תילכלכה תוינידמה תובקעב ןילופמ עיגהש ינוניבה דמעמה םע הנמנ 

ביבא־לתב םתובשייתהו ,"ןוה ילעב"ל ובשחנ הלא םירגהמ .(1994 ,קסיל> <"יקסברג 

;"םינלבקה רושע" םירשעה תונש תא הנכמ בגש) םיקסעבו היינבב ,ןונכתב הפונת הבינה 

דמעמה לביק ,הינמרגמ הריגהה תובקעב ,םישולשה תונש עצמאב .(195 ,1999 ,בגש 

,הינמרגמ םירגהמה ברקב םיישפוחה תועוצקמה ילעב רועיש .יתועמשמ קוזיח ינוניבה 

םימזיו םירחוס לש רכינ רועיש ףיסוהל שי הלא לעו ,190/0־ל עיגה היכ'צמו הירטסואמ 

ףלאל תואמ שמח ןיב ענש ימצע ןוה םע ץראל ועיגהש ינוניבו ןטק לדוג־רדסמ םיילכלכ 

ביבא־לת הלחה םירשעה תונש עצמאב ,השעמל .(1992 ,רבלג ;1978 ,טיבש) ט"שיל 

יוטיבב הכוז הניא וז הדבועש םגה ,בושייה לש יתוברתהו ילכלכה ,יטילופה עונמה תווהל 

.תינויצה היגולואידיאב יוביג הלביק אל םלועמו םלוה ירקחמ 

,הניטסלפ לש היצזינולוקל בושח עונמ וויה שועיתהו רויעה יכילהתש יפ־לע־ףא 

תויונמדזה ורצי ןיעקרקמ יסכנל רבוגה שוקיבהו השדחה תיקסעה תומזיהש יפ־לע־ףאו 

םיכילהת לש םתובישחב טיעמהל תינויצה היגולואידיאה התטנ ,םילעופה דמעמל הקוסעת 

,גנילרמיק ואר ,תונויצה חותינל םהיניב הריחבה תועמשמ לעו "היילע"ו "הריגה" םיגשומה לע 3 

 1999.

תפוקתב הלא םיגשומב יביטלופינמה שומישה לעו יטרפו ירוביצ ןוה ןיב הנחבהה תולבגמ לע 4 

.1996 ,םירחאו לקנרפ :1976 ,רצמ :ואר ,בושייה 
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,ןהכ) ינוריעהו ינגרובה םיקסעה־שיאבו רחוסב םיתיעל הלזלזו ,המואה ןיינבל הלא 

ינוניבה דמעמה יכ התייה הלא םיאצמממ הקסוהש תירקחמה הנקסמה ,רומאכ .(1970 
תיטילופ הניחבמ שלח רתונ אוה יכו ,יתועמשמ יטילופ חוכל תילכלכה ותמצוע תרמהב לשכנ 

.(1990 ,1982 ,ירורד ;Kimmerling, 1983)(ןכמ־רחאל ףאו) בושייה תפוקת לכ ךרואל 

הינומגהה תא לביק טושפ "ןגרואמ־אלה" ינוניבה דמעמהש איה הנעטה םיתיעל 

הדובעה תעונת לש הינומגהה לש וז הלבק .הדובעה תעונת לש תינוגראהו תיגולואידיאה 

ןכא הדובעה תעונת יכ הדבועב הרכהה לע ,אסיג דחמ ,הססבתה המואה ןיינב טקיורפב 

םיימואלה םיסרטניאה לועב תאשל לוכי היהש דיחיה יתועמשמה ינוגראה חוכה התייה 

הארק אל םלועמ תידוהיה הדובעה תעונתש הדבועה לע ,אסיג ךדיאמו ,םייביטקלוקה 

הרבחל תיתשת לש התריצי ךילהת לעו שוכר לע תיטרפה תולעבה לע ישממ ןפואב רגית 

לע ישממ םויא אלל ,ךכ .(1999 ,תרופ־ק ;1995 ,להנרטש)י"א/הניטסלפב תיטסילטיפק 

יטילופה טקיורפה תא ןוצרמ ינוניבה דמעמה דיקפה ,יטרפ ןוה רבצה לעו תיטרפ תולעב 

.הדובעה תעונת ידיב המואה ןיינב לש 

דגנ־תייגולואידיא חתפל ויתונויסנב לשכנ ינוניבה דמעמהש איה הנעטה םיתיעל 

המגודה .תילעופה הינומגהל רבד לש ופוסב ענכנ אוה יכו ,ימואלה ןוהה תייגולואידיאל 

םייח ןיב תימלועה תינויצה העונתב להנתהש קבאמב יוטיב ידיל האב וז העינכל תקהבומה 

תונש תישארב רבכ ןושארה לש טלחומה ונוחצנב םייתסהש קבאמ - סיידנרב יאולל ןמציו 

לש תיטסילטיפקה־תיטסילאודיווידניאה הדמעה תא הז קבאמב גציי סיידנרב .םירשעה 

םניה חוור לש םיילנויצר םילוקישו יטרפה קושה תוחוכ היפלש ,תיאקירמאה תונויצה 

הדמע גציי ,אסיג ךדיאמ ,ןמציו .ץראה לש ילכלכה החותיפל רתויב הבוטה הבורעה 

לע ןוה תאצקהו לוהינ ,סויג תועצמאב להנתהל ךירצ ץראה ןיינב היפלש תיטסיביטקלוק 

לש ותדמע תבוטל קבאמה תערכה .םיינויצה תודסומה ידיב דקפויש יזוכיר ןונכת םיסב 

תודהימ תומורתב ורוקמש ,ימואל ןוה תועצמאב ץראה ןיינב" לע הטלחהל הליבוה ןמציו 

הנבמ לע שגד ךות ,םיילכלכ אלו םיימואל םילוקיש סיסב לע םיפסכ תקולח לעו ,םלועה 

.(18 ,1996 ,םירחאו לקנרפ)"יזוכיר 

םג ןעטנ ,ינוניבה דמעמל תסחוימה תיטילופה השלוחל םייגולואידיאה םירבסהל רבעמ 

תכרעמב רתוי יזכרמ םוקמל ןועטל לכותש הקזח הגלפמ תונבל וליכשה אל םינגרובה יכ 

רצי ינוניבה דמעמה יכ וארה םינוש םירקחמ ,הז תחת .תיבושייה הרבחה לש תיטילופה 

וליכשה אלש ץחל־תוצובקו תונוש תויורדתסהו תודוגא ,םינטק םינוגרא לש בר־ברע 

תוגלפמל הנתינ תדחוימ תירקחמ בל־תמושת .תחא תיטילופ היצילאוק ללכל דגאתהל 

תונבלו ןהיתורושל םינומה סייגל וחילצה אל רשאו ינוניבה דמעמל ונפש תודחא תויטילופ 

בל־תמושת ךא .(1982 ,ירורד ;1973 ,ידעלג) ביציו רדוסמ יטרקורויבו יטילופ ןוגרא 
תויורדתסה :ינוניבה דמעמה לש "םייטילופ־אל"ה םינוגראל הנתינ תיסחי הטעומ 

,קסיל) הכאלמ־ילעבו םיתב ילעב לש תודוגאו ,תויתיישעתו תוירחסמ תוכשל ,תויעוצקמ 

.(ולש רקחמה ךרעממ הלא ןוגכ םינוגרא שרופמב איצוהש ,1982 ,ירורד דחוימבו ;1994 

הקיטילופל דחוימבו ,תימוקמה הקיטילופל םג הנתינ דבלב הטעומ תירקחמ בל־תמושת 

רתוי לודג ילרוטקלא לקשמ ינוניבה דמעמל היה הבש ,תיבושייה הרבחב תינוריעה 

בל־תמושת ,ןכ־ומכ 5.<1977 ,והירזע)"תימואלה" הקיטילופב רשאמ (יטננימוד םיתיעלו) 

.Shamir, 2000 ;1990 ,ירוחש :ואר 5 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:56:34 UTC������������� 

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



תילאינולוקה הניטסלפב תידוהי תונגרוב רימש ןנור 138 

תלטובמ־אל הדימב הנווכ ינוניבה דמעמה לש הקיטילופהש הדבועל הנתינ דבלב הטעומ 

ןה יכ רובס יגאש ןוויכמ םירבדה ךשמהב הלא תודוקנל בושא .תילאינולוקה הנידמה יפלכ 

.בושייה תפוקתב תידוהיה תונגרובה לש תיטילופה הקיטקרפה תנבהל בושח חתפמ תווהמ 

ותוא - בושייב םייחרזאה םיגוחהש איה תלבוקמה "תירקחמה המכוחה" ,הרקמ לכב 

תוגלפמב וא תיללכה תורדתסהב תילהנמו תיתודיקפ הדובע לע ךמסנ אלש ינוניב דמעמ 

תובישח ירסח םג ךכיפלו ,תיטילופ הניחבמ םישלח ויה - (1996 ,זירפ־הד ואר) םילעופה 

השיגה ,וז הסיפתל םאתהב .המואה ןיינב טקיורפ לש הקימנידה תנבהל יסחי ןפואב 

,ירק ,תילארשיה הנידמה לש רצות השעמל וניה ידוהיה ינוניבה דמעמה יכ איה תלבוקמה 

דמעמכ ותישארב שבגתה רשאו לארשי־תנידמ לש התמקהמ עבנש יגולויצוס עפומ 

.(1996 ,אריפש)וז הנידמ לש הינונגנמב יולתה יטרקורויב 

ןפואב ועבנ ינוניבה דמעמל סחיב ולעפוה אלו ולעפוהש רקחמה יקיפא יכ רובס ינא 

ןוגראה תורוצ .הדובעה תעונת לש היחנומ יפ־לע הבר הדימב בצועש יגשומ קפואמ רישי 

"םינומהה סויג" לדומו - תיללכה תורדתסהה לשו םילעופה תוגלפמ לש הלועפהו 

."העפשה"ו "הרקוי" ,"תובישח" ,"המצוע" דודמלו ךירעהל ךרדה תא ועבקש ןה ־ דחוימב 

םילעופה רוביצ תא יביטקפא ןפואב ןגראל התלוכימ החוכ תא הבאש הדובעה תעונת 
.םידבועה תורדתסה לש תויזוכירהו תויגרדמה תוכמסה תורגסמל ועמשמלו ידוהיה 

םג אלא ,הדובע תגגראמכו תקפסמכ קר אל תורדתסהב םייולת ויה םינגרואמה םילעופה 

.תוהדזהו תוהז לש דקומכ ,ךכל רבעמו ,םייכוניחו םייאופר ,םייתרבח םיתוריש תקפסמכ 

.תינויצה הכפהמה לש תינחה דוחכ וגצוה םיאלקחהו םילעופה ,תיגולואידיאה המרב 

םתכימת תא חיטבה הדובעה תעונת לש םצעתמה יטרקורויבה ןונגנמה ,ישעמה רושימב 

ביבס חוכה זוכירל ליבקמב .םתסנרפל וב םייולת ויהש תונוש תורשמ יאלממו םידיקפ לש 

יגולויצוסהו ירוטסיהה רקחמה םג דקמתה ,תורדתסהה לש יתנידמךיעמה הנבמה 

.וז רקחמ תמגידרפ תרגסמב ולעפ ןונגנמה ירקבמ םג .םילעופה תוגלפמבו תורדתסהב 

תוגלפמלו םייתנידמ־ןיעמה תודסומל סחייתהל עיצה (1984) אריפש ןתנוי ,לשמל 

הרבחהמ ןחבומבו הנידמהמ ןחבומב החתנל שיש תדרפנ תיטילופ תכרעמ לאכ םילעופה 

תא הלהינו לארשי־ץרא לש היצזינולוקה ךילהתב הטלש וז תכרעמש םושמ ,תיחרזאה 

.המואה ןיינב טקיורפ 

רקח תא תנייפאמש "חוכה" תמגידרפ תא שדחמ חותפל איה הז רמאמב ייתורטממ תחא 

עבקנ תיטילופ הניחבמ שלחכ ינוניבה דמעמה תגשמה יכ איה יתנעט .תיבושייה הרבחה 

תיטילופה תכרעמה תרגסמב תיתגלפמ הקיטילופ ובש יגשומ קפוא ידי־לע ירוירפ־א 

ביתנ תכרעהל תירקיעה הדימה־תמאל הבשחנ תנגרואמה תיבושייה הרבחה לש תדסוממה 

תסחוימה תיטילופה השלוחהש ןכתיי ךא 6.תילארשי־ץראה תונויצה לש התוחתפתה 

רבכ עיבצה הילעש - תורשפאה רואל הגוש תועמשמ לבקל היושע ינוניבה דמעמל 

הדימב םיררחושמ ויה םיינוריעה םייניבה־ תודמעמש - (Kimmerling, 1983)גנילרמיק 

חוכה יקבאמב םתופתתשה הכפהנ ךכמ האצותכו ,וז תיטילופ תכרעמב תולתמ הבר 

.תינויח־אללו תיטנוולר־אלל ,םיבאשמ תאצקה לע ובסנ םבורש ,וז תכרעמב 

יפ־לע הלעפו הננכותש ־ הניטסלפב תילאינולוקה הנידמה וז התייה ,הז תמועל 

דמעמה לש ותוחתפתהל ינבמה סופדה תא הקפיסש ־ תיטסילטיפק הלכלכ לש םירטמרפ 

.Herzog, 1992 :ואר ,בושייב תיחרזאה הרבחב םישנה רקח יבגל המוד הנעטל 6 
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עיפשהל ץמאמב תיטילופ היגרנא עיקשהל ףידעה ,ודיצמ ,ידוהיה ינוניבה דמעמה .ינוניבה 

ץמאמ .םיילכלכ ןיבוט הנידמהמ גישהל ץמאמבו תירוביצהו תילכלכה התוינידמ לע 

,םייתגלפמ םינונגנמ לש םתיינב לע ןעשנ אלו םינומה סויג ללכ ךירצה אל הז יטילופ 

־תוצובק לש ןלועפת לע ,(1996 ,ןאורט> קוה־דא םיחמומ לש םתלעפה לע ססבתה אלא 

םימזי לש םתלוכי לעו ,תונגרואמ םיסרטניא־תוצובק לש ןלקשמ לע ,תויתדוקנ ץחל 

לקנרפ)(תילאינולוקה הנידמל םזיה ןיב םירישי ןיפילח) םיזרכמב תוכזלו תונויכז גישהל 

םיסרטניא שממל ןויסינב דקמתה הז ןגרואמ־יתלב הלועפ סופד ,הרואכל .(1996 ,םירחאו 

לע ורפסב ,(1999) תרופךב לש ותנעט םע םיכסהל םג ןתינ ךא ,םיידיימ םיינגרוב 

תיטילופ היגטרטסא ןאכ תוהזל ןתינ תוחפל דבעידב יכ ,תילארשיה תונגרובה תודלות 

,םש> "התוחתפתה תא םג טלחהבו תונגרובה לש הרוזחש תאו התויכשמה" תא החיטבהש 

תונגרובה ןיב רשקב תקסועה תיגשומ תרגסמ חתפמ וניא תרופ־ןב םג ,הז םע .(79 'ע 

.תילאינולוקה הנידמה ןיבל 

ידיל האב םהבש הלועפ־ירושימ השולשל ראתמ־יווק גיצא רמאמה לש אבה וקלחב 

תעיבקב תופתתשה :תילאינולוקה הנידמל הווהתמה תידוהיה תונגרובה לש התקיז יוטיב 

,תופיקעו תורישי הקוסעת תויורשפא ,םיילכלכ ןיבוט תקולחו תילכלכ תוינידמ 

.תינוריע הקיטילופו 

תילאינולוק הנידמו תינגרוב הקיטילופ 

תילכלכ תוינידמ 

תוינידמה היה ולש םיסרטניאה תחטבהל ינוניבה דמעמה לעפ ובש יזכרמה םוחתה 

תא חיטבהל היה תילאינולוקה תוינידמה לש דעיה .טדנמה תלשממ לש תילכלכה 

,תובשומל יטירבה אוצייה תא םדקלו דדועל ,הירפמיאה לש םייגטרטסאה םיסרטניאה 

םאתהב .(םיסיממ רקיעב) תוימוקמ תוסנכה לע ססבתי ילאינולוקה ביצקתה יכ חיטבהלו 

םיסכמ םג ולטוהו ,הנידמה תוסנכה תא לידגהל הדעונ תיטירבה םיסכמה תוינידמ ,ךכל 

תא המלב וז תוינידמ .תיטירבה תרצותה לש התפדעה תא חיטבהל ודעונש םייפיצפס 

.תואבוימה תויטירבה תורוחסב תורחתהלמ ןתוא הענמו תוימוקמ תוישעת לש ןתוחתפתה 

המקוהש ,תילארשי־ץראה םיניישעתה תודחאתה לש התודגנתהב הלקתנ וז תוינידמ 

העיקשה תודחאתהה .<1987 ,ןילייב) םיינויצ ןוה ילעבו םימזי המכ ידי־לע 1921 תנשב 

לע ןגהל הילע הצחלו ,הלשממה לש תילכלכה התוינידמ תא תונשל ןויסינב םיבר םיצמאמ 

,םייתיישעת דויצו תונוכמ לע סכמה תא לטבל ,םימיוסמ םיימוקמ םייתיישעת םיפנע 

תילרבילה תילכלכה תוינידמה תא תצקמב ונתטיש םיקוח קקוחלו ,ןגמ־יסכמ ליטהל 
7.טדנמה תלשממ לש דואמ־דע 

,לשמל) תופסונ םיסרטגיא־תוצובק לשו םיניישעתה תודחאתה לש ןתוליעפ יכ הארנ 

הלכלכה חור רבכ הנתמתה הפוריאבש דועב יכ ריעמ סורג .1963 ,רקנש ;Gross, 1982 :ואר 7 

תוינולוקב וזכ תוינידמ םשייל תויטסילאינולוקה תויפוריאה תונידמה וכישמה ,תילרבילה 

.(Gross, 1982, 11) ןתטילשבש 
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תא דדועל ודעונש תויתקיקח תומרופר לש ןתלעפהל המרת (הכאלמה־ילעב תורדתסה 

לש םיבר םיגוסל סכממ רוטפ ןתינ רשאכ ,1924 תנשב לחה הז ךילהת .ימוקמה רצותה 

לע ןגהל השירדב הדקמתהש השדח הכרעמל ךילוה ,ורותב ,הז רוטפ .יתיישעת דויצ 

לע םיסכמ לש תיתגרדה הרסה תועצמאב רתיה ןיב ,הרז תורחת יגפמ תימוקמה היישעתה 

תמיוסמ החלצהב ולעפוה הלא םיצחלש חוודמ (Gross, 1982) סורג .היישעתל םלג־ירמוח 

ונגהש ,ןודנולב תובשומה דרשמו רצואה דרשמ לע םג אלא ,תימוקמה תודיקפה לע קר אל 

תונש ךלהמבש םג חוודמ סורג .הירפמיאה לש םיילכלכה םיסרטניאה לע תויבקעב 

.םיבושח םירותיו המכ גישהל ינוניבה דמעמה לש םרטניאה־תוצובק וחילצה םירשעה 

,תימוקמ תרצות לע הנגה לש תוינידמ םשייל הלשממה הלחה ,לשמל ,1927 תנשב 

םג ואר ;13 'ע ,םש) הלש תילקסיפה הפשהמ קלחל הכפהנ תוריעצ תוישעתל הגאדהו 

,(.Palestine Royal Commission Report, 1937, 209 !ליפ תדעו ח"וד 

הפיקעו הרישי הקוסעת 

לע טדנמה תלשממ הדקש ,תיטירבה הירפמיאה לש םייגטרטסאה םיסרטניאל םאתהב 

וז תוינידמ לש תואצותה תחא .םיינרדומ הנידמ ינונגנמ לש םתיינב לעו תויתשת חותיפ 

ןפואב ןה ץראה תלכלכב בושח הסנרפ רוקמל הכפהנ תילאינולוקה הלשממהש התייה 

תועצמאב ,ףיקע ןפואב ןהו ,הנידמה תרגסמב הקוסעת תורוקמ תריצי תועצמאב ,רישי 

תודובעב הקיסעה טדנמה תלשממ .תויתשת תיינבל םיזרכמ םוסרפו תונויכז ןתמ 

םידיקפ ,םיישפוח תועוצקמ ילעב ,םיחמומ םג אלא 8,םינמוימ־אל םידבוע קר אל תוירוביצ 

יכ ןעט ,םייניבה־תודמעמ לש םתשלוח תודוא־לע ובתוכב ,(1996) אריפש .םילהנמו 

תוטילאה לש ןונגנמה תורישב יטרקורויב דמעמל םתוכפהיהמ העבנ תיטילופה םתושידא 

הליהקה תודסומב ינוניבה דמעמה תקוסעתב דקמתה אריפש .בושייה לש תויטסילאיצוסה 

הקפיס אל תילאינולוקה הנידמהש חינהל הביס לכ ןיא ךא ,דבלב תידוהיה תימואל־ ונתאה 

םיאצממהו םינותנה .רתוי םימסוק םיאנתב ףאו ,תובחרנ הקוסעת תויורשפא איה םג 

ידמל תבחרנ הרוצב וקסעוה םידוהי יכ םירומ ונתושרל םויכ םידמועה םיטעומה םיירקחמה 

תא ביחרהל הדמתהב ולדתשה םעה תצעומו תידוהיה תונכוסהש ;תונוטלשה ידי־לע 

ולהינ םינוש םיינויצ תודסומשו ;הנידמה תרגסמב םידוהי לש הרישיה הקוסעתה תויורשפא 

9.תונושה תויתנידמה תורגסמב םידוהיל םלוה גוציי תחטבהל יבקע קבאמ 

םידוהי יכ אצמ ,םיפיקמ םייתקוסעת םינותנ ורקחמב גיצמה ,(1993)ינבואר בקעי 

תורשמב ,הייסולכואב םקלחמ לופכ רועישב ,רתי־גוציימ םירשעה תונש תליחתב ונהנ 
ילגו תיתלשממה תוינידמב םייוניש .םיהובגה םיגרדבו םייניבה־יגרדב תויתלשממה 

הרצי הלשממה יכ ןייצמ (Palestine Royal Commission Report, 1937) ליפ תדעו ח"וד 

תועצמאב ןהו הרישי הרוצב ןה הצחמל־פינמוימו םינמוימ־אל םידבועל תובחרנ הקוסעת תויורשפא 

תרגסמב םג הלעפ וזכ הקלחמ יכ ןייצמ ח"ודה .םיזרכמ סיסב לע הלעפש תוירוביצ תודובעל הקלחמ 

הדבועב וז הלד תוליעפ ריבסה ח"ודה .1933/34־ב דחא זרכמ קר החתפ וז ךא ,תיללכה תורדתסהה 

ביבא־לתב היינבה תוליעפב תובחרנה היתועקשהב תיביצקתה התלוכי תא התצימ תורדתסהה יכ 

.(322 'ע ,םש> 

.319-318 'ע ,8 הרעה ליעל ,ליפ תדעו ח"וד ואר 
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141 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

.םיעבראהו םישולשה תונש ךלהמב הז רועיש וניטקה םירשעה תונש לש תידוהיה הריגהה 

שולש םיפלא תשמח ,הנידמ ידבוע ףלא םישולש ןיבמ יכ םירומ 1945 תנשל םינותנה 

העבשו םיעשת תואמ עברא םיפלא תשולש לע ףסונ) םידוהי ויה השימחו םישימח תואמ 

ךא ,ומצעלשכ לטובמ וניא הז רועיש .(תיחרזאה תורטונהו הרטשמה תורישב םידוהי 

םיגרדב תידוהי תוחכונ :יתומכ רשאמ רתוי יתוכיא היה ידוהיה גשיהה יכ ףיסומ ינבואר 

ורשפאש ,תונמוימ םישרודש םידיקפתבו םייגטרטסא תומוקמב ,לשממה לש םיריכב 

10.(117 'ע ,םש) תילוהינ המצועו תרכינ הסנכה ,יעוצקמ עדי שוכרל םידוהיל 

םיאיבמ םא השדח תועמשמ תלבקמ ינוניבה דמעמל תסחוימה תיטילופה השלוחה 

תריבצל ,בושח ילכלכ עדימל השיג םידוהיל ורשפא הלא םייגטרטסא םימוקימש ןובשחב 

םיפיסומ םא ,ןכ לע רתי .תירוביצ תוינידמ תעיבקב העפשה ידקומלו תילהנמ המצוע 

תילאינולוקה הנידמה לש התוליעפ העייס םהבש םירחאה םיעצמאה תא הלא םינותנל 

תוכרעמ לש יקלח ןומימ ,םיינויצה תודסומל יפסכ עויס) ינוניבה דמעמה לש ותיינבל 

הגרדהב תלבקתמ 11,(תונויכז ןכו ,תויתשת ןונכתו היינב יזרכמ ,ךוניחהו תואירבה 

.הז דמעמ לש תיטילופה "ותשלוח" תכרעהל תרחא הביטקפסרפ 

תינוריע הקיטילופ 

יטילופה ןונגנמב הטילשבו לוהינב תרכינ העפשה התייה ינוניבה דמעמל 

- ינוניבה דמעמה ןהבש ,ןג־תמרבו ביבא־לתב דחוימב הרכינ וז העפשה .ינוריע,ר־ימוקמה 

המצועמ הנהנ - םיישפוח תועוצקמ ילעבו םיתב ילעב ,םירחוס ,םיניישעת ,םיאמצע 

התויה דבלמ ,ביבא־לת תייריע .<286 ,1994 ,קסיל) תכשוממ תינוטלש הרוכבמו תיטילופ 

ילעב תודחאתה) תונוש תוינגרוב־ריעזו תוינגרוב תוצובק לש ןתוליעפל יטילופ דעי 

לש םתלעפהבו םסויגב בושח ןכוס התייה ,(ילוכו הכאלמה־ילעב תודחאתה ,םיתבה 

בושיל יוארש החנהה" לע םתדובע תא וססיב תוחפל םקלחש ,םינוש םימוחתמ םיחמומ 

תייריע יכ תבתוכ לקנרפ .(159 ,1996 ,ןאורט> "תיטסילטיפק הלכלכ לע תתשומ תויהל 

ןיב התייה איה יכו ,םייאקירמא־םיילגנא םיילוהינ םילדומ אובייב הצולח התייה ביבא־לת 

תונדס ןוגרא ךות ,תויביטקודורפ תרבגהלו לועייל הקלחמ ומיקהש םינושארה תודסומה 

.(2000 ,לקנרפ) םיירטמוכיספ םינחבמ סיסב לע םידבוע ןוימ לש ךרעמ תמקהו הלהנמל 

דעי טדנמה תלשממ התייה ,ביבא־לתב םיאקיטילופבו תודיקפב עגנ רבדהש לככ 

הלשממל התייה םירשעה תונש תישארב .יביצקתו ילהנמ הלועפ שפוח תחטבהל יזכרמ 

בתוכ ",תויריעה תדובע לע החקיפ הלשממה" .ינוריעה לוהינב הקומע תוברועמ תיזכרמה 

תופיגמ תרבדהמ ,םיתבה תוריק לע תועדומ תקבדה רוסיאל דעו ביצקתה תיינבמ" ,בגש 

הלשממה לע ליטה םג הז .לשומה רושיא תא שרד לוכה - ראתמה תוינכת רושיא דעו 

םיכרצ הנמימ םג איה ןכש ,התוברועמב תונינועמ ויה תויריעה וז הניחבמו תוירחא 

(138 ,1999 ,בגש)".המודכו ביבא־לתב םילוח תיב ,םילשוריב םימ תכרעמ :םיפוחד 

הקיטילופה לש הייפואלו ,יטילופ דעיכ טדנמה תלשממ לש התובישחל המגוד 

.1995 ,רזעילא־ןב לצא יטירבה אבצל תוסייגתהה תובישח לע םג ואר 10 

;למשחה תרבחו גרבנטור סחנפ לש ותוליעפ לע ,1990 ,לאיתלאש :ואר ,תויתשתל תונויכז ןיינעל 11 

.חלמה־סי ילעפמו יקסיימובונ השמ לע ,1996 ,םירחאו לקנרפ 
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לע ביבא־לת ריעה תצעומ לש התבוגתב תוארל ןתינ ,היפלכ הלעפוהש הנידמה־תנווכמ 

ילעב תודחאתה השיגהש הריתעה תלבק תובקעב 1926 תנשב עלגתהש יתקוחה רבשמה 

םיתבה ילעב תודחאתה .טדנמה תלשממ לש ןוילעה טפשמה־תיבל ביבא־לתב םיתבה 

תוכז הדמע אל ,הריחב תוכז ילעב לש םהיתושנל ללוכ ,םיבר םיעיבצמל יכ הנעט 

טפשמה־תיב .ביבא־לת תקוחל תיעטומ תונשרפ תובקעב םהל הנתינ וז תוכז יכו ,הריחבה 

12.תושדח תוריחבל דעומ ,םידדצה תמכסהב ,עבקו הריתעה תא לביק ירוטדנמה ןוילעה 

ץיבורוה ,רקאס לש ןידה־יכרוע דרשמל ביבא־לת ריעה תצעומ התנפ הטלחהה תובקעב 

ידי־לע הרושיא תא חיטבהלו "ביבא־לת ריעה תדוקפ" תא שדחמ חסנל השקבב ,בונבילקו 

התייה ןידה־יכרוע דרשמ לע הלטוהש רתויב הפוחדה המישמה .ילאינולוקה לשממה 

התייה טפשמה־תיב תטלחה לש התועמשמש ןוויכמ ,םישנ לש הריחבה תוכז תא חיטבהל 

־תונב אלו ,הריחב תוכזמ ונהנ - ללכ־־קדב םירבג - "םיסמ ימלשמ שוכר ילעב" קרש 

ןתמו־אשמ להינו השדח (קוחל ירוטדנמה חנומה) הדוקפ חסינ ץיבורוה ןידה־ךרוע .םגוז 

םיפיעס לע הכמתסה ץיבורוה חסינש קוחה תטויט .הרושיא לע תילאינולוקה תודיקפה םע 

תילאינולוקה תודיקפל החלשנ תטרופמ תבותכתו ,הילגנאב תגהונה הקיקחב םייטנוולר 

יכ ריעה תצעומב ויחלושל עידוה ףא ץיבורוה ,ןכ לע רתי .עצומה חסונל רבסה ירבדכ 

םינוקיתה יכ גואדל תנמ־לע ןוילעה טפשמה־תיב אישנ םע יטרפ ןפואב שגפיהל דמוע אוה 

ולבקתה ויפתושו רקאס דרשמ ידי־לע ועצוהש םינוקיתה .תוריהמב ולפוטי םיעצומה 

13.תועובש השולש ךות יקוח ףקות ולביקו טדנמה תלשממ ידי־לע 

החוסינב הקומע תוברועמ ויפתושו רקאס לש דרשמל התייה םירשעה תונש ךלהמב 

םתרכה תא האטיב וז תוברועמ .ביבא־לת ריעה לוהינל תיטפשמה תרגסמה לש הסוסיבבו 

ןפואב תויולת ריעה לש הלוהינ תויורשפאו תינוריעה הימונוטואה יכ ריעה יסנרפ לש 

יללכ ,ןכ םא .טדנמה תלשממ לש תיטפשמה תוינידמבו תויביצקתה תוטלחהב קודה 

הלשממה םע ןתמו־אשמ לש בכרומ ךילהתב ועבקנ םיילהנמהו םייטילופה קחשמה 

.וז הלשממ יפלכ ונווכש םירושיכו םירשק לש הלעפה וכירצהו ,תיזכרמה 

"ינגרוב סופיטבא" לש ןחוב־הרקמ :ןיד־יכרוע 

ץיבורוה ,רקאס לש ןידה־יכרוע דרשמ לש ותוברועמל יתסחייתה םדוקה קרפב 

ובש ןפואה תא הרצקב גיצהל שקבמ ינא הז קרפב ."תיטילופ" תוליעפב בונבילקו 

ןחוב־הרקמכ ,הלש תיטפשמה תכרעמלו טדנמה תלשממל םיידוהי ןיד־יכרוע וסחייתה 

הנידמה ןיבל ידוהיה ינוניבה דמעמה ןיב הייד הרקחנ םרטש הקיזה רבדב יתנעטל 
.תילאינולוקה 

הניטסלפב טפשמה יתב לש תוטלחהה ףסוא ,ביבא־לת ריעה תצעומ דגנ 'חאו ינשוש ,54/26 צ"גב 12 

.Shamir, 2000, 101, 107 :ואר ,השרפה לש טרופמ רואיתל .(30.7.1926) 727 'ע ,1933-1919 

םוימ ץיבורוה תבושתו ,2.9.1926 םוימ ץיבורוה ןידה־ןרועל הלשממה ריכזממ תבותכת ואר 13 

ןיב ךשמנ ינטרפ ןתמו־אשמ ,הז םע .ןיינעב דהואהו ריהמה לופיטה לע הדומ אוה הבש ,5.9.1926 

ןויכרא) טפשמה־תיב תטלחה תא שרפל דציכ הלשממה ריכזמ תא ץיבורוה החנה וכלהמבו ,םידדצה 

.(2834/4 קית ,ביבא־לת תייריע 
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143 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תונבל התייה י"א/הניטסלפב ילאינולוקה לשממה לש רתויב תופוחדה תורטמה תחא 

תוזוחמב גהנוהש ילגנאה ילאינולוקה םופדה יפ־לע תינרדומו תרדוסמ טפשמ תכרעמ 

ימוקמה טפשמה לש היצקיפילגנאה תרגסמב ,1922 תנשב .תיטירבה הירפמיאה לש םירחא 

 (1995 ,Likhovski), טפשמה תא קר אל ליחהל טפשמה־יתב לע יכ הלשממה העבק

הלשממה הקקוחש םישדחה םיקוחה תא םג אלא ,1914 תנשב ופקותב דמעש ינמותועה 

עבוק ,םישולשה תונש עצמאב רבכ .םיילגנאה רשויה ינידו לבוקמה טפשמה תונורקע תאו 

לש ירשפא םוחת לכל וסחייתהש תוילגנא תודוקפב הניטסלפ לש םיקוחה רפס דיוצ ,רחש 

םתיינבו השדח תילגנא הקיקח לש הלחהה .(Shachar, 1995, 4) םיינרדומה רחסמה ייח 

םימאות הרשכהלו ךוניחל הגאדב התוול יטירבה טפשמה חורב םייטפשמ תודסומ לש 

ישאר ןקחש קר התייה אל תילאינולוקה הנידמה ,תורחא םילימב .ןיד־תכירע עוצקמב 

.ןידה־יכרוע לש םתועצקמתה ךילהתב דבוכה־זכרמ םג אלא ,טפשמה תכרעמ תיינבב 

לש בשוחמ טקיורפ תילאינולוקה הלשממה הליעפה םירשעה תונש תליחתב רבכ 

/הניטסלפב וגוסמ דיחיהו ןושארה ,םילשוריב טפשמל רפסה־תיב .תיטפשמ תועצקמתה 

לחה קר יטירבה יחרזאה לשממהש העשב ,1920 תנשב הלשממה תמזויב חתפנ ,י"א 
המרב .דומיל תומר יתשמ היונב התייה רפסה־תיבב םידומילה תינכות .ותלועפב 

,ירחסמ טפשמ ,תינמותועה הליגמה תא (תירבעב וא תיברעב) םידימלתה ודמל תיסיסבה 

וכמסוה רמגה־תניחב תא ורבעו םידומילה תא ומילשהש הלא ;יחרזא טפשמו ילילפ טפשמ 

תרותב םיסרוק ועמשש ,תילגנא ירבוד קר ודמל תמדקתמה המרב .ןיד־תכירעב קוסעל 

תמר תא ומייסש הלא קר .ימואלניבה טפשמבו ,םיילגנאה םיזוחהו ןיקיזנה ינידב ,טפשמה 

,תורחא םילימב .םיטפשמב ימדקא ראות - "המולפיד" לבקל וכז תמדקתמה םידומילה 

םלתשמה תילגנא רבוד קר יכ החיטבהש הרוצב התנבוה רפסה־תיבב םידומילה תינכות 
.יטפשמ החמומל בשחיי ילגנאה טפשמב 

ךלהמב הדמתהב הלעוה טפשמל יתלשממה רפסה־תיב תרגסמב םידומילל הסינכה ףר 

ךרוצה םשב התשענש ־ םידימלתה רפסמ לע תולבגההו םיאנתה תחשקה .םירשעה תונש 

,ןיד־יכרוע לש םיצחלל תונעיה האטיב - תימוקמה תונטפשמה תוכיא תא חיטבהל 

ןיד־יכרוע ידי־לע עוצקמה תפצהל יניצר ששח םייק יכ ונעטש ,עירכמה םבורב םיידוהי 

הדוקפה .<1922> ןידה־יכרוע תדוקפ תא טדנמה תלשממ הקקוח ,ליבקמב 14.ידמ םיבר 

לש הדובעהו יושירה יאנת תא הרידסה ,יטפשמ "עוצקמ" לש הירוגיטקה םצע תא הננוכ 

ידרשמבו טפשמה־יתבב יטפשמ גוציי אלל לועפל תלוכיה תא הליבגהו ,ןידה־יכרוע 

ףוריצב ,טפשמל רפסה־תיב לש ותמקהו ןידה־יכרוע תדוקפ לש התקיקח .הלשממה 

ורצי ,הילגנאמ האבויש תיטפשמה היירטמהו הנידמה ידי־לע הלהונש תידסומה תכרעמה 

.תילאינולוקה הנידמה תוסחב תיטפשמה תועצקמתהה טקיורפל תיתשתה תא 

םיידוהיה םינטפשמה לש םסחי תנבהל חתפמ ,דניה יעוצקמה טקיורפה לש ותומדקתה 

טפשמ תכרעמ םיקהל השענש ןויסינלו ,הזמ תילאינולוקה הנידמה לש טפשמה תכרעמל 

חיטבהל דעונש הרדהו תוריגס לש יתרבח ךילהת הניה תועצקמתהה .הזמ תיאמצע תירבע 

לש תיזכרמה הרטמה .יטנוולרה הלועפה־הדשב םיילכלכ תונורתיו תיקוסיע תואמצע 

לעו ,ללכב םייטפשמ םיתוריש תקפסה לע לופונומ רוציל הניה תיטפשמה תועצקמתהה 

ףקות ןתינ םא *תיסחי) חטבומ הז לופונומ .טרפב טפשמה־יתבב תוחוקל גוציי 

.Shamir, 2000, 115-116 :ואר ,טרופמ ןוידל 14 
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תא חיטבהל יקוח לופונומב יד ןיא ךא .ןידה־יכרוע לש תיקוסיעה תוידעלבל יתנידמ־יקוח 

לע עיבצהל ןתינ רשאכ תגשומ וז תוימיטיגל .תיקוסיעה תוידעלבה לש תוימיטיגלה 

היצאוטיסב .ותלועפ תא החנמו קוסיעה סיסבב תדמועש "יעדמ" עדי לש תיתשת 

סחייתה םדקתמה וקלחש - הנידמה טפשמב הטילשה השמיש הניטסלפב תילאינולוקה 

ןיינע היה תילאינולוקה הנידמלש דועב .היצמיטיגל תשיכרל יזכרמ סיסב - הילגנאל 

הביקע תיתנידמ טפשמ תכרעמ ססבל ץמאמה ןמ קלחכ תיטפשמה תועצקמתהה טקיורפב 

סיסבכ תילאינולוקה הנידמה טפשמל הקיזה קוזיחב ןיינע היה ןידה־יכרועל ,תרדוסמו 

.םייעוצקמ םיחמומכ םתוהזלו םייטפשמה םיתורישה קושב םתזיחאל היצמיטיגל תשיכרל 

םולשה טפשמ" יפלכ םיידוהיה ןידה־יכרוע ןיבמ םיבר לש תניועה םתדמע העבנ ןאכמ 

רותפל ושקיבש םייממע טפשמ־יתב לש תכרעמ הוויה ירבעה םולשה טפשמ ."ירבעה 

"תינרדומו תינוליח" תונשרפ ןתמ תועצמאב ,יתודידי סיסב לע םידוהי ןיב תוקולחמ 

־יתבל תוקקזיה יכ ונעט ירבעה םולשה טפשמ לש וימזוי 15.ירבעה טפשמה תונורקעל 

,ילגנאה טפשמה תונורקע לע תרוויע תונעשיה םג ומכ ,תילאינולוקה הנידמה לש טפשמה 

םיימואל תודסומ חתפל ךרוצה םעו המואה ןיינב טקיורפ םע דחא הנקב תולוע ןניא 

הנידמה טפשממ קתנתהל שי יכ היה "טפשמב תוימואל" לש השוריפ ,םתטישל .םיימונוטוא 

,רוביצל ופיטה םה ןכ־לע .יאמצע ירבע טפשמ חתפלו ,היהיש לככ רואנ ,תילאינולוקה 

טפשמה־יתבש יפ־לע־ףא .םולשה טפשמל קקזיהל ,םיימואלה תודסומה תא ענכשל וסינו 

םולשה טפשמ לש ותחלצה התייה ,םירשעה תונש ךלהמב םיניינע יפלאב ולפיט םיירבעה 

.דבלב תלבגומ ירבעה 

לע תרכינ העפשה התייה הז דסומ יפלכ םיידוהיה ןידה־יכרוע לש ילילשה םסחיל 

לש תינבומה םתלוכי בקעו ינויצה דסממל םימיוסמ ןיד־יכרוע לש םתברק בקע ,ולרוג 

תוריזל םילפטמ םה ןהבש תוקולחמה תא בתנל ,םייטרפ תוחוקל יגציימכ ,ןיד־יכרוע 

הווהמ ירבעה םולשה טפשמ יפלכ (ףסוי בד> ףזו'ג דרנרב לש ותדמע .םתניחבמ תופדעומה 

לעב ןיד־ךרוע ,ףזו'ג בתכ <1926 ,ףזו'ג) ץראה ןותיעב םסרופש רמאמב .הז סחיל המגוד 

םיניינע תריסממ תוענמיהב ןיאש קר אל יכ ,םיינויצה תודסומב העפשהו םיכלהמ 

ףא הווהמ וז תוענמיהש אלא ,תימואל תוירחאל יוטיב םושמ םיירוטדנמה טפשמה־יתבל 

ונא ןיאש ,החנהה ןמ דיתעב םיימואלה ונייחל רתוי ןכוסמ רבד ןיא" :תימואל־יטנא הלועפ 

ןיד יתב םניא םייללכה ןידה יתבו ונתלשממ הניא ץראה תלשממו תידוהי הדע דוע אלא 

הנידמה תודסומל הקיזה קוזיחב אטבתהל הכירצ ,ןעט ,טפשמב תוימואל <םש> ".ונלש 

יונימ ,יתלשממה ןונגנמל םינטפשמ לש הרידח ,"םינפבמ הדובע" השורד .תילאינולוקה 

,ירוטדנמה קוחה לש וינכתו וחור לע העפשה ,םייללכה טפשמה־יתבל םיידוהי םיטפוש 

םג יוטיב וז העד האצמ ןכמ־רחאל תורופס םינש .<םש> "הלשממ ךותב הלשממ" תמקה אלו 

ריכזתב .תינויצה הלהנהה ליבשב ,דנלזירו־ןו דנומגיז ,רחא ןטפשמ בתכש ידוס ריכזתב 

טפשמה יתב ,אוה ךופהנ .ירבעה םולשה טפשמב ינידמ־יטילופ ךרע לכ ןיא" יכ בתכנ הז 

וכפה וז הרוצב .(1929 ,דנלזירוךו> "וטועימב ערה םה ,םהיתונורסח ףא לע ,הלשממה לש 

אלו ,תילאינולוקה הנידמל הקיז :ויפ לע טפשמב־תוימואלה ןורקע תא ןידה־יכרוע 

הנידמב הכימת לש בושח רוקמל םיידוהיה ןידה־יכרוע ויה ךכ .הנממ תולדבתה 

.Shamir, 2000 :ואר ,ויתודלותו ירבעה םולשה טפשמ לש תונורקעב טרופמ ןוידל 15 
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145 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

ונהנ הנממש תויעוצקמל "הרומתב" ;םהלש םינמאנ םירירגשלו ,הטפשמכו תילאינולוקה 

.תורחא תוימואל תופולח ינפמ היגיגמל םינטפשמה ויה ,תילאינולוקה הנידמה תוסחב 

הצובק וויה ןידה־יכרוע יכ ןעוט (Ben-David, 1968) דוד־ןב יכ ןייצל יואר ,הז םע 

,םיסדנהמו םיאפור תמועל) הלש הקוסעתה תויורשפא תניחבמ ןפוד־תאצוי תיעוצקמ 

התייה האצותה ,ותנעטל .תילאינולוקה הלשממה לש היוביגמ ונהנ םה קרש ינפמ ,(לשמל 

"תיבושייה הרבחל סחיב ילושו תילאינולוקה הרבחהמ קלח ןיעמ היה יטפשמה עוצקמה"ש 

120/0־m וביכרה תונושה תויעוצקמה תוצובקה יכ ןייצמ דודךב .(264 'ע ,םש) 

הובגה היה הז רועיש יכו ,1948־ו 1918 םינשה ןיב תיבושייה הרבחב הדובעה־חוכמ 

ןדמעמב הקיחש הלח ץראל הריגהה תובקעב יכ םג ןעוט אוה ךא .םינש ןתואב םלועב 

יכרעל תיגולואידיא תוריסמ ופידעה ןברקמ םיברש םושמ הלא תוצובק לש יתקוסעתה 

תא ורקחמ זכרמב דימעה דוד־ןב .יתקוסעתה בצימה עיצהש ןיבוטה לע הדובעה תעונת 

םיחמומל הקוסעת תויורשפא עיצהל החוכ תאו תיללכה תורדתסהה לש הרוכבה דמעמ 

ךא תוטעמה) הקוסעתה תויורשפאל לוטיבב סחייתהו ,םיישפוח תועוצקמ ילעבלו 

הסדה ןוגכ םינוגרא ידי־לעו טדנמה תלשממ ידי־לע ועצוהש (ותנעטל ,תויתרקויה 
וחתיפ הבש הדימה יכ הארנ ,הז רמאמב ועצוהש םירטמרפב בשחתהב .תידוהיה תונכוסהו 

הנידמה יפלכ תומוד תוקיז ידוהיה ינוניבה דמעמה ברקמ תורחא תויעוצקמ תוצובק 

.ףסונ רקחמל ןיינע הניה ,היפלכ הנווכש הקיטילופ וליעפהו ,תילאינולוקה 

םוכיס 

הדיקפתל עגונב םישדח רקחמו הבישח ינוויכ עיצהל התייה הז רמאמ לש ותרטמ 

ידוהיה ינוניבה דמעמל עגונב ,י"א/הניטסלפב תיטירבה תילאינולוקה הנידמה לש ןנוכמה 

.םיינשה ןיב הקיזל עגונבו ,תיבושייה הרבחב 

/הניטסלפב תיבושייה הרבחה רקחב רסח־גוציימ םילבוסה םימוחת ינש לע יתעבצה 

טקיורפה םודיקב תיטירבה תילאינולוקה הנידמה לש הדיקפתב עגונ דחא םוחת .י"א 

המצועה תקולח תנבהל ינויחכ ספתנ וניא תיטירבה תילאינולוקה הנידמה חותינ :ינויצה 

,תינויצה היפרגוירוטסיהה .המואה ןיינב טקיורפ לש הקימנידה תנבהלו תיבושייה הרבחב 

גיצהל הטונ ףא ,תונורחאה היתונשב טדנמה תלשממ םע םיסחיה יפוא תעפשהב הארנכ 

ולועמ בושייה ררחתשה וכלהמבש יטסילאינולוק־יטנא ךילהתכ תימואלה תואמצעה תא 
.רז םזילאירפמיא לש 

םיגוחה") םיידוהיה םייניב,ר־תודמעמ לש םדיקפתבו םדמעמב עגונ ינש םוחת 

העפשהה לגעמל תוינוציח ויהש תויתרבח תוצובק .המואה ןיינב טקיורפב ("םייחרזאה 

ובשחנש הלא לכ ,םייניבה־ תודמעמ .רקחמה ילושל וקחדנ םילעופה תוגלפמ לש סויגהו 

,םיניישעת ,םישרגמו םיתב ילעב ,םינוונח ,םירחוס ־ "תנגרואמ־יתלב"ה הרבחהמ קלחל 

רקחמה תמגידרפל ץוחמ הבר הדימב ורתונ ־ םיישפוח תועוצקמ ילעבו םיקסע־ישנא 

.הב תיטילופה הלכלכה ןוגראו הניטסלפב תובשייתהה ךילהת ונבוהו וחתונ התועצמאבש 

.ליעל תוניוצמה תוירקחמה תוחנזהה יתש ןיב רשק שי תיגשומ הניחבמ יכ יתנעט דוע 

בושייב תיטילופה העפשההו חוכה תכרעהל דדמה יכ התייה הז רמאמב תיזכרמ הנעט 

הדובעה תעונת לש תויטננימודה לש הביטקפסרפה ךותמ בצוע י"א/הניטסלפב ידוהיה 
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המצוע הדדמנ וז ,דביטקפמרפמ .ינויצה המואה ןיינב טקיורפ לש ונוגראבו ולוהינב 

םתונמאנ תא חיטבהל תלוכיבו ןומה־תוגלפמב תורבחל םידיחי עינהל תלוכיב תיטילופ 

ינוניבה דמעמה רייטצה וז הביטקפסרפמ .םייזוכיר תודסומל םירבחה לש םתונתייצו 
.תיטילופ המצוע רסחכ ידוהיה 

ללכ םימיאתמ םניא וללה תיטילופה המצועה ידדמ אמש תוהתל יתשקיב הז רמאמב 

םיינוגרא םינבמ רסח היהש - הז דמעמ אמש יתיהת .ינוניבה דמעמה לש ולקשמ תכרעהל 

שארב םיילכלכ םיסרטניא דימעהשו ,ןומה־תוגלפמ לש ןתורמל רס אלש ,םייזוכיר 

םילעופה תוגלפמל םיינייפוא ויהש םילכב םייטילופה ויניינע תא םדיק אל ־ וינייעמ 

.תילאינולוקה הנידמב תיתדוקנו הרישי םיצמאמ תלעפה תועצמאב אלא ,שוכרה ירסחו 

התלכה :רקחמה תמגידרפ לש הבחרה תרשפאמ חיכשה "המצוע''ה לדוממ תוררחתשה 

בושייה לש ירוטסיה־יתרבח חותינל יטנוולר ןקחשכ תילאינולוקה הנידמה לש 

,םירחא םירטמרפ יפ־לע תיטילופ המצוע ךירעהל רשפאת וזכ הלכה .י"א/הגיטסלפב 

םיסרטניאו םיכרצ קופיס םשל ץחל־תוצובק תועצמאב הנידמה לע עיפשהל תלוכיה :ןוגכ 

,עדימו תרושקת תותשר תונבל תלוכיה ,הנידמה ינונגנמב בלתשהל תלוכיה ,םייפיצפס 

תלוכיה ,תיעוצקמו תילכלכ תוליעפ לש םינוש םימוחתב תיתנידמ תוסחמ תונהיל תלוכיה 

םימוחתמ םיחמומב הנידמה תולת תא קימעהל תלוכיה ,הנידמהמ תונויכזו םיזוח גישהל 

הקיקח לע עיפשהלו תומרופר םדקל ידכ םיטרפו םינוגרא ליעפהל תלוכיהו ,םינוש 

סיסב לע הנידמה םע תידדה הקיז רצייל תלוכיב רבודמ ,רוציקב .תירוביצ תוינידמו 

.(Chatterjee, 1986,26)"תוניירואו קוח ןיבש הקיזה" 

יתנקסמ ,ןידה־יכרוע לש ןחובה־הרקמ סיסב לעו ,ליעל וגצוהש ראתמה־יווק סיסב לע 

רואל ינוניבה דמעמה לש ולקשמ תא הכירעמה תינשרפה תרגסמה לש התלעפה יכ איה 

לש הירוטסיהה תודוא־לע תושדח תונבות בינהל היושע תילאינולוקה הנידמל ותקיז 
.הניטסלפב ידוהיה בושייה 

תורוקמ 

לארשי ץרא לע יטירבה ןוטלשה תעפשה :ימואל תיב וא רתכ תבשומ .(1983)'ג ,רגיב 

.יבצ־ק די :םילשורי .1930-1917 

.רתכ :םילשורי .םישרוש - תירבעה הישעתה .(1987)'י ,ןילייב 

.1956-1936 ילארשיה םזירטילימה תורצוויה - תנווכה ךרד .(1995) 'א ,רזעילא־ןב 
.ריבד :ביבא־לת 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .(1999) 'א ,תרופ־ןב 
.סנגאמ :םילשורי 

.2 'ע ,24.8.1926 ,ץראה ."הלשממה לש ןידה יתבו ירבעה בושיה" .(1926)'ב ,ףזו'ג 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .תלצבחה ישרוש .(1992)'י ,רבלג 

.דבוע םע :ביבא־לת .תיעיברה הילעה תפוקתב בושיה .(1973)'ד ,ידעלג 

.60-41 ,9 ,תרוקיבו הירואית ."לארשי ץראב םיירבע םידיקפ" .(1996)'ד ,זירפ־הד 

תדובע ."םירשעה תונשב ילארשי ץראה בושיב םייחרזאה םיגוחה" .(1982) 'י ,ירורד 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,טרוטקוד 
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147 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

:ביבא־לת ."םירשעה תונשב םייחרזאה םיגוחה" :לאמשל ןימי ןיב .(1990)'י ,ירורד 
.םייאטיסרבינוא םילעפמ 

.A114/120 יזכרמה ינויצה ןויכראה ,11.3.29 םוימ יוסח ח"וד .<1929> 'ז ,דנלזירו־ןו 

דימ דוולא לש םהיתוחוד :תינויצה הרבחה ןונכתב םינקירמא םיחמומ" .(1996)'א ,ןאורט 

:עבש־ראב .(180-159 'ע) תפסכנה לארשי ,(ךרוע) לג 'א :ךותב ."ןתנ טרבורו 

.ןוירוג־ק תטיסרבינוא 

םירע ,(םיכרוע) םירחאו רחש 'א :ךותב ."תינויצה היגולואידיאב ריעה" .(1970)'א ,ןהכ 

.ןומדקא :םילשורי .(10-5 'ע)לארשיב 

םירשעה תונשב לארשי ץראב הרבח ןיינבו הטילק ,היילע" .(1994) 'מ ,קסיל 

ץראב ידוהיה בושיה תודלות ,(םיכרוע)ןהכ 'גו קסיל 'מ :ךותב ."1930-1918 

:םילשורי .(302-173 'ע> יטירבה טדנמה תפוקת ,הנושארה היילעה זאמ לארשי 

.קילאיב דסומ 

.קלאפ :םילשורי .תונויצב דוסי גשומכ ימואל ןוה .(1976)'י ,רצמ 

תודלותל םיקרפ - לארשי ץראב תויוכז יוושל םישנ תודחאתה .(1977)'ש ,והירזע 

.השאה תרזעל ןרקה :הפיח .לארשיב השאה תעונת 

ילארב 'או רסונג 'פ :ךותב ."תוימואלה תוירואיתה ןחבמב תונויצה" .(1996) 'א ,הפפ 

תטיסרבינוא :עבש־ראב .(263-223 'ע) וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע) 
.בגנב ןוירוג־ק 

לוהינה הדש לש ודוסימ :תיארנה דיה לש המלענה הירוטסיהה" .(2000) 'מ ,לקנרפ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,טרוטקוד תדובע ."לארשיב 

ריעל חלמה םי ילעפמ ןיב :ימואל םזילטיפק" .(1996)'י ,בהנשו 'ח ,גוצרה ,'מ ,לקנרפ 

.40-15,9 ,תרוקיבו הירואית .םידרווה 

."םימע ינש הבו ץרא לש היפרגוירוטסיהב תוילאוטפצנוק תויעב" .(1990)'ב ,גנילרמיק 

.סנגאמ :םילשורי .(22-11 'ע) הב םימע ינשו תחא ץרא ,(ךרוע)יבוקעי 'ד :ךותב 

.ןליא־רב תטיסרבינוא :ןג־תמר .1948-1920 י"אב טדנמה לשממ .(1993)'י ,ינבואר 

.דבוע םע :ביבא־לת .1942-1879 :גרבנטור סחנפ .(1990)'א ,לאיתלאש 

.רדה :ביבא־לת .הנידמל בורמ .(1978)'י ,טיבש 

.רתכ :ביבא־לת .טדנמה תפוקתב לארשי ץרא :תוינלכה ימי .(1999)'ת ,בגש 

.םיביבא :ביבא־לת .ךרכל ךפהש םולח .(1990)'א ,ירוחש 

.דבוע םע :ביבא־לת ?הרבח ןוקית וא המוא־ןינב .(1995)'ז ,להנרטש 

.תיטרפ האצוה :ביבא־לת .שעמבו הנומאב .(1963)'א ,רקנש 

םייללכ םיטביה :תינויצה היצזינולוקב היסולכואו הדובע ,עקרק" .(1993) 'ג ,ריפש 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."םיידוחייו 
.תורירב :ביבא־לת .(119-104 'ע> 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיכישממ אלל תיליע .(1984)'י ,אריפש 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיאקיטילופה יבשב הרבח .(1996)'י ,אריפש 

Ben-David, J. (1968). "Professionals and Unions in Israel". In: ,טדטשנזייא נ"ש 

:םילשורי .(295-255 'ע) לארשיב םידבר ,(םיכרוע) אנהכ 'רו ףסוי־רב 'ר 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

 Brown, N. (1995). "Law and Imperialism: Egypt in Comparative Perspective".
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 Law and Society Review, 38, 814-853.

 Chatterjee, P. (1986). Nationalist Thought and the Colonial World.
 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Fitzpatrick, P. (1980). "Law, Modernization and Mystification". In R. Simon

 and S. Spitzer (eds.), Research in Law and Sociology (pp. 161-180).
 Greenwich: JAI Press.

 Gross, N. (1982). "The Economic Policy of the Mandatory Government in

 Palestine". Discussion Paper 816, Maurice Falk Institute, Jerusalem.

 Herzog, H. (1992). "The Fringes of the Margin: Women's Organizations in the

 Civic Sector of the Yishuv". In D. Bernstein (ed.), Pioneers and

 Homemakers: Jewish Women in Pre-State Israel (pp. 283-304). Albany:
 SUNY Press.

 Holmes, J.H. (1929). Palestine Today and Tomorrow: A Gentile's Survey of
 Zionism. New York: Arno Press.

 Kimmerling, B. (1983). Zionism and Economy. Cambridge: Shenkman.

 Likhovski, A. (1995) "In Our Image: Colonial Discourse and the Anglicization

 of the Law of Mandatory Palestine". Israel Law Review, 29(3), 291-359.

 Mitchell, T. (1991). Colonising Egypt. California: University of California
 Press.

 Palestine Royal Commission Report (Peel Report) (1937). Report Presented to

 Parliament by the Secretary of State for the Colonies by Command of Her

 Majesty.

 Shachar, Y. (1995). "History and Sources of Israeli Law". In A. Shapira and
 K.C. De-Witt Arar (eds.), Introduction to the Law of Israel (pp. 1-10). The

 Hague: Kluwer Law International.

 Shamir, R. (2000). The Colonies of Law. Cambridge: Cambridge University
 Press.
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תונגרובה לש המוקמ :תונברוקהו עינמה .עונמה 
תירוטדנמה הירוטסיהב תידוהיה 

*הפפ ןליא 

היפרגוירוטסיהב רמוגו םעמוע תירוטדנמה הפוקתב תינויצה תונגרובה לש הדמעמ 

תרופ־ןב לש םהירפס תוחוחינמ םשבתהל ןתינש יפכ .ןיררוע ןיא ךכ לעו ,תילארשיה 

,ינויצה תונגרובה םלוע לש רוזחשה תכאלמ ,(Shamir, 2000 ;1999 ,תרופ־ןב> רימשו 

לא םיקתרמ תועסמ הבוחב תנמוט ,הנידמה םוק ירחא םג אלא טדנמה תפוקתב קר אל 

תוביבסב הטעמ־אל תוסחייתהב הכזש םלוע חותינב םילק־אל רקחמ ירגתאו רבעה 

ולו ,רכממ אוה המכ דע ולגי דיתעב הז רקחמ אשומב ודקמתיש םירקוח .תוימדקא־אל 

רוזחש םירקמה בורב וניה תינגרובה היווהה לש יפרגוירוטסיהה רוזחשהש הדבועה לשב 

.םמצע םיאמדקאה לש םמלוע 

ותוינומלאמ ירוטדנמה ינגרובה םלועה תא ץלחל קר אל ורמאמב שקבמ רימש ןנור 

טקיורפה לש ילכלכה עונמכ תיפרגוירוטסיהה ונתעדותב ומיצעהל ףא אלא ,תיסחיה 

הנבמל רשאמ רתוי תירוטדנמה הנידמל תערכמהו תינויחה ותוליעפ תא בחש ,ינויצה 

היפרגוירוטסיהה עודמ ותעדל ריבסמ חוכל דמעמה ןיב הז רשק .ינויצה יטילופה 

דימעהל הלש רתוי יללכ לשכמ קלחכ וז המצועמ המלעתה תונויצה לש רתוי "תילעופה" 

דדומתהל ינוצרב וז החנה םע .תיפרגוירוטסיהה הנומתה זכרמב תירוטדנמה הנידמה תא 

.םיטביה המכב יתבוגתב 

לש ףסונ ןחוב־הרקמכ תינויצה תונגרובה תא ןייפאל ןויסינה אוה ןושארה טביהה 

תוימואל תויונגרוב לש ןדמעמ ןיב האוושהה .ילאינולוק ןוטלש תחת תימואל תונגרוב 

תונגרובה לש הדמעמ ןיבל יטירבה םזילאינולוקה םע הלועפ ופתישש הקירפאבו היסאב 

תיתוברתה ,תיגולואידיאה הביבסה תא ןכותמ ןקורמ אוהש םושמ יתייעב וניה תינויצה 

,רתוי הבורק הגיה תינויצה תונגרובה .תידוהיה תונגרובה הלעפ הכותבש תיתדהו 

ברעמב בשייתהו ,תיטירב הרזעב ,עיגהש ינמרגה ןויסימה ךותב יעוצקמה ביכרמל ,יתעדל 

תונגרובה .(1997 ,הפפ) הרשע־עשתה האמה לש היינשה תיצחמב הברעמ־םורדבו הקירפא 

הנידמה ילושב קר גשגשל הלכי ,תינויצה וז ומכ ,הקירפאב הנבלה תירנויסימה 

ןמ ןיטולחל תקתונמ התייה איה םשש םושמ ,ביבא־לתכ תועלבומ ךותב ,תילאינולוקה 

לש םילרנגהו ,תונויצה לש הרקמב "םיילעופ"ה םיאקיטילופה ולהינש ־ השקה קבאמה 

יטילופ חוכ לכמ ץראה לש הרוהיט ןעמל - הקירפאב םינמרגה לש הרקמב ןויסימה לעפמ 

ןמ הנוש הרקמ והז .ומיע ואבש םיבשייתמה תצובק לש הזו ילאינולוקה הז תלוז 

ןיב ךוותל ןתלוכימ עבנ ןחוכ סיסבש ,ילאינולוקה ןדיעב ישילשה םלועה לש תויונגרובה 

םא םויה דע תטבלתמ הלא תומוקמב היפרגוירוטסיהה .ילאינולוקה חוכל תבשוימה הרבחה 

,תינויצה תונגרובל .המוא תיינב לש הלועפ וא הנוגמ הלועפ־ףותיש רדגב היה הז ךווית 

.הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה * 
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דיקפת המצעל השקיב איה םא םג קפסו ,הזכ דמעמ קנעוה אל ,טדנמה תפוקת לכ ךרואל 

הקירפאבו היסאב תויונגרובמ הברהב תילוש ייניעב ורתונ איה ,ןכ םא ,הוושמ טבמב .הזכ 

.ילאינולוקה ןדיעב 

לש תונעייסו הלועפ־ףותישמ רבעמה ,ירק ,תושגנתהה תמגידרפ םג ךכ םושמ 

תויונגרוב ןייפאמ ןכאש ךלהמ ־ תילאינולוקה הנידמב יולג קבאמל תימוקמה תונגרובה 

הניתשלפב .ינויצה הרקמב תשממתמ הניא ־ ילאינולוקה ישילשה םלועב תוטעמ־אל 

תובישח רסח קיספ קר ,היינשה םלועה־תמחלמ יהלשב קר ליחתהש ,הז קבאמ הוויה 

וא ודוהב תונגרובה .ידוהיה בושייל תילאינולוקה הנידמה ןיב התנבנש םיסחיה תכרעמב 

םיטירבה םע הלועפ ףתשל הקיספה ,הז גשומל ליבקמ היהש לע־דמעמ לכ וא ,הקירפאב 

רורחש ןעמל רתוי תצרמנ הלועפל הירוחאמ ףחד רתוי ךומנ םייניב־דמעמ רשאכ קר 

ופתישש "תושאפ"ה ןיב ןיחבהל גוהנ יברעה םלועב .תויאמצע תונידמל ןתכיפהו תובשומה 

הפיקת הדמע ועבתו םפרועב ופשנש "םידנפא"ה ןיבל ,יפוריאה םזילאינולוקה םע הלועפ 

.(Louis, 1984)ןוכיתה חרזמב תיפוריאה תוחכונה תכשמה דגנ רתוי 

הל סחיימ רימש .בושייה ךותב ביבא־לת לש המוקמ אוה רתוי בושחהו ינשה טביהה 

ולצא העיפומ ביבא־לת .המצע ץראה ךותב הבר תובישח םתסה ןמ הל קינעהש דמעמ 

לע דומלל ןתינ הרופיס ךרדש ,תירוטדנמה תינויצה תינגרובה תוהמה תומלגתה ןיעמכ 

,ילכלכה עונמה התייה ביבא־לת יכ ןעוט אוה .הלוכ תינויצה תינגרובה הירוטסיהה 

רפיסב ,ללכב םא ,קיפסמ יוטיב הלביק אל וז הנעט יכו ,בושייה לש יתוברתהו יטילופה 

 (narrative) המוד ךא .המיצעמ הרימאב רימש לצא ףלחומ ינויצה רפיסב הז דומיג .ינויצה

הרבחה לש בחרמה הניה ביבא־לת .ביבא־לת לש הרקמב רתוי הברה יכרע־וד והשמ שי יכ 

תוחפ המייא ,הבש תימואלה תודיכלהו יפרגואיגה המוצמצ ללגב ,יסחי ןפואבש וז ,דגנמש 

יכ רמול ןתינ ,הלאשהב .הידי־לע תוחפ המייוא םגו ץראב תידיליה הייסולכואה לע 

היה עונמה .ולש עונמל רשאמ ינויצה סוטמב סייטה לש טלפמה־אתל רתוי המוד ביבא־לת 

,הנידמה םוקל דעו הנושארה םלועה־תמחלמ ףוסב לחה ,יתועמשמ ןפואב םרתש םרוג לכ 

תועמשמ התייה אל עקרקה לע תונויצה לש תוטלתשהה תלועפ אלל .עקרקה לע קבאמל 

ינויצה טקיורפה תחלצהב תוחפ־אל בושח םרוג ,וזמ הרתי .ביבא־לתב תינוריעה תוליעפל 

אלו ,הפיח היה הז קבאמב יזכרמה רתאהו ,הדובעה קוש לע תידוהיה תוטלתשהה היה 

ךא ,ינויצה ילאינולוקה לעפמה לש יתוברתה עונמל הכפהנ ביבא־לתש ןכתיי .ביבא־לת 

תימוקמה הייסולכואה הקלוס אל דוע לכו ,עקרקה לע תוטלתשהה המלשוה אל דוע לכ 

ישונאהו יפרגואיגה ףוגה יונישב ידמל ינשמ הז יביבא־לת "עונמ" היה ,ץראה ןמ 

.לארשי־ץרא/הניתשלפב 

הקיטילופה אוה ,רקבמ רימשש תירקחמה תורפסב עיפומ אוהש יפכ ,םכסומה עונמה 

דיפקמ וניא רימש ,הז חוכ לומ לא תונגרובה לש החוכ תא ךירעהל ואובב .תילעופה 

ןחוב אוהש ירקחמה ךרעמב ,תונגרובה .םילעופ ןיבל "םילעופ לש הקיטילופ" ןיב ןיחבהל 

לומ םא יכ ,"תילעופ הינומגה" לומ תדמעומ תויהל הכירצ הניא ,תקדצומ תויתרוקיבב 

יגציימל םידדוב וכפהנ וז הקיטילופ תרזעב .תילעופ תוהז לש הקיטילופ לש הינומגה 
םיידוהיה םילעופה תובבר ורציש תילכלכה תינוגראה המצועה ילג לע ושלג ,םילעופה 

קוש לע ןהו הדובעה קוש לע ןה וטלתשה וז המצוע תרזעבו ,םתונמאנ־ומבו םהיפכ־למעב 

ןיערגה תא ובציעו בושייה לש תיטילופה תרמצה תא וביכרה הלא םישנא .תועקרקה 

.ויה אל םה םילעופ ךא ,םירבד הברהב וקסע םה .םכרד־יכישממ וחמצ וכותמש יתרבחה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:56:57 UTC������������� 

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



151 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א"סשת 

יכ הנעטה ןמ קר םחוכ תא ובאש אל "תוינויצה תואלקחהו הדובעה" לש םיאקיטילופה 

םהל הקנעוהש הרכהה לע םג הכמסנ םתמצוע ;םיבשייתמהו םילעופה תא םיגציימ םה 

תינויצה העונתה תגהנהב התאר ,הכרד תישארמ ,וז הנידמ .תירוטדנמה הנידמה ידי־לע 

אוה יכ ועבק םיטירבהש ימ קר .תיניטסלפה תוימואלה לש םידבכנל ליבקמה ףוגה תא 

אלש ימ .ההובגה הקיטילופה לש קחשמב יתועמשמל ךפהנ יטילופה קחשמב תועמשמ לעב 

־ ולש תידמעמה תיביטקלוקה תוהזב אקווד ןייפאתה אל ההובגה הקיטילופל ךייתשה 

ותועמשמבו ומוקימב רתוי אלא ־ םידיקפ לומ הכאלמ־ילעב ,םינגרוב לומ םילעופ 

,םידדוב ולכי זכרמה לומו םיילושה ךותב .וילושל יטילופה זכרמה ןיב םיסחיה תצירטמב 

םהלשמ םיסרטניא לע תמיוסמ הדימב דומעל ,םהלשמ םלוע תונבל תוסנל ,תוצובק םג ומכ 

סחיב תותיליעה לש תונשרפל םהלשמ המורת קוציל וליפא ילואו (1996 ,סירפ הד> 

המצועה תמגידרפ לע רערעל ידכ וב ןיא ,ותובישח תורמל ,הז חיש־וד לבא .תואיצמל 

יזכרמ ןיב םיסחיה לש רתוי בחר רקחמב הנומטה תלעותה לע זומרל קר אלא ,תיסחיה 

הלועש יפכ ,ףוסבל וערכוהש םייכרע־ודו םייטקלאיד םיסחי הלא ויה .הירפירפל המצועה 

יאדווב וממוקתה םידיקפה .(Lockman, 1996) הייפכבו חוכב ,ןמקול הירכז לש ורפסמ 

דמעמ םמצעל ושקיבש "םינגרוב"ה םג ךכו ,ינויצה סותאב םהל קנעוהש םוקמה חכונל 

הלא תועיבת לבא ,ימוקמה רפיסב רתוי אימחמ יומיד וא תוטלחהה תלבקב רתוי ריכב 

עקרק שוביכ" לש - ילאינולוק חוכבש ימ לומ לא רתוי םייתועמשמל םתוא תוכפוה ןניא 

תינסרהה המצועה ילעב ויהש הלא .השדח תואיצמ הנב - שוריג לש ףוסבלו ,"קושו 

דואמ ןכתיי .הכותב חוכהו המצועה ילעב םג ויה הרבחל ץוחמ תואיצמל סחיב הנובהו 

,ןעוט רימשש יפכ ,תקפסמ הניא יתגלפמה יקפואה חתפמה תרזעב ינגרובה חוכה תקידבש 

אלא ,היינבה חוכב קר אל תדדמנ ,שלפנו שלופ לש ,שבכנו שבוכ לש תואיצמב המצוע ךא 

.הסירהה תלוכיב םג 

תירוטדנמה תיטירבה הלכלכה תא ותייאר אוה רימש לש הזיתב ישילשה טביהה 

שי .טדנמה תפוקת לכל תסחוימ איהש םושמ דחוימב ,תיתייעב הייאר יהוז .קוש תלכלכב 

םג רתוי בוט ריהבהל הלוכיש הקולח ,תופוקתל תילכלכה תוינידמה תקולחב ךרוצ ןאכ 

בוש ־ תוינידמ רייצל םג הלוכיו ,תיעמשמ" ודו הליזנ ,דניה - גשומכ ־ תוינידמ המכ דע 

.העובקו ןמז תרסח תירוטסיה העפותכ אלו ,ןמז ךרואל לתפתמש ךילהתכ - גשומכ 

תולוכסא יתש ןיב ךשמתמ קבאמ לש רצות התייה תירוטדנמה תילכלכה תוינידמה 

הארקנ הנושארה הלוכסאה .תימוקמה הלכלכה לוהינ לע ודדומתהש תיטירבה הירפמיאב 

וז השיג לש דוסיה־תחנה .(commonwealth)"תויתליהקה תלוכסא" הפוקתה ינב יפ־לע 

הניחבמ גשגשל תימוקמה הייסולכואה תא דדועל ילאינולוקה ןוטלשה לע יכ התייה 

Merdith, ;1993 ,ינבואר) הלוכ הירפמיאה לש תילכלכה התחלצה הנומט ךכב יכ תילכלכ 

תואמצע חימצהל ידכ תויתשתב עיקשהל תונוכנל וז השיג המגרות ישחומ ןפואב .(1975 

הכירצ התייה תימוקמה הרבחה .הירפמיאה לש התבוט ןעמלו םיבשותה תחוורל תילכלכ 

ןוטסדלג הז היה הרשע־עשתה האמב .רוצייה תלדגהל ךרדב תימצע הקפסהל ףואשל 

דרול ויה תירוטדנמה הפוקתב וישרוי .תילאירפמיאה הלכלכה לע ןוידב וז הדמע גצייש 

וקיפ־סקייס םכסה ירוחאמ דמעש יטירבה דיקפה ,סקייס קרמו ,יטירבה ץוחה רש ,רופלב 

תלשממ לש הריכזמ רתוי רחואמו ריהקב יברעה דרשמה שיא ,ןוטיילק טרבליג .םסרופמה 

ןיבהל ןתינ .וז השיג לש בהלנ ךמות אוה םג היה ,1925-1923 םינשה ךלהמב טדנמה 

וז השיג .רופלב דרולכ םינויצ־ורפ לש םמלוע־תפקשהל המיאתה וז השיג דציכ לקנב 
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תויתשתב תינללוכה העקשהה .1929 תנש דע תיטירבה תירוטדנמה הבשחמב הטלש 

תעלבומ םיקהל ןיידע שקיב אל הנש התואל דעש ,ידוהיה בושייה תא בטיה התריש 

.תירוטדנמה הנידמה ךותב תילכלכ 

,דרפנ קשמ לש ותמקהב תודח רתיב תינויצה תונווכמה הדקמתה 1929 תנשב לחה 

תא תיטירבה תילכלכה תוינידמה יבצעמ ושטנ רשאכ ,1936 תנש דע הכראתהש המישמ 

"הלודגה הינטירב" הפוקתה ינב יפב התנוכש הסיפת תבוטל "תויתליהק"ה תסיפת 

 (Greater Britain). תפוקתבו ,ילאערזיד ןימינב ידי־לע וז השיג הגצוי הרשע־עשתה האמב

קסע ,דניה הירפמיא תיינבש ההגהב התצמתה השיגה .לי'צר'צ ןוטסניו ידי־לע - טדנמה 

.ןהב הירפמיאה לש תילמינימ העקשה ךות תובשומה ןמ תילמיסקמ םיחוור תקפה לש 

עצבל תיטירבה הלשממה התשקתה ,1929 תנש ןמל ןודנולב הייטנה התייה וזש יפ־לע־ףא 

הנידמה יכ ורבס תיטירבה הלשממב םיטעמ־אל םירבח .השעמל הכלה וז תוינידמ 

,בייחמ הינטירבל םימואלה־רבח קינעהש חוכה־יופיי יכו ,הליגר הבשומ הניא תירוטדנמה 

וז התייה רבד לש ופוסבש ןכתיי .תיתשתב תוכשמתמו תופסונ תועקשה ,ןיע־תיארמל ולו 

הבשומ ,דניה ץראה וליאכ גהנתהל הל הרשפאש םימואלה־רבחב הינטירב לש תויטננימודה 

.דחאכ םיטסילאיצומו םינרמש הדחיא "הלודגה הינטירב" לש השיגה ,הרקמ לכב .אל ותו 

לש רוביילה תלשממ .ץראב תויטירבה תועקשהה תא םצמצל שקיב ,אוה־ומעטמ ,דחא לכ 

העקשה ןיב הקיזל רושקה לכב דחוימב ,אשונל סחיב רתוי תיעמשמ־וד התייה 1929 

העקשה חיטבהש טנמלרפב קוח וז הלשממ הריבעה הכרד תליחתב .הלטבאב קבאמל 

תא הלשממל חינה אל הינטירבב םיניישעתה ץחל ךא ,תובשומה חותיפל תילאירפמיא 

יאלקח חותיפל ,הדובע תומוקמל םורתל הלוכי התייהש העקשה לכו ,השעמל הכלה קוחה 

.םאה־הנידמה לש התחימצ תבוטל הלספנ ץראב תיתיישעת היצזינרדומל וא 

קר הינטירב תלשממ ידי־לע הצמוא ,תילאירפמיא תוינידמכ ,"תישפוחה הלכלכה" 

הצלאנ איה םעפה ךא ,תוריחבב רוביילה תגלפמ בוש התכז הנש התואב .1931 תנשב 

יכ תוועמה ןויערה תא וגה םינורחאה הלא .םילרבילה םע תינויצילאוק הלשממ םיקהל 

תדמעל "תויתליהקה" תדמע ןיב רעפה לע רשגת ,התוא וניכש יפכ ,"תישפוח הלכלכ" 

םרג ,םילרבילה םעטמ תובשומה רש היהש ,רטסיל ףילנוק ."הלודגה הינטירב" 
דחא םוי רשא ןיטסלפב םירכיאל תובוט תרשבמ תישפוח הלכלכ" יכ ולש ,רחיתפה־פואנב 

."וזה ץראב םינוב םידוהיה םירגהמהש תיטסילטיפקה תואיצמב בלתשהל םידיתע דוע 

תחת ,תעכ תיטירבה תוינידמה יכ ףוקוו רותרא שדחה ןוילעה ביצנה ריבסה רתוי רחואמ 

ידכ שמשי םנוה .ןיטסלפל רגהל םיידוהי ןוה ילעב דדועל" איה ,שדחה רשה לש ותגהנה 

לש התלעותלו תיצאנה הינמרגמ םהיפלאב וחרבש םיששורמה םהיתויחאו םהיחאל רוזעל 

.(16 'ע ,1993 ,למיוב לצא טטוצמ)"הלוכ ץראה 

קשמש םשכ ,טדנמה תונוטלש לש הנושאר הריחב התייה אל תיטסילטיפק הלכלכ 

םתיא ואיבהש לדומה ־ אוה ךופהנ .תיטירבה תוינידמה לש ןושאר דעי היה אל לופכ 

תואלקח לע ובורב ססובמה ףתושמ קשמ לש היה םירצממו ודוהמ םייטירבה םירוטזינולוקה 

ןודנולב םייטילופ םייוניש ,ינויצ ץחל .םינטק םיינוריע םיזכרמ םע תימצע הקפסה תלעב 

תויתועמשמל התומכשו ביבא־לת תא וכפה הינטירבב תוילכלכ תולוכסא ןיב חוכ יקבאמו 

תיינב לש תערכמהו תבצעמה הפוקתב שחרתה אל הז ךילהת ךא .ינויצה לעפמב רתוי 

דע דבלב רזע־עונמכ שמיש אוה ,"יביבא־לתה" עונמה הווהתהשמ םגו ,ידוהיה בושייה 

.טדנמה תפוקת לש המויס 
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רותיאש ךכמ עבונ רימש לש ררועמהו בושחה ורמאמ לע יתבוגת ןוויכש הדומ ינא 

ןויסינב רתוי זכורמ ינא .התוחפ הדימב יתוא ןיינעמ ינויצה רטקה לש ירקיעה עונמה 

הנושארה היילעה ןמ הליבוהש הליסמב הז רטק ידי־לע וסרדנש הלאל הרק המ ןיבהל 

קשמ לש דחא לדוממ רתוי ךותב םתעיסנ תא בתנל ולכי הז רטקב םיגהנה ."הבכנ"ל 

בושייה ישנא לש םמוקימ ,הליסמה ינובכ םיטירבה לש םמוקימ ,םיגהנכ םמוקימו ;ילכלכ 

לע םירערעמ הלא םימוקימ ־ םיסרדנכ םיניטסלפה לש םמוקימו םיעסונב ידוהיה 

.המצועו חוכ יגשומ לש תומייק תומגידרפ 

יסופדל קינעמ רימשש תובישחה םע םיכסהל אלא רשפא־יא הז רשקהב ,ןכ־לע 

הפדעה םג הנתינש ריכזהל יאדכ יכ םא) םידוהיל הפדעה ונתנש םיירוטדנמה הקסעהה 

םיקסעומה לש םרפסמל ההז היה םיידוהיה םיקסעומה לש םרפסמ ןכלו ,םירצונל המוד 

ךותב הנידמ הליחת תונבל תונויצל הרשפאש תוינידממ קלח התייה וז הפדעה .(םיירצונה 

םישולשה תונש תליחתב ריהקמ ינייסוח־לא רדאק־לא דבע לש ותרזח םע קר ,בגא .הנידמ 

םידבכנה תחפשמל הז ןב .תיניטסלפ תיטילופ העיבתל םימלסומ לש הקסעהה אשונ ךפהנ 

,תיניטסלפה הקיטילופב ידמל ילוש ואוב םע היהש ,יניטסלפה ימואלה קחשמב הליבומה 

וקסע אל וימדוק .םיניטסלפה לש םלרוג ןיבל הקסעהה תוינידמ ןיב רשקש ןושארה היה 

ךרדל ."תיטירב תוינידמ" היה לכה אל יכ בושו בוש ןייצל בושח ןכל .רקיעו ללכ אשונב 

תוינידמה ךותב הבר תובישח התייה תויטילופהו תויתרבחה תותיליעה לש ןדוקפת 

לש םיטושפ םילדומב הקבד אל םג ךא ,אסיג דחמ ,תיזוכיר התייה אלש ,תירוטדנמה 

הקיטקלאיד הרשפאש רתוי הליזנ תוינידמ התייה וז .אסיג ךדיאמ ,"תיטסילטיפק הלכלכ" 

תיניטסלפה תוימואלה לש םידבכנה .הרבחה לש תוליהקל יטירבה יטילופה זכרמה ןיב 

תוגיהנמה הלצינ רבכ תע התוא דע ךא ,1929 תנש ירחא קר הז יטקלאיד חיש־ודל וסנכנ 

ורתונו ודרש הלא תודבוע .חטשב תודבוע עובקל ידכ חיש־ודה תוכז תא םות דע תינויצה 

.תיטסילאיצוס וא תיטסילטיפק התייה תירוטדנמה הלכלכהש ןיב ,הפוקתה ףוס דע ןניעב 

ןונגנמב הטילשה לע תרכינ העפשה םנמוא התייה ביבא־לתב ינוניבה דמעמל ,ףוסבל 

התולהנתה ךרדמ האצותכ הבר הדימב הגשוה ןכא וז המצוע .ולוהינ לעו ימוקמה יטילופה 

ורמאמ לש ינשה וקלח .תירוטדנמה תוינידמה ללגב אל לבא ,תירוטדנמה תוינידמה לש 

תתשומו בצועמה ,ןידה־תכירע עוצקמ לומ חוכה תמגידרפ לש המוקמ תא קדוב רימש לש 

,הלגמ רימשש יפכ ,תירוטדנמה תוינידמה לש התולהנתה .ינגרוב חוכ לע טעמ־אל 

תידוהיה תונגרובל ןתנש ןפואב תוימוקמה טפשמה תוכרעמ לש ןדודישל הליבוה 

תכרעמה לש התמקה .תימוקמה תיטפשמה תרגסמה בוציעב יזכרמ םוקמ תיביבא־לתה 

וז תואמצע םאה ךא .הכ דע חנוהש הממ רתוי יאמצע לעפמ ןכ םא התייה תיטפשמה 

תוהזה לש הקיטילופה לש ,רתוי ןוכנ וא ,תילעופה הקיטילופה לש המצועבו חוכב המסרכ 

תוכרעמ .תרחא השוחת ןנובתמב עטונ םויה דע ילארשיה ינויצה רופיסה ךשמה ?תילעופה 

היה יטילופה ומויקש ימל ןיטולחל תופופכ ,םויכ םג ךכ ורתונו ,ויה תיתוברתה הינומגהה 

,הרבחה ךותב םייחה תא ילוא הרידסה תיטפשמה תכרעמה .תובשייתהבו תולחנתהב יולת 

ודיב ויהש ימל ,ףנחתמו לצנתמ בורל ,הנאת הלע רשאמ רתוי אל השמיש איה ךא 

הנכותמ ,התוהזמ ץראה ןוקירלו ,אסיג דחמ ,ינויצה לעפמה תיינבל םיירקיעה םירישכמה 

.אסיג ךדיאמ ,םימדוקה היבשותמו 

קינעהש תובישחה לע ול עידצמו ץראב ינויצה ידסממה רקחמל ,תכרעהב רתונ ינא 

ךא .תינויצה תבכרה תא עינהש ירקיעה עונמכ תילעופה תוהזה תקיטילופ לש המוקמל 
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היה אל םילעופה לש םיסרטניאה ןיבל הז עסמ ןיבש ענכושמ יתרתונ הדימ התואב 

םיילאינולוק םירטק ומכ ,סרדש ,ירזכאו ירסומ־אל עסמ רתונ אוה וסיסבבשו ,םולכ־אלו 

לעפמ וניה תינויצ תונגרוב לש ירוטסיה רוזחש ,ןכ־לע .תימוקמה הייסולכואה תא ,םירחא 

וז תונגרוב לש התובישח וא המוקמ תמצעהב םייתסי אוה םא קפס ךא ,קתרמו בושח 

.וז ץרא לש היתורוקב המצועו חוכ לש והשלכ ירוטסיה ןובשחב 

תורוקמ 

."היתואצותו לארשי־ץראב יברעה רפכב יאלקחה חותיפה תוינידמ" .(1993) 'י ,למיוב 

.הפיח תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבקל רמג־תדובע 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .(1999) 'א ,תרופ־ק 
.סנגאמ :םילשורי 

.60-41 ,9 ,תרוקיבו הירואית ."לארשי־ץראב םיירבע םידיקפ" .(1996)'ד ,סירפ הד 

היסאב לוהמ םזילאינולוק לע יתאוושה טבמ - םזילאינולוקכ תונויצה" .(1997)'א ,הפפ 

היפרגוירוטסיה תונש האמ ;היזיוורל ןוזח ןיב ,(ךרוע) ץייו 'י :ךותב ."הקירפאבו 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(344-311 'ע) תינויצ 

תטיסרבינוא :ביבא־לת .1948-1920 ,לארשי־ץראב טדנמה לשממ .(1993)'י ,ינבואר 
.ביבא־לת 

 Lockman, Z. (1996). Comrades and Enemies: Arab and Jewish Workers in

 Palestine, 1906-1948. Berkley: University of California Press.

 Louis, R.W. (1984). The British Empire in the Middle East. Oxford: Oxford

 University Press.

 Merdith, D. (1975). "The British Government and Colonial Economic Policy,
 1919-1930". The Economic History Review, 28(3), 15-34.

 Shamir, R, (2000). The Colonies of Law. Cambridge: Cambridge University
 Press.
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לע םייביטקודניא םירוהרה :בא־ןיינבכ ןיד־יכרוע 
"תילאינולוקה הניטסלפב תידוהי תונגרוב" 

*יקסנילרק םוחנ 

לש ורעש בג לע םסרופ ,לארשי־תנידמ תמקהל םישימחה לבוי לגרל ,1998 יאמב 

המב"כ רדגומ רשאו "ןיקנבט די"ו "ירעי די" ידי־לע רואל אצומה ־ הנפמ תעה־בתכ 

,םוח־בוהצ ןוגב הכירכ יבג־לע .תאזה הנידמה ,יאתבש ןרהא לש וריש - "הרבח יניינעל 

םיעטק ובלוש ,ריצק םרטב הטיח ילוביש ןהו הארמ־דובכ רוע־ףלק ןה תעדה לע הלעמה 

,זע םודא עבצב הוועש תמתוח ןיעכב םתחנש ,ןבלו תלכת רוזש ליתפ .תואמצעה־תליגממ 

תורוחש תויתואב הכירכה לע עבטוהש ,יאתבש לש ורישל "יתכלממ"ה עקרה תא םילשה 
:תוטלוב 

,םילעופו םיצולח לש תויפותש תוצובק ומיקהש תאזה הנידמה 

ומכ תעכ תרכמנ ,הבירב םחל תסורפ דיל הדלונש תאזה הנידמה 

.ןוה ירספסלו םיקסע ישנאל קינקנ תוכיתח 

.היה אלכ היהי םימי השלשב ,חרבי םיתרחמ רחמ הזה ןוהה 

.הינפמשב תחתה תא םיצחור ,תוינמ םילבקמ םיטירפמה םיתניב 

,החטבא ינלבק יריכש וא םירטוש ויהי הלא ,םיטרפומל רשא 

.תותיבש וכרעי ,ולטבוי ,םילעפמהמ וטלפי הלאו 

.םיכומ הלאו ,םיכמ הלא ,םמצע תא וארי םה עקרמה לע ברעבו 

<1998 יאמ ,הנפמ) 

ןימינב לש ונוטלש ימי םימיה .םסרופו רישה בתכנ ובש רשקהה תא רוכזל יואר 

ןדיע לש ינסרודה םזילטיפקה ןמ ריסה והינתנ יכ התייה םיבר ברקב השוחתהו ,והינתנ 
לשו הרבחה לש תינחורהו תירמוחה םתחוורל - תירוטר ולו - תוביוחמ לכ היצזילבולגה 

גוצרה ,לקנרפ ואר ,ינויצה םזילטיפקה לש הקירוטרב יתרוקיב ןוידל) הכותב טרפה 

ויחראמ לצאו - יאתבש לצא "בושייה" תפוקת הספתנ הז עקר לע .(1996 ,בהנשו 
הנידמה" .תורוהטו תובגשנ תוינטירופ תונפגסו תויפותיש לש "בהז רות"כ - הנפמב 

היה ןהלש סותאהש ,"םילעופו םיצולח לש תויפותש תוצובק" ידי־לע המקוה "תאזה 

תיטסילאודיווידניאה ,תינגרובה הרבחכ יאתבש לצא ספתנש המ לש תכפוהמ יאר־תנומת 

.והינתנ ימי יהלש לש תינתנהנהו 

תא תאש רתיב וקזיחו הנפמ יכרועו יאתבש ובש ,הווהה יעגפ תא טילבהל םשקבב 

הנפמ לש ורעשמ הלועה רסמה .הנידמה תמקה תודוא־לע תיטסילאידיאה רבעה תנומת 

,וז הסרג יפל .בוטהו ןשיה ינויצה "לעה־רפיס" לש והשמ־יטאופו קקוזמ יוטיב ,ןכ םא ,אוה 

לע ואשנש םה - ץולחהו "תדבועה תובשייתהה" ־ הרתכבש םימולהיהו הדובעה תעונת 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ןוירוגךב תשרומל זכרמה 
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לבוקמה יפרגואיגה־יגולונורכה ביתנה 1.וסוסיבו "בושייה" תמקה לש לטנה רקיע תא םבג 

םילעופה בשומב הרצק היינחב םירשעה האמה תישארב ליחתמ הז "לע־רפיס" לש 

סנ לע הרצקב הלעמ אוה ;הכומסה הוקת־חתפ יסדרפב תינחלופ םייפכ־תדובעבו םינג־ןיע 

גלדמ ,הלא ץפח־ ןיא תוזוחמ בוזעל רהממ לק־ שיח ךא ;הרדג םתבשומו ו"ליב ישנא תא 

היינשה היילעה תפוקת לש תוגשגשמה תויטרפה תובשומה לעמ ןויצל היואר תוניילולב 

,ביבא־לת חתפתמה הרברפו ופי לעמ ףאו ,תוארנ־יתלב ןה ודידלש ,(1997 ,יצרא־ןב) 

הינגדב וא תרנכב הז םא :יתימה ןופצב עבק־תיינח הנוחו ,הדימ התואב ןיעה ןמ תויומסה 

,םימסרופמה "קמעה" יבושיימ דחאב הז םאו ,הנושארה םלועה־תמחלמ ץורפ דעש הפוקתב 

ןדוסיי .(Schnell, 1998 :ואר ,קמעה יומיד לע> טדנמה תפוקת ךלהמב ,דורח־ןיע וא ללהנ 

,לאידגמ ,הילצרה) תמדוקה האמה לש םירשעה תונש ךלהמב תושדח תויטרפ תובשומ לש 

ילושב בור־יפ־לע םיניוצמ תיתרבחהו תילכלכה ןתחלצהו (הינתנ ןלוכ לעמו ,הננער 

הפיחב ,םילשוריב תינוריעה תובשייתהה םג ךכ .(2000 ,יקסנילרק> ללכב םא ,הז רפיס 

לש יתרבחהו ילכלכה ,יפרגומדה וזכרמל בר־אל ןמז ךות הכפהנש ,ביבא־לתב רקיעבו 

הרבחה םגש רמוחו לק .רימש ןנור קדצב ןייצש יפכ ,(י"א> הניתשלפ"ב ידוהיה בושייה 

לש םיפלחתמה היתונוטלש םג ומכ ,התוברתו הירפכ ,הירע לע ,תיניטסלפה־תיברעה 

אלו הז רפיסמ ורדוה - םיטירבה וא םיינאמ'תועה םיקרוטה ־ ןיטסלפ/לארשי־ץרא 
.דבלב יטסינוגטנא דמימב אלא וב ובלוש 

םיבר םיכירפמ הפוקתה ינותנ ,הוותמ ינויצה "לעה־רפיס"ש םיווקל דוגינב ,ספא 

,קסילו ץיבורוה) תיטילופה הינומגהה ,ןכ־יפ־לע־ףא .(1997 ,יקסנילרק) ויתועיבקמ 

"בושייה" תפוקתב הדובעה תעונת התנהנ הנממש ,תיתוברתה ףא המ־תדימבו ,(1977 

הליפאה (1998 ,טיבש ואר ,רתוי תימרונפ הייארלו ;1996 ,רסוניג) הנידמה ימי תישארבו 

םלוא ."לעה־רפיס" תא ןיזהל הכישמה ןכ־לעו תינומגה־אל תיתרבחו תילכלכ תואיצמ לע 

,ןיטולחל ונממ ורדוהש וא ,"לעה־רפיס" לש וילושל וקחדנש "תורחא"ו "םירחא" םתוא 

םאו הכימתב םא ,תומיעב םא :תונוש םיכרדב ינויצה טקיורפה לע םמתוח תא ועיבטה 

תונויצה תודלות לש שדוחמ רוזחשב םתללכה .רתוי םיבכרומ םייטקלאיד םיסחיב 

ואר ,הנוש הייארלו ;1993 ,םר) רקחמב םויכ ליבומה ךלהמה קפס אלל הניה הנידמהו 

.(1996 ,קסיל 

םתוא לכ ןיבמ .רימש ןנור לש הבשחמה ררועמ ורמאמ ץבתשמ הבש תרגסמה וז 

תידוהיה תונגרובה - םיינשב דקמתהל רימש רחב "לעה־רפיס"ל וסנכנ אלש "םירחא" 

הריחבה השעמב רבכ .םהיניב ווהתהש ןילמוגה־יסחיבו - יטירבה ילאינולוקה ןוטלשהו 

ןמז ךשמב הקחדנש תחא הצובקב רחוב וניא רימש .תננערמו השדח הייאר םושמ שי ומצע 

חרואב .ןהיניבמ םייתש תמעמ אקווד אלא ,תונויצה לש יביטמרונה הרופיסמ ידמ בר 

רופיסה תיזחב התע דע "הבכיכ"ש ימ אקווד ,תעדה תא וילע תתל שיש ,ינוריא 

ירקחמה םויה־רדס ילושל ,עדומבו ,תקחדנ - הדובעה תעונת איה־אלה ־ ירוטסיהה 

םינקחשה ינש רבע לא המבה תורוא תיינפה ,םוקמ לכמ .דימעהל שקבמ רימשש שדחה 

;1981 ,יתבג ;1969 רגניטא ;1970 ,ןייב :ואר ,ינויצה "לעה־רפיס" לש םיגציימ םייוטיבל 1 

"לעה־רפיס" לש ותרבעה יכרדל .2000 ,רינ ,הנורחאל ,ואר ,ץולחה תומדל .1967 ,טדטשנזייא 

"םישדח םייחל" טרסה ;1998 ,ןוטיס ;1999 ,לג־רב ;1985 ,רריפ :לשמל ,ואר ,וייומידו 

 (1934).
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157 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

ןכל םדוק הזמרנ אלש ,העיתפמ הכרעמ ונינפל הדימעמ םהיניב חיש־ ודה לאו םישדחה 

ןכא םאה ,לשמ ךרד .שדחמ הילעו וילע בושחל ונתוא תבייחמ רשאו ,הזחמה תיינכותב 

םירחא םייוטיבמ והונרכהש חיש־וד ותוא והז אמש וא ,ונינפל רכומ־יתלבו שדח חיש־וד 

?עודי אלו ינשדח ונל הארנ אוה ,תרחא הרואת םעו שדח יאמיב םע ,התע ךא ,הזחמה לש 

ןיבל תילאינולוק הלשממ ןיב הלועפ־ףותיש" ןוגכ ,םישדח םייוטיב וב שי אמש וא 

"תוניירואו קוח ןיבש הקיזה תועצמאב םתחנה ,הלש םידיליה הלועפה־יפתשמ 

 (26 ,1986 ,Chatterjee), םייוטיב הלא ילוא וא ?הזחמל ינכפהמו שדח ןכות םינתונה

?לכו־לכמ וב בלתשהל םילוכי םה ןיאו ולהקלו הזחמל םירזה 

לש ראתמה־יווק םיוותומ ןוציחה לגעמב .רימש לש ורמאמ בס ןועיט ילגעמ השולש לע 

םיטירבה לש יביטיזופה םדיקפת ,ותנעטל .םתוא ספות רימשש יפכ הפוקתה רקחמ 

יטננימודה - יפרגוירוטסיהה חישל םיאתה אל "ינויצה טקיורפה" לש ותחלצהב 

.וילושל םיטירבה וקחדנ ךכיפלו ,"קבאמ לש םיחנומב" גצומה ־ דחאכ יתרוקיבהו 

התנקוהש תובישחה בקע ,ירקחמה חישה ילושל איה ףא הקחדנ תידוהיה תונגרובה 
.םייתובשייתהה הילעפמלו הדובעה תעונתל 

תולשכמה ןמ יטירבה ןוטלשבו תידוהיה תונגרובב ןוידל ךרדה תא הניפש רחאל 

תניחבל השדח "רקחמ תמגידרפ" ונינפל גיצהל שקבמ רימש ,והומסחש תויפרגוירוטסיהה 

ןאכ .ןיטסלפ/לארשי־ץרא לש ילאינולוקה ןוטלשה ןיבל תידוהיה תונגרובה ןיב םיסחיה 

תמגידרפ .ולש הזיתה תביל לא ףסונ דעצ ונברקמה ,רבחמה לש ינשה ןועיטה לגעמ יוצמ 

העיצמו "תיבושייה תונגרובה לש יטילופה החוכ"ב תדקמתמ רימש לש השדחה רקחמה 

ןמ "הקיטילופ" גשומה תבחרה אוה ןאכ יזכרמה שודיחה .התניחבל "תשדוחמ הגשמה" 

םייתגלפמ־יתלב הלועפ יסופדב ןויד ללכל ןהיניב חוכה יקבאמבו תוגלפמב לבוקמה ןוידה 

.ןוטלשה לומ לא הלש "םיידיימה םיסרטניאה" תא שממל הנויסנב תונגרובה לש 

שקבמ רימש .ותביל היוצמ םשו רמאמה לש ירקיעה ושודיח אוה ישילשה ןועיטה לגעמ 

שי היפלש ,הרורב תיגשומ תכרעמ לע תתשומה שדח "ירקחמ םוי־רדס" ןאכ ונל עיצהל 

הניטסלפ"ב תידוהיה תונגרובה ןיבל יטירבה ןוטלשה ןיב םיסחיה תא ןוחבל 
ודוהב תונגרובה תורצוויה תא חתינש ,Chatterjee לש לדומה תא וצמאב ."תילאינולוקה 

עיצמ רימש ,ישמרג לש ושרדמ־תיבמ תולת יחנומב יטירבה ילאינולוקה ןוטלשה תחת 

תונגרובה ןיבל לארשי־ץראב יטירבה ןוטלשה ןיב ווהתהש ןילמוגה־יסחי תא תוארל 

תונגרוב ןיב תולת יסחיכ אלא ,םיילאינולוק תוחוכ ינש ןיב הלועפ־ ףותישכ אל תידוהיה 

.ירטנצופודיא יטסילאינולוק ןוטלש ןיבל "תידילי" 

תא אצומ ,רובידה תא ביחרמ רימש ןיא וילעש ,Chatterjee לש םלשה לדומה 

.ותוברתבו "ברעמ"ה תלכלכב תולת לש דימתמ םימסק־לגעמב תידיליה תונגרובה 

,עיגה ןהילאש תוצראב תונגרובה תא רציש אוה ,Chatterjee ןעוט ,ילאינולוקה שוביכה 

תידיליה תונגרובהש תמיא לכ ,ןכ־לע ."ברעמ"ה יכרע לש הינקה תועצמאב רקיעב 

"תויברעמ"ב שומיש ךות אלא תאז תושעל הלוכי הניא איה ,המצע תא רידגהל תשקבמ 

,תוהז לש רבדמב דעל דודנל תידיליה תונגרובה לע רזגנ ךכ בקע .הכנחתה הילעש 

,Chatterjee .גשומ־יתלבה ,ףסכנה "ברעמ"ה ןיבל השטננש תרוסמה ןיבש ךוותב יוצמה 

,סקרמ לש ושרדמ־תיבמ םמלוע־תסיפת תא םיקנויה םירחא םילאוטקלטניאל המודב 

המגמ ןהב אצומו ,הבר תונדשחב הלש הירוטסיהה לעו תישונאה הרבחה לע ןנובתמ 

ךכיפל הניה םידיליל ברעמה יכרע תיינקה ."ברעמ"ב קומע ץוענ השרושש תיביטריפסנוק 
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"הנובתה תמרוע"ו םזילטיפקה לש רוגימל ןתינ־יתלבה ףוריצה לע ןעשנה ,"חוכ לש חיש" 

אצומ רסח יטסילסרווינוא־יטסילנויצר בהז בולכב םידיליה תא אלוכ רשאו ,םייברעמה 

.(Chatteijee, 1986) שובכה "חרזמה" לש ירלוקיטרפה וביל־בלב 

,הבשחמ תררועמ ,הננער קפס אלל הניה רימש לש הזיתה ,יתנייצ רבכש יפכ 

תורוגש תוירקחמ תוחנה לש תשדוחמ הניחבל םוחתב תוקסועהו םיקסועה תא תרגתאמו 

הזית לש התופקת ,םוקמ לכמ .ךכ לע וחבשל שיו ,הבושח הרטמ הגשוה ךכב רבכ .תוחונו 

.לדבהה לכ עודיכ ןומט םהבש ,םינטקה םיטרפל התמאתה תדימ יפ־לע בורל תנחבנ 

רבכ רמוא .רימש לש ןועיטה ילגעמ תשולש תא - שרדנה רוציקב - התע ןוחבל ינוצרב 

ןעטא יכ םא ,רימש םע תינורקע םיכסמ ינא םינושארה ןועיטה ילגעמ ינשל רשאב יכ התע 

וליאו ;ורמאמב טטרשמ אוהש הנומתה ןמ רתוי "הכר"ו הרישע הניה תירקחמה הנומתהש 

ןוטלש-תונגרוב יסחי לש רתוי תיתרוסמ הסיפתל ןעטא ,ולש הזיתה תבילל רשאב 

ןמ וניאש ,ינומלפ ןימזהש ךרועל הנמאנ הכרבב םייסא ."תילאינולוקה הניטסלפ"ב 

ךויד"ה רודמ לש םירקה םימל ץופקל ,תיגולופורתנאה/תיגולויצוסה הנילפיצסידה 

רקחמ ימוחת ןיב הז (ינחוכ־אל) חיש־ודב ךישמהל וידי תא קזחאו ,תילארשי היגולויצוסב 
.םינוש 

המלעתה המכ דע תוארהל רוכזכ אב ןועיטה לש ןושארה לגעמה .א 
יטירבה ןוטלשה לש בושחה ודיקפתמ ןהו תידוהיה תונגרובה ןמ ןה היפרגוירוטסיהה 

תונגרובה רקחב ךרדה תישארב קר םיבצינ ונא קפס אלל .ינויצה טקיורפה תחלצהב 

טלחהב שי ,ןכ־ומכ .יטירבה ןוטלשה תודוא־לע םג רקחמה תבחרהל םוקמ שיו ,תידוהיה 

ןיבל תידוהיה תונגרובה ןיב םיסחיה תניחבל ,עיצמ רימשש יפכ ,דחוימ ןוידל םוקמ 

,ילסקודרפ ןפואב יכ רימש םע ןיטולחל םיכסמ ףא ינא .יטירבה ילאינולוקה ןוטלשה 

יתרוקיבה רקחמה םג ץמיא ,תונויצה לש היעגפ לכ רוקמכ הדובעה תעונת תא גיצהל ונויסנב 

המגוד)ינויצה השעמה זכרמב תבצינ הדובעה תעונת הז רקחמב םג יכו ,הלש רפיסה תא 

ןושרג לש - ינכפהמה ףאו ומצעלשכ בושחה - ורקחמ איה וז תילסקודרפ הלבקל הבוט 

.(Karlinsky, 2000 :לצא הבחרהב ךכ לע וארו ;Shafir, 1989 :ריפש 

.ימעטל ידמ תימוטוכיד םגו הרסח םג ,דניה רימש לש ותריקסמ הלועה הנומתה ,הז םע 

,הלעמ רימשש םיאשונה ינשב םירקחמ טעמ־אל וכרענ תונורחאה םינשה םירשע ךלהמב 

ונממ ורדוה אל ןה יכו הלא תויגוסל תעדה רבכ הנתינ "בושייה" רקחב יכ םידמלמה 

לולסמה ןמ וגרחש םירקחמ ןכא וכרענש ריכזמ רימש יכ ןייצל תוניגהה ןמ .ןיטולחל 

רפסממ לפונ וניא הלא םירקחמ לש םרפסמ םויכ רקחמה בצמב יכ המוד םלוא ,רוגשה 

.וילע הלוע ףא ילואו ,"םירוגשה" םירקחמה 

ןתמב יטירבה ןוטלשה לש יבויחה ומוקמב תקסוע םיבושח םירקחמ לש הרוש ,לשמל 

הטונ ךא - םהמ קלח ריכזמ רימש .ינויצה טקיורפה לש ותחלצהל םיאנת תריציבו תוסח 

ןייצמ אוה ,ךכ .לילכ ותמישרמ וטמשנ םירחא וליאו ־ ונויד ילושל םתוא קוחדל המ םושמ 

בגש םות לש ,(1983) רגיב ןועדג לש ,(Gross, 1982) סורג םוחנ לש םהירקחמ תא םנמוא 

הימתמ םלוא :לבוקמה ביתנב ועספ אלש םירקחמב (Shamir, 2000)ומצע ולשו (1999) 

לש ורפס בל םיווהמה ,םייפרגויבה־םייאנותיעה םירופיסה תרשרשל אקווד יכ חכוויהל 

םיקחדנה ,ןייצש םירחאה םירקחמל רשאמ רתוי לודג לקשמ קינעמ רימש ,(1999) בגש 

תא םידימעמה חתפמ־ירקחמ אלא ,םיילוש םירקחמ הלא ןיא ,םרב .המיבה ילושל ולצא 

."קבאמ" לש הסיפת ךותמ אלו ,םנויד זכרמב םיטירבה 
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םעפה היה טדנמה תלשממ לש תילכלכה התוינידמ לע סורג לש ףיקמה ורמאמ 

הניתשלפ" תלשממ לש תילכלכה הלועפה יכרד תוקמעבו הבחרהב וחתונ הבש הנושארה 

רגיב לש ורפס 2.< 1999 ,סורג) תינויצה תובשייתהה תחלצהל התמורת םג ומכ "<י"א> 

תויסיפה תויתשתה תריצי לע םיטירבה לש םתעפשה תדימ תא הנושארל ףשח 

/לארשי־ץרא לש תיתלהנמה תכרעמה תמקה לע םתעפשה תדימ תא םג ומכ ,תויתרושקתהו 

רקחמ .(1983 ,רגיב)ינויצה טקיורפה קוזיחל ךכ בקע םתמורתו ,םיל רהנה ןיבש ןיטסלפ 

יתטישה ורפס אוה ,רימש לצא ול יוארה "גורדמ"ב יתעד תוינעל הכוז וניאש ,ףסונ בושח 

אולמ לע דמוע וניא רימש .(1993 ,ינבואר)י"אב טדנמה לשממ לע ינבואר בקעי לש 

ורפס .הפוקתב הקוסעתה ינותנ לש רשקהב קר וב ןד אוה רשאכ הז רקחמ לש ותובישח 

לארשי־ץראב תיטירבה תילאינולוקה תכרעמה תא ףיקמו יתטיש ןפואב חתנמ ינבואר לש 

לע <םג> ,וינפל רגיבו םורג ומכ ,עיבצמו ,הטקנש תוינידמה תאו תונושה היתוקלחמ לע 

.ינויצה לעפמה תחלצהל יטירבה טדנמה תמורת 

דוע ןייצל יואר ,רימש לש ותריקס ילושל רומאכ וקחדנש ,הלא םירקחמ לע ףסונ 

לש ורפס אוה ןושארה .ללכ ולצא םירכזומ םניאש תוחפל םייזכרמ םירקחמ השולש 

 Kenneth Stein תלאש" אשונב רתויב ףיקמה רקחמה םויה דע הווהמש ,1984 תנשמ

יעקרק סיסב תריציב םינויצל םיטירבה ועייס המכ דע חיכומ רשאו ,"הניתשלפב עקרקה 

המצועה־בר הרפס אוה ינשה .(Kamen, 1991 :ואר ןכו :Stein, 1984) םתולחנתהל 

תטיסרבינואב המלשנש טרוטקוד תדובע לע ססובמה ,Barbara Smith לש הטובהו 

,הרפסב .רכזנה ורמאמב תחא־אל התוא ןייצ סורג רבכ רשאו ,1978 תנשב דוע דרופסקוא 

 ,The Roots of Separatism in Palestine: British Economic Policy, 1920-1929

םע יתאוושה דמימב ןיטסלפ/לארשי־ץראב תיטירבה תוינידמה תא הדימעמ תיממ 

לש םתוסייגתה תדימ תא יעמשמ־דח חרואב תפשוחו ,הקירפאב תילאינולוקה התוינידמ 

תונויצה שומימל הרורב תופידע קינעה עודיכש ,טדנמה בתכ לש ומושייל םיטירבה 

בקעי לש תובישחה־בר ורפס אוה ישילשה רקחמה .(Smith, 1993)ימואלה תיבה תמקהלו 

לש תילכלכה הירוטסיהב רבחמה לש רקחמ תונש םירשעמ רתוי םכסמה ,רצמ 

תפוקת לש הרבחהו הלכלכה תודלותב דוסי־רפס והז .תירוטדנמה ןיטםלפ/לארשי־ץרא 

וניא רצמ .בושח םוקמ וב אלממ יטירבה ילאינולוקה ןוטלשה לש ודיקפתש ןבומו ,טדנמה 

םמוקמבו "<י"א) הניתשלפ"ל הריגהה תוינידמ לע םיטירבה לש םתעפשהב קר קסוע 

אוה אלא ,ירוביצ רזגמכ םדיקפתב קר אל ףאו ,הדובעהו ןוהה ,עקרקה יקוש לש תוליעפב 

תרגסמ התוא ךותמ הפוקתה תלכלכב ,םייסמה קרפב דחוימבו ורפסל אובמה קרפב ןה ,ןד 

היסאב םייטסילאינולוק םיבשייתמ יקשמ םע האוושהה ,ונייהד ,טקונ רימשש תיגשומ 

.(Metzer, 1998) הקירפאבו 

/לארשי־ץראב יטירבה ןוטלשה לש יביטיזופה ודיקפתש אופיא רורב ליעל רומאה לכמ 

אל ־ םהיניבש םינגרובה םע ללוכ - םיידוהיה םיבשייתמה םע ולש חיש־ ודהו ןיטסלפ 

.רימש לש ותריקסמ עמתשמש יפכ ,תירקחמה הפמה ןמ ןיטולחל ומלענ 

תונגרובה תודוא־לע רקחמה ןודינב םג רימש ששוחש יפכ השק הכ וניא בצמה 

לש ורמאמב םיילוש םירשקהב םירכזומה םירקחמהש ,יתעדל ,יוצר היה ןאכ ףא .תידוהיה 

,סורג ;'1982 ,סורג :רקחמה םסרופ םהבש תומוקמה ןלהל .סורג לש ורקחמ תטויטל קר הנפמ רימש 2 

 .Gross, 1984 ;1999
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ררועמו חלוקה ,ירוקמה ורפסל הנושארבו שארב יתנווכ .תולעמה םלוסב ולעוי רימש 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה תרופךב רימא לש הבשחמה 

תידוהיה תונגרובה תלאש תא ירקחמה םויה־רדס לע הנושארה םעפב ביצה הז רפס 

תנחבומ תירוטסיהו תיגשומ הלאשכ ,הנושארה היילעה תפוקתב לחה ,לארשי־ץראב 

קר הז ןיינעמ רפסל םחייתמ רימש םלוא .(1999 ,תרופ־ןב> המצע תושרב תדמועה 

בושיה ,ידעלג ןד לש ורקחמ םג ,ןכ־ומכ .בחרה ורשקהב אלו ,ולש םייפיצפס םיחלפב 

רקחמה ,1973 תנשב רוא האר זאמ ,תוכורא םינש ךשמב היה ,תיעיברה הילעה תפוקתב 

ומכ .(1973 ,ידעלג)"ינוניבה דמעמה" הפוקתה ןושלב הנוכש המב קסעש טעמכ דיחיה 

םירקחמה תמישרב ללכיהל יואר היה ידעלג לש ורקחמ םג יכ המוד ,תרופ־ןב לש ורפס 

.ןוידה ילושל קחדיהל אלו ,"לעה־רפיס" לש לועשמב ועספ אלש 

השידקה יקסבל תיגח ,לשמל .ללכ וז המישרב וללכנ אל םירחא תורקוחו םירקוח 

,1985 ,יקסבל :לשמל) הינמרג יאצוי לש ינוניבה דמעמל םירקחמ לש ןטק־אל רפסמ 

דקומה ,םנמוא .1914 תנש דע תידוהיה תונגרובה תא תונוש תויווזמ ונחב םירחא .(1990 

תידוהיה תונגרובב ןודל השק םלוא ,ךליאו יטירבה שוביכה ןמ אוה רימש לש יגולונורכה 

התע הזש ביבא־לתבו ופיב ,תויטרפה תובשומב התישאר רוכזא אלל טדנמה תפוקת לש 

3.המק 

"חוכה תמגידרפ"מ ררחתשהל ,רוכזכ ,שקבמ רימש לש ונועיט לש ינשה לגעמה .ב 

תנבהל תושדח "רקחמ תמגידרפ"ו "הגשמה" תועצומ המוקמבו ,רקחמה לש תיטננימודה 

גשומה תא ביחרהל ,ליעל רבכ רומאכ ,ןאכ עיצמ רימש .תונגרובה לש יטילופה החוכ 

תמגוד םייתגלפמ־יתלב םיפוג םג תידוהיה תונגרובה לע ןוידב לולכלו "הקיטילופ" 

.המודכו "תויתיישעתו תוירחסמ תוכשל ,תויעוצקמ תויורדתסה" 

תידוהיה תונגרובה לע תוננובתהל חתפ תחתופה הבושח הבחרה וז ,יתעדל 

.תרשפאמ תלבוקמה "חוכה תמגידרפ"ש הלאמ תובחר תוביטקפסרפמ "<י"א) הניתשלפ"ב 

רימש ירה .הנממ תוררחתשה אלו ,חוכה תמגידרפ לש דבלב הבחרה אלא וז ןיא ,הז םע 

תונגרובה לש םייתגלפמ־יתלבה םיפוגה ןיבל ןוטלשה ןיב םיסחיה תא ראתמ ומצע 

ומייקתה תחא תילאינולוק גג־תרוק תחת ובש רשקהב ,ןכ לע רתי .קבאמ לש םיגשומב 

גשיה לכ ,ילאינולוק רטשמ ותואב וקבאנ ףא ןהיתשו ,וזב וז וקבאנש תוימואל תורבח יתש 

"םינקחש"ה יגש לש תיסחי תושלחיהכ חרכהב שרפתה תחא הרבח לש התוכזל ףקזנש 

לומ םעפ־אל ולעפ םייטרפה םיידוהיה םינסדרפה ,לשמל .(1974 ,גנילרמיק ואר) םירחאה 

תא ךא ,הלש םיידיימה םיינגרובה םיסרטניאה תא שממל הפאשש הצובקכ הלשממה 

ףיקמ רקחמב .(2000 ,יקסנילרק)"בושייה" קוזיחכ <םג)ושריפ םה וז הלועפב םהיגשיה 

םירשעה האמה לש םישולשהו םירשעה תונשב דציכ ןמלה תנע הנורחאל התארה קימעמו 

ףאו ןוטלשה לומ םנמוא ולעפש ,תיחרזא תוברתו תיחרזא הרבח ביבא־לתב וחתפתה 

קלחכ ןמצע תא ואר הז םע דחי ךא ,הדובעה תעונת לש ינומגהה םזיביטקלוקה ןמ וגייתסה 

רקחמב םיקסועה תמישרל .1989 ,תלוק ;1990 ,ןוסנרהא ;1989 ,ץכ :תוטעמ תופסות ןלהל 3 

"המואה ןיינב טקיורפב םינוש םימוחתמ םיחמומ לשו תוילנויספורפ תוצובק לש ןדיקפת" תודוא־לע 

,ץ"כ 'ש> יעדמ־ץוח עדי תריצי לע ץ"כ לואש לש ךרדה ץרופ ורקחמ תא סוסיה אלל ףיסומ יתייה 

Penslar,) "היטרקונכטו תונויצ" לע רלסנפ ןתנוי לש קימעמהו בושחה ורקחמ תא ןכו ,<1986 

 1991).
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יפכ ,דועו תאז .(2000 ,ןמלה) ןיטסלפ/לארשי־ץראב ינויצ־ידוהי בושיי לש ותריצימ 

תחא הגועבו תעב ן/םתעד םינתונ םינוש תורקוחו םירקוח ,רקחמב תחא־אל הרוקש 

רקחמב ןהו ןמלה לצא ןה ,ךכ .ןכל םדוק ן/םהיניב ורבדנ אלש יפ־לע־ףא היגוס התואל 

קוסיעה ןמ ענמנ־יתלב ןפואב תעבונה) בל־תמושת תנתינ תונסדרפהו םינסדרפה לע 
םניב םיסחיה תלאשל םג ומכ תונגרובה לש םייתגלפמ־יתלבה םינוגראל (ופוג אשונב 

.ידיתע רקחמל רימש הוותהש ראתמה־יווק לע שארמ תעדל ילבמ ,תאז לכ .ןוטלשה ןיבל 

וימיב ביבא־לת לע רגיב ןועדגו טיבש בקעי לש םרקחמל התע םיפצמ ונא ,ןפוא ותואב) 

,רגיבו טיבש ואר ;רימש ןייצש תויגוסב םג ןוידה תא יאדווב ביחריש ,ףוגנזיד ריאמ לש 

(.LeVine, 1998 :ואר ןכ־ומכ .סופדב 

תא יכ חיכוהל ותרטמו ,הזיתה בל רומאכ וניה ןועיטה לש ישילשה לגעמה .ג 

תוארל שי ןוטלשה ןיבל תידוהיה תונגרובה ןיב "תילאינולוקה הניטסלפ"ב םיסחיה 

ןיבל "תידילי"ה תונגרובה ןיב תילאינולוקה ודוהב ווהתהש םיסחיה ורקחנש יפכ (רוקחלו) 

,היה הז לדומ לש זולה .Chatterjee לש לדומל םאתהב ,ונייהד ,יפוריאה םזילאינולוקה 

איבמ רימש .תידיליה תונגרובה ידי־לע ברעמה יכרע תמנפה ,ליעל יתנייצ רבכש יפכ 

תוינידמ" :ןוגכ) תידוהיה תונגרובה ןיבל יטירבה ןוטלשה ןיב םיסחיל תונוש תומגוד 

,םרב .(דועו תונגרובה לש םייתגלפמ־יתלב םינוגרא ,הקוסעת ,תונגרובה לש "תילכלכ 

המגוד אצומ אוה םיטירבה ידי־לע ןידה־יכרוע לש יושירהו הרשכהה תכרעמב קר 

"ירקחמ םוי־רדס" רוציל איה ותעצה .יכרע המנפה ךילהת ותואל ־ הדיחיו - תקהבומ 

לש לדומל םאתהב ,יביטקודד בא־ןיינבכ ןידה־יכרוע לש הרקמה תא דימעיש שדח 

 Chatteijee, יטירבה ןוטלשל תידוהיה תונגרובה ןיב םיסחיה תניחבל.

תומגודב קר אל רימש הוותהש גוסה ןמ תולת יסחי אוצמל השק יכ יל הארנ םלוא 

.המצע וז המגודב ףא אלא ,ןידה־יכרוע לש הרשכהה תכרעמ תמגוד ןניאש איבהש תונושה 

תרבחב יכ ־ רימשל שיש יפכ אשונה םע הקימעמ תורכיה אלב םג ־ חינהל ןתינ ירה 

רבכ הנה ועיגה םיידוהיה ןידה־יכרוע ןיבמ םיבר ,"<י"א> הניתשלפ" לש תידוהיה הריגהה 

(תיברע וא תירבע ןכו ,תילגנא) הפש תוניחבב דומעל אלא וקקזנ אלו ,סיכב המולפיד םע 

אופיא ורבע אל הלא ןיד־יכרוע .(449-447 ,1990 ,רבלג) הדובע ןוישר לבקל תנמ־לע 

ומצע רימש וליפא ,ןכא ."תוניירואו קוח ןיבש הקיזה" תא הרציש המנפהה תכרעמ תא 

תא רימש איבה תיטירבה טפשמה תכרעמ לש תיכרעה המנפהל המגודכ :המוד הרקמ ןייצמ 

יריכבמו) ןידה־יכרוע יריכבמ דחא לש "הלשממה לש טפשמה יתב"ב תכמותה ותעד 

ידוהי היה דנלזירפ־ןו םלוא .דנלזירפ־ןו קודצ ,ןמז ותוא לש (תידוהיה תילכלכה תכרעמה 

ףא םשו דנלוהבש ןדייל תטיסרבינואב לביק אוה תיטפשמה ותרשכה תאו ,דנלוה דילי 

,"םיריצה דעו" לש רבזגל דיימ הנמתנו ,1919 תנשב לארשי־ץראל עיגה רשאכ .ךמסוה 

.רומג ןיד־ךרוע רבכ היה אוה 

לע Chatterjee לש אלמה לדומה תא םשייל רשפא־יאש ןיבמ רימש םג יכ ינמוד 

ןכש לכ אלו ,טפשמה תכרעמב ונודב םג ,ןכא .םידוהיהו "תילאינולוקה הניטסלפ" 

אלא ,תונגרובל ןוטלשה ןיב "חוכה חיש"ב דקמתמ וניא רימש ,תורחא תוינגרוב תוכרעמב 

־ ישילשה אלו - ינשה לגעמב דקמתמ אוה ,ונייהד ."םיידיימ םיסרטניא" לש הקיטילופב 

יטירבה ןוטלשה ןיבל תידוהיה תונגרובה ןיב םיסחיב ןודל בש אוה ,רמולכ .ונועיט לש 

.הפוקתה לש תויקוחהו םירקוחה ברקב רתוי תחוורה השיגל םאתהב 

םע תדדומתמה תידילי הרבחב ןאכ רבודמ ןיא ירהש ,קדצב ךכ גהונ רימשש ינמוד 
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הרזענ רשאו ,תיברעמ המצע הניהש םיבשייתמ תרבחב אלא ,ילאינולוק יברעמ שוביכ 

.היתורטמ תגשה םשל ,1920 תנשב ונוניכב לחה ,לארשי־ץראב יטירבה יחרזאה ןוטלשב 

ןוניכ םע הרצונ אל וז הרבח לש תונגרובה ,רימש לש ורמאממ הלועה םשורל דוגינב 

,תויטרפה תובשומה .יברעמ־אלו ןיוע ןוטלש תחת ,ןכ ינפל דוע וחנוה היתודוסי ;טדנמה 

לכ - התוחתפתהו ביבא־לת דוסיי לכל לעמו ,הפיחב ,םילשוריב ,ופיב ינוריעה בושייה 

ןיב יכרע הלועפ־ףותיש לכ רצונ אל וז הפוקתב .ינאמ'תועה ןוטלשה תחת ועריא הלא 

טדנמה תפוקתב וליאו .תונדשחו תונייוע יסחיב ןייפאתה אוה ,ךפיהל ;תונגרובל ןוטלשה 

ףאו הינמרגמ ,הפוריא זכרממ ,ןילופמ ־ תינגרוב־תידוהי הריגה לש םרז ךשמנ יטירבה 

םע .םייטירב תוברתו תורבח יכילהת ותריגה םדוק רבע אל עירכמה ובורבש - דנלוהמ 

תוברת וא תורבח רבע הלא םינגרוב ןיבמ טועימ קר ,"תילאינולוקה הניטסלפ"ל םאוב 

תכרעמ תמגוד ,תוכרעמה בור .תוילאינולוק הנווכהו הטילש תחת ןלוכ ויהש תוכרעמב 

תכרעמ ומכ ונממ קלח ויה אלו ,ןוטלשל סחיב הבר הדימב תוימונוטוא ויה ,ךוניחה 

לחה ,הז תמועל .(Ben-David, 1968) דוד־ןב תובקעב רימש הנוכנ ןייצש יפכ - טפשמה 

םייקתה ןכא ,"קבאמה תמגידרפ"ב תתל שיש םינוקיתה תורמלו ,םישולשה תונש יהלשב 

.תידוהיה תונגרובה הללכבו ,תונויצה ןיבל ןוטלשה ןיב ףירחמו ךלוה קבאמ לארשי־ץראב 

ןכו ,תונוטלשה דצמ גרוהל תואצוה םג ומכ םיינומה םירסאמ רתיה ןיב ללכ הז קבאמ 
רורב וזכ הריוואב .תינויצה תונגרובה דצמ <םג> םיבעותמ רורט ישעמו תויאבצ תולועפ 

."םידילי"ל "תוניירוא" תונקהל ןוטלשה לש תורשפאה התחפש 

הבישח לש רגתאה ןמ ץוח ־ תלעות קיפהל תאז־לכב ןתינ םא הלאשה אופיא תלאשנ 

לדומה .תיבויח ךכ לע הבושתהש ינמוד .הלעמ רימשש "חוכה חיש" לדוממ - תשדוחמ 

ומיעו)ןיטסלפ/לארשי־ץראב ידוהיה בושייה םינפה המ :הלאשה תא ררועמ ביצמ רימשש 

ןכו ?םהיניב ווהתנש םיבכרומה ןילמוגה־יסחי ךלהמב םיטירבה ןמ (תידוהיה תונגרובה 

בושייה םע םעגמ ידכ ךות ומינפה ,םיניטסלפה־םיברעה וא ,םיטירבה המ :הכופה הלאש 

הקיתו הלאש וז רבד לש ותימאל ,הז םע דחי .רתויב תקתרמ הלאש קפס אלל וז ?ידוהיה 

,ץ"כ 'י ;לשמל) ללכב תורבח ןיב ןילמוגה־יסחי רקחבו התוברתו תידוהיה הרבחה רקחב 

תא לולשל ידכ ךכב ןיא םלוא ,(Sorkin, 1987 ;1999 ,םוזכ ;1995 ,רנייפ ;1985 

.רימש לש ורמאמ רשקהב םג התניחב 

 * * *

ןנובתהלו ,בשחמה תדלקמל טק עגרל חינהל ,אסיכב רוחאל ןעשיהל ,חוורתהל תע 

?רימש לש ורמאממ הלועה ללוכה ךסה והמ .הלוכ הנומתה לע רופיצה ףועממ 

תונגרובה ןיב ןילמוגה־יסחי תייגוס תא - ץרחנ חרואבו ־ ןוידל ביצה רימש ,תישאר 

וטעימש אשונ והז .ןיטסלפ/לארשי־ץראב יטירבה ילאינולוקה ןוטלשה ןיבל תידוהיה 

יביטקודד לדומ ונל עיצה ףא רימש ,תינש .וז הראה לע רימש תא ךרבל שיו ,ורקוחל 

תצלאמה ,הלילכמ הבשחמ ררועמ הז לדומ םג ,לדומ לככ .הלא ןילמוג־יסחי תניחבל 

אוהש םיאצממה ,הז םע .ךרבל שי ךכ לע ףאו ,ינטרפה רקחמה תרגשמ ץלחיהל ונתוא 

טבמה־תדוקנ אקוודש ןכתייש םידמלמ ,םיפסונ םיאצממ םג ומכ ,איבמ ומצע 

הללכה םהב אוצמל תשקבמ ךכ־רחא קרו םיטרפה תא לכ־מדוק תפסואה - תיביטקודניאה 

.הז הרקמב רתוי הנוכנ היהת - תיטרואית 
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רעש תא חתפש לע תילארשי היגולויצוס ךרועל קוזיח ירבדב ,יתחטבהש יפכ ,םייסא 

םוחת ןיב קחרמהש ןכתיי ,דבעידב .תויגולויצוס־אל רקחמ תונילפיצסידל תעה־בתכ 

יכ ענכושמ ינאו ,ךכ־לכ לודג וניא היגולויצוסה לש תעדה םוחתו הירוטסיהה לש תעדה 

רקחמ לש הרשעה רקיעב אלא ,תימוחתניב הרשעה רתי קר אל וביני םיפסונ םיחיש 

.ופוג הפוקתה 

תורוקמ תמישר 

לארשי־ץראב תידוהיה תובשייתהה - תובשומהו ןוראבה .*1990) 'ר ,ןוסנרהא 
.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .1890-1882 ,התישארב 

.ריבד :ביבא־לת .השדחה תעב לארשי תודלות .(1969)'ש ,רגניטא 

:םילשורי .תויעבו תוחתפתה ,עקר - תילארשיה הרבחה .(1967) נ"ש ,טדטשנזייא 
.םנגאמ 

לע יטירבה ןוטלשה תעפשה - ימואל תיב וא רתכ תבשומ .(1983) 'ג ,רגיב 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .1930-1917 ,לארשי־ץ־וא 

:ןג־תמר .ונימי דעו לצרה תפוקתמ - תינויצה תובשיתהה תודלות .(1970)'א ,ןייב 
.הדסמ 

תושדח תובשומ תמקהו הנושארה היילעה תובשומ תוחתפתה" .(1997) 'י ,יצרא־ןב 

םירקחמ - היינשה היילעה ,(ךרוע) לטרב 'י :ךותב ."היינשה היילעה תפוקתב 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .(169-135 'ע> 

:םילשורי .תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .(1999) א ,תרופ־ןב 
.סנגאמ 

.1947-1924 לארשיל תמייקה ןרקה - תילארשי ץרא הלומעת תנכוס .(1999)'י ,לג־רב 

.ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה 

.לארשי־ץראב תידוהיה תובשייתהה תודלות - תובשייתה תונש 100 .(1981)'ח ,יתבג 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

תישילשה היילעה ימי לש לארשי־ץראב םירבעה םירפוסה תליהק" .(1996) 'פ ,רסוניג 

,תונויצה תויעבל ףסאמ - לארשי תמוקתב םינויע ."םילעופה תעונתל הסחיו 
.534-479 ,6 ,לארשי תנידמו בושייה 

.1948-1933 ,םתטילקו הפוריא זכרמ ידוהי תיילע - השדח תדלומ .(1990)'י ,רבלג 

.םילשורי קב ואיל ןוכמו יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

תילכלכ הניחב - 1929-1924 ,תיעיברה הילעה תפוקתב בושיה .(1973)'ד ,ידעלג 
.דבוע םע :ביבא־לת .תיטילופו 

."לארשי־ץראב ירוטדנמה יטירבה לשממה לש תילכלכה תוינידמה" .(1982) 'נ ,סורג 

.168-135 ,(ג"משת ירשת) 25 ;180-153 ,<ב"משת זומת) 24 ,הרדתק 

ךותב ."טדנמה תפוקתב לארשי־ץרא תלשממ לש תילכלכה תוינידמה" .(1999)'נ ,סורג 

תעב לארשי־ץ־וא לש תילכלכה הירוטסיהב םינויע - הדבל חודה לע אל ,ורפס 

.יבצ־ןב קחצי דיו סנגאמ :םילשורי .(227-172 'ע> השדחה 

טדנמה תפוקתב לארשי־ץרא ידוהי - הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
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הבוע םע :ביבא־לת .תיטילופ היליהקכ יטירבה 

תונשב ביבאילתב תינוריע תוברתו תיחרזא הרבח לש ןתושבגתה" .(2000) 'ע ,ןמלה 

הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ."םישולשהו םירשעה 

.םילשוריב תירבעה 

ןויוושה־יאל עקרה :תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת" .(1999) 'ע ,םוזכ 
.428-385 ,(2)א ,תילארשי היגולויצוס ."לארשיב ינתאה 

:ןג־תמר .היינשה היילעה תפוקתב לארשי־ץרא ןיינבב תיטרפה המזיה .(1989)'י ,ץכ 

.ןליא־רב תטיסרבינוא תאצוה 

,םידוהיה לש היצפיצנמאל יתרבהה עקרה - וטגה ןמ האיציה .(1985) 'י ,ץ"כ 
.דבוע םע :ביבא־לת .1870-1770 

תואלקחב <ותפולחתו> עדיה תחימצ לש םייגולויצוס םיטקפסא" .(1986) 'ש ,ץ"כ 

."1940-1880 יאלקח עדי תקפהל תויעדמ־ץוח תוכרעמ לש ןתעפוה - לארשיב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח 

:ךותב ."ןקוש ןמלז לש והרקמ :ץראה ןיינבו תונויצ ,םיקסע ישנא" .(1985)'ח ,יקסבל 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(372-357 'ע) הלבלבב םידוהי ,(ךרוע) םורג 'נ 

:םילשורי .הינמרג ינויצ לש םדוחייו םכרד - תונערופ םרטב .(1990) 'ח ,יקסבל 
.תינויצה הירפסהו סנגאמ 

.גרבליפש ןביטס םש־לע םיידוהיה םיטרסה ןויכרא .(1934) םישדח םייחל 

תימדקאה הליהקב 'םיידסמימ' םיגולויצוסו 'םייתרוקיב' םיגולויצוס" .(1996) 'מ ,קסיל 

רסוניג 'פ :ךותב "?יניינע ימדקא חיש וא םייגולואידיא םיקבאמ :תילארשיה 

תויגולואידיאו תוירקחמ תושיג - וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע)ילארב 'או 

תשרומל זכרמה :רקוב־הדש .(98-60 'ע ;אשונ תרדס ־ לארשי תמוקתב םינויע) 

,ןמציו םייח םש־לע תונויצה רקחל ןוכמה ,בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא ,ןוירוג־ק 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

.21-20 תונוילג .(1998 יאמ) הנפמ 

:ךותב ."יתוברת־ןיב רשקהב תינויצה תויצולחה ?םייוגה לככ" .(2000) 'ה ,רינ 

:םילשורי .(126-109 'ע> תונויצה ןדיע ,(םיכרוע) סירה 'יו ץרהנייר 'י ,אריפש 'א 

ןוכמהו דראוורה תטיסרבינואב תודהיה יעדמל זכרמה םע ףותישב רזש ןמלז זכרמ 

.סיידנרב תטיסרבינואב ןמדוג יבילו בקעי םש־לע לארשיו תונויצה רקחל 

ןעמל םירומה תצעומ לש תיכוניחה תינכתה - תדלומה חורב ךוניח .(1998)'ש ,ןוטיס 

ידוהיה ךוניחה תודלות דועיתלו רקחל םיצבק :דודל רוד) (1953-1925) ל"קקה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .<די ךרכ ,תוצופתבו לארשיב 

.תינרדומ תידוהי דבע־תדכה לש היתודלות - הירוטסיהו הלכשה .(1995)'ש ,רנייפ 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי 

רפסה־תיב ,הפיח תטיסרבינוא :ביבא־לת .ינויצה ךוניחה לש םינכוס .(1985)'ר ,רריפ 

.םילעופ תירפס ,דחואמה ץוביקה ,םינרוא - תיצוביקה העונתה לש ךוניחל 

ריעל חלמה־םי ילעפמ ןיב :ימואל םזילטיפק" .(1996)'י ,בהנשו 'ח ,גוצרה ,'מ ,לקנרפ 

.40-15,9 ,תרוקיבו הירואית ."םידרווה 

היילעה זאמ לארשי־ץראב ידוהיה בושייה תודלות .(1989) (ךרוע) 'י ,תלוק 
.(ןהכ 'גו קסיל 'מ :םיישאר םיכרוע)(א קלח) תינאמ'תועה הפוקתה - הנושארה 
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.קילאיב דסומו םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה :םילשורי 

־ידוהיה ךוסכסה לש היגולויצוסב קרפ - תועקרקה לע קבאמה .(1974)'ב ,גנילרמיק 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .יברע 

:'תיטסילטיפק הוקת־חתפ םא יכ ץראה תא לאגת הינגד אל"' .(1997) 'נ ,יקסנילרק 

."1939- 1904 ,םהידגנתמ לשו םירבעה םינסדרפה לש םתפקשהב תיטרפ תומזי 

,7 ,לארשי תנידמו בושייה ,תונויצה תויעבל ףסאמ - לארשי תמוקתב םינויע 
 359-327.

:םילשורי .1939-1890 ,בושייב תיטרפ תומזי - רדהה תחירפ .(2000) 'נ ,יקסגילרק 
.סנגאמ 

:ןג־תמר .ינידמ ירוטסיה חותינ - 1948-1920 י"אב טדנמה לשממ .(1993)'י ,ינבואר 

.ןליא־רב תטיסרבינוא תאצוה 

תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה עדמו הרבחה" .(1993) 'א ,םר 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב 
.תורירב :ביבא־לת .(39-7 'ע) 

לאדשי־ץראב תירבע תוברת לש התיינב .(1998) (תישאר תרבחמו תכרוע) 'ז ,טיבש 

,הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץ־ואב ידוהיה בושייה תודלות הרדסב ךרכ) 

.קילאיב דסומו םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה :םילשורי .<קסיל 'מ תכירעב 

ריעל תונוכשמ :א ךדכ ,ביבא־לת לש הירוטסיהה .(סופדב)(םיכרוע)'ג ,רגיבו 'י ,טיבש 

.ביבא־לת .(1936-1909) 

.רתכ :םילשורי .טדנמה תפוקתב לארשי ץרא - תוינלכה ימי .(1999)'ת ,בגש 

Ben-David, J. (1968). "Professionals and Unions in Israel". In:'ר ,טדטשנזייא נ"ש 

.ןומדקא :םילשורי .(277-254 'ע) לארשיב םידבר ,(םיכרוע) אנהכ 'רו ףסוי־רב 

 Chatterjee, P. (1986). Nationalist Thought and the Colonial World - A

 Derivative Discourse? Minneapolis: University of Minnesota Press.
 Gross, N. (1982). "The Economic Policy of the Mandatory Government in

 Palestine". Discussion Paper 816, Maurice Falk Institute, Jerusalem.

 Gross, N. (1984). "The Economic Policy of the Mandatory Government in
 Palestine". Research in Economic History, 9, 143-185.

 Kamen, C.S. (1991). Little Common Ground - Arab Agriculture and Jewish

 Settlement in Palestine, 1920-1948. Pittsburgh: University of Pittsburgh
 Press.

 Karlinsky, N. (2000). "California Dreaming: Adapting the 'California Model' to

 the Jewish Citrus Industry in Palestine, 1917-1939". Israel Studies, 5(1),
 24-40.

 LeVine, M. (1998). "Conquest Through Town Planning: The Case of Tel Aviv,

 1921-48". Journal of Palestine Studies, 27(4), 36-52.

 Metzer, J. (1998). The Divided Economy of Mandatory Palestine. Cambridge:

 Cambridge University Press.

 Penslar, D.J. (1991). Zionism and Technocracy: The Engineering of Jewish

 Settlement in Palestine, 1870-1918. Bloomington and Indianapolis:
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 Indiana University Press.

 Schnell, I. (1998). "Transformations in the Myth of the Inner Valleys as a

 Zionist Place". In A. Light and J.M. Smith (eds.), Philosophies of Place -

 Philosophy and Geography (Vol. Ill, pp. 97-118). Lanham, MD:
 Rowman 8c Littlefield.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian

 Conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.

 Shamir, R. (2000). The Colonies of Law. Cambridge: Cambridge University
 Press.

 Smith, B.J. (1993). The Roots of Separatism in Palestine - British Economic

 Policy, 1920-1929. Syracuse: Syracuse University Press.

 Sorkin, D. (1987). The Transformation of German Jewry, 1780-1840. New

 York: Oxford University Press.

 Stein, K.W. (1984). The Land Question in Palestine, 1917-1939. Chapel Hill
 and London: University of North Carolina Press.

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:57:16 UTC������������� 

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



167 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א''סשת 

- ןיעל הארנ וניא ופוסש ךשמתמ רבעמ בצמ 
,הלכלכ לע םישדח םייניטסלפ םירקחמב יתרוקיב ןויע 

תיניטסלפה תושרב רטשמו הרבח 

*דלפנזור היאמ 

,םייקתהל ףיסומ ,ויעפומו וייוטיב לכ לע ,שוביכה ובש בצמב וליא אלפתהל םוקמ היה 

ויה אל ,הנידמה לש ינויח סרטניא לעכ וילע ןגמה יטילופ חיש תצמאמ לארשיש העשבו 

םסרפתהש ולש תונשרפה רמאמ תא דאווע הללאדבע חתפ ךכ .םיממוקתמ םיניטסלפה 

הדגה יבחרב תושקה תויושגנתהה ץורפ רחאל םיימוי ,1.10.2000־ב םאיאלא ןומויב 

ךישממ ,ולסוא םכסה םתחנ זאמ ופלחש םינשה עבש ךרואל .הזע־תעוצרבו תיברעמה 

יכ הנומא ךותמ ינידמה לולסמה לע םבהי תא ךילשהל םיניטסלפה ופיסוה ,דאווע 

ילכ ןתמו־אשמב התאר לארשיש דועב ,שוביכה םויסל רבד לש ופוסב ליבוי ןתמו־אשמה 

םתרצ .תרמגומ הדבועל םתכיפהלו תוכשוממה הנוטלש תונשב הרבצש םיסכנה רומישל 

דצמ םניינעב היולגו הרורב הכימת רדעה איה ,דאווע ריבסמ ,םיניטסלפה לש הלודגה 

םיניטסלפה תא דימעמ הז בצמ .לקשמ לעב ירוזא םרוג דצמ וליפא וא ,והשלכ ימלוע םרוג 

לש תגיוסמ־יתלבה התכימת חכונלו לארשי לש התוינידמ חכונל ריקה לא םבג םע 
.הב תירבה־תוצרא 

תטלושה ,תיניטסלפה תושרה ובש ,ןיעל הארנ ףוס אלל חתמנו חתמנש רבעמ בצמ 

תמייקתמ ,תונוביר לש רתויב םילבגומ םינממסמ תינהנו תלצופמו תקמוצמ הירוטירטב 

,םדא־ינבב ןבומכו םיבאשמב ,תומדאב לארשי לש ילוהינהו יאבצה הנוטלש ךשמה לצב 

םירקחמל עקרה תיצמת םג אלא ,םייוושכעה םיעוריאה תנבהל תודוסיה דחא קר וניא 

שדקוי ןהלש ,לאליה לימ'ג לש ויתודובע םשארבו ,םהב תקסוע יתמישרש םירוביחלו 

לש תישארה תרתוכב תגצומ לאוש לאליהש תללוכה הלאשה 1.הריקסה לש יראה־קלח 

.ולסוא ירחא יניטסלפה יטילופה רטשמה לש וינייפאמ תלאש - (1998 ,לאליה) ורפס 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

קנעמ לע Maurice J. and Fay B. Karpf Foundation ןרקלו ןמורט ןוכמל תודוהל ינוצרב 

.וז הדובע תנכהב יתעייתסה ובש רקחמה 

.(هللامار)نطاوم ، ةدمم تيليلحت ةهم ،ولصوأ دعب يبطسلفلرصابس ماظتلا ،(١٩٩٨)ليمج ،لاله 

تاساردلاو ثرحلا مره ،ةطارقممدلا تايلاكشإؤ يسقلاا عمتجن ،(١٩٩٩)ليمج ،لاله 
.(ضظ)ةدسا 

רטשמה> הידקנ הילילחת הסאריד :ולסוא דעב יניטסלפלא יסאיסלא םא'טינלא .(1998)'ג ,לאליה 

יניטסלפה דסומה - ןיטאוומ :הללאמר .(יתרוקיב ינשרפ רקחמ :ולסוא ירחא יניטסלפה יטילופה 

.היטרקומדה רקחל 

תיניטסלפה הרבחה) היטארקומידלא תאילאכשאו יניטסלפלא עמת'גומלא .(1999) 'ג ,לאליה 

.יניטסלפה םידומילהו םירקחמה זכרמ :סולבנ .(היטרקומדה תויעבו 
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םג תמיוסמ הדימבו ,יטילופהו יתרושקתה חישב הבר תוירלופופמ הנהנש אשונב רבודמ 

?1994־ב המקוה זאמ תיניטסלפה תושרה תונגב רמאנו בתכנ אל המ .ימדקאה חישב 

םיינוחטבהו םייטרקורויבה םינונגנמהש ,םזינויצקטורפבו תותיחשב םיעוגנ היתודסומש 

דיחי טילש לש דמעממ הנהנ השארב דמועהש ,היצרופורפ לכל רבעמו לעמ םיחפונמ הלש 

"םיבש"ה ןוטלש לע תנעשנ איהש ,רוזיאה ינדור לצא לבוקמכ תוצירע לש תוטיש טקונו 

תיטילופה תוגיהנמהו םיחטשה תייסולכוא)"םוקמה ישנא"ב (תולגמ ובשש ף"שא ישנא) 

תרוקיבה ןמ טעמ קרש אלא .יוטיבה שפוחבו םדא תויוכזב תעגופו <םהלש תימוקמה 

לש קוה־דא תונשרפב ורוקמ הנממ רכינ קלחש דועב ,יתטיש יתרבח רקחמ לע תכמסנ 
.רוביצב חורה־יכלה לשו תינוטלשה תוגהנתהה 

לאליה לש ורקחמ תא תומחותו תוחנמה הנשמה־תולאש ,יתנפואהו יוצמה ןמ לידבהל 

םייתרבחו םיילכלכ ,םיירוטסיה םירשקה ךותמ הווהתמה תיטילופה תואיצמה תא תונחוב 

הנוטלש לחוה הילעש הרבחה לש ידמעמה הנבמה תודוסי םהמ :תומגוד המכ הנה .םיבחר 

וליא לע ?הנוניכ ןמל םייתועמשמ םייוניש וב וללוחתה םאה ?תיניטסלפה תושרה לש 

(םייתרבחה/םיילוהינה/םייטילופה> םיעצמאה םהמו ,תנעשנ תושרה םייתרבח תוחוכ 

םאה ?הלש היצמיטיגלה רוקמ תא קימעהלו התזיחא תא ססבל תנמ־לע תטקונ איהש 

הינומגהה המב ?יזכרמה ןוטלשה לש היצזיטרקומדל דסמ הווהמ ידמעמה־יתרבחה הנבמה 

רורחשה ןוגראל התייהש וזמ תלדבנ הנותנ הירוטירטב יזכרמ יניטסלפ ןוטלש לש 

ןחוכל האוושהב תויממעה הלועפהו גוצייה תורגסמ לש יחכונה ןחוכ המ ?רבעב יניטסלפה 

?רבעב 

רושקו תכשוממ תולגמ 1994־ב בשש יניטסלפ גולויצוס ,לאליה לש םימדוקה וירקחמ 

םירשעמ רתוי לש הפוקת ינפ־לע םיערתשמ ,תיברעמה הדגב רקחמ תודסומ המכל םויכ 

תויניטסלפה תויטילופהו תויתרבח,ד־תוילכלכה תויוחתפתהב רקיעב םיקסועו ,הנש שמחו 

דדומתהל יעבטה דמעומל ותוא השועה ןורתי לאליהל קינעמ הז "קתו" .1967 תנש ןמל 

ורוביח :ימעטל דחוימב הבושח התייה ןתמורתש תודובע יתש ןייצא .הלא תולאש םע 

היצמרופסנרטה לע ילארשיה שוביכה לש תיטילופה הלכלכה תעפשה לע ךרדה סלפמ 

:(1974 תנשב תיברעב םסרפתה רוביחה) 2,דזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תידמעמה 

תודסומב רבשמב קסע רשאו ולסוא ימכסה לע המיתחה ירחא רצק ןמז םסרפתהש רוביחו 

3.תונושארה םיעשתה תונשבו םינומשה תונשב ף"שא לש םייטילופה 

:תירוטסיה הביטקפסרפבו תינידמה הלכלכב שגד תמישב תדחייתמ לאליה לש ותשיג 

םייונישלו ,הזמ ידמעמה־יתרבחל םתקיז ךותמ חתנמ אוה ינוגראה־ידסומהו יטילופה תא 

הנבמ ךותמ ריבסמ אוה יתרבחה תאו :הזמ םיימלועהו םיינוכית־חרזמה תוחוכה ינזאמב 

תסחוימה הברה תומידקה .ןמז ךרואל הילע םילעופו ולעפש םימרוגהו תימוקמה הלכלכה 

תושחרתמ תוירסומהו תויטילופה תויוחתפתהה םכותבש םיצוליאלו םיאנתל ,םירשקהל 

לע בושו בוש רוזחל תונמדזה ץימחמ וניא לאליה ןכש ,ארוקל המ־תדבכה םיתיעל תמרוג 

 Hilal, J. (1976). "Class Transformation in the West Bank and Gaza Strip". MERIP 2

 .Reports, 53, 9-15

 Hilal, J. (1993). "PLO Institutions: The Challenge Ahead". Journal of Palestine 3

 .Studies, 23(1), 46-60
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שי תושרה לש יטילופה רטשמה ינייפאמ תא ןיבהל תנמ־לע .תוינתהה לש יאצמה תמישר 

הלועפה תויורשפא תא הבר הדימב תועבוקה תוינבמה תולבגמה תא הליחת דומלל אופיא 

רשאכ ,תעסושמו תמצמוצמ הירוטירטב התומייקתה :הנושארבו שארבו ,הלש ןורמתהו 

טולשל ,תויולחנתה ביחרהלו תונבל ,חטשה לש יראה־קלחב זוחאל הפיסומ לארשי 

לש םימוצעה היצמאמ :רגס לש תוינידמ טוקנלו עבטה יבאשמ תא לצנל ,לובגה ירבעמב 

תוכפהיה) היתורטמ רתי תא םדקלו תטלוש איה הבש הירוטירטה תא ביחרהל תושרה 

לש תידעלבה התוסחב להנתמה ןתמו־אשמ ךרד (םיטילפה תייעב ןורתפ ,תינוביר הנידמל 

יקוש לע תונעשיה ,תינרדומ היישעתו תויתשת רדעה ,היבאשמ טועימ ;תירבה־תוצרא 

עייסמו ,םידיבכמו םיליבגמ םיאנתב קנעומה ,ץוח עויסב תרבגומ תולתו ,םיינוציח הדובע 

לש התושבגתה :ילכלכ חותיפל רשאמ רתוי רגסה לש תוינסרהה ויתועפשה ןותימל 

היציזופוא חכונלו ,המויק תוישוא תחת תרתוחה תימלסיא היציזופוא חכונל תושרה 
.תלצופמו השלח תינוליח תילאמש 

תא החנמה יתבשחמהו ירקחמה ךלהמה רחא יתרוקיב ןפואב הקחתא יתריקס ךשמהב 

4.הווהתמה יניטסלפה רטשמה לש ויפוא ןיינעב ותנקסמל ותוא ליבומו לאליה 

לש יתרבחה־ידמעמה־יתקוסעתה הנבמב יונישו תויכשמה 
תושרה תסינכ ןמל הייסולכואה 

תכשמתמ העיגפ :ןה תושרה תסינכ ןמלש םינשב תונמתסמה תוירקיעה תומגמה 

םע םינמנה לש םייחה תמרב תיוולנ הגיסנו םילעופה דמעמ לש םויקהו הסנרפה תורוקמב 

קיסעמל תושרה תוכפהיהו ירוביצה רזגמב םיקסעומה רפסמב הקיסנ :תולמעה תובכשה 

התשלוח :תושרה לש היטרקורויבב ירקיעה הרוקמש ינוניבה דמעמה תובחרתהו (ישאר 

תחימצ :ינרצי־אלו ריעז יתחפשמ ןוהל רקיעב הרושקה ,תימוקמה תונגרובה לש תכשמנה 

,ירוביצל יטרפה רזגמה ןיבש "רפת''ב תונגרובה ברקמ םישדח םירשעתמ לש הקד הבכש 

.ןוטלשה תודסומב העפשה ילעב םימרוג םע םייקסע םירשק ךרד ,רמולכ 

בל רבעב היהש הממ הזע־תעוצרו תיברעמה הדגה לש ןקותינל הליבוה 1948 תמחלמ 

־תילכלכה תוחתפתהה לע תוינסרה תוכלשה ויה וז הדלותל .תיניטסלפה הירוטירטה 

ןוה תאצוה/תחירב ,םיינוריע םיזכרמ לש םתחימצ תמילב :רתיה ןיב ,ןמוחתב תיתרבחה 

לש םג ומכ תימוקמ תונגרוב לש התחימצ בוכיע ,(יסרפה ץרפמב טפנה־תונידמל רקיעב) 

לש הדמעמב תיתגרדה הגיסנו (תיחרזמה הדגלו ץרפמל) הדובע־תריגה ,ינוניב דמעמ 

ילארשי יאבצ שוביכ לש האמ עבר .<255 ,147-144 'ע ,1998)ישאר רזגמכ תואלקחה 
העוצרהו הדגה תא הכפה ,תינרדומ תיתיישעתו תיזיפ תיתשת לש החותיפ תא הענמ 

םיחאלפמ)רכשב הדובעל תואלקחהמ רבעמה תא הציאה ,תוילארשי תורוחסל יובש קושל 

תונידמו לארשי) םיינוציח הדובע יקושב תולתה תא הפירחהו הקימעהו (םיימוי םילעופל 

רפסמו ,1998 ,ומוסרפ תנש תא ואשיי ...יסאיסלא םא'טינלא לאליה לש ורפסב םוקמ־יארמל תוינפה 4 

,1999 ,םוסרפה תנש תא ואשיי ...יניטסלפלא עמת'גומלא רוביחל םינפמה םוקמ־יארמ :דומעה 

.דומעה רפסמו 
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ןמיסב ודמע ולסוא םכסה לע המיתחה רחאלש םינשה .(151-147 'ע ,1998) (ץרפמה 

העוצרהמ הדגה קותינ ,לארשיב םיקסעומה ףקיהב תרכינ התחפה :רגס לש תוינידמ 

תנשל ןוכנ) תיצחמכ קר .תיקסעהו תירחסמה תוליעפב תיוולנ העיגפו ,םילשורימ ןהיתשו 

,לעופב ורבעוה ןכא תושרל ריבעהל "תומרותה תונידמה" ובייחתהש םיפסכהמ (1997 

רכינ קלחש דועב ,קוחר חווטל חותיפב וא תויתשתב םועז ביכרמ קר עקשוה םכותמו 

ןמ קלחו ימלועה קנבה דצמ םיצחל תחת תאז םגו ,םיפטוש תונוערג יוסיכל שמיש 
structural ,ילאכיה פויכת> "תינבמה תולגתסהה" תייגולואידיא חורב ,תומרותה תונידמה 

 adjustment), 48 'ע ,1999 ;261 ,159-155 'ע ,1998) הטרפההו היצזילרבילה>.

רבמטפס ןיב .םייחה תמרב הדירי לע םיעיבצמ 1997-1994 םינשל םינושה םידדמה 

14"/0 ןיב - הדגבו ,390/0־ל 240/0 ןיב העוצרב הלטבאה רועיש ענ 1997 סרמל 1995 

.(52 'ע ,1999)<הדגב רקיעב ,2000-1998 םינשב ותחפ הלא םירועיש יכ םא) 24.40/0־ל 

שי) םיקסעומה ללכמ שילשב דמאנ שדוחל ח"ש ףלאמ תוחפ םתסנכהש םידבועה רועיש 

תלכלכמה דיחי סנרפמ לש ותסנכהב רבודמ םירקמה ןמ לודג קלחב יכ ןובשחב איבהל 

רשע־העשתמ דרי תיברעמה הדגב עצוממה ימויה רכשה .(עצוממב תושפנ עשת דע עבש 

רשע־השימחמ דרי אוה העוצרבו ,1997 ףרוחב םירלוד רשע־השישל 1995 תנשב םירלוד 

:50 'ע ,1999) 1997 ףרוחב יצחו םירלוד רשע־השולשמ תוחפל 1995 תנשב םירלוד 
תישימחבו ,הכומנ הסנכה תולעבכ ורדגוה תוחפשמהמ תיצחמכ .(169 'ע ,1998 

.(ימלועה ינועה־ וק) םויל םירלוד ינשמ תוחפ לע םימייקתמש הלא םע ונמנ הייסולכואהמ 

רתויב הכומנה התייה 1996 תנשב תעצוממה ןתמרו ,שפנל תואצוהב הלולת הדירי הלח 

יאצממ לע םיכמסנ םינותנה) 1992/3־ב הדדמנש וזמ 15"/0־כב הכומנו ,1980 תנש ןמל 

דסומה - mas םעטמ רקחמ לע ,ס"מפלה - הקיטסיטטסל תיזכרמה תיניטסלפה הכשלה 

ינויב םייקתהש רקס יאצממ .(ימלועה קנבה ינותנ לעו ,היטרקומדה ידומילל יניטסלפה 

העוצרה יבשות םיבישמה ןמ 570/0־ו הדגה יבשות םיבישמה ןמ 460/0 יכ םידמלמ 1998 

קרו ,םהל המדקש הפוקתל האוושהב עורגכ ולסוא ימכסה ןמל ילכלכה םבצמ תא ורידגה 

.(51-50 'ע ,1999) םבצמב רופיש לח יכ ונעט 14.5"/0 

םינשב ,הדובעה־חוכמ 40"/0־ב תואלקחב םידבועה לש םקלח דמאנ 1970 תנשבש דועב 

שי) העוצרב 110/"־ל 8"/0 ןיבו ,תיברעמה הדגב 190/0־ל 130/»ןיב םרועיש ענ 1997-1995 

תנשב .(53 'ע ,1999)(םיירפכ םיבושייב תררוגתמ הדגב הייסולכואה תיברמ יכ רוכזל 

עצוממ) רכשב םידבועה תיירוגיטק םע יניטסלפה הדובעה־חוכמ 650/0־כ ונמנ 1997 

ינותנ יפל ;165 'ע ,1998) <68"/0-62.50/0 - העוצרלו ,61.50/0-570/» - הדגל ללקושמ 

םיעשתה תונש תישאר דעו םיעבשה תונש לש היינשה תיצחמה ןמ .<1997 תנשל ס"מפלה 

םילעופכ םבור ,הדובעה־חוכמ 360/0־כ וויהש ,רכשב םידבועה תיצחממ רתוי לארשיב ודבע 

,דואמ םרפסמ תחפ רגסה תוינידמ הלחוה זאמ םלוא .תיתשתהו ןיינבה ףנעב םיימוי 

"השמגה" וא "תולקה" לש םימיב םג .םירופס םיפלאל דרי ףא אוה תומיוסמ תופוקתבו 

.הדובעה־חוכ ללכמ 170/0- 150/» תוביבסב לארשיב םידבועה לש יסחיה םקלח ענ ,םילהנב 

רזגמ"ב קסעומ (העוצרב 160/0-14"/0־ו ,הדגב הדובעה־חוכמ 190/0-17"/») המוד רועיש 

,1999)ולסואל המדקש הפוקתל האוושהב תיתועמשמ־אל היילע - םיחטשב "יתיישעתה 

,םיריעז םילעפמ וא הכאלמ־יתב ףלא םירשעכ ןיב םירזופמ הלא םידבוע .(54-52 'ע 

,תויפאמו דב־יתב ,תוירגסמ ,תורפתמב רקיעב רבודמ ;םייתחפשמ לוהינבו תולעבב םבור 

םירשעמ רתוי םיקיסעמ םהיניבמ 1"/« קרו ,םידבוע העברא דע םיקיסעמ םהיניבמ 90"/0־ש 
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171 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

רזגמה לעו םייניטסלפ קסע־יתב לע ס"מפלה לש רקס יפל ;166 'ע ,1998) םידבוע 
.(1994 תנשל יתיישעתה 

לארשיב םילעופה םע דחי ,הלא הדובע תומוקמב רכשב םידבועה יפלא תורשע 

םיווהמ ,(בוריקב ףלא האמל םידדוב םיפלא ןיב תוינוציק תודונתל ןותנ רומאכ םרפסמש) 

רדעהמ םילבוס ויתורוש םע םינמנה םידבועה .יניטסלפה םילעופה דמעמ לש ובור תא 

הדובעה דרשמ ינותנ יפל 82"/0) עירכמה םבור ,דואמ ךומנ םרכש ,יתקוסעת ןוחטיב 

,לשמל .תויספא תוילאיצוסה םהיתויוכזו ,םירדסומ הדובע יזוח אלל םיקסעומ (יניטסלפה 

םע םהשלכ םייוציפל םיאכז םניא םתיצחממ רתוי ,תואירב חוטיב שי םהיניבמ םיטעמל קר 

השפוח םוימ אל ףא םקלחו ,תיתנש השפוחמ םינהנ םניא םהיניבמ םיבר ,םתקסעה םות 

עובק סיסב לע םיקסעומ םניא םילעופה ןיבמ םישילש ינשמ רתוי ,רוקמ ותוא יפל .יעובש 

.(169-168 'ע ,1998) 

םילעפמב רוזיפ ,תוביצי רסוחו תועיבק רדעה) םילעופה לש םתקסעה ינייפאמ 

םיקפסמ לאמשה ינוגרא לשו םייעוצקמה םידוגיאה לש םתשלוחו (םיריעז הכאלמ־יתבו 

1998 תנשמ רקחמ .ןחבומ יטילופו ינוגרא גוציי הז דמעמל ןיאש ךכל רבסהה ןמ קלח 

<8.30/0־כ> םייניטסלפה םידבועה ברקב םייעוצקמ םידוגיאל תוכייתשהה רועיש יכ דמלמ 

דרשמ ךרעש רקסמ םילועה ,םיפסונ םיאצממ 5.<93 'ע ,1999) םלועב םיכומנה ןמ וניה 

אל םייתלשממ־אלה הדובעה תומוקממ 42"/0־ב יכ םידמלמ ,1996 תנשב יניטסלפה הדובעה 

םילודג תודסומ םבור ,םהיניבמ 11"/0־ב קר יכו ,יעוצקמ דוגיאל םידבועהמ שיא ךייתשה 

.(89 'ע ,1999) םידגואמ םידבועה לכ ויה ,(א"רנוא תודסומ ללוכ) םיירוביצ םקלחש 

.יתלשממה־ירוביצה רזגמה לש ץאומ לודיגב ונייפאתה תושרה לש תונושארה היתונש 

וויהש ,ףלא השימחו םיעבשכ וב םיקסעומה ונמ ,התמקה רחאל םייתנשכ ,1996 ףוסב 

ןוכנ) םויכ ךרעומ אוהו ,ףלא האמכל םניינמ הלע 1997 ףוסב .הדובעה־חוכ ללכמ 13"/0־כ 

ןיב םיווהמה ,(תוימוקמה תויושרה ידבוע ללוכ) ףלא השימחו םירשע האמכב <1999 תנשל 

ןיבל ,הדובעה־חוכמ 14.30/0־כ ,הדגה ןיב םילדבהה) הדובעה־חוכמ עברל תישימח 

לארשי לש הנוטלש תפוקתב ,האוושה םשל .(םייתועמשמ םניה ,27.7"/0־כ ,העוצרה 

הדובעה־חוכמ דבלב 6"/0־כ ,"יחרזאה להנמ"ל ףופכ היהש ,"יתלשממה רזגמ"ב וקסעוה 
.יניטסלפה 

םירנויצקנופו רבעשל םיליעפ לע לודגה וקלחב ןעשנ יחכונה יתלשממה רזגמה 

תעונת ירבח ברקמ רקיעב) תוצופתבו םיחטשב היתודסומבו תיניטסלפה רורחשה תעונתב 

םקלח .(תואירבהו ךוניחה ימוחתב רקיעב)יחרזאה להנמב רבעשל םיקסעומ לע ןכו ,(חתפ 

דמאנ יתלשממה רזגמב תורשמה ילעב ללכמ ןוחטיבה תוחוכב םיקסעומה לש יסחיה 

תמייקש וזמ הכומנ רכשה תמר ,ללככ :דיחא וניא רזגמב רכשה גוריד .45"/0־400/0־ב 

ןוחטיבה תוחוכב םיקסעומה לש עצוממה םרכש ;יתלשממ־אלה רזגמב םיירוביצה תודסומב 

רקחמ .(1998 יאמב 17> סדוקלא ןותיעב םסרפתהש אנהמ םיהרביא לש ורקחמ לע ןאכ ךמתסמ לאליה 

/םתלועפ תועמשמל תועדומ רדעהל םייעוצקמ םידוגיאב ךומנה תופתתשהה רועיש תא סחיימ ,דז 

,םידוגיאה םע םיקיסעמה לש הלועפ־ףותיש רדעהל ,תודגאתהב תורבחה תובישחלו םתוליעפ 

,93 'ע ,1999) תינוגראה תוכייתשהה סיסב לע םילעופה תעונת לש היתורושב ימינפה לוציפלו 

.*םיילוש־תרעהב 
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םידבועה לש עצוממה םרכשו ;םייחרזאה םירודמב םיקסעומה לש הזמ 330/0־כב ךומנ 

תושרה תואצוה .םידרשמה רתיב םידבועה לש הזמ טעמב ךומנ תואירבהו ךוניחה ידרשמב 

עויס תועצמאב תונמוממ ןהו ,תויתלשממה תואצוהה ללכמ 60"/0־כ תווהמ תורוכשמ לע 

<1994 תנש ןמל הגרדהב ולע ךא ,תוכומנ ורתונש) םיסיממ תוסנכה ,תומרותה תונידמהמ 

תואירב חוטיבמ םינהנ יתלשממה רזגמב םיקסעומה .(םכמו מ"עמ רקיעב) לארשימ םירזחהו 

םילוחה־יתבב םיתורישה תמר ךא ,היסנפ ןרקמו (םהיתוחפשמ ינב תא םג ללוכה) 

"םיזזקמ" הלא תונורסח .למגה־תוגרק ןומימב םיישק שי תושרלו ,הכומנ םייתלשממה 

הווהמה ,יתקוסעת ןוחטיב לע רקיעב ותוא םידימעמו (םילעופל האוושהב)יסחיה םנורתימ 

.(56-54 'ע ,1999) שקובמו רידנ 'ךרצמ" 

קנבה לש םתוינידממ תויללכ תוגייתסה תורימא טסקטב ץבשל םנמוא דיפקה לאליה 

,ירק ,"תולעייתה" לש ןוויכל הקזוחב תצחולה ,"תימואלניבה עבטמה ןרק" לשו ימלועה 

רזגמב םיקסעומה רפסמב ןבומכו תויתלשממה־תוירוביצה תואצוהב םיבחרנ םיצוציק 

תושרה תא רקבמ אוהש העשב אילפהל המוד הדמע ץמאמ אוה ,רחא דצמ ךא .יתלשממה 

הלוע וניאש ךרוצה יפכמ לודגו בחר" רזגמ תמקה לעו יתקוסעתה טביהב שגד תמיש לע 

עיקשהל ,עיצמ אוהש ףילחתה .(56 'ע ,1999) "םייביטקייבואה םיכרצה םע דחא הנקב 

.ךשמהב תוארהל שקבאש יפכ ,תוממתיהב לבוג ,תורוכשמב םוקמב תויתשתב 

תיטרקורויבה תרמצה לע ףסונ ,םיללוכה - תושרב רתוי תוריכבה תורשמה ילעב 

םע םינמנ - היצנגילטניאה תורושמ תויספורפ ילעב וא "םיחמומ" םג ,תינוחטבהו 

יתלשממה רזגמה יגיצנ דצל .יניטסלפה ינוניבה דמעמה תורושל םישדחה םיפרטצמה 

םינוגראה ילהנמ תא םג םיללוכ תיסחי־םישדחהו םישדחה םיפרטצמה ,הווהתמה 

תימואלה העונתה תודסומב רבעשל םיליעפ לודגה םקלחב - (NGO) םייתלשממ־אלה 

ילהנמ תא ,םיימואלניבה תודסומב םיריכבה םידיקפה תא - םתבצחמ־רוצמ וקתנתהש 

תוצובקה םע .(183-182 'ע ,1998) תוטיסרבינואב םיצרמה תאו ,תורבחהו םיקנבה 

םיקסע ילעבו םירחוס רקיעב םינמנ ינוניבה דמעמל תוכייתשמה (תוקיתווהו) תויתרוסמה 

,"םיקיסעמ" לש הירוגיטקל םיכייתשמ םינורחאה ןיבמ ןטק קלח קר .םיריעז הכאלמ־יתבו 

םייוצמ קסעה־יתבמ 700/0־כ .םייניטסלפה םיחטשב הדובעה־חוכמ 5.60/» לכה ךסב הנומה 

םה םידבועה ןמ לודג קלחו ,ותוא להנמ קסעה לעב םירקמהמ 870/0־בו ,תיתחפשמ תולעבב 

.(167-166 'ע ,1998) םהיתוחפשמ ינבו םמצע םילעבה 

לש ובכרה הנה ,גוציי תודסומ רסחו הנגה רסח ,לצופמ ,שלח םילעופה דמעמ םא 

תונגראתהל סיסב שמשל ותלוכי תא ,לאליה יפל ,קפסב אוה םג דימעמ ינוניבה דמעמה 

רושק ויתורושל םישדחה םיפרטצמה לש יראה־קלח ןכש ,לקשמ תלעב תיאמצע תיטילופ 

הרקויהו הדמעה לש רושימב ןהו הסנרפה רוקמ תניחבמ ןה ,יזכרמה ןוטלשל ורובטב 
.<257 'ע ,1998) תויתרבחה 

תונגרוב" לש םיחנומב רבדל רשפא־יא העוצרבו הדגב םייניטסלפה ןוהה ילעב לע 

תלוטנו דחואמ סרטניא תרסח ,תימוקמ תונגרוב לש םיחנומב רתויה לכל אלא ,"תימואל 

ךכ־רחאו חופיס לצב ,תימואל הנידמ רדעהב הווהתה יניטסלפה ןוהה .יטילופ לקשמ 

הרקמב םייברעה םירטשמה וביתכהש תרגסמבו ,העוצרהו הדגה לש הרקמב שוביכ 

תולגתסהב ,לאליה תעדל ,הנייפאתה תיניטסלפה תונגרובה ,וזמ הרתי .תוצופתה לש 

העוצרבו הדגב ןוהה תוליעפל .תויחרזא תויוכזב םיריכמ םניאש םייטרקומד־אל םירטשמל 

םילעפמ לש המוגפ תרצות קוויש ,תועקרקב רחסו רכממ :רכיה־ינמיס המכ ועדונ 
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רקחמ רדעהב םג .תוילארשי תורבח ליבשב הנשמ־תונלבקו יאנועמק רחסמ ,םיילארשי 

הווהתה אל לודגה יניטסלפה ןוהה לש ובור־בור יכ תואדווב עובקל ןתינ אשונב ףיקמ 

ינפ תא הניש אל תיניטסלפה תושרה לש המויק .םיינרצי םיטקיורפב העקשה ךרד 

תונגרובה לש ילושה הדמעמ תא ןיבהל ןתינ ןאכמ .יחכונה בלשה דע תוחפל ,םירבדה 

.הלא םימיב תלבגומה התעפשה תאו תיניטסלפה רורחשה תעונתב 

,תמצמוצמו הרצ םא םג ,השדח הבכש לש התחימצל הריתסב םידמוע םניא הלא םירבד 

תונויכז ילעב ,םייטרפ םיקסע־ישנא םה םיטלובה היגיצנ .תושרה המקוה זאמ ןוה ילעב לש 

רשאכ ,ןוטלשב העפשה ילעב םישיא םע תיקסע תופתוש ירשקב םינותנה ,אובייה יקסעב 

הצעומה לש תילכלכה הדעווה םעטמ ח"וד .רורב־אל וא יומס הלא םירשקל יקוחה סיסבה 

"תויטםילופונומ־ןיעמה וא תויטסילופונומה תורבחה ןיינעו ילכלכה בצמה" לע תקקוחמה 

ןיבוטהמ לודג קלח לש קווישו אוביי לע לופונומב תוקיזחמה תויטרפ תורבח לע חוודמ 

םדמעמבו םתעפשהב שומיש תושוע ןהש ךות ,טלמו לוח ,רלוס ,ןיזנב טרפבו ,םיינויחה 

,1999 ;172-168 'ע ,1998) תוגלפומ רתי־תויוכזב תוכזל תנמ־לע תושרב םיריכב לש 

.(62-61 'ע 

,רבכ הז רכומו עודי םישדחה םירשעתמהו םייטסילופונומה תונויכזה תעפות לש המויק 

אשונ ,"התומלגתהב תותיחש"ל בשחנש המב רבודמ ;תושרה המקוה זאמ וליפא ילוא 

ירוטב הכזו ,הבר תויביסנטניאב יניטסלפה ירוביצה ןוידה תא קיסעה תומיוסמ תופוקתבש 

לע רעטצהל שי הז ןיינעב .(תיניטסלפה אקווד ואל) תונותיעב םיבחרנ תרוקיבו תונשרפ 

,לשמל ,תולבוקמה תוזימרהו םיעודיה םיטרפה לע הרזחל רבעמ גרח אל לאליהש ךכ 

ןיב "םימולע םירשק" םתוא רחא תוקחתה ,תויפיצפס תומגוד רחא בקעמ תועצמאב 

וז תרוקיב .הידממו העפותה ףקיה תא דומאל ןויסינו ,ןוטלשב םיריכב ןיבל םיקסע־ישנא 

םייתומכ ,םידדמה .הווהתמה ינוניבה דמעמבו םילעופה דמעמב ונויד לע םג ,יתעדל ,הלח 

הפירחה םתקוצמו םתשלוח לע דמלמה שורד עדימ םנמוא םיקפסמ לאליה איבהש ,םידחאו 

ותוא תוביכרמה הנשמה־תוצובקש םג־המ ,דמעמ ןייפאל ידכ םהב ןיא ךא ,םילעופה לש 

תיברעמה הדגב םירפכה יבשותמ רכינ קלח ןוגכ ,תולדבנו תונווגמ תויסולכוא תוללוכ 

תושרהמ תורוכשמה ילבקמ יפלא תורשע ,ןכ־ומכ .םיטילפה תונחמ לש םהיבשות בורו 

הכומנ תעצוממ רכש תמרב רבודמשכ טרפב ,"ינוניבה דמעמ"ל ךכ בקע םיכייתשמ םניא 

הנשמ העובק/החוטב הסנכה .החפשמל דחא סנרפמ לע קהבומב תנעשנש הרבחבו רתויב 

יתקוסעתה ןוחטיבה רדעהו תוביצי,ר־יאל האוושהב דחוימב ,םייחה חרוא תא םנמוא 

איה םירקמה לש ןוילעה הצקב קר יכ המוד ךא ,םילעופה לש םבצמ תא ןייפאמה דימתמה 

םיידמעמה־םייתרבחה םהינייפאמ .םייסחי ןוחטיב וא החוור לש םייחל הציפק־שרק הווהמ 

.ףסונ רקחמ אופיא םינימזמ יתלשממה רזגמב םיקסעומה לש םבור־בור לש 

,ידמעמה הנבמה רקח הניא לאליה לש תישארה ותרטמ יכ ,הז םע ,ןובשחב איבהל שי 

תומגמה ןיבל ידמעמה ךוישה לש םייללכה ראתמה־יווק ןיב רושיקה לע העבצה אלא 

תוצובק לש ןתשלוחב הצמתמ תירקיעה הדוקנה ,ותניחבמ .תונמתסמה תויטילופה 

לע יטילופ ץחל תלעפהל דסמ וא סיסב שמשל ילוא תויושע ויה םירחא םיאנתבש תויתרבח 

הקולח לש המויק תא אופיא חינמ לאליה .היצזיטרקומד לש ןוויכב יזכרמה ןוטלשה 

םג ןבומכ רזוחש ןיינע ,תושטשוטמ תוידמעמה תויוהזה יכ רובס ךא ,תידמעמ 
לכ לש םויה־רדסב ימואלה ביכרמה לש - ותוידעלבל םג םיבר םירקמבו - ותויזכרמל 

םינשב וכרענש םירקס .םמויק תפוקת לכ ךרואל םייניטסלפה םייטילופה םיגלפה 
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םע םייטילופה םינוגראהו תוגלפמה תא ההזמ וניא רוביצה בור יכ םידמלמ 1998-1997 

,"םירישעה" תא גציימ חתפ יכ ורבס םילאשנהמ 330/0־כ ,לשמל ;ןחבומ ידמעמ סרטניא 

עדוי וניאש בישה רורבה בורה לבא ,"םיינעה" תא גציימ סאמח יכ ורבס םהיניבמ 16"/"־ו 

ןוויכמ .(71-70 'ע ,1999)וזכ הגלפמ ןיאש וא ,םיינעה תא וא םירישעה תא גציימ ימ 

,הקוסעתה ,הלכשהה ינייפאמב םייתועמשמ םילדבה ןיאש ךכ לע םיעיבצמ םירקסה ,רחא 

יכמות ןיבל חתפ יכמות ןיב טרפבו ,םינושה םינוגראה יכמות ןיב םייחה תמרו הסנכהה 

ידרשמ)ירוביצה רזגמב םיקסעומה לש יסחיה םקלח יכ הלוע םירקסה ןמ ,וזמ הרתי ;סאמח 

יסחיה םקלחמ הברהב לפונ וניאו <260/0־כ> טלחהב הובג וניה סאמח יכמות ברקב (תושרה 

.(76-72 'ע ,1999) <36«) חתפ יכמות ברקב 

ןוטלשל תימואל רורחש תעונתמ - יטילופה הדשב םייונישה 
ומויק לע קבאנה יזכרמ 

ולסוא ימכסה ירחאש םינשב :וזכ רתוי וא תוחפ איה חתפמ לאליהש תיזכרמה הנעטה 

יזכרמ ןוטלשכ תושרה לש התיילע ,ויתודסומו ף"שא תעיקש ןמיסב יטילופה הדשה דמע 

םיאנתל ףופכבו רתויב תמצמוצמ הירוטירטב תומילאב שומישה לע לופונומב קיזחמה 

לומ חטשהו תונובירה תולובג תא ביחרהל ,דחא דצמ ,תושרה לש הקבאמו ,םיליבגמ 

,ף"שא .תיטילופה התזיחא תא ססבל ,רחא דצמו ,(תילארשיה תוינידמה) םישק םילושכמ 

חתפ לש הינומגהה ףרחו םינומשהו םיעבשה תונשב רבעש היצזיטרקורויבה ךילהת ףרח 

(הידודעת) םזילרולפב ,תונושארה םינומשה תונש דע תוחפל ,ןייפאתה ,ויתודסומב 

תושרה ,ותמועל .תימינפ היטרקומד לש תלטובמ־אל הדימבו ,ינויערו ינוגרא/יתגלפמ 

/תוידעלבש אלא ."ןוטלשה תגלפמ"ל הכפהנש ,חתפ ,תחא העונת לע קהבומב תנעשנ 

התשלוחמ הבר הדימב אלא ,טקונ ןוטלשהש םיעצמאהמ קר תעבונ הניא וז תונדור 
המצע תא םיאתהל הליכשה אלש ,תילאמשה תינוליחה היציזופואה לש תכשמתמה 

.ונתשהש תוביסנל 

רוא ואר םירבדה ןמ רכינ קלחש תויה ךא ,רתויב טרופמ וניה ף"שאב לאליה לש ןוידה 

הירוטסיהה .תויזכרמה תודוקנל תוסחייתהב קפתסא ,רבחמה לש םימדוק םימוסרפב 

םיעוריאו םימרוג ידי־לע דואמ הבר הדימב הבצוע ף"שא לש תידסומה־תיטילופה 

,1973 ,"רוחשה רבמטפס" ,1967) תוימוקמהו תוירוזאה תומחלמה :טרפבו ,"םיינוציח" 

:(ץרפמה תמחלמ ,"תונחמה תמחלמ" ,ןונבל תמחלמ ,ןונבלב םיחרזאה־תמחלמ 
,םירבשמהו ,םייברע םירטשמ דצמ תונידעה :תיאבצה התונוילעו לארשי לש םזירטילימה 

לש התוקרפתה םע ותרפהו ישוג־ןיבה תוחוכה ןזאמו :םמיע םיסחיב ,םייתמחלמ םקלח 

םיגשיהה דחא ,םיעדמו םיליבגמ תוחוכ יסחי חכונלו הירוטירט רדעהב .תוצעומה־תירב 

,ןיטסלפבו הרוזפב רתויב בחר הכימת סיסבו היצמיטיגל ול קינעהש ,ף"שא לש םיטלובה 

יגטו פאליתאיא) הבחר תימואל היצילאוקב (1968 לש ךפהמה תובקעב) שדחמ ונוניכ היה 

תוריחב םייקל תורשפא רסוח .רורחשה תעונת לש םינושה םיגלפה תא תללוכה חירע 

תקולח) םינוגראה לכ גוציי התועמשמש ,תוסכמה תטיש ץומיאל ליבוה תויתפוקת תויללכ 

ןורתי קינעהש ,שארמ עובק חתפמ יפל םיבאשמה תאצקהו םייזכרמה תודסומב (םיבשומה 

תוחוכה יסחי "עוביק") תויולגה תוערגמה ףרח .רתויב לודגה ןוגראכ חתפל טלוב 
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יוטיב תתל ,תוטעמ־אל םינש ךשמב ,םיגלפה לכל רשפא תוסכמה ןורקע ,(םיימינפה 

הממ קלח רשאכ לטנל סכנמ הכפהנ הטישה .תוטלחהה תלבקב ףתתשהלו םהיתודמעל 
,(היריהאמ'ג תססאומ)"םינומהה תודסומ"ו <הינטו תםסאומ> "םיימואלה תודסומה" הנוכמש 

תודחאתה ,םיטנדוטסה תודחאתה ,םירומה תודחאתה ,לשמל) תוידזגמ תויודחאתה ןוגכ 

־יממעה םייפואמו םלקשממ הגרדהב ודביא ,(תימואלה הצעומב ןלוכ תוגצוימה ־ םישנה 

.(63-62 'ע ,1998)יטרקומדה 

תובקעב האבש ,ף"שא לש "היצזיניטור"ה הנכמ לאליהש המ וא ,היצזיטרקורויבה 

תיפסכה הכימתהו (םיעבשה תונש עצמאב) ןוגראה לש ימואלניבה ודמעמב היילעה 

דוסיה ןובשח־לע יתלהנמה/יאבצה/ידסממה דוסיה תא הקזיח ,הנהנ הנממש הרידסה 

,1998) (יוובעתלא רודלא) םייגמה דיקפתה ןובשח־לעו יטרקומדה־ינכפהמה־יממעה 

ןונבלל תילארשיה השילפה היה תילילשה תינפתל עירכמה םרוגה םלוא .(60-59 'ע 

לש תחתופמה תיחרזאה תכרעמה סרהו ןונבלמ ף"שא שוריג ידיל האיבהש ,1982 תנשב 

קבאמהו הליהקבו הירוטירטב הזיחאה ןדבוא .םש םיקהש םינוגראו םיתוריש ,תודסומ 

םיגציימה תודסומה תונקורתהל וליבוה דואמ וערוהש תויטילופואיג תוביסנב תודרשיהל 

הגהנהה" ידיב הזכרתהו םייעראו םיקוחר תומוקמב התשענ תוטלחהה תלבק .םנכותמ 

ללוחתה ליבקמב .חתפ תעונת לש םידסיימה ןיערגו תאפרע ידיב טרפבו ,"תירוטסיהה 

תיממעה תונגראתההו תודגנתהה לש דבוכה־זכרמ תקתעה לש ךילהת םינש ןתואב 

םג םהיתובקעבו ,ף"שא לש םיילאמשה םיגלפה ומיקה םש ,םישובכה םיחטשל תיניטסלפה 

,רתיה ןיב ,ונייפאתהש ,םייממע םידעוו תועונת ,תודסומ לש תפעוסמ תיתשת ,חתפ 

הדפיתניאה .<61 'ע ,1998) תימינפ היטרקומדבו ההובג היצזיליבומ תלוכיב ,רוזיבב 

החילצה אל איה ,עודיכ ךא ,הלש הדימעה חוכ לע הנעשנו וזה תיתשתה תא הליעפה 

הדביא איה (ךרעב 1990 תנשמ) םירחואמה היבלשבו ,תיטילופ הערכה ידיל איבהל 

,תוצעומה־תירב לש התוקרפתה .הלש קהבומה יממעה דוסיה תאו התפונת תא הגרדהב 

הרוזפב) ף"שא תא וקחד רוזיאב תירבה־תוצרא לש שדחה ךרעמהו ץרפמה תמחלמ 

,1998) ולסוא םכסהל עקרה תא ,הבר הדימב ,הרידגהש לפשה־תדוקנל (ןיטסלפבו 
.(60-58 'ע 

איה ;תוימואלה תונידמה בור ומקוה הבש וזמ הנוש הפוקתב הדלונ תיניטסלפה תושרה 

ירוזא תוחוכ ןזאמ לצב ,ותשלוח אישב היה ף"שאש תעב להנתהש ןתמו־אשמ תדלות 

ךותב םיקלח דצמ תימינפ תודגנתה לומ ןכו ,תיאמצע הנידמכ המויקב ךמות וניאש ימלועו 

יוניב לע קבאמה אופיא אוה וביבס הענ תושרהש יזכרמה ריצה .תיניטסלפה תוירוביצה 

.תילכלכ תולתו תוביצי רסוח ,תואדו־יא לש ךשמתמ בצמב להנתמה קבאמ ,הנידמ 
חוכב שומישב התוידעלב תא ססבלו הלש היצמיטיגלה סיסב תא ביחרהל תנמ־לע 

:םירושימ המכב תושרה הלעפ ,ירוביצה רדסה לע הרימשבו 

שיא ףלא העבראו םישולש הנמש ,לארשי םע ןתמו־אשמל ףופכב ,יתרטשמ חוכ תמקה .א 

יכ רובס לאליה .1999 תנשב רתוי םיפלא תרשעכ הארנה לככו ,1997 תנשל ןוכנ 

ךרוצה יפכמ לודגו ,הייסולכואל סחיב טלחהב לודג ןוחטיבה תוחוכב םיתרשמה רפסמ 

לש היצזירטילימל היארכ תאז אצומ וניא אוה ,םירחא םירקבמ ומכ אל ךא ,ומעטל 

קבאמה :לודגה רוטישה חוכ תעפות תא ותעדל םיריבסמ םיירקיע םימרוג ינש .הרבחה 

ןפ ,הנושארה הפוקתב תוחפל ,תושרה לש הששח חכונל תימלסיאה היציזופואב 

לש דואמ הכורא הרוש למגתלו הסנרפ קפסל התוביוחמו ;תינוטלש תוליפכ רצווית 
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םימחול ,םידקפמ דצל ,םיימוקמ םיגיהנמו רבעשל םיריסא ,םיליעפ םהיניב ,םישנא 

,ירק ,דחוימב בחרנ יתרושקת רוקיסב הכזש טביהל רשאב .תולגמ ובשש םירנויצקנופו 

םג האור לאליה ,םינוש תוכמס תורוקמלו תודקפמל ןתפפכהו ןוחטיבה תועורז יוביר 

רדעה יכ ןייצמ אוה םג ךא .תושרה הצמיאש "הטילקה תוינידמ"מ בייחתמכ הז טביה 

תא ריתוהו ,תונושה תועורזה ןיב תויוביריו תימינפ תורחת דדוע םאתמ יללכ הטמ 

עצמ שמשמה בצמ ,דיחיה ררובלו קסופל ךפהנש ,תושרה שאר ידיב תויוכמסה אולמ 

.(84-81 'ע ,1998) םינושה תוחוכה ישאר ןיבל וניב תונורטפ יסחיל 

תלבק ידקומב ,ןוטלשה תודסומב תוריכבה תורשמה שויאב חתפ ישנאל תופידע ןתמ .ב 

חתפל .תימלסיאה היציזופואה לומ לא תינומה הכימת סויגבו היטרקורויבב ,תוטלחהה 

בור ;תטפושה תושרבו הלשממב רתויב בחר גוצייו ,תקקוחמה הצעומב ץחומ בור שי 

םג ךכו ,ןוגראה ישנא םניה היתוכשלבו תושרה ידרשמב תוקלחמה ילהנמו םיל"כנמה 

םע ןתמו־אשמה לש ליבומה תווצהו ,ןוחטיבה תועורז ישאר ,תוזוחמה ילשומ בור 

הפדעה קינעמ ןוחטיבה תוחוכבו היטרקורויבב םיליגרה םינקתה שויא םג ;לארשי 

(הבחר המכסהלו) היצילאוקל תומידק ןתממ רבעמב אופיא רבודמ .חתפ ישנאל הרורב 

תא לאליהל ריכזמה בצמ ,תטלש הגלפמ לש הינומגהל <ף"שא) םירחתמ םיגלפ לש 

.(85-84 'ע ,1998)וז האוושהל הבחרהב סחייתמ וניא אוה יכ םא ,ירי'גלאה ןויסינה 

ךותב םיימינפ םיחתמב התוול ןוטלש תגלפמל תודגנתה תעונתמ ותוכפהיהש אלא 

,בחרה יממעה הכימתה סיסב תא רמשל ןוצרה ןיב ינבמה דוגינב םרוקמש ,חתפ 

קיזחהל ךישמהל סרטניאה ןיבל ,ויתוקוצמלו רוביצה לש בלה־ישחרל תונעיה בייחמה 

ללוכ םש) הביבשה לצא ,לשמל ,יוטיב ידיל האב וז תוינש .ןוטלשה תודסומב 

דחמ :<הילא תורושקה תונוש תוירזגמו תויממע תורגסמלו חתפ לש רעונה" תעונתל 

היכמות ,אסיג ךדיאמו ,ןוחטיבה תוחוכב וטלקנ היגיהנמו היליעפ ןיבמ םיבר ,אסיג 

,1998)יטנטילימה הייפוא לע רומשל םישקבמ ,המגודל ,םיטנדוטסה תעונתב היגיצנו 
.(92 'ע 

תוימוקמ ,תויראש/תויתחפשמ תוכייתשה תורגסמ לע תוסח תשירפו חופיט .ג 
,תוהז לש תרגסמ תקפסמו הווהמ <הייר'אשע> תויטבש־תוראש ,עודיכ .תויתרוסמו 
תויטילופהו תויחרזאה תוכייתשהה תורגסממ התוהמב הנושש תונמאנו תוהדזה 

,ללככ ,תקחשמ תיראשה תונמאנה יכ רובס לאליה .ןהב הרחתמ רשאו תוינרדומה 

רדעה לש םיאנת יכ םא ,יניטסלפה רוביצה לש תיטילופה תוגהנתהב לבגומ דיקפת 

החפשמהש העש ,הגושגשל חונ עצמ םיווהמ םייחה תמרב הדיריו תילכלכ תוביצי 

תויטבש־תויתחפשמ תויונמאנב תעייתסמ תושרה .טעמכ הדיחי ןוחטיב־תשר תרתונ 

תלעפהל רתוי תוחונ ןהש תויה ,םיירטנולווה םינוגראה לע ןתוא תרכבמו תוימוקמו 

(טוריפ ןיא) תורשמל םייונימה תטישב יוטיב הלביק וז הפדעה .םיינורטפ םירשק 

.תושרה שאר לש ותכשלל הרושקה "תוראש יניינע"ל תדחוימ הקלחמ תמקהבו 

םייטילופ־סייתרבח םירשקו םיסחי היבוברעב םישמשמ ובש ידסומ הנבמ איה האצותה 

לע תוכמסנ תונקסמהו תונעטה ,הז אשונב םג .(88 'ע ,1998) םייתרוסמו םיינרדומ 

.העפותה ףקיה לש ןדמוא וא יתטיש בקעמ ,תומגוד תאצמה אלל רתויב יללכ עדימ 

םכסהל ףופכב .התעפשה לורטנו תקקוחמה הצעומל תויטרקומד תוריחב תכירע .ד 

.תואישנלו תקקוחמה הצעומל תויללכ תוריחב 1996 תישארב תושרה המייק ולסוא 

880/0 ,הדגב 73.50/«) דחוימב הובג היה ןהב תופתתשהה רועישו תוישפוח ויה תוריחבה 
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תותיזחהו חאהי'גו םאמח) תימלסיאה היציזופואה וליטהש םרחה חכונל ךא ,(העוצרב 

ולפנ ,ילרוטקלא לאיצנטופ תולעב תורחא תומישר רדעהבו ,(תיטרקומדהו תיממעה) 

ינשמ רתוי :חתפ יגיצנ ידיל הצעומב םיבשומה הנומשו םינומש ןיבמ הנומשו םישיש 

רתיהו ,העונתה לש תימשרה המישרה יגיצנכ ורחבנ (העבשו םיעברא) םהמ םישילש 

םיאמצע ןיב םיקלחנ םירתונה םיבשומה םירשע .יאמצע ןפואב ודדומתה (דחאו םירשע) 

עקרה תקידב .<דחא) אדיפ גיצנו (העבש) םיימלסיא םיאמצע ,<רשע־םיגש> םיינוליח 

םירבג השולשו םינומש) הירבחמ 75"/0־כ יכ הלעמ הצעומה ירבח לש יתרבחה בכרההו 

.<13ro) םירפכו <m> תונחמ יבשות רתיהו ,תורייע וא םירע יבשות םניה (םישנ שמחו 

הנכמ לאליהש המ) םיישפוח תועוצקמו תויספורפ ילעב םע םינמנ םירחבנהמ 45^־־כ 

הריכבה תודיקפה םע םינמנ 140/» ,תושרה ידרשמב םיקסעומ 280/» ,("םיטרקונכט" 

,םייעוצקמ םידוגיאלו םילעופל גוציי הצעומב ןיא .םיקסע־ישנא םניה 8"/0־כו ,ף''שאב 

,הז תמועל .הלכשהה ינייפאמ תניחבמ םג ינוניבה דמעמה םע םינמנ הירבח בורו 

דעו) םייזכרמ םייתגלפמ תודסומב םינוש םידיקפת ואלימ םירחבנהמ םיעבר השולשכ 

שילשכ .תוירזגמ תויודחאתה תגהנהב וא/ו ף'ישאב ,(חתפ לש תינידמ הכשל ,יזכרמ 

.תולגמ םיבשה םע םינמנ הצעומה ירבחמ 

היציזופוא הב תמייק יכ הלעמ םינוש םיניינעב הצעומה ירבח לש העבצהה ןפוא תקידב 

ללכמ שילשל עבר ןיב ,רמולכ) םירבח השולשו םישולשל השולשו םירשע ןיב הנומה 

הווהמ איה ןיא םלוא ,(ישיא סיסב לע ורחבנש הלא ברקמ) חתפ ירבח םקלח ,(םיגיצנה 

ימכסה :תקולחמב םייונשה םיירקיעה םיאשונה תשולשל תודגנתהב תדחואמ תיזח 

שאר לש ותלוכיל תודע ךכב האור לאליה .הלשממב ןומאו הנמאה יוניש ,ולסוא 

,(תושרה שאר ,ף"שא שאר־בשוי ,חתפ שאר)יטילופהו ינוגראה ודמעמ חוכמ ,תושרה 

סמסמל וא תוחדל ,אסיג ךדיאמ וא ,יתועמשמ ןיינע לכב הצעומב בור ומצעל חיטבהל 

6.<190-179 'ע ,1998)ונוצר םע דחא הנקב הלוע הניאש קוח־תעצה לכ 

תושרה ,תופצל ןתינ היהש יפכ ."תיחרזאה הרבחה" תודסומב הטילשל הריתחה .ה 

לע התוסח תא השרפו ,תולגמ הבשש וזמו תימוקמה היצנגילטניאהמ רכינ קלח הטלק 

םינוגראו ,םדא תויוכזב םיקסועה תודסומ ,רקחמ יזכרמ :ןוגכ ,םינוש תודסומו םינוגרא 

קזח ירוביצ דה ררועש אשונ ,הז רשקהב .םינוש םייתרבח םיכרצ לע םינועה םירחא 

םינוגראה ןמ קלח ןיבל תושרה ןיב תומיעה היה םייתרושקת הטלבהבו רוקיסב הכזו 

ןומימה ףקיה ,םינורחאה לש ןומימה תורוקמ ביבס בסנש (NGOs) םייתלשממ־אלה 

םידיקפתה ךופיה לשב רקיעב ,ימעטל ,הבחרהל יואר הז ןיינע 7.ותאצקה ןפואו 
.וב עלבומה 

וא ,1996 תוריחבב תימלסיאה היציזופואהו לאמשה ינוגרא לש םתופתתשה המכ דע רורב הז ןיא 

םינושה להקה־תעד ירקס ןכש ,הנומתה תא הנשמ התייה ,םתופתתשהב תושדח תוריחב תכירע 

1998 ינוימ רקס ,לשמל .הלא םינוגראב הכימתה רועישב תכשמתמ הדירי לע םידיעמ איבמ לאליהש 

לש הכימת רועיש לע ,(דחי) תיטרקומדהו תיממעה תיזחב דבלב 4.5* לש הכימת רועיש לע עיבצמ 

.(םיילוש־תרעהב ,91 'ע ,1999)דאהי'גב 3x לש הכימת רועיש לעו םאמחב 13*־כ 

,2000-1998 םינשב יניטסלפה רוביצה תא ריעסה םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םכרד לע חוכיווה 

םייתלשממ־אלה םינוגראה" תרתוכה תחת רמאמב ,לשמל .תיחכונה הדפיתניאה ךות לא םג ךשמנו 

קאחסא דלאח בתוכ ,23.11.2000־ב םאיא־לא ןומויב םסרפתהש ,"תוילרטינה ילבכמ תוררחתשההו 
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,תיסחי השדח העפות ,דניה העוצרבו הדגב "םייתלשממ־אל םינוגרא" לש םתוטשפתה 

יגלפ םשארבו ,םמצע םייטילופה םינוגראה אלא וניא הרוקמו ,םינומשה תונשל תרזוחה 

םיתורישה ךרעמל הצחמל־יקוח וא יקוח דמעמו הנגה ,ןומימ גישהל וסינש ,לאמשה 

עקר לע .(רוביצה תואירבו תואירבה םוחתב רקיעב)ומיקהש םייתליהקהו םייתרבחה 

,םיעשתה תונש תישארבו םינומשה תונש ףוסב יניטסלפה לאמשה תא דקפש רבשמה 

,תיתגלפמה־תיטילופה םתורבחמ וללה םיטקיורפה שארב םידמועה ןיבמ םיבר וקתנתה 

"םייולת־יתלב" םייתלשממ־אל םינוגרא לש דמעמב תודסומה תא להנל וכישמה ךא 

תמקה .(םהלש יטילופה םויה־רדסבו םינמממה םימרוגב ,ןבומכ ,דואמ םייולתש) 

םג ומכ ,םיקיתווה םינוגראה לש םנומימ ןכש ,הצקל הצקמ הנומתה תא התניש תושרה 

ןתואמ תומורת לע ססבתה ,םיעשתה תונש תישארב וצצש םישדחה םינוגראה לש 

לש רכשה תמר וללכבו ,הז בצמ .יזכרמה ןוטלשל עייסל ובייחתהש םיפוגו תונידמ 

,יתלשממה רזגמב תמייקש וזמ המכ יפ ההובגש םינוגראב תוריכבה תודמעה ילעב 

םהיתורטמל םיבאשמה לועית דגנ הפקתמב האציש ,תושרה לש התמח תא ררוע 
תא ריבעהל" התלוכיבש לכ השעתש הריהצה תושרה .הלא תודסומ לש םהיכרוצלו 

המיקה ףאו ,םינוגראה לע בקעמו חוקיפ הליטה איה ,"יניטסלפה םעה ידיל םינוילימה 

תומיעה יכ רובס לאליה ."שייתלשממ־אל) םיימואל םינוגרא"ל הלשמ הרחתמ דרשמ 

אלמלא תיתועמשמ הדוהתב הכוז היה אל םייתלשממ־ אלה םינוגראה ןיבל תושרה ןיב 

םידוגיאו תוינומה תויודחאתה לש תירוביצה־תיטילופה הריזהמ טעמכ טלחומה םרדעה 

,1998)יתרבחה םויה־רדס תעיבק לע קבאמה תא גיהנהל םירומא ויהש ,םייעוצקמ 
.(90-89 'ע 

לש םייחכונה וינייפאמל לאליה לש רבסהב תיזכרמ הדוקנל יתוא ליבומ הז ןיינע 

־םייטילופה תודסומה סרהב תושרה תא םישאהל ,חונ ילואו ,השק הז ןיא .יטילופה רטשמה 

אל םירהזנה ,םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םדי־תלזואל תפסונ החכוה תקפסמ השדחה הדפיתניאה יכ 

.תוממוקתהב תיביטקפא תופתתשהמ ךכיפל םיענמנו ,םמויק תורוקמ תא ןכסלו םהינמממ תא סיעכהל 

:(ישפוח םוגרתב) תגציימ הקספ הנה ,חוכיווה לש (יסראה)ונונגסמ םשרתהל תנמ־לע 

לש םירדאקה םע רבעב ונמנש הלא םיבצינ םייניטסלפה םייתלשממ־אלה םינוגראה ןיבמ םיבר שארב" 

םינוגראה יפלכ הייחד וחתיפו רבע לכל ךשמהב וצופנ רשאו ,םינושה םייניטסלפה םיגלפה 

תא ושטנ םייתלשממ־אלה םינוגראב םיריכב םיארחאכ וא םילהנמכ םויכ םישמשמה הלא .םייטילופה 

תוצעומה־תירב תליפנ] םינומשה תונש ףוס לש הלודגה המדאה־תדיער תעפשהב תומדוקה םהיתודמע 

יגיצנמ וכפהנ ךכו ,רחאה דצהמ הרזעל היינפו הליחמ תשקב ,הטרח תעבה ךות ,[םזילאיצוסהו 

,םויכ .[ישפוחה קושל הנווכה] לגנו'גה תיירפמיא לש הינכוסל תילאמשה תיגולואידיאה הירפמיאה 

םישחכתמו ,לומתא םדגנ ודרמתהש הלאל םינומא םיעבשנ םה ,םישדחה םהיתודמעמו םהיתומוקממ 

םיסופיט םהיניב שי .םמצעל אלא םינמאנ םה ןיא יכ וחיכוה םה .וב ונימאהו וכמתש המל ףקותב 

,סויפ לע תומסיס םיבתוכה םינוציק שי ,היטרקומדה לע תורהצהב ללחה תא םיאלממה םיירוטטקיד 

םויב םיפיטמו ,הליל ידמ ,לגרהכ ,םהיתושנ תא םיכמש ימ שיו ,"רחאה תלבק"ו גולאיד ,הבהא 

םהיניב שי .םימזוי רקחמה יזכרמש "רדגמ יניינעל" תודיעווה תרגסמב םישנ דגנ תומילאה תקספהל 

דע םיקבאמ םילהנמ םה דועב ,םהיתודסומ לש ןומימה תורוקמ תודוא־לע תולאשנ תובר תולאשש ימ 

(23.11.2000 ,םאיא־לא)"...תותיחשה דגנ המרות 
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איבמ לאליה .ילארשיה ןוטלשה תפוקתב העוצרבו הדגב ומקש םייממעה־סייתרבחה 

־תוצראב בשויה עודי יניטסלפ הימדקא שיאו רקוח ,ירורע ריסנ לש וירבד תא המגודכ 

הירקבמ םעו ולסוא ימכסה ידגנתמ םע הנמנה ף"שא תודסומב רבעשל רבח ,תירבה 

ןתעיקשש ,לאליה ןעוט ,ךכל תויאר ןיאש אלא .(95-94 'ע ,1998) תושרה לש םיצרחנה 

אלו ,תושרה םעטמ תנווכמ היישעמ אצוי־לעופ הניה וללה גוצייהו הלועפה תורגסמ לש 

לאמשה תוגלפמ לש תכשמתמה םתשלוחו הלא תודסומ לש תימינפה םתוררופתה תאצות 

,םירקסה .שדחה רטשמה תמקה ינפל בר ןמז לחהש ךילהת ,םייניטסלפה לאמשה תוחוכו 

דחא םיקזח םייעוצקמ םידוגיא לש םמויקב םנמוא האור בחרה רוביצהש םידמלמ ,לשמל 

,תולדלדימו תוכלוה םידוגיאה תורוש לעופב ךא ,תיטרקומד הרבחל םיבושחה םיאנתה 

ברקב 350/0*כ :רבעל האוושהב רכינ ןפואב ךומנ תוירטנולווה תורגסמב םירבחה רועישו 

רורב םאתמ םע ,םישנ ברקב 10"/0־כו ,<'ר 'מ ,ומצעלשכ ידמל הובג אקווד ןותנ) םירבג 

.(89-87 'ע ,1999) תופתתשהה רועיש ןיבל הלכשהה תמר ןיב 

- םייממעה תודסומה תא רבעב וחפיטש הלא - לאמשה ינוגרא תבוחל ףקוז לאליה 

ןולשיכ :ףתושמ יטילופ־יתרבח םוי־רדס דימעהל החלצה־יא :ןוגכ ,תובר תויועטו תואיגש 

תופנוסמה תויודגאתההו תויודחאתהה תרגסמבו םהיתורושב תימינפ היטרקומד םושייב 

תיזחל רקיעב הנווכה) "יטרקומדה םזילרטנצה" ןורקעל הדיגסה לשב רקיעב ,םהל 

תיזח" תמגוד תוקפקופמ תותירבל סנכיהל הלא םינוגראמ קלח לש םתונוכנ :(תיממעה 

:(1996-1993) "רשעה חוכ" ,(1987-1984) "הלצהה תיזח" ,(1978-1974) "בוריסה 

תיזחהו תיממעה תיזחה) 1996 תנשב תקקוחמה הצעומל תוריחבב ףתתשהל בוריסה 

.<95 'ע ,1998)יטרקומד־יטנאה ימלסיאה םרזה םע תויתפוקתה תותירבהו :(תיטרקומדה 

תיתרבח םלוע־תפקשה דימעהל םתחלצה־יאב ותעדל יוצמ ילרוגהו ירקיעה לשכה ךא 

םידוגיא טרפב - הנממ תורזגנה תופתתשהו תוכייתשה ,הלועפ תורגסמ ןנוכלו תללוכ 

םהל ןיאש םיבר םתוא ןיב רעפה הבש הפוקתב אקווד - תוירזגמ תויודחאתהו םייעוצקמ 

ןיבל ,יטילופ גוציי אלו תוילאיצוס תויוכז אל ,הריבס הסנכה אל ,יתקוסעת ןוחטיב אל 

לאליה .(103 'ע ,1998) בחרתמו ךלוה ,תוגילפמ האנה־תובוטמ םינהנש םיטעמ םתוא 

תונהנ ןה - הבר הדימב ןמצע תא וצימ תוימלסיאה היציזופואה תועונת יכ דוע רובס 

ןהו ,תכשוממ הפוקת רבכ הדיריב תאצמנ וז לבא ,(1998) תוירלופופמ ןיידע םנמוא 

תא תאש רתיב טילבמש המ ,תולמעה תובכשה לש םייטילופה ןהיגיצנל וכפהנ אל יאדווב 

.םייקה רגתאהו ללחה 

ךרעמ טוטרשב םנמוא ןייטצמ לאליה .הז ףיעס םוכיסל תויתרוקיב תורעה יתש 

תירקיעה ותשלוח יכ המוד ךא ,ולש רקחמה תלאשל םיקרפה־ישאר תדמעהבו םירשקהה 

,רחא רשקהב ןייצמ ומצע לאליהש יפכ ,לשמל .ומצע רקחמל רקחמה תינכותמ רבעמב איה 

וז תמא .תיניטסלפה רורחשה תעונת לש הפדותה־תדוקנ דימת היה יתרבחה םויה־רדס 

וניא לאליהש ,תיטסינומוקה הגלפמה טעמל ילוא)לאמשה ינוגרא לע םג הבר הדימב הלח 

,םיחטשב תיממעה תונגראתהה לש אישה תפוקת יבגל םג הפקת איהו ,(םוקמ הל דחיימ 

לבא ,םינווגמו םיבחר םירזגמו תויסולכוא לש ףותישבו סויגב הבר החלצה םנמוא הלחנש 

הדימעמ וז היעבל תועדומ .קבאמה בלב םהיתויעבו םהיכרוצ םודיק תא הביצה אל םלועמ 

יתטיש ןויד ,תוחפה לכל ,תבייחמ איהו ,הנוש רואב לאמשה ינוגרא לש יחכונה לשכה תא 

תירזגמה וא תיעוצקמה ,תירוזאה ,תימוקמה תונגראתהה תמרב ןחוב־ירקמ חותינו תומגודב 

."רשב" אלל תרתונ תרוקיבה ,תרחא .םינודינה םייטילופה תוגלפמהו םיגלפה לש 
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הדימבו ,ןעוט לאליה .תירקחמ תלפוטמ הניא לאליה לש תפסונ הבושח הנקסמ םג ךכ 

תויודחאתהו םייעוצקמ םידוגיא לש םתמקה תא בייחמ העשה־וצ יכ ,קדצ לש הבר 

ךכיפל .רטשמהו םייחרזאה םייחה לש היצזיטרקומדל הדיחי הבורע םיווהמה ,תוירזגמ 

םילעופ תוי/תורדתסה לש תוליעפל םייחרכהה םיאנתה םימייקתמ םאה :הלאשה תלאשנ 

המגמ לע אקווד עיבצמ לאליה לש ורקחמ ?חטשב םינמיס ךכל שי םאהו ,םייניטסלפ 

רכש יאנתו יתקוסעת ןוחטיב רדעה ,הקוסעתה תויורשפא לש תומצמטצה :הכופה 

תומוקמ תריציל תיביסמ תיתלשממ תוברעתה ךרד קר אובל לוכי ןורתפ .םייתודרשיה 

םייתנידמ־ןיב הקוסעת ימכסה ןוניכ ,הלטבא חוטיב יוסיכ ,הדובע יקוח תפיכא ,הדובע 

ירוביצה רזגמה לש תיתועמשמו תפסונ הבחרהב ןבומכ הכורכ וזכ תוינידמש אלא .דועו 

.ונממ גייתסמ ,רוכזכ ,לאליהש ןוויכ - תושרה ידי־לע םיקסעומה לגעמ לשו 

יטילופה רטשמה לש ןייפאמכ תינרדומה "היניאבז"ה 
הווהתמה יניטסלפה 

לש םייזכרמה םינייפאמה דחא תא לאליה רידגמ ליעלש תונקסמהו חותינה דוסי לע 

םזילטניילקל םוגרתל ןתינה ,"ה'תדחומ היניאבז" חנומה תועצמאב תושרה ןוטלש 

המ־טושמ תאז םגרתמ לאליה יכ םא ,תינרדומ תונורטפל וא ,ינרדומ <חוקל=ןובז> 

 ^8.patrimonialism לש תיטילופה םתונמאנ תחטבהל איה "תינרדומ היניאבז"ב הנווכה

תקנעה ידי־לע ,ןוטלשל םימיוסמ הייסולכוא ירזגמ וא תויתרבח תוצובק ,תוחפשמ ,םידיחי 

(םיזרכמבו תונויכזב הפדעה ןתמ ,תוריכב תודמעל םייונימ ,תורשמ) תונוש האנה־תובוט 

,םייתחפשמ - םימייק םירשק סייגמו חפטמ ,ודיצמ ,רטשמה .הנידמה יבאשמב ןרוקמש 

,"תוחוקל"הו ;הכימת ידקומ תונבל תנמ־לע ־ םירחאו םיינוגרא ,םיימוקמ ,םייתלומח 

.םיישיא םיסרטניא םדקל ידכ םהל ונתינש תוירוביצה תודמעב שומיש םישוע ,םדיצמ 

םינפ־אושמ רדעהב רוביצה לש ונומא ןדבואו <הטאסו> היצקטורפב תועייתסהה תוחיכש 
."היניאבז"ה לש רכיהה־ינממסמ םניה תוירוביצה תורשמה יאשונ לש 

םינייפאמל וא תונוכתל "היגיאבז"ה רוקמ תא םיסחיימה םירבסה לבקמ וניא לאליה 

םימרוג דצמ המיזמ וא/ו תוטלתשה עסמל וא תיניטסלפה הרבחה לש הרואכל םייטנרהניא 

רמולכ ,הרבחה לש יתחפשמה הייפוא יכ הארמ אוה ,לשמל .םירחא דגנ רטשמה ךותב 

לש העבצהה יסופדב תיסחי לבגומ יוטיב לביק ,תוראשו םד־ירשק לש ברה םחוכו םלקשמ 

היה םידדומתמה ןיב הריחבב יזכרמה לוקישהו ,תקקוחמה הצעומל תוריחבב הייסולכואה 

,בורק גשומב אלו ,"ה'תדחומ היניאבז" גשומב אקווד רחב עודמ ריבסמ לאליה הכורא םיילוש־תרעהב 

לאוטקלטניא,דש ,"תוילכראירטפ־ואינ" גשומב אל םגו ,"םזיטירובייפ" ותועמשמש ,"היבוסחמ" 

היניאבז"ב שומישה ,ותנעטל .םיינרדומה םייברעה םירטשמה ןויפאל וב שמתשמ יבארש םאשיה 

לידבהל ,הלש ןונגנמבו הנידמב אוה המצועהו םיבאשמה רוקמש הדבועה תא טילבהל אב "ה'תדחומ 

תולובגל ץוחמ לא םיילכראירטפ םיסחי לש םתבחרהב רבודמ ןיאש ןכו ,םידחא תונורטפ יגוסמ 

םוגרתכ patrimonialism גשומב ותריחבל רבסה ןיא .תירוביצה הריזה לע םתלחהו החפשמה 

.(195 'ע ,1998) תילגנאל ףדעומה 
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הרדעה רבדב הנעטה תא םג החוד אוה .(202-200 'ע ,1998) יטילופה עקרהו עצמה 

תאו םזילרולפה תא בוש שיגדמו ,יניטסלפה רוביצה ברקב תיטרקומד תוברת לש לוכיבכ 

תא ,ף"שא לש תוטלחהה ילבקמ תודסומה ךותב <עאמ'גיא> סוזנסנוקל תדמתמה הפיאשה 

תאו ,תוריחבב הובגה התופתתשה רועישו הייסולכואה לש ההובגה היצזיטילופה תמר 

סחיימ רוביצהש הברה תובישחה לע רוריבב םיעיבצמה םייתפוקתה להקה־תעד ירקס 

המודכו ,תונגראתההו יוטיבה שפוח לע ,תישפוח תונותיע לע ,היטרקומד לע הרימשל 

לע "םיבשה" תטלשהב םיצוענ יחכונה רטשמה יילוח יכ הנעטה .(208-202 'ע ,1998) 

תוחוכה יסחי תא קדקודמ ןפואב ןחוב לאליה .סיסב תרסח איה םג האצמנ 9"םיימוקמה" 

,ןוחטיבבו להנמב םיריכבה םידיקפתהו תורשמה יאשונ ברקב ,תקקוחמה הצעומב םהיניב 

.(212-211 ,1998)"םוקמה ישנא"ל טלובו קהבומ ןורתי לע תדמלמ וז .הניחב יכ ןעוטו 

ילכלכהו יטילופה רשקהב ,לאליה יפל ,ןכ םא םיצוענ "תינרדומה היניאבזה" ישרוש 

םיינבמה םיאנתה לולכמ ,תורחא םילימב ;וכותב להנתמו לעופ שדחה יניטסלפה רטשמהש 

תינוביר הנידמל ךפהיל תושרה לש ךשמתמה קבאמה :םהיניב ,ןוידה ףוגב טרופש 

םירבעמב ,חטשה בורב תילארשיה הטילשה ךשמה חכונל םירכומ םיילאירוטירט תולובגב 

רקעמה ערמ ימלועו ירוזא תוחוכ ןזאמ ;רגסה תוינידמו תויולחנתהה תבחרה ,םיבאשמבו 

תימואל תונגרוב לש םרדעה ;ינוציח עויסב הדבכה תולתה ;לארשי םע ןתמו־אשמה תא 

לאמשה ינוגרא לש םתשלוח ;ף"שא לש םיימואלה תודסומה תעיקש ;קזח ינוגיב דמעמ לשו 

תוירוביצה־תויממעה הלועפהו תוכייתשהה תורגסמ לש ןתכיעדו ,לאמשה תוגלפמו 

."היניאבז"ה גושגשל החונ עקרק םירצוי הלא לכ - תוירזגמהו 

גשומ רדגב תרתונ "תינרדומה היניאבזה" ,הישרוש הלאש םילבקמ ונא םא םגש אלא 

םייטילופ םינכת וכותל קוציל חילצמ וניא לאליה ןכש ,םידיגו רוע םרוק וניאש טשפומ 

ןובשח־לע תימוקמ הצובק לש וא החפשמ לש חופיטל תחא המגוד .םיישממ םייתרבחו 

לכב ,ירוביצ דמעמב הערל שומישל ,תונמאנלו הכימתל הרומתב תובטה תקנעהל ,תרחא 

תתרשמ התייה ,(ילוכו םיקסע ,הלשממ ידרשמ ,ימוקמ ןוטלש) תוירשפאה תוריזהמ תחא 

.תעלוק הרדגהל עיגהל םיינקדקדה תונויסנה ןמ רתוי בוט הרטמה תא 

הידמל ימלשוריה זכרמה" םעטמ םיירקחמ םימוסרפ ינשל דחויי יתריקס ךשמה 

יתקוסעתה הנבמבו 10תיניטסלפה תושרל ץוחה עויסב םיקסועה ,(JMCC) "תרושקתלו 

תיקלח תוסחייתהב וכזש וא לאליה לש וירוביחב ונחבנ אלש תודוקנב דקמתא 1,.הלש 
.דבלב 

 Robinson, G. (1997). Building a Palestinian State: The Incomplete :9 לשמל ואר

 .Revolution. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press

 Jerusalem Media fc Communication Center (JMCC) (1999). Foreign Aid and 10

 •Development in Palestine. East Jerusalem: JMCC

 Rabah, J. (2000). Palestinian Employment: Challenges and Prospects. East 11
 Jerusalem: JMCC
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תורבעה ,תויובייחתה ,תוחטבה :תיניטסלפה תושרל ץוחה עויס 
ןהירוחאמש הקיטילופהו לעופב 

תומורתל תוחטבהה ,(M0P1C) הלועפ־ ףותישלו ןונכתל יניטסלפה דרשמה ינותנ יפל 

 (pledges) תומכתסמ 1998־ו 1993 םינשה ןיב תיניטסלפה תושרל ונתינש
לש דמעמב םניה <86"/0־כ> הז םוכסמ רלוד 3,550,097,000 .רלוד 4,143,896,000־ב 

ובייחתה םימרותה םיפוגהו תונידמהש םיפסכ ,רמולכ ,(commitments) תויובייחתה 

ןמ 700/0־כו תוחטבהה ןמ 59"/0־כ) רלוד 2,451,544,000 קר .םירדגומ םידעיל תוצקהל 

תונפהל תנמ־לע הלא םינותנב יתחתפ 12.1998 ףוסל ןוכנ ,לעופב ורבעוה (תויובייחתהה 

םיטרפה לע ,תמיוסמ הדימב תוחפל ,הליפאמה תיזכרמ הדוקנל בלה־תמושת תא 

(רבעוה) שמומש עויסה ףקיהו ,ךומנ םיניטסלפל חטבוהש ללוכה עויסה ףקיה :ךשמהבש 

.רתוי דוע ךומנ לעופב 

תודבוע המכ ףשוח םיימואלניב םיפוגו תונידמ יפל תומורתל תוחטבהה חוליפ 

המכ יפ הובג ,רתויב לודגה וניה ,56.5»/«,תוחטבהב הפוריא לש יסחיה הקלח .תועיתפמ 
ללכמ 180/0־כ> ישארה םרותה וניה יפוריאה דוחיאה :רחא תונידמ שוג לכ לש הזמ 

הינטירבו דנלוה ,הילטיא ,<100/») היגוורונ ,(150/0> הינמרג וירחאו ,(תויפוריאה תוחטבהה 

ןהמ 440/0 :דבלב n.1% אוה תוחטבהב ברע תונידמ לש יסחיה ןקלח .(תחא לכ 6.50/0-50/») 

לש ןטקה הקלח םה תוחפ־אל םיעיתפמ ."תיברעה ןרק"ב 230/0־ו ,הידועסב ןרוקמ 

ותופתתשהו ,(ןוילימ 500 ,םירלודבו) תוחטבהה ללכמ דבלב 120/0־כ ,תירבה־תוצרא 

בשחתהב לודג ,7.50/« ,ןפי לש הקלח ,הז תמועל .6.60/» ,ימלועה קנבה לש העונצה 

לש ןיינע ,םייניטסלפה םיחטשב םינוש םיטקיורפ םודיקב תיסחי השדחה התוברועמב 

13.דבלב ןורחאה רושעה 

םימוכסהמ 590/0 קר לעופב ורבעוה עויסה תינכותל ועבקנש םינשה שמחב ,רומאכ 
660/0־ו 590/0־כ וריבעה תירבה־תוצראו הפוריא :(רלוד דראילימ 2.45־כ> םיחטבומה 

תויברעה תונידמלו ,היתוחטבהמ 100"/» הריבעהש ןפיל האוושהב ,המאתהב ,ןהיתוחטבהמ 

תמרזה ינוויכמו קדצה תיישע ינונגנממ עתפומ תויהל ןיידע ןכומש ימל .50"/«, קר וריבעהש 

תלבקמ רוכזכש - לארשי לש לעופב התמורת יכ דוע ןייצא ,ונמלועב םיבאשמה 

שמח ךשמב תושרה הלביקש המ לכמ רתוי לודג ףקיהב עויס הנש ידמ תירבה־תוצראמ 

,העוצרה לובגב יתיישעת קרפל וצקוהש) רלוד ןוילימ 10.5־ב 1998 דע המכתסה - םינש 

14.(תלעות ונממ קיפהל הדתעתה לארשיש טקיורפ 

,תושרה לש םייביצקת תונוערג יוסיכל וצקוה ורבעוהש םימולשתהמ 400/־־כ ,ללככ 

יפל עויסה תוגלפתהב ןויע .םינוש םיטקיורפב ועקשוה (רלוד דראילימ 1.5־כ) 600/"־כו 

תונידמה לש תויפיצפסה תויובייחתהל םאתהב תישענה ,םינוש םירזגמו םידועיי 

הכומנ דע הכומנה הפדעהה תטלוב ,תישאר .םיפלאמ (תונכותו) םינותנ קפסמ ,תומרותה 

רלוד ןוילימ 58־כ :היגרנאלו הרובחתל ,תויתשתל ,תואלקחל ,היישעתל הנתינש רתויב 

 12 (1999) JMCC, 13 'ע ,10 הרעה ליעל.

.12-9 'ע ,םש 13 

.17-13 'ע ,םש 14 
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רלוד ןוילימ 59.5־כ ;<!)לעופב ורבעוה םהמ רלוד ןוילימ 8 קרו ,היישעתל ודעוי דבלב 

רלוד ןוילימ 77.5־כ ;רלוד ןוילימ 36.5־כ לעופב ורבעוה םהמ ,תואלקחל ודעוי דבלב 

םיטקיורפב הכימתל רקיעב ,תויתשתל ורבעוה <ןכל ודעויש דבלב רלוד ןוילימ 100־כמ> 

תיצחמכ) היגרנא תורוקמ חותיפל ורבעוה רלוד ןוילימ 42.5־כ קר ;תוימוקמ תוצעומ לש 

.הרובחתל ורבעוה (חטבומה םוכסהמ שילשמ תוחפ) רלוד ןוילימ 49־כו ;(דעוימה םוכסהמ 

ןוילימ 213־ב םכתסמ וללה םייזכרמה םירזגמה םודיקב לעופב עקשוהש ללוכה םוכסה 

ףקיהב רבודמ ,תיניטסלפה תושרה יחטשב תויתשתה לש רדרודמה ןבצמ ןתניהב 15.רלוד 

.תירוזא הצעומ לש וא ריע לש לדוג רדסב םיכרצל קחודב םיאתמה עויס 

,ןיידע דואמ עונצ יכ םא ,רתוי יתועמשמ ףקיהב תומורתמ ונהנש םירזגמהו םימוחתה 

יוניב ,(רלוד ןוילימ 293.5) ךוניח ,(רלוד ןוילימ 306.4) האורבתו םימ :דרוי רדסב םה 

ורבעוה רלוד ןוילימ 593־כ .(רלוד ןוילימ 188.5) תואירבו (רלוד ןוילימ 249.4) תודסומ 

הנווכה רשאכ ,םייפיצפסה םידועייה טוריפ אלב "םינוש םירזגמ" הנוכמה הירוגיטקל 

,יפוריאה דוחיאה .תושרה ידרשמ לש םהיביצקתב םיפטוש תונוערג יוסיכל רקיעב הארנכ 

םוחתב ןהו תויתשתה םוחתב ןה תוליבומה תומרותה ןגיה דנלוהו ןפי ,היגוורונ ,הינמרג 

קרו ךא טעמכ זכור תירבה־תוצרא לש עויסה .ידסומה חותיפהו םייתרבחה םיתורישה 

16."היטרקומד" הנוכמש המבו "יטרפה רזגמל עויס"ב ,םימב 

:םהיניב ,תושרל ץוחה עויסב םייתייעב םידממ המכ ןחובו רתאמ jmcc לש ח"ודה 

תלבק ינונגנמ לש םהילוש לא תושרה יגיצנ לש םתקיחד ;תומרותה לש תויופידעה רדס 

;"ןוחטיבה ידדסה"ו רגסה טרפבו ,תילארשיה תוינידמה בקע תמרגנה העיגפה ;תוטלחהה 

.ךורא חווטל יניטסלפ ילכלכ ןונכת לש ורדעהו 

תאצקה ןפוא לע תומרותה לש יטילופה םויה־רדס תעפשהל רתויב תקהבומה המגודה 

תורישי תורבעה רסואה יאקירמאה קוחה לשב .תירבה־תוצרא לש וז ןבומכ איה עויסה 

ימואלניב חותיפל תירבה־תוצרא לש תונכוסה אוה ישארה ךוותמה רוניצה ,תושרל 

 (USA1D), םיל רבעמ תויטרפ תועקשהל דיגאתה ־ ינשמהו (usaid .(OPIC הפופכ
סינד רשאמ רחא אל אוה המעטמ תוטלחה תלבקל ריכבה יארחאה רשאכ ,הנידמה תקלחמל 

.הלש תויופידעה רדס תא םדקמש ןפואבו לארשי םע םואיתב דימת תושענ הלאו ,סור 

םינתשמ םיאנת תבצהלו עויסה דופרטל דימתמ ןפואב לעופ סרגנוקה ,ךכ לע ףסונ 

םירופסה העקשהה יקיפאמ ,"היטרקומדל םיטקיורפ"ב תלעותה .ושודיחל וא ותרבעהל 

םינוגראה םה םיירקיעה םינהנה רשאכ ,בר קפסב תלטומ ,usAID לש םיטלובהו 

תנמ־לע םינממה לש םויה־רדסל (חרוכמ וא ןוצרמ) םמצע תא םימיאתמה ,םייתלשממ־אלה 

םא ,טלחהב םינווגמ םימוחת ינפ־לע תושרפתמ תואצקהה תומרותה רתי לצא 17.דורשל 

התיילפה .הלבטה תיתחתב תואצמנ תויתשתהו היישעתה ,תואלקחה ,וניארש יפכ ,יכ 

םרות וב םיקסעומה רפסמב הלולתה הדיריהו ותולשחנ ףרחש ףנע ־ תואלקחה לש הערל 

םילוקישל תורישי הרושק ־ םייניטסלפה אוצייהו תרצותה ללכמ דבכנ קלח ןיידע 

בויטו הרשכה התועמשמ תואלקחה רזגמב העקשה ,םיריבסמ ח"ודה יבתוכש יפכ .םייטילופ 

.19 'ע ,םש 15 

.34-19 'ע ,םש 16 
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םידעצ - םייגולונכט םיעצמא תדמעהו היקשהל תמלוה םימ תאצקה ,תועקרק לש 

,םיבאשמבו תומדאב טולשל ךישמהל ילארשיה סרטניאה םע ,הכ דע תוחפל ,םישגנתמה 

טועימל םירבסה הלעמ וניא ח"ודהש ןכ לע רעטצהל שי 18.תומרותה לש ןתעיתר ןאכמו 

ןיבל תויובייחתהה ןיב יתועמשמה רעפל ןכו ,היישעתל טרפבו ,םיפסונ םיפנעל עויסה 
.םירזגמה בורב לעופב תורבעהה 

־ עויסה ללכ ךותמ "ינכטה עויסה" ביכרמ לש לודגה ולקשמ לע םג תחתמנ תרוקיב 

יסרוקל ובורב דעוימ ינכטה עויסה .לעופב תורבעהה ןמ 120/0־כו תויובייחתהה ןמ 16»/»' כ 

,םיריכב הלהנמ ישנאל ,םידיקפל :לשמל) תויומלתשהלו תיעוצקמ הכרדהל ,הרשכה 

םרכש תולע תא ןמממ ףסכהמ לודג קלח רשאכ ,(דועו םיררחושמ םיריסאל ,םירטושל 

בור תא סייגל םילגוסמ םיניטסלפה יכ איה הנעטה .ץוחבמ םיחמומ יתווצ לש ההובגה 

19.תורתוימ תואצוהב רבודמ ןכלו םיימוקמ עוצקמ־ישנא ברקמ תושרדנה תויונמוימה 

דחא הנקב הלוע וניא תומרותה לש תויופידעה רדסש ךכב הצמתמ הניא היעבהש אלא 

הלוע ח"ודה ןמ .םתושרל םידמועה שונאה־יבאשמ םעו םיניטסלפה לש חותיפה יכרוצ םע 

.עויסה תא תומאתמה תורגסמב שממ לש תופתתשהמ השעמל ורדוה םיניטסלפה יכ דוע 

תומרותה ןיב םואית םשל םקוה הנשמ־תודעוו תודעו־תת ,תודעו לש רתויב ףעוסמ ןונגנמ 

יגיצנ ידיב בר חוכ תזכרמ הלא תודעווב םידיקפתהו תויוכמסה תקולחש אלא 20,תמרתנל 

תא םיילושל תקחודו םיניטסלפה לש הזל בורק דמעמ לארשיל הקינעמ ,ימלועה קנבה 

 pecdar, לוהינ לע תושרה םעטמ תדקפומה ,חותיפלו םוקישל תיניטסלפה הצעומה

םידיקפת ילעב .תומרותהו תימואלניבה עבטמה ןרק ,ימלועה קנבה םע הדובעה־יסחי 

תלבק לע רתויב הטעמ העפשה שי הצעומה יגיצנל יכ ודיעה pecdar^ םיריכב 
םיחתמלו תויוביריל םג םיניטסלפה תשלוח תא םיסחיימ ח"ודה יבתוכ 21.תוטלחהה 

תונוש תוקלחמ ןיבו ,pecdar ןיבל םניב ,תושרב םינוש םידרשמ ןיב םיימינפ 
 ^pecdar חווטל יזוכיר ילכלכ ןונכת לש ורדעה תא ,רתיה ןיב ,םיפקשמה ,המצע

22.תושרב ךורא 

תולובגב תילארשיה הטילשל רתויב עיגפכ הלגתה תומורתה תרבעה ןונגנמ 

דויצ תרבעהל עגונה לכב ריבכמל םילושכמו םיישק המירעמ לארשי .רגסה תוינידמלו 

,דודשא למנב תוינוחטבה תוקידבה .הזע־תעוצרל םידעוימה םיחולשמ דחוימבו ,הקפסאו 

םירקמב תוצלאמו ,תובכרומו תוכשוממ חיפרב לובגה־רבעמבו ןוירוג־ןב הפועתה־הדשב 

יכ תוכרעה שי .תופסונ תואצוה ררוגש המ ,ךשוממ ןמזל ןיבוטו דויצ ןסחאל םיבר 

.תומורתה ךרעמ 2(^0־כל םיעיגמ הפוכ לארשיש תויהשהבו םיבוכיעב םיכורכה םידספהה 

המגודהמ הלועש יפכ ,ארז דע םישיתמו םיכבוסמ דויצ תסנכהל םירושיאה תגשה יכילה 

שארל הגופה ,יניטסלפה םילוחה־תיב םע רשקתמ םרותה םרוגה :יאופרה דויצה לש 

הדגב ילארשיה תולועפה םאתמל השקב שיגמה ,תושרה םעטמ לארשי םע םואיתל הדעווה 

.66-62 'ע ,םש 18 
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ןוישר םג ומכ ,ילארשיה תואירבה דרשמ דצמו סכמה דצמ רושיא שרדנ ךשמהב .העוצרבו 

רבדה ,םימה טקיורפ תמגוד ,רתוי "תושיגר" תורטמל םרתנ דויצ רשאכ .םממ רוטפו אוביי 

שי הז לכל .תויניטסלפה־תוילארשיה תודעו־תתה לש ןסוניכ תא ,ךכ לע ףסונ ,בייחמ 

(ימינפ ,טלחומ ,ללוכ - רגסה תרמוחל םאתהב תונתשמה) העונתה תולבגה תא ףיסוהל 

תא תושבשמו ,םייניטסלפה םיתווצה לע דחוימבו ,םיימואלניבה םיתווצה לע תותשומה 

תומרותה תונידמהו םיימואלניבה םינוגראה יכ דוע םינייצמ ח"ודה יבתוכ .םתדובע ירדס 

23.תטקונ לארשיש םיעצמאה לע רגית אורקלמ ללכ־ךרדב םיענמנ 

רבעב ודבעש םיפלא תורשע .יניטסלפה קשמל םימוצע םיקזנ הבסה רגסה תוינידמ 

יפלא תורשעב התכיה תכשמתמה הלטבאה תקוצמ ,םתדובע תומוקמ תא ודביא לארשיב 

תילכלכה םתוליעפש ימ לכ ־ םיקסע־ישנאבו םירחוסב ,הכאלמ־יתבב העגפו תיב־יקשמ 

הסנכהה :ןוגכ םידדמב םג תופקתשמ תודומחה תואצותה .לארשיב היולת םתודיינ וא/ו 

םידדמה לכ .ג"לתב אוצייה לש וקלחו תויטרפה תועקשהה ףקיה ,שפנל רצותה ,שפנל 

םינשב הנמתסה תוששואתה לש התישאר) 1997-1993 םינשב הדירי ןמיסב ודמע הלאה 

האצותכ רבטצמה דספההש איה (טוריפ אלב) ןאכ תאבומה הכרעהה 24.<2000-1998 

תומרותה וריבעהש עויסה ללכמ םיינש יפ הובג היה הנודינה הפוקתב רגסהמ 

הלכלכה תא גיסהל הפיסומ תילארשיה תוינידמה ובש בצמב ,ןכ לע רתי 25.םיניטסלפל 

תונוערג יוסיכל תומורתה לש יתועמשמ קלח תמרזהמ סונמ ןיא ,רוחאל תיניטסלפה 

הז עקר לע .התודרשיה םצעב ךומתל ,תוטושפ םילימבו ,תושרה לש םיפטוש םייביצקת 

תינפת ללוחל תושרל עויסה תינכות החילצה אל ,התקשה רחאל םינש שמח יכ המת ןיא 
.תיבויח 

יתקוסעתה הנבמה תויעבל ןורתפכ יטרפה רזגמב תועקשה 
?תושרב 

ידיב חוכהו הטילשה ברימ תא ריתומה ,וז הריקס ונחתפ ובש "רבעמה בצמ" ןתניהב 

ותוכשמיהמ ,רומאכ ,ןקלחב תועבונה ,ץוחה עויס לש תוינבמה ויתולבגמ ןתניהבו ,לארשי 

היילע ידיל איבהל ןתינ ,םיעצמא וליאב וא ,דציכ הלאשה תאז־לכב הלוע ,הז בצמ לש 

חאבר לימ'ג ,וז הלאש לע בישהל תנמ־לע .םייניטסלפה םיחטשה יבשות לש םהייח תמרב 

ןמל ותונתשה תומגמ תא ראתמו העוצרבו הדגב יתקוסעתה הנבמה ינייפאמ לא רזוח 
השימחו םישולש תואמ שמחכ יניטסלפה הדובעה־חוכ הנמ 1998 תנשב .תושרה תסינכ 

דע הרשע־שמח) הדובעה ליגב הייסולכואה ללכמ דבלב 41.494 םיווהמה ,השיאו שיא ףלא 

140/0־כ .(דבלב 36.4"/» - העוצרבו ,44.294 ־ הדגב ללקושמ עצוממ).(שמחו םישיש 

רועיש 26.הקוסעת־תת לש הירוגיטקב םייוצמ 794־כו ,םילטבומ םניה הז הדובע־חוכמ 

.69-67 'ע ,םש 23 
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470/0) הייסולכואה לש דואמ ריעצה הליג תא ףקשמ הדובעה־חוכב ךומנה תופתתשהה 

n.7% לש תופתתשה רועיש) םישנ לש דואמ ךומנה ןגוציי תאו (הרשע־שמח ליגל תחתמ 
27.(דבלב 

,העוצרב 7.4 ,הדגב 5.5) םלועב רתויב םיהובגה ןמ וניהש ,ןוירפה רועיש ןיב בולישה 

םייולת ןיב דחוימב הובג סחי ועמשמ הדובעה־חוכמ םישנ לש ןרדעה ןיבל ,(6.06 עצוממבו 

לש לוצינ־תת לשו 28"הייסולכוא ףדוע" לש היעבב ,חאבר יפל ,אופיא רבודמ .םיסנרפמל 

םניא הלש הלכשהה ינייפאמש ,םישנה תייסולכוא ,ירק ,התיצחמ לש םיישונאה םיבאשמה 

םישנ לש תיביסמ הטילק 29.םיירוזא םיחנומב קהבומב םיהובגו םירבגה לש הלאמ םילפונ 

םיבר תיב־יקשמ לש םייחה תמרב יתועמשמ יוניש ,יאדוול בורק ,ללוחת הדובעה־חוכ לא 

תדובע ןיב חכומה םאתמה לשב ןהו הסנכהל המורתה לשב ןה ,תיניטסלפה תושרה יחטשב 

.הדוליה רועישב הדיריל םישנ 

,(710/0־כ לש תופתתשה רועיש) הדובעה־חוכל םנמוא םיכייתשמ םירבג ,םילשמ ןוויכמ 

רקיעבו תוילעל תונותנה ,לארשיב הדובעה תויונמדזהב הלודג תולת תמייק ,תישאר לבא 

םידבוע שיא ףלא האמל בורק רגסב תולקה תעב יכ איה הכרעהה) תוינוציק תודיריל 

רזגמב הקוסעתה ינייפאמ ,תינשו 30;(םימושר םידבוע ףלא םיעבראכ םהמ ,לארשיב 

אל ־ תואלקחבו םיתורישב ,הריעז היישעתב םיקסעומ שיא ףלא םייתאמכ ־ יטרפה 

רתויב הכומנ רכש תמר ,דואמ הכומנ הקופת ,תועקשה רדעה .תושרה תסינכ ןמל ונתשה 

אופיא תשקבתמה הלאשה 31.םיטלובה רכיהה־ינמיס תויהל םיפיסומ םידורי הדובע יאנתו 

םיקסעומל ,םישדח םיפרטצמלו תופרטצמל םימלוה הדובע תומוקמ קפסלו רוציל ךיא איה 

.תובר תובברב דמאנ ללוכה םרפסמש ,לארשיב הדובעמ וטלפנש ימלו םיקיתו 

,הדובעה־חוכל םישנ תסינכב קר אל תצרחנה ותכימת רקיעבו ,חאבר לש הנחבאה 

ךא ;קהבומב תוילקידר ןניה 32,הדוליה םוצמצל ךנחתש תירוביצ תוינידמב םג אלא 

ןיבמ םיבר ברקב םויכ תחוורה תינרמשה המגמל ותוא םיכיישמ הלעמ אוהש תונורתפה 

רשאו ,ץוחבמ םיפיקשמו םיניטסלפ םהיניבו ,םייתרבחה־ םיילכלכה םינשרפהו םירקוחה 

חאבר .תימואלניבה עבטמה ןרקו ימלועה קנבה לש חתפמה־ תודמע םע הבר הדימב ההוזמ 

האמכ םע קשמב לודגה קיסעמה רוכזכ וניהש ,תושרה המיקהש ירוביצה רזגמה יכ רובס 

תוליעי רסוחמ לבוס ,ךרוצל רבעמ הברה חפונמ ,םיקסעומ ףלא השימחו םירשע 

ןייפאתמ ,אסיג ךדיאמ ,תויונמוימב רוסחממו ,אסיג דחמ ,שונא־יבאשמ לש לוצינ־תתמו 

ןבורש תויתלשממה תואצוהה ףקיה תא דואמ לידגמ ,רקיעבו ,תלקולק םייונימ תטישב 

וניא אוהש ןבומב "יליפט" וניה ירוביצה רזגמה ,ותניחבמ 33.תורוכשמ םולשתל תומרזומ 

בחר ירוביצ הכימת סיסב לע הרימשכ האור אוה תירקיעה ומויק תביס תאו ,ותוהמב ינרצי 

.34 ,17 'ע ,םש 27 

.71-63 'ע ,םש 28 

.79-71 'ע ,םש 29 

.33-32 'ע ,םש 30 

.61-53 ,32-30 ,24-23 'ע ,םש 31 

.122 'ע ,םש 32 

.110 ,92-88 'ע ,םש 33 
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187 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א"סשת 

תיביסמ העקשה לש בוליש ךרד אובל לוכי ,ותעדל ,ןורתפה 34.תושרה לש הקיטילופב 

דימעתש ,הובגה ךוניחב רקיעבו ,היבלש לכ לע ךוניחה תכרעמב המרופרו יטרפה רזגמב 

35.קשמה יכרוצל םיאתמו ליכשמ ,ןמוימ הדובע־חוכ 

הרבחבו הנידמב יאדווב תשקבתמ וזו ,ךוניחב המרופר :םויסל תורעה יתש ךכ לע 

רקיעב דואמ הלודג העקשה ,ןייצמ ומצע חאברש יפכ ,תשרוד ,תווהתה ךילהתב תויוצמש 

ילולסמו םידומיל תוינכות תנכהבו ,תודסומ לש הבחרהבו םוקישב ,לגסו םירומ תרשכהב 

הניה וידיל המישמה תא לוטיי יטרפה רזגמב והשלכ םולע םרוגש תוריבסה .םידומיל 

תואצוהה תלדגהב ךורכה ףקיה־בחר יתלשממ טקיורפב רבודמ ןכלו ,תיתואיצמ־אל 

תיינפהמ הכ דע ועתרנ םילודג םיעיקשמש הדבועה ,תינש .ןמוצמצב אלו ,תוירוביצה 

הניה הז קיפאב העקשהש תדמלמ תושרה ימוחתב לשחנה יטרפה רזגמל םיבאשמ 

רזגמ דציכ ,ןכ םא .לילעב תורורב ךכל תוביסהו ,העש יפל תיחוור־אל וא תמלתשמ־אל 

תרגסמ ןהל איצמהל שקבמ חאברש תולודגה הדובעה־חוכ תודותע תא טולקל רומא הז 

חותיפ־תתמ תיניטסלפה הלכלכה תא ץיפקיש אלפה־לולסמ יכ הארנ ?תמלוה תיתקוסעת 

תונורתפ רחא שפחל ילוא בטומ .אצמנב וניא ,יתלשממה רזגמה תפיקע ךות ,קט־יהל 
.החוורה־תנידמ חורב 

.108-105 'ע ,םש 34 

.118-111 'ע ,םש 35 
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:הנתשמה הרבחה לא הנתשמה סחיה 
לארשי ידומיל לש םתוחתפתה לע תורעה 

*תיסורה הפשב 

**ןייטשפא 'ד קלא 

.תובר םינש הזמ היסורב םייק ,םוחתכ ,לארשי רקח יכ ןייצל שי ידמל עיתפמ ןפואב 

הווקסומ לש תיתכלממה הטיסרבינואב הקירפאו היסא ידומילל ןוכמה ־ םיזכרמ ינש 

- םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאה לש חרזמה ידומילל ןוכמהו ,בוסונומול םש־לע 

,לארשיב םייקה בצמל דוגינב .רקחמה םוחתל ונפ םקלחש ,םידימלת לש תורוד וחפיט 

ללוכה יתנשה הביצקתו תישממ העפשה תרסח הניה םיעדמל תימואלה הימדקאה הבש 

םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאה ,תוטיסרבינואה ןמ תחא לכ לש הזמ הברהב ךומנ 

היישעה ימוחת לכב רקחמ ינוכמ תואמ תחא גג־תרוק תחת דגאמה לע־דסומ הווהמ 

ואיבה ןויבה יתוריש ןיבל וללה תודסומה ןיבמ םיבר ןיב םיקודה םירשק ,הז םע .תיעדמה 

וא םייעדמ םילוקיש ךמס־לע קר הנבנ אל םיטנדוטסה לש םתרשכה ךילהתש ךכ ידיל 

.תוילנויספורפ תויונמוימ םגו םיימדקא םיטביה םג וכותב בליש אלא ,םירוהט םייתלכשה 

תויעובש תועש תורשע ללכ לארשי ידומילל םיגוחב םידימלתה לש םתרשכה ךילהת 

בורל םיבשחנ םניאש םיאשונב קוסיע דצל (תיברעו תילגנא ,תירבע) תופש ידומיל לש 

לש ץוחה יסחי :ןוגכ ,תירבה־תוצראבו לארשיב הרבחה יעדמ ישנא ברקב םייזכרמל 

םוחתב רקיעב ,םיילכלכה היגשיהו :(תירבה־תוצרא םע הירשקב שגד תמיש ךות) לארשי 

ךכמ עבנ תובר םינש ךשמב לארשי לש ץוחה יסחיב טעמכ ידעלבה קוסיעה .תואלקחה 

העפשה זכרמ"כ הרדגוה ףאו ,תירבה־תוצרא לש תיגטרטסא תירב־תלעבכ הספתנ איהש 

Agaryshev, 1983; :המגודל ,ואר) "ןוכיתה חרזמב ימלועה םזילאירפמיאה לש 

 1985 ,Kuznetzov, 1987; Primakov). ןוימד־יווק תריציב וקסע םיטעמ־אל םימוסרפ

היבימנב - תונוש תוצראב ימלועה םזילאירפמיאה לש שוביכה תוינידמ ןיב םייתוכאלמ 

שוביכה) תיברעמה הדגבו (תיאקירמאה השילפה) המנפב ,<יאקירפא־םורדה שוביכה) 

היסא ידומילל ןוכמב לארשי ידומילל גוחב חרוא־,הצרמכ הווקסומב יתוהש ךלהמב בתכנ הז רמאמ * 

.2000 רבוטקוא-רבמטפסב בוסונומול םש־לע הווקסומ לש תיתכלממה הטיסרבינואב הקירפאו 

תיסורה תימואלה הימדקאה לש חרזמה ידומילל ןוכמה לש תעה־בתכמ היינפ יתלביק וז הפוקתב 

יפכ .תירבה־תוצראבו לארשיב לארשי רקחב תויוחתפתהה לע הריקס בותכל השקבב םיעדמל 

םהיתימע םע רישי עגממ םינהנ הלא םינוכמ ינש לש לגסה ישנא ןיבמ םידדוב קר ,יתמשרתהש 

וז היינפ ,ימואלניבה רושימב הנתשמה הדמעמבו לארשי רקחב םיקסועש תירבה־תוצראבו לארשיב 

הפשב היסורב לארשי ידומיל לש םתוחתפתה לע הריקס בותכל הבשחמל יתוא הליבוהש איה 

ידיצ ינשמ םירקוחה ןיב םירשג קוזיחל ומרתי וללה םירמאמה ינש יכ הווקת ילוכ .תירבעה 

.ומלעיה רחאל תובר םינש םג שגרומש ,לזרבה־ךסמ 

,הנידמה עדמו היגולויצוסל גוחהו ;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולויצוסל גוחה * 

.החותפה הטיסרבינואה 
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תריצעב תוצעומה־תירב לש ידוחייה הדיקפת תא םיגדהל תנמ־לע - (ילארשיה 

תיטייבוסה השילפה (ללגב אקווד ילואו) ףא־לע תאזו ,תיטסילאירפמיאה תוטשפתהה 

.1979 תנשב הלחהש ןטסינגפאל 

החמצ ימואלניבה רושימב תוחוכה תכרעמב לארשי לש המוקמב וקסעש םירקחמה דצל 

תאו םירקוחה תא המיהדהש ,לארשי לש תילכלכה התוחתפתהב הדקמתהש תרחא הלוכסא 

לש םתוניינעתה דקומב דמע לארשי לש תילכלכה התוחתפתה בצק .םייסורה םיאנידמה 

יירדנא .םוסרפל ורסאנ ךכבו "תוידוסיב וגווסש תויצטרסידה לש ןהירבחממ המכ 

תונש לש הנושארה תיצחמב הז אשונב היצטרסידה תא רביחש ,לשמל ,וקנ'צרודפ 

המויס רחאל רושעכ ,הקיורטסרפה תפוקתב קר המסרפל רושיא לבקל חילצה ,םינומשה 

 (1995 ,Fedorchenko). ירוביצה רזגמה תא רמשל רשפאש ,לארשי לש ילכלכה לדומה

לש לגרה־תטישפל םיעדומ ויהש ,םינלכלכה יניעב דואמ חיטבמ הארנ ,יטרפה רזגמה דצל 

.ץאומ הטרפה ךילהת רובעל וייוכיסל סחיב םיינקפס ויה ךא יטייבוסה קשמה 

לש םיידוחייה הידממלו לארשי לש ימואלניבה הדמעמל הפנע תירקחמ תוסחייתה 

היגונגנמו תילארשיה הרבחה רקח לש תמיוסמ החנזה ידיל האיבה תילכלכה התוחתפתה 

התורצוויהל תוביסה ,ונימיב םג הבר הדימב תמייק וז העפותש יפ־לע־ףא .םייטילופה 

םיימדקאה תודסומה .תוצעומה־תירבב לארשי לע רקחמה חמצ ובש עקרל תורושק 

הפוקתב .םיעבשה תונש ףוסב לחה רקחמ םוחתכ לארשי ידומילב וריכה םייאווקסומה 

ץוחה דרשמ .רקחמה לש ותוחתפתה ינוויכ תא ביתכהש אוה יטילופה סרטניאה איהה 

(תילארשיה הדובעה תעונת תא םג ךכו) םלועה לכב לאמשה תועונת תא ספת יטייבוסה 

תליחתב לאמשה תוגלפמ לש ןדמעמ תושלחיה ףא־לעו ,תוירשפא תויגטרטסא תופתושכ 

דקומב ודמע (תוינמיה ןוטלשה תוגלפמ אלו)ןה ,תובר תויברעמ תוצראב םינומשה תונש 

.םימוסרפהו םירקחמה 

תוריחבב הדובעה תגלפמ לש הדספה ףא־לע :לארשי ידומיל םוחתב םג הטלב וז המגמ 

ןיינעה .היסורב לארשי ירקוח לש םתביתכ זכרמב שרופמב הדמע איה ,תיעישתה תסנכל 

רחאל דחוימב) לארשיב ושחרתהש םייטילופה םיכילהתב יטייבוסה ץוחה דרשמ לש ברה 

אישנה ידי־לע םירצממ םייטייבוסה םייאבצה םיגיצנה שוריגו 1973 רבוטקוא תמחלמ 

תיטסיסקרמ הנומא ךותמ) לאמשה תועונתב קוסעל תדמתמה הייטנה םע דחי ,(רצאנ 

יכרד ןיבל תיטילופה־תיתרבחה תואיצמה רקח ןיב םיקודה םירשק םויק רבדב הקומע 

רוקיסב וכז לארשיב היציזופואה תוגלפמ אקוודש ךכ ידיל ואיבה ,(התוחתפתהו התווהתה 

םירקחמה ,דבלב יאנג־ייוניכב התכז - ןוטלשה תגלפמ - דוכילהש דועב .םלוה ירקחמ 

.וברתהו וכלה הדובעה תגלפמ לע 

קסועה רפס 1988 תנשב המסרפש ,הבוסרק הנאיטט תא דחוימב ןייצל שי הז רשקהב 

יברעה-ילארשיה ךוסכסה םוחתב רקיעב ,יטילופה ,דעצמבו הדובעה תעונת תודלותב ולוכ 

 (1988 ,Karasova). לארשי רקחל הקלחמה שארב הדמע תודחא םינש ךשמבש ,הבוסרק

תיצחמב השמיש רשאו ,םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאב חרזמה ידומילל ןוכמב 

תא דואמ המדיק ,לארשיב היסור תורירגשב תוברת־תחפסנכ םיעשתה תונש לש הנושארה 

היצרופורפסיד .הז םוחתב םיריכבה םישנאה דחאל ןיידע תבשחנו ,היסורב לארשי רקח 

םיגולויצוסה ברקב םג תטלוב ירמגל תורחא תוביסמש ,לאמשה תועונתב ירקחמ לופיטב 

,פ"קפ> תויטסינומוקה תוגלפמה תודלותל הפנע תוסחייתהב יוטיב ידיל האב ,םיילארשיה 

תלבוקמ התייהש תיטסיסקרמה ןושלב ,ידמעמה) יתרבחה ןסיסבל ,(י"קמו ח"קר 
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תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה לע םירקחמ .תיטילופה ןתדמעלו (זאד תוצעומה־תירבב 

הרזחש לארשי תדילי הנורחאה ־ וקנ'צנמס הנינו הניציסיל הניריא לש ןטע־ירפ רקיעב) 

ינושארה רמוחה לש הבוט הרכהב ונייטצה (1956 תנשב תוצעומה־תירבל הירוה םע דחי 

םישדקומה םיקרפ ,המגודל ,ואר) תומשהו םיכיראתה ,םיטרפה לע תדמתמ הדפקהבו 

.(institute of Oriental Studies, 1982 :ץבוקב לארשיב לאמשה תועונתל 

רבודמש םשור רוציל לוכי היה תיטסינומוקה הגלפמה לש הדמעמב "ינדפק הכ קוסיע 

הטלבה .תילארשיה הקיטילופב רתויב תובושחה תחא ,לקשמ־תדבכ תיטילופ העונתב 

השגדהל המודב) תוצעומה־תירב לש יטילופה דסממה ןיבל י"קמ ןיב םירשקה לש תנווכמ 

האיבה ("יאקירמאה םזילאירפמיאה" ןיבל לארשיב ןימיה תעונת ןיב םירשקה לש תדמתמ 

למסכ)ןיגב םחנמ תאו (בוטה למסכ) רנליו ריאמ תא סופתל ולכי םיארוקהש ךכ ידיל 

תוריחבה תכרעמ רחאל לארשי־תנידמ תא ליבוהל המוד יוכיס ילעב םיאקיטילופכ (ערה 

םיעבשה תונשב תוצעומה־תירבב ועיפוהש םיבר םימוסרפב ומצע לע רזח הז תוויע .האבה 

דה האצמ תילארשיה הקיטילופה לש רתוי תיתואיצמ הנומתש דע בר ןמז ףלח .םינומשהו 

.םייסורה םירקוחה לש םירוביחה יפד לע 

תושדח תוגלפמ :דוסימ ךילהת הרבע םרט תיוושכעה תיסורה הקיטילופה יכ ןייצל שי 

תוריחבה תכרעמ ינפל תוליבומל ובשחנש תוגלפמ ,תוריחב תכרעמ לכ ינפל תוצצ 

רתוי ריבסמש אוה ילנוסרפה םרוגהו ,המיסחה־זוחא תא רובעל תוחילצמ ןניא תמדוקה 

הצופנ תועט תעבונ ןאכמ .םירחתמה םייטילופה תוחוכה לש םנולשכ וא םתחלצה תא לכמ 

- תילארשיה תיטילופה תכרעמה תא וז הביטקפסרפמ םיחתנמש ,םייסורה םירקוחה לש 

יטילופ גיהנמ ביבס תונבנש תוגלפמל םיבר םייוכיס הריתומ הניאש דואמ תינרמש תכרעמ 

ןורש לאירא ןוגכ - םיטלובה םיגיהנמה לש םיילרוטקלאה םהיתונולשכ .רחא וא הז 

(1984 לש תוריחבב) ןמציו רזע ,<1981 לש תוריחבב) ןייד השמ ,(1977 לש תוריחבב) 

שדח יטילופ חוכ דסייל ישוקה תא בטיה םישיחממ ־ (1992 לש תוריחבב)יעדומ קחציו 
.לארשיב ירוביצה בחרמב וססבלו 

ןיבל (דואמ תילנוסרפ הניהש) תיסורה תיטילופה תוברתה ןיב םייטמרד םילדבה 
םיבר םייוכיס הריתומ הניאו רתוי תדסוממ הניהש) תילארשיה תיטילופה תוברתה 

תויזחתו םייניצר םיתוויע םימרוג (תולודגה תוגלפמה יתשל ץוחמ םידדומתמש םידמעומל 

"זכרמה" ןויער לש תוירלופופה חכונל דחוימב טלוב רבדה .לילעב תונוכנ ןניאש 

 (centrist party) זכרמה תוגלפמ לש ןהייוכיס ויה לארשיבש דועב ,תיסורה להקה־תעדב

הגלפמה תיינבהל רשקב ןה - וללה םילדבהה ינש .דימת םישולק הנידמה תא ליבוהל 

ומרג - ןעצמ שבוג םרטב "זכרמה" תוגלפמ לש ןתמקהל רשקב ןהו ,יטמזירכ גיהנמ ביבס 

תסנכל תוריחבה תואצות םוסרפ רחאל םייסורה םירקוחה ברקב תלטובמ־אל הכובמ 

התוא וארו ,םיטדנמ תורשעב הכזת זכרמה תגלפמ יכ וזח םידחא םייסור םירקוח :15־ה 

:לצא ןויד ואר) תוקיתווה תוגלפמה לש הינומגהה תא ליפהל ותלוכיבש שדח יטילופ חוככ 

 Karasova, 1999a). לארשי לש תויטילופה היתומגמל םיימורה םירקוחה לש םתוסחייתה

יתאוושהה טביההו ,תילארשיה הביטקפסרפה תמנפה לע ןיידע תססבתמ הניא תיוושכעה 

.לארשיב תושחרתמה תויטילופה תוקימנידה תנבהב רזוע רשאמ רתוי העטמ יסורה 

שארב ךא ,תובר תוביסמ העבנ תילארשיה תואלקחה לש היגשיהל הפנעה תוסחייתהה 

העונתה לש התחלצה דוסב םייטייבוסה םיגיהנמה לש הנכה םתוניינעתהמ הנושארבו 

דיפסהל םדקומש ךכל החכוהל - עדומ־אל ןפואב םא םג ־ הבשחנ וז העונת .תיצוביקה 
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לוכי (תילארשיה המגודבכ)ןוכנ ןוגראשו ,םייאלקחה םייחב םייטסיביטקלוקה םיכרעה תא 

תא הדביא םינשה ךלהמבש ,תיטייבוסה תיאלקחה תכרעמה יגשיהב יתינפת יוניש בינהל 

,ילסקודרפ ןפואב .ןוזמה םוחתב תיטייבוסה הייסולכואה לש היכרצ תא קפסל התלוכי 

התכז ,יאקירמאה םזילאירפמיאה לש ותירב־תלעבל הבשחנש ,לארשי־תנידמ אקווד 

תולתה ןמ תיטייבוסה ןוזמה תיישעת לש התוררחתשהל "םשרמ תלעב" לאכ תוסחייתהב 

יפלא תואמ ,ןכ־ומכ .םינשה ךלהמב הלדגו הכלהש תולת ־ הזה םזילאירפמיאב 

,תוצעומה־תירב לש תויתאיסאה תוקילבופרב רקיעב - ירבדמ חטש לש םירטמוליקה 

לש םתוניינעתה תא וריבגה - הירפמיאה תוקרפתה רחאל ןתואמצע לע וזירכהש 

תוחלצומל ובשחנש ,לארשיב תולבוקמ ויהש עקרקה דוביע תוטישב םייטייבוסה םיגיהנמה 

רקחל הקלחמה שארכ הבוסרק תא ףילחהש ,וקנ'צרודפ יירדנא לש וירקחמ .דחוימב 

Fedorchenko,:ואר) הז םוחתב תויצולחה תודובעה ויה ,חרזמה ידומילל ןוכמב לארשי 

 1996 ,1990).

םג ענמנ־יתלב ןפואב ועיפשה םיעשתה תונשב היסורב ושחרתהש םייטמרדה םייונישה 

תרכינ הדיריב יונישה אטבתה תינוגרא הניחבמ .לארשי רקחב וקסעש תודסומה לע 

ןוכמהו הקירפאו היסא ידומילל ןוכמה םהיניבו ,םיימדקאה םינוכמה לש םתעפשהב 

תע־בתכ רואל איצוה רכומ ימדקא דסומ לכ טעמכ תיטייבוסה הפוקתב .חרזמה ידומילל 

הז יזוכיר הנבמ .דסומ ותוא דקפוה וילעש םוחתב תימשרה הדמעה תא■ אטיבו עבקש 

תוליפכ ענמ םג אוה ךא ,הלא רקחמ תודסומב יטסילרולפה חישה תא דואמ םנמוא שילחה 

ןתנכהב ליעפ קלח ולטנ םלוככ םבורש ,לגסה ירבח ןיב הדובע תקולח לש תכרעמ רציו 

.םקיסעהש ןוכמה םעטמ םינש המכ ידמ רואל ואציש תויתצובקה תויפרגונומה לש 

התייה תוצעומה־תירבב תיעדמה תכרעמב תינוגראה תוברתה יכ ןייצל שי 
וקיסעהש תודבעממו תודיחימ םייונב ויה םיבר רקחמ תודסומ .התוהמב תיטסיביטקלוק 

אצמנש יפיצפס םוחתב החמתה םהמ דחא לכשכ ,תווצ־ישנא לש תיסחי לודג רפסמ 

ולבקתה רקחמהו הארוהה םוחתב םישדח תודסומ לש םתחיתפ יבגל תוטלחהה .ותוירחאב 

.תיטייבוסה תיטילופה תכרעמב רתויב םיהובגה םיגרדב דימת 

הימדקאב םיימושיי םייגולויצוס םירקחמל ןוכמה תחיתפ לע הטלחהה ,המגודל 

יאמב 22־ב תיטסינומוקה הגלפמה תואישנ תבישיב הלבקתה םיעדמל תיסורה תימואלה 

תיטסינומוקה הגלפמה זכרמל השגוה הז אשונב העצההש רחאל םישדוח העבש ,1968 

הגלפמה תואישנש רחאל .שידלק 'מ םיעדמל תימואלה הימדקאה אישנ ידי־לע 

להנמ דיקפתל בצנאימור 'א "טסינומוק" ןוחריה ךרוע תא תונמל הטילחה תיטסינומוקה 

אל העבק 1968 רבמצדב 10 םוימ התטלחהבו ,אשונב ןודל הגלפמה תוריכזמ הרזח ,ןוכמה 

םישימחו םייתאמ)ול ונתנייש םינקתה רפסמ תאו שדחה ןוכמה לש ינוגראה הנבמה תא קר 

.קוסעי םהבש םיפדעומה רקחמה ימוחת תאו וידעי תא הרידגה ףא אלא ,(םיימדקא םינקת 

ץראל־ץוחמ תע־יבתכו םירפס תונמזהל תיביצקתה תרגסמה וליפא הרדגוה הטלחה התואב 

.(Moskvichev, 1997,137-150 :לצא םיכמסמה תא ואר :הנשב רלוד םיפלא תנומשכ) 

םתורידת ,םישדח תע־יבתכ לש םתמקהל עגונב תוטלחהה לכ םג ולבקתה המוד ןפואב 

,םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאה לש היפוסוליפל ןוכמה להנמ ,המגודל .םתצופתו 

לש םוסרפ ריתהל השקבב הגלפמה תוריכזמל 1957 ינויב 10־ב הנפ ,בייסודפ 'פ 'פורפ 

תמסרפתמש תינכדעה תיגולויצוסה תורפסה לש םיריצקת לולכיש יתריקס תעיבתכ 

לש ותצופת יכ עבקנ ךא ,וז השקב הרשוא םישדוח העבראמ רתוי רובעכ .ברעמה תוצראב 
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תלהנהש יאנתב קר הז םגו ,דבלב םיקתוע םישימחו םייתאמ לע דומעת שדחה תעה־בתכ 

היגולואידיאה תא קהבומב םירתוסש םימוסרפ ורקסיי אל יכ חיטבת היפוסוליפל ןוכמה 

.(38-36 'ע ,םש> תיטסיסקרמה 

הליפשמה תולתה ןמ םירקוחה לש םתוררחתשה ידיל איבה תיזוכירה היכרריהה לוטיב 

רקחמה ינוכמ ודביא םישדחה םיילכלכה םיאנתב יכ ןייצל שי ,הז םע .הגלפמה ידיקפב 

םיקסעומה םירקוחה לש םהירוביח םוסרפ לע םהל היהש לופונומה תא "םיקיתווה" 
.וללה םינוכמה לש םדמעמב תרכינ תושלחיה םרג רבדהו ,םהידי־לע 

הרבחב ושחרתהש םייטמרדה םייונישב איה םג הצוענ וז תושלחיהל תפסונ הביס 

םתוכז לע םייתלשממהו םייתגלפמה םינונגנמה ורמש םינש תורשע ךשמב .תיסורה 

טילחהל םג ומכ ,ץראל־ץוחב םיימואלניב םייעדמ םיסנכל תוחלשמ ביכרהל תידעלבה 

הנשמה ןיב תובתכתהב ,1953 רבמטפס-טסוגואב ,המגודל .םהב תופתתשהה םצע רבדב 

תוריכזמ רבח ,בוטסורח 'פ תיטסינומוקה הגלפמה תוריכזמב תוברתלו עדמל רודמה שארל 

םיגיצנ חולשל אל טלחוה ,םיעדמל תימואלה הימדקאה יגיצנו בולפסופ 'פ הגלפמה 

היגלבב זא םייקתהש תימואלניבה תיגולויצוסה הדוגאה לש ינשה סוניכל תוצעומה־תירבמ 

רובעכ הגלפמהו לשממה יריכב ןיב םיבתכמ תפילחב ,הז תמועל .(16-15 'ע ,םש) 
התוא לש ישילשה סוניכב םייטייבוסה םיגיצנה לש םתופתתשה לע טלחוה יצחו םייתנשכ 

תידוסכ הגווסש ,ךכ לע תימשרה הטלחהה .םדרטסמאב 1956 טסוגואב םייקתהש הדוגא 

רובעכ .1955 רבמצדב 3 םויב תיטסינומוקה הגלפמה תואישנ תבישיב הלבקתה ,רתויב 

תא הגלפמה תוריכזמל בוניימסנ 'א םיעדמל תימואלה הימדקאה אישנ רגיש םיישדוחכ 

תא ללכ בתכמה .םישנא רשע־דחא לולכל הרומא התייהש ,תחלשמה בכרה רבדב ויתועצה 

לע תודיעמה תוצלמה ןכו ,םהייח תורוק תא ,תחלשמה ירבח לש תואצרהה יאשונ 
דע םיפסונ םישדוח השולש ופלח .(22-21 'ע ,םש) חפסנכ ופרוצש ,רטשמל םתונמאנ 

תא תיטסינומוקה הגלפמה תוריכזמ העבק ,רתויב תידוס הטלחהב ,1956 יאמב 8 םויבש 
רשואש בכרהה .תימואלניבה תיגולויצוסה הדוגאה לש ישילשה סוניכל תחלשמה בכרה 

וליאו ,םיעדמל הימדקאה לש תירוקמה העצהב ועיפוה אל םהיתומשש םידחא םישנא ללכ 

.תיפוסה המישרה ןמ וקחמנ הימדקאה לש םידמעומ העברא 

םייתלשממהו םייתגלפמה םינונגנמל התייהש תוידעלבה תא השיחממ ליעלש המגודה 

םיימואלניב םייעדמ םיסנכל תוחלשמ לש ןבכרהו ןתופתתשה יבגל תיפוסה הטלחהב 

.תוחלשמה בכרה לע םיימדקאה תודסומל התייהש הברה העפשהה תא םג ךא ,ץראל־ץוחב 

:םינוכמה לש תיביטרטסינימדאה הלהנהב םירקוחה לש םתולת הרורב הלא תוביסנב 

לכ לש היירופ הדובעל תינויח ,דניה תונוש תוצראמ םיתימע םע תועד תפלחהב תופתתשה 

תאזכ תועד תפלחהב ףתתשהל םירקוחל רשפאל הלכי םייעדמה תודסומה תלהנהו ,רקוח 

.התוא עונמל וא 

,לפנ לזרבה־ ךסמ :םהינוכמ תלהנהב םירקוחה לש וז תולת המלענ ןורחאה רושעב 

םיעדמל הימדקאה ,םינוכמה םעטמ ןהשלכ תומתוח דוע םיכירצ םניא םייסורה םירקוחהו 

תחיתפ .יעדמ סנכב ףתתשהל ידכ ץראל־ץוחל תאצל תנמ־לע הגלפמה תודסומ וא 

לש ביצקתה ,וזמ הרתי .םיימדקאה םינוכמה לש םדמעמ תא דואמ השילחה תולובגה 

ימואלה רצותה ןמ 2.03"/0־מ - השולש יפ 1993־ו 1990 םינשה ןיב דרי רקחמה תודסומ 

Ushkalov Sc) וז המרב בצייתה זאמו - 1993 תנשב 0.770/"־ל 1990 תנשב ללוכה 

 47-48 ,1999 ,Maiakha). לכ וללה תודסומה ודביא ,בוצקתב הז יטמרד םוצמצ ללגב
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תעכ םיצלאנ םיריכבה םהירקוח םגש ךכ ,היסורל ץוחמ םיסנכל םירקוח רגשל תלוכי 

ץראל־ץוחב םייקתמה יעדמ סנכל העיסנל ןומימ לבקל תנמ־לע םיינוציח םיפוגל תונפל 
.םטע־ירפ םירפס םוסרפל וא 

ךרוצ רצונ תורחת לש ןדיעל יזוכירה ןונכתה ןדיעמ יטמרדה רבעמה יאנתב 

םייעדמ םירפס םוסרפל תוירחא םמצע לע לוטיל ולכויש םישדח תודסומב יביטקייבוא 

סחיב םהלש הימונוטואה לע רתוול ילבמ ,םירקוחה לש תויטנוולרה תואצוהה ןומימלו 

תימואלה הימדקאה לש וא תיתכלממה הטיסרבינואה לש ,לשממה לש יטרקורויבה ןונגנמל 

םיבר תע־יבתכו רקחמ ינוכמ :היעבל ןורתפ לכ אצמנ אל םידחא םימוחתב .םיעדמל 

ורגיה וא רקחמל םירושק םניאש םירחא קוסיע ימוחתל ורבע םיבר םירקוחו ,ורגסנ 

השולשו םיעשת תואמ עשתמ רתוי ונמנ 1990 תנשב ,םיימשרה םינותנה יפל .ץראל־ץוחל 

םינש שש לש הפוקת ךותו ;תוטיסרבינואהו םינוכמה לש ימדקאה לגסה םע שיא ףלא 
םינומש תואמ עבראכב םכתסהו 500/0־מ רתויב הז רפסמ דרי ,1996 תנשל דע ,דבלב 

הימדקאה ינוכמב םיקסעומה םירקוחה רפסמ .(53 'ע ,םש) דבלב שיא ףלא השימחו 

.23"/0־כב 1995־ו 1991 םינשה ןיב דרי םיעדמל תיסורה תימואלה 

לש םתכימתמ בורל םינהנ םימקומש םישדחה תודסומהו דורשל םיחילצמש תודסומה 

תורז תונרקו םייהנגוג ןרק ,םורוס 'גרו'ג ןרק ,UNESCO :ןוגכ ,םיימואלניב םיפוג 

דחא .םיימוקמ םיקסע ישנא ידי־לע םיתיעל םיכמתנ םישדח רקחמ תודסומ ,הז םע .תורחא 

לארשי ידומילל ןוכמה אוה םיימוקמ םיקסע ישנא לש הכימתב ומקוהש םישדחה תודסומה 

,ותמקה ןמל ורבעש םינשה עבש ךלהמב .1993 תנשב הווקסומב דסונש ןוכיתה חרזמהו 

ןוכיתה חרזמה" תעה־בתכ לש תונוילג הנומש ,םירפס השימחו םישימח רואל ןוכמה איצוה 

ראותל םידימלת) םיריעצה םירקוחה לש םימוסרפה ןותנש לש הנושאר תרבוחו ,"ונימיב 

ברע תוצרא םע היסחילו לארשיל תורושקה תויגוסה לולכמב םיקסועה (טרוטקודלו ינש 

תנשב םייקתהש יתנשה סנכה ,המגודל ,םיסנכ המכ ןוכמה ןגרא ןכ־ומכ .תירבה־תוצראו 

וגצוה הז סנכב ."ןוכיתה חרזמב םזילטנמדנופו תוימואל" אשונל שדקוה רשאו 1999 

הרבחהו תידוהיה היסקודותרואה" הבוסרק לש הרוביח םהיניב ,םירמאמ העשת 
.(Karasova, 1999b) "תילארשיה 

ונימיב םג יכ הארנ ,השוע ןוכמהש הדובעה לש התובישח רבדב קפס ןיאש יפ־לע־ףא 

תויתרושקת ףאו תויגולומטסיפא ,תויגולודותמ ,תוינכט תויעב לש ןטק־אל רפסמ שי 

היסורב רקחמו הארוה ימוחתכ לארשי ידומילו לארשי רקח לש םתוחתפתה תא תובכעמה 

היווהב םינוש םימוחתל תנתינה תובישחב םיוסמ תוויע ןיידע רמשנ ןכ־ומכ .תיוושכעה 

הדרי םיצוביקה תעפותבו הדובעה תעונת תודלותב תוניינעתההש יפ־לע־ףא ,תילארשיה 

.םמוקמ תא ופילחה םירחא בל־תמושת ידקומו 

לע הרימש ךות קוש תלכלכ לש ילארשיה לדומב בר ןיינע םילגמ םייסורה םירקוחה 

תלאש .הילע םולחל קר םילוכי םייסורה םיחרזאהש החוור תוינידמו קזח ירוביצ רזגמ 

ןכלו ,םייסורה םירקוחה לש םבילל תעגל אל הלוכי הניא "םזילאיצוסה ןמ האיציה" 

תירטינומה תוינידמה לש היצזילרביל ,הטרפה ,רוזיב - ילכלכה םוחתב ילארשיה ןויסינה 

היצלפניאב קבאמב ילארשיה ןויסינה .םהיבתכב דובכ לש םוקמב הכוז - ילוכו 

םייסורה םירקוחה ידי־לע ללכ־ךרדב ךרעומ יזוכירה רטשמה ילבכמ קושה תוררחתשהבו 

ירשפא לדומכ םיתיעל ותוא םיעיצמ ףא אלא ,ותוא םיראתמ קר אל םה .דואמ יבויחכ 

םייתרבחה םיאנתה ןיב םייתועמשמה םירעפל םיבתוכה לש םתועדומ ףא־לע .יוקיחל 
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תוינידמה יבצעמל ירשפא הארשה רוקמכ תגצומ הנורחאה ,לארשיבו היסורב םיילכלכהו 

Fedorchenko, 1998a, 141-215; Fedorchenko, 1998b; :המגודל ,ואר) היסורב 

 Usova, 1998a). ־תלדו תוחומ־תריתע ץרא - לארשי לש םיילכלכה היגשיהו התשיג

ילמיסקמ לוצינ תבלשמ ,םיבתוכה תנעטלש ,תיסורה ךרדל הפולחכ םיגצומ - םיבאשמ 

.ישונאה ןוהה תחנזה םע עבטה־תורצוא לש 

סכנל לטנמ םיכפהנ םישדחה םיחרזאה הבש םירגהמ תרבח ,דניה לארשיש הדבועה 

.תיטילופו תיתוברת הניחבמ םג אלא ,תילכלכ הניחבמ קר אל הארשה רוקמ הווהמ 

ןויסינב תשדוחמ תוניינעתה םילגמ ,לארשיב םהיתימעל המודב ,םייסורה םירקוחה 

לוקה לש תויטננימודל דוגינב ,הז םע .םיטילפהו םירגהמה ילג לש םתטילקב ילארשיה 

הילע רערעמ וניא שיא יכ הארנש תויטננימוד) תילארשיה היגולויצוסב יתרוקיבה 

תוליהקמ תדכולמ הרבח תיינבב ילארשיה ןויסינה תא םיאור םייסורה םירקוחה ,(יבמופב 

Leonidov, 1996; Massiukova, 1999, 2000; :לצא ואר) חלצומכ םירגהמ לש 

 Semenchenko, forthcoming). ןיב םילהנתמש םיכשוממה םימילאה םיכוסכסה עקר לע

־תוצעומה־תירב לש תורחא תוצראבו היסורב תונושה תוינתאהו תוימואלה תוצובקה 

תררועמב םהידי־לע תספתנ הניא לארשיב םייתדע־ןיבה םיסחיב תויתייעבה ,רבעשל 
.הגאד 

דואמ תובוטל תובשחנ םירגהמל הקוסעתהו רוידה ימוחתב תויתלשממה תוינכותה 

ירבוד םיטילפ - ינוילימ אל םא - יפלא תואמ .יוקיחל ירשפא לדומכ ןכ־טג תוגצומו 

הניאש תבאוכ היעבכ םתקוצמ תא ודימעה ,זקווקמו היסא חרזממ היסורל וחרבש ,תיסור 

לש ימצעה יומידב דואמ תעגופש ,וז השדח תואיצמ .היסורב ימואלה םויה־רדסמ תדרוי 

המרגש איה ,הלוכ תושונאל הווקתו רוא יאשונכ םמצע תא תוארל ולגרתהש ,םיבשותה 

.יתקוסעת־יתרבח בולישבו הטילקב ילארשיה ןויסינב םייסורה םירקוחה לש םתוניינעתהל 

הרקמב השעמל תמייק הניא השדח הפשב תוינושל תויונמוימ תיינקה לש היעבהש ןוויכמ 

בולישל םירושקה םיאשונ ,בטיה תיסור םיעדוי םלוככ םבורש ,םייסורה םיטילפה לש 
תובלתשה תמגוד םיאשונל האוושהב דואמ הלד תוסחייתהב םיכוז ינושל,ר־יתוברתה 

הלא ןיבמ םידחא לש םתסיפת .תיתרבחה הביבסבו הדובעה קושב תילטנמורטסניא 

לש וזמ טעמכ הכופה הדמעל םתוא העינמ םירגהמ־סיבשייתמ תרבחכ לארשי תא םירקוחש 

.וז הסיפת רואל תילארשיה הרבחה תא םיחתנמה םיילארשיה םהיתימע 

דמימ :םידממ יגש וכותב ללוכ םייסורה םירקוחהו םיארוקה תא ןיינעמש ףסונ םוחת 

יאצוי ןיב םיסחיה דחוימב) לארשיב תוינתאהו תוימואלה תוצובקה ןיב םיסחיה אוה דחא 

:(Pavlenko, 1999; Massiukova, 1999 :לצא ואר :םיקיתו םילארשיל םימעה־רבח 

טביהב ןהו יפרגונתאה טביהב ןה ,ןהידיסחו תונושה תותדה ןיב םיסחיה אוה רחאה דמימהו 

םיסחיה לש רתוי בחר ימואלניב רשקהב ללכ־ךרדב םיגצומ הלא םיסחי .ינויצוטיטסנוקה 

לארשי ןיב חלצומ הלועפ־ףותיש ,םיתיעל .םירצונל םידוהי ןיבו םימלסומל םידוהי ןיב 

רמאמה ;היסורב תירקחמ תוסחייתהב טלחהב הכזש אשונ) היקרוט ןוגכ - תימלסומ ץראל 

תמיוסמ תוברקתה וא - ןדרי וא (Kireev, 1998 :אוה התע דע הז אשונב רתויב ףיקמה 

קוניז־תדוקנכ וא החכוהכ םיגצומ (Gasratian, 1998 :לצא ואר) ןקיתוול לארשי ןיב 

.לארשי ךותב םירצונו םימלסומ ,םידוהי ןיב רתוי חלצומ הלועפ־ףותיש לש תורשפאל 

םה הכרדש השדע ןיעמ םידחא םייסור םירקוח יבגל הווהמ יטילופואיגה רשקהה ,רחא ןושל 

.המצע לארשיב םייטילופה םיכילהתה תא םג םיחתנמ 
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וזמ הכופה הניה היסורב לארשי ידומיל תוחתפתהב תטלשה המגמה יכ ןייצל בושח 

תא תוהזל אל השק וללה תונידמה יתשב .תירבה־תוצראבו לארשיב תקזחתמו תמייקה 

תוצובקה ןיב םיסחיה םוחתב ןה - תילארשיה הרבחל סחיב "היצזיתרוקיבה" ינמיס 

הנידמל תד ןיב םיסחיה םוחתב ןה ,(היטרקומד־ונתא לע הזיתה ןאכמו) תונושה תוימואלה 

אבצה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב םיסחיה םוחתב ןהו (היטרקומד־ואית לע הזיתה ןאכמו) 

חישה תוחתפתה ,הז תמועל ,היסורב ,(תילארשיה הרבחב םזירטילימה לע הזיתה ןאכמו) 

םישישה תונשבש דועב :ךופהה ןוויכב הניה תילארשיה הרבחל סחיב םירקוחה ןיב 

תינעזג הנידמכ ,ןוכיתה חרזמב םזילאירפמיאה זועמכ לארשי־תנידמ הגייות םיעבשהו 

רושעב ,ןוכיתה חרזמב שומיחה־ץורימל ןהו יניתשלפה םעה לש ולבסל ןה תיארחאש 

וטרופש םימיוסמה םימוחתב ,וזמ הרתי :הברהב תיבויח הניה לארשיל תוסחייתהה ןורחאה 

תכרעמו החוור תוינידמ לע הרימש ךות תיטסילטיפק תילכלכ תכרעמ תריצי ־ ליעל 

תחטבה ךות םיבר םיטילפ/םילוע/םירגהמ ילג תטילק ,תושלחה תובכשב הפנע הכימת 

תוליהקה ןיב ןידע ןוזיא לע הרימש ,םישדחה לש ןהו םיקיתווה לש ןה ההובג םייח תמר 

.יוקיחל רוקמכו םגדכ תגצומ לארשי וללה םימוחתה לכב - תונושה תויתדה 

התוריגסמ רקיעב תעבונ תיוושכעה היסורב לארשי ידומיל םוחת לש תיזכרמה היעבה 

םתושלחיה לש יאוול־רצות המצעלשכ הניהש ,תיעדמ־תימדקא הניחבמ היסור לש תיסחיה 

םירושימ השולשב יוטיב ידיל האב תאז היעב .םייסורה םיימדקאה תודסומה לש תילכלכה 

.םוחתה תוחתפתה לש הטושפ־אל דואמ הקימניד דחי םירצויו הז תא הז םימילשמש 

ירבח תא חולשל םמצעל תושרהל םילוכי (ללכב םא) םיימדקא םיפוג דואמ טעמ ,תישאר 

התואב לארשי ירקוח יבגל םיפקת םירבדהו ,תרקחנה ץראב תכשוממ הייהשל םהלש לגסה 

םניא םירקוחה ,ךכמ האצותכ .םירחא םירוזאבו תונידמב םיקסועה םירקוח יבגל ומכ הדימ 

םיפתתשמ םניא םגו ,תרקחנה ץראב הדש־תדובעל תמלוה תורשפא בורל םילבקמ 

תא דואמ שילחמ הז רבד .םיימוקמה הירקוח לשו תאז ץרא לש תימדקאה תוליעפב 

םינותנ ,תודמע ,תועד תפלחהו הלועפ־ףותיש לש תשר רוציל הלא םירקוח לש םהייוכיס 

לגסה ישנא לכ ןיבמ ,יתעידי בטימל .םיימוקמה םירקוחה ןיבל םניב םיכמסמו םינכדועמ 

קר ,םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאב חרזמה ידומילל ןוכמב לארשי רקחל הקלחמה לש 

םידחא םישדוח ךשמל ץראב תוהשל תונמדזה ולביק הבוקויסמ הניריאו הבוסוא הנירטקי 

.ימעפ־דח ןויסינ הז היה ןהיבגל םגו ,םיעשתה תונש עצמאב 

עגונה לכב תויסורה תוירפסה לש םוגעה ןבצמ ללגב רתוי דוע הפירחמ וז היעב 

תוירפסה םיילכלכ םימעטמ .ץראל־ץוחב רואל םיאצויה תעה־יבתכלו םירפסל 

לש דואמ תמצמוצמ תומכ קר ןהיארוק ליבשב ןימזהל תולוכי תויזכרמה תויאטיסרבינואה 

םישקבמש םייסורה םירקוחה ןיב תידדהה תורכיהה־יאו ,ברעמה תוצראב רוא וארש םירפס 

םיעיגמש םיטעמה םירפסהש ךכל תמרוג ברעמב םהיתימע ןיבל םירפסה תא ןימזהל 

םלועב רבחמה לש ודמעמל תוסחייתה לכ אלל ,אשונה תוידוחיי ללגב רקיעב םירחבנ 

םג אלא ,דואמ םצמוצמ קר וניא תויסורה תוירפסב לארשי לע םירפסה ףסוא ןכל .ימדקאה 

לארשי ידומיל לש םתוחתפתה תא השקמש תיניצר היעב קפס אלל תאזו ,דואמ יטקלקא 
.היסורב 

(ילוכו הנידמה עדמ ישנא ,םיגולויצוס) םיילארשיה םירקוחה ןיב תידדהה תורכיהה־יא 

ץבוק וליפא ןיידע ןיאש ךכ ידיל איבה תיסורב לארשי לע םיבתוכה םהיתימע ןיבל 

.לארשימו היסורמ םירקוח לש םטע־ירפ םירמאמ וכותב ללוכש לארשי לע דחא םירמאמ 
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The History of :ןוגכ ,לארשי לע םייטלק םירפס תיסורל ומגרות תונורחאה םינשב 

 Israel רקאס דרווה תאמ, The History of Zionism ןויערה" הארקמה ,רקאל רטלוו תאמ

תיסורל ומגרות םינומשה תונשב דוע .םיפסונ םירפסו ,גרבשרה רותרא תכירעב "ינויצה 

תאמ ןוירוג־ןב דוד לש היפרגויבהו אריפש הטינא תאמ ןוסלנצכ לרב לש היפרגויבה 

םיגיהנמו באילא הבול ,ריאמ הדלוג ,ןמציו םייח לש תונורכז ירפס ןכו ,רהוז־רב לאכימ 

תוצופת רקחל הדוגאה ידי־לע ומסרופו ונכוה וללה םירפסה לכ טעמכ .םירחא םיינויצ 

ואל ךא ,םיבר םייתלכשה־םייכוניח םיטקיורפב ןייטצמש ףוג - םילשוריב תאצמנה לארשי 

ידוהי לש םתיילע ןעמל קבאמה" גשומה לש ורדעה .לארשי לע ירוקמ רקחמב אקווד 

יתועמשמ םוצמצ ידיל איבה םיעשתה תונש לש יטילופה ןוקיסקלה ןמ "תוצעומה־תירב 

יפלא תואמ לש לארשיל םתעגה ןדיעב אקווד ,ילסקודרפ ןפואב .הדוגאה ביצקתב דואמ 

לעו היתויעב לע ,תילארשיה הרבחה לע דומלל המ הברה םהל שיש םישדח םיחרזא 

םירושימבו םימוחתב היסורל לארשי ןיב תופתושה תוקזחתה לש ןדיעב אקוודו ,הירגתא 

תוצופת רקחל הדוגאה המסרפ אל 1995 תנש ןמל .הדוגאה תוליעפ דואמ המצמוצ ,םיבר 

- םימייקה םירפסה לש םתונשייתה ןיגב - ןכלו ,תיסורה הפשב םישדח םירפס לארשי 

,רקאס דרווה לש םירפס םתוא ,ןכ־ומכ .תדרוי הדוגאה המסרפש םירפסה לש םתובישח 

םנמוא םילוכיש דוסי־ירפס םניה םירחאו אריפש הטינא ,גרבצרה רותרא ,רקאל רטלוו 

םירקוחל םיקיפסמ םניא םה יכ קפס ןיא ךא ,תיתלכשהה תוליעפל הבושח המורת םורתל 

ךשמב הלא םירפס ושמיש ,רחא עציה רדעהב ,הז םע .םימדקתמ םיראתל םיטנדוטסלו 

.היסורב םיטנדוטסלו םירקוחל יזכרמ עדימ רוקמכ םג תובר םינש 

תא תונבל םחוכב שיש םיבושח םייאטיסרבינוא םילעפמ ינש ומקוה תונורחאה םינשב 

יוצימל ועיגה םרט וללה םילעפמה יכ הארנ ךא ,לארשיבו היסורב םירקוחה ןיב םירשגה 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ־ וללה םילעפמה .םהב ןומטה לאיצנטופה לש אלמ 

הירוטסיהה םוחתב תיסורב םישדח םירפס תורשע ומסרפ - החותפה הטיסרבינואבו 

הז רשקהב .1948 תנש ירחא לש לארשיב םיקסוע םהיניבמ םידדוב קר ךא ,תידוהיה 
םוגרת רואל האיצוהש החותפה הטיסרבינואה לש התוליעפ ,יתכרעהל ,דחוימב הבושח 

םתוא ,העש יפל ."לארשיב הקיטילופו לשממ" םרוקה יכרכ רשע־םינש לכ לש תיסורל 

ףסוא םיווהמ םירחאו ידעלג ןד ,יפסכ ןד ,ןמרה רמת ,רגרביונ ןימינב לש םטע־ירפ םירפס 

םירקוחל ורבעוה הלא םירפס .תיסורה הפשב לארשי ידומיל םוחתב רתויב בושחה םירפסה 

,םימעה־רבח לש תוצרא הרשע־תחאב החותפה הטיסרבינואה לש םיטנדוטס יפלאלו םיבר 

לכ ןיא םהבש ,םיילאירפירפה םירוזאב רקיעב - לארשי יפלכ סחיה יונישל םתמורתו 
תנכה לע תעכ דבוע החותפה הטיסרבינואה תווצ .הבר הניה - תרחא תילארשי תוגיצנ 

לש תיסורל םוגרתה לעו "לארשיב ימואל ןוחטיבו היטרקומד" סרוקה לש יסורה חסונה 

."ןושארה רושעב לארשי" סרוקה 

לארשי ירקוח תליהקש ךכמ תעבונ תיסורה הפשב לארשי ידומיל םודיקב תפסונ היעב 

םיאשונה לולכמב לפטל לוכי וניא םירקוח.לש םצמוצמ רפסמ .תיסחי הנטק הניה היסורב 

םינשב .התוינוגברו התובכרומ לכ לע ,תיוושכעה תילארשיה הרבחה רקחל םירושקש 

םירפס ךא ,תיוושכעה לארשי לע םיימדקא םירפס השיש הווקסומב רואל ואצי תונורחאה 

לארשי תלכלכ :ונייהד ,ליעל רבכ וטרופש יפכ ,"םייסלק"ה םימוחתב םיקסוע הלא 

Fedorchenko, 1996, 1998a;) קוש תלכלכל תיטסילאיצוסה תשרומה ןמ הרבעמו 

 1999 ,Satanovsky), ברע תוצראל לארשי ןיב ינידמה ךילהתה לש ימואלניבה רשקהה
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 (1998 ,Khamzin) לארשיב הנידמו תד ןיב םיסחיהו (1996, 1999 ,Gasratian). ־ףא

תא יטילנא ןפואב םירקוסש םירמאמ המכ םג ומסרופ תונורחאה םינשבש יפ־לע 

Usova, 1998b; Karasova,:המגודל ,ואר) תילארשיה הרבחבו הקיטילופב תויוחתפתהה 

 1999a) 1999, 2000; :המגודל ,ואר) תילארשיה הטילקה תוינידמ תאו ,Massiukova

 Semenchenko, forthcoming), תמלוה תירקחמ תוסחייתהב וכז םרט םיבר םימוחת.

השיאה דמעמ ,לארשיב לשממל אבצ ןיב םיסחי ,לארשיב םייתדעךיב םיעסש ןוגכ םיאשונ 

לכ - תילארשיה הרבחה לע היצזילבולגה תעפשה ,לארשיב תרושקתו הרבח ,לארשיב 

םירקוחה לש םהיבתכב הצממ יוטיב ואצמ םרטש םימוחתה ןמ קלח קר םניה וללה םיאשונה 

.םייסורה 

אוה תיסורה הפשב לארשי ידומיל לש םתוחתפתהל םירושקה םיסקודרפה דחא 

ירקוח לש חישב תיסורה ירבוד םיילארשיה םירקוחה לש תוהימתה תררועמ םתוברועמ־יא 

םילוכיש ,רבעשל־תוצעומה־תירב ידילי םיילארשי םירקוח דואמ טעמ .היסורב לארשי 

לכ רדעה .תאז םישוע ןכא ,תיסורה הפשב לארשי לע םיבוט םירמאמ םסרפלו בותכל 

םירקוחל למגתמ ץירמת הווהמ וניא לארשיב ימדקאה דסממה דצמ וללה םימוסרפב הרכה 

םירמאמ תביתכב עיקשהל םמצעל תושרהל םילוכי םניא םירגהמ םתויהבש ,תיסור ירבוד 

םמודיק תלאשב טילחהל םירומאש תודעווה ירבח יניעב םיבושחכ םיספתנ םניאש 

ילארשיה ימדקאה דסממה לש וז םיקפוא־תרצ הייאר .השדחה ץראב םיימדקאה תודסומב 

ןיבל לארשיב תימדקאה הליהקה ןיב םירשג תיינבל םייוכיסה תניחבמ בר קזנ תמרוג 

םלועה תא ןהו תיתרבחה תואיצמה תא ןה םיריכמש םישנאה .היסורב לארשי ירקוח 

ךא ,תומלועה ינש ןיב םיכוותמבו םירשגמכ שמשל םילוכי דחאכ לארשיבו היסורב ימדקאה 

.ללכ לצונמ וניא אלא ,םות דע לצונמ וניא קר אל הז באשמ 

הווקסומב םייקתהש ,"תוברתו הקיטילופ ,הרבח :תיוושכעה לארשי" אשונב סוניכה 

םיכייתשמה םירקוח שיגפהל יצולח ןויסינ הוויה ,2000 רבמטפס לש הנושארה תיצחמב 

,דבעשל־תוצעומה־תירב ידילי "םישדח" םילארשי ,"םיקיתו" םילארשי - תוצובק שולשל 

.הז תא הז רישעהל ףאו הזמ הז דומלל םילוכיש דמעמ־ יווש םירקוחכ - היסור יחרזאו 

,הנושאר םעפ וז היסורב םייקתה ,תיוושכעה תילארשיה הרבחה ייחל שדקוהש ,סוניכה 

לש לארשי ידומילו תודהיה יעדמל זכרמהמ םיטנדוטסו םיצרמ ,םירקוח וב ופתתשהו 

ןוכמה לשו הווקסומ לש תידוהיה הטיסרבינואה לש ,הווקסומ לש תיתכלממה הטיסרבינואה 

םימי העברא ךשמנ סוניכה .םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאה לש חרזמה ידומילל 

הקירפא ,היסא ידומילל ןוכמבו הווקסומב ןוכיתה חרזמהו לארשי ידומילל ןוכמב םייקתהו 

לכמ םירקוחה בטימ וב ופתתשה .הווקסומ לש תיתכלממה הטיסרבינואב ןוכיתה חרזמהו 

ןואיל ,קסיל השמ ,לאפר־ק רזעילא ,סרפ ןנחוי :םהיניב ,ליעל וטרופש תוצובקה שולש 

,גרבליז הילטנ ,ןינח רימידלו ;"םיקיתווה" םיילארשיה םירקוחה תצובקמ םירחאו ףלש 

םיילארשיה םירקוחה תצובקמ םירחאו טוגדירפ־קיטוק הלב ,יקםדורב־ןמרסיז הניד 

,וקנסונ הגלי ,הבוסוא הנירטקי ,וקנ'צרודפ יירדנאו ;תיסור איה םמיא־תפשש "םישדחה" 

תווהל לכוי ןכא הז סוניכש ןכתיי .םייסורה םירקוחה תצובקמ םירחאו הבוקויסמ הניריא 

הווקת ילוכ .היסורבו לארשיב םירקוחה ןיב יעדמה הלועפה־ףותיש תליחתל קוניז־תדוקנ 

םירמאמ םישולשמ רתוי וללכי רשאו ,םיבורקה םישדוחב עיפוהל םירומאש םירפס ינש יכ 

היינבל סיסב ושמשי ,יסורה דצה ןמו ילארשיה דצה ןמ סוניכה יפתתשמ לש םטע־ירפ 
םלועב דוע המיאתמ הניא םעפ לש תורגתסהה .תיסורה הפשב לארשי ידומיל לש תשדוחמ 
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תושדחה תושירדה לש תענמנ־יתלב האצות אלא ,ירקמ וניא יופצה יונישהש ךכ ,ילבולגה 

.םהינפל תודמוע היסור ןהו לארשי ןהש םישדחה םירגתאהו 

*תורוקמ 
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.תיסורה הפשב רוא ואר המישרב םילולכה םיטירפה לכ 
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*לארשיב היטרקומדהו ליווקוט 

אריפש ןתנוי לש ורכזל 

היטרקומדה תנבהל רתויב יטנוולרה וניה םייסלקה םיגולויצוסה ןיבמ ימ יתלאשנ וליא 

,ריעצה ליווקוט תא אל לבא ;ליווקוט הד סיסקלא תא רחוב יתייהש יאדוול בורק ,לארשיב 

היטרקומדה לע םימסרופמה םיכרכה תא הנש םישולש ול ואלמש ינפל דוע רביחש הז 

תא רתוי רחואמ םינש שמחו םירשעכ םסרפש הז ,דגובה ליווקוט תא אלא ,הקירמאב 

תוחפ העודי וז הדובעש יפ־לע־ףא .(ןשיה רטשמה :ןלהל) הכפהמהו ןשיה רטשמה 

.טעמכ הדימ־הנק לכ יפל הקירמאב היטרקומדה יכרכ לע הלוע איה ,(תפרצל ץוחמ) 

יניינע לוהינב ישעמ ןויסינ ליווקוטל היהש ינפל הבתכנ הקירמאב היטרקומדהש דועב 

,הנש םירשעכ הכשמנש תירוביצ הריירקמ ותשירפ רחאל בתכנ ןשיה רטשמה ,רוביצ 

היינשה הקילבופרב ץוח רשכ הנוהכ ףאו תימואלה הפיסאב תורבח רתיה ןיב הללכ רשאו 

רקחמ תונשב םג עייתסמ ןשיה רטשמה ,הז ישעמ ןויסינ דבלמ .םימיה־תרצק 

ץייוושל ,דנלריאל ,הילגנאל ,היליציסל ,הילטיאל רקחמ תועיסנב ;יפרגוילביב 

תואמב תפרצ תלשממ לש םייביטרטסינימדאה םינויכראב רקחמ לש םינשבו ;הירי'גלאלו 

רתוי תססובמו תרגוב הדובע הווהמ ןשיה רטשמה ,ןכ םא .הרשע־הנומשהו הרשע־עבשה 

ןפואב יטנוולר אוה ,ונניינעל תוחפ־אל בושחו ,הקירמאב היטרקומדה לש םיכרכה רשאמ 

ןוגכ ,תינרדומה תיזוכירה הנידמה ידי־לע תוטלשנש תורבח לש הקיטילופה תנבהל רישי 

.םירשעה האמב לארשי־תנידמו הרשע־עשתה האמב תפרצ 

יזכרמה וניינע יכ ןיבהל ליכשנ םא קר גשות ליווקוט לש ולעפמ לש תמלוה הנבה 

רטשמ השוריפ "תוריח" .תלדי/7,ד תייעבב דקמתה ,רקוחכ ןהו יאנידמכ ןה ,וייח לכ ךשמב 

ידקומ המכ ןיבל הנידמה ןיב קלחתמ אלא ,הנידמה לש לופונומ לניא יטילופה חוכה ובש 

תודסומ :ןלהל) הלא חוכ ידקומ לש םמויק םצע .הל םיביוחמ וא םיפופכ םניאש חוכ 

תוריחל סחייתה ,םירחא םיבר םע דחי ,ליווקוט .ינתוריח רטשמ רידגמה אוה־אוה (תוריח 

,1789 תכפהמ רחאל תפרצב תוריחה תודסומ לש םתורערעתה חכונל ,ליעב לאכ 

.תוביצי־יאו תוינוניב לש לפשל יטילופה רטשמה לש ותורדרדתה ךכמ האצותכו 

תחפשמל ןב ותויהב ורוקמ תוריחה תייעבב ליווקוט לש וניינע יכ בתכנ םעפ־אל 

תא וא ןתורדעיה תא תוכבל ידכ טרקוטסירא תויהל ךרוצ ןיא ךא ;ןכתיי .הקיתו הלוצא 

וצרא תבוטש עדא לכל ,ואל םא ןיבו ךכב םיריכמ םא ןיב ,השעמל .תויוריח לש ןתושלחיה 

הנידמ לש רטשמ תחת אלו ,ינתוריח רטשמ תחת םייחב יביטקייבוא ןיינע שי ול הרקי 

ףקת עדימ דמוע םיינתוריח םירטשמ לש םתושרלש םושמ ,תישאר :תוביס המכמ ,תינומגה 

םיכלהמ וטקני תונוטלשהש רתוי בר יוכיס םייק ןכ־לעו ,םיטלוש םה הבש הרבחה לע רתוי 

תורוש לא םיכשומו םיחימצמ םיינתוריח םירטשמש םושמ ,תינש ;תואיצמה תא ומלהיש 

הלא םירטשמב תולבקתמש תוטלחההש םושמ ,תישילשו ;רתוי םירשכומ םיגיהנמ תוטילאה 

תותחנומ תויטילופ תוטלחה םהבש םירטשמב רשאמ רתוי הבר תירוביצ הכימתב תוכוז 

תוינוניבב םינכתסמ תויוריח־ילד וא תויוריח־ילוטנ םירטשמ ,תורחא םילימב .הלעמלמ 

.תירבעל םוגרתב הרזעה לע קנלב תינראו רמלוא ומרייג ,קורטסא תידאל ייתורות .תירבעל םוגרתב הרזעה לע קנלב תינראו רמלוא ומרייג ,קורטסא תידאל ייתורות 
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תויוריחה תא בישהל שיש ןעט אל םלועמ ליווקוט יכ ןייצל רתומל .הזמ עורג ףאו תיטילופ 

תווהל לדח יטרקוטסיראה ןוטלשהש בטיה עדי אוה ,אוה ךופהנ ;היטרקוטסיראה ידיל 

."תויטרקומדה תוכפהמה ןדיע" ־ ותפוקתב תישעמ תורשפא 

םיאתמש ןוחבא ,ליווקוט לש הפוקתה ןוחבא לש היגוסל יתוא איבמ הז אשונ 

תנבהל חתפמה ,ליווקוט לש ודידל .דיל הפפככ תילארשיה היטרקומדב הקיטילופל 

ףוצר הז ןדיעש התייה ותנווכ ,"יטרקומד"ה הייפואב ץוענ יחכונה ןדיעב הקיטילופה 

תאוושה"ל ףחדה :דחא יזכרמ ףחד ידי־לע םיענומש ,ןויוושל םיקסופ־יתלב םייממע םיצחל 

תפרצב הלחהש ,וז תדמתמ תיטרקומד הסיסת .הייסולכואב םינושה םירבחה ןיב "םיאנתה 

תא לובסל דוע םינכומ ויהי אל םיילושה וא םיכומנה תודמעמה ינב יכ השוריפ ,1789 לש 

לוסיחל רשפתמ־יתלב קבאמל ואצי םה רחואמב וא םדקומב יכו ,תיתרבחה םתותיחנ 

העונת .רתוי ינויוושו קדוצ רטשמב ותפלחהלו םילבוס םה ונממש תוילפאה רטשמ 

בצעמה חוכהו רכיהה־ןמיס ,ליווקוט יניעב ,הניה הרבחב ןויוושה־יא דגנ וז תיטרקומד 

.וננמזב הקיטילופה לש ירקיעה 

קר אל התייה איה ויניעב ,וזמ הרתי .תיטרקומדה העונתל דגנתה אל ליווקוט 

החוכל טעמכ לוקשה ליגר־יתלב ידסזמ חוכ םג אלא ,הריצעל תנתינ־יתלבו תענמנ־יתלב 

תינרדומה תעב םלועב תפרצ לש התליהתש ךכב ריכה אוה ,ןכ־ומכ .תיחישמ תד לש 

םיתפרצה לכ תא הכפהש ,1789 תכפהמ לש םיביהרמה היגשיהמ הבר הדימב העבנ 

אלש> הנקסמל םג וייחב םדקומ בלשב ליווקוט עיגה הז םע דחי ךא .םיווש םיחרזאל 

,השעמל - לושכמ תפרצב הלליה ןויוושל הוח יטרקומדה ףחדהש <וייח ךלהמב התנתשה 

לש תרחאה הלודגה תיטילופה-תידסומה הפיאשה שומימל - העידיה אהב לושכמה 

.(הנידמה תוצירעמ)תוריחל הפיאשה ,1789 תכפהמ 

?תויוריחל הפיאשה תמשגהל עירפמ ןויוושל ףחדה עודמ 

דגנכ) טרפ תויוכז לש המישרמ הליגמ םיתפרצל הקינעה הכפהמהש איה תחא הביס 

שפוחש איה היעבה .ונימי לש לארשיב "ותוריחו םדאה דובכ" דוסי־קוחל המודב ,(הנידמה 

המכ דע ,דועו תאז .הנידמה תוצירע דגנ תיתועמשמ הנגה קפסמ וניא ומצעלשכ טרפה 

הרשע־עשתה האמב תפרצב ומייקתהש) םימיוסמ םיאנתב ,ילסקודרפ עמשיי הזש 

םורתל תולוכי שפוחל טרפה לש ויתויוכז (םויכ תילארשיה היטרקומדב םג םימייקתמו 

ןיב םילבלבמ םיבר םישנאש ןוויכמ ,לכ־םדוק ,הרוק הז רבד !הנידמה לש ינאכדה הייפואל 

תא םג וגישהש םיבשוח םה ,שפוחה תא םגישהב :הנידמה דגנכ תויוריח ןיבל טרפה שפוח 

םייטרקומד םיפחד ידי־לע םיענומש םישנא ,תינש .ןנעמל םוחלל םיקיספמו תויוריחה 

םיעתרנ ךא ,הירואיתב ,ןורקיעב קר תויוריחב םיתיעל םיכמות ("לאמש" ישנא ,רמולכ) 

תודסומש איה ךכל תוביסה תחא .השעמל הכלה ,לעופב הניט ןהל םירמוש ףאו ןהמ 

הלא ןיב רקיעב ,ןויווש־יאו רתי־תויוכז לש םישדח םיגוס םעפ־אל םיחימצמ תוריח 

םעפ־אל אוצמל ןתינ ןכל .הייסולכואה ראש לכ ןיבל תודסומ םתוא לוהינב םיברועמה 

,םיישפוח רפס־יתב :ןוגכ) תוריח תודסומ לש םתמקהל םידגנתמש היטרקומד ידיסח 

םיאור םהש םושמ (הנידמה חוקיפ תחת םניאש תד תודסומו םיימונוטוא טפשמ־יתב 

הלא לש םקוזיחל וא םישדח ןויווש־יא יאנת לש הריציל קודב םשרמ הלא תודסומב 

האנק"מ םיתיעל תעבונ תויוריחל תודגנתהה ,ליווקוט בתכש יפכ .רבכ םימייקה 

רשאמ רתוי *ןויווש־יאמ םינהנש הלא יפלכ יסחי חופיקו הניט ישגרמ ,רמולכ) "תיטרקומד 

.ןויווש לש ונוניכל תיתימא תוביוחממ 
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זא לש הקירמא םא חטשב קודבל דעונ 1830 תנשב תירבה־תוצראל ליווקוט לש ועסמ 

תונורקע ינש ןיב םויק־ודה תלאש .תויוריח תומייקתמ ןויוושה דצל הבש ץרא ןכא התייה 

ןכא תויוריחה םאה - תיתדבוע הלאש ,תחאה :רקחמ תולאש יתש ביצהל ותוא העינה הלא 

?רבודמ תויוריח לש גוס הזיאב ,ןכ םאו ,תיאקירמאה היטרקומדב ישממ עינמ חוכ תווהמ 

הלא תויוריח לש ןגושגש תאו ןמויק תא ריבסמ הקירמאב המ ־ תיטרואית הלאש ,תרחאה 

?ינויווש רשקהב 

הנפ ,תיאקירמאה היטרקומדב תויוריחה לש ידוחייה ןייפוא לעו ןמויק לע דמעש רחאל 

ןומט הלא תויוריח לש ןתוינויחל חתפמהש ןעט אוה רבד לש ופוסב .ןריבסהל ליווקוט 

םינכמ ונייה םויכש המב ,רמולכ ,םיאקירמאה לש (moeurs, mores) דסלמ'ד תונורקעב 

קומע תושרשומה <"תויציזופסיד"> תויטנ לש ךרעמ ותוא ־ םהלש יטילופה "סוטיבה"ה 

ןתינ הלא תויטנ ןיב .רוביצ יניינעב םיברועמה הלא לצא דחוימב ,םיאקירמאה לש םבילב 

:תונמל 

םיניינעב ברעתהל הנידמה לש היתונויסנ חכונל דחוימב ,הנידמל סחיב תואמצע חור * 

:םיימוקמה 

תאז השע") תימצע הרזעל תופידע ןתמו הנידמה לש עויס תועצה יפלכ תונדשח * 

:("ךמצעב 

הלועפ־ףותיש לש םישרשומ םילגרה ללוכ ,בטיה םילגרותמ םיינוגרא תונורשכ * 

;ךשמתמ 

יחנומב םוקמב (םיירשפא םיפתושכ ,רמולכ) םייטגרניס םיחנומב םירחא סופתל הייטנ * 

:(םיירשפא םיביריכ ,רמולכ) ספא־םוכס־קחשמ 

:תיגולואידיא וא תיטרואית השיג םוקמב תויעבל תיטמגרפ השיג * 

:(רבו סקמ לש ןבומב)"תוביוחמ לש הקיתא" םוקמב "תוירחא לש הקיתא" * 

;תורשפתהה תונמואלו "תושימג"ל ,ןיפילחה תונמואב תונמוימל סחיב ההובג הכרעה * 

;"רובעי לבו גרהיי" תודמעלו םישקונ רסומ תונורקעל סחיב הכרעה־יא ,ךכל םאתהבו 

;םתוא ףוקעל םיסנמו םהב םילזלזמש םישנאמ העיתרו ,םיכילהו םיקוח לש דוביכ * 

תודובעבו םיהובג םיסימ םולשתב הוואג ,המגודל) תויחרזאה תובוחה יולימב הוואג * 

.(תובר תובדנתה 

גוס תא שיחמהל איה ,הצממו תיתטיש תויהל תרמייתמ הניאש ,וז המישר תילכת 

היטרקומדב תיטילופ תוליעפל םייחרכה םיאנתב ליווקוט ספת ןתואש "סוטיבה"ה תויטנ 

תמסרופמה תילרדפה התקוח יכ חינהל שי ,הלא ןיעמ תויטנ לש תיתשת אלל .תינתוריח 

תוגילפמה תויוריחה לע ,תויוכמסו תויושר לש םיהדמה לוציפה לע - תירבה־תוצרא לש 

לכ לעו (העונתה שפוח ,תדה שפוח ,תודגאתהה שפוח ,תונותיעה שפוח) החיטבמ איהש 

,lettre morte רדגב תרתונ התייה ־ תיאקירמאה היטרקומדה לש םירחא םינייפאמ םתוא 

הז תמגוד ,בטיה ןמושמ יטילופ ןונגנמ תננוכמ התייה אלו ,ןכותמ םיקיר םיקוח לש ףסוא 

.הזה םויה םצע דע ףטושה ודוקפתב ךישממ רשאו 1830 תנשב ליווקוט שגפש 

תא רוקחל הליחתכלמ ותוא העינהש היעבל ליווקוט הנפ ,תפרצל ותרזח םע 
םיצמאמל בושו בוש עירפמ תפרצב המ ומצע תא לאש אוה התע .הקירמאב היטרקומדה 

לש תיתוברתה־תיתרבחה השיגה ידי־לע ךרדומ .תוריח תודסומ הב םייקלו ןנוכל 
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ותבושת תא ליווקוט אצמ ,הקירמאב היטרקומדה תא וחותינ ידי־לע םג ומכ ,היקסטנומ 

םתוברתב ,רמולכ ,םיתפרצה לש יטילופה סוטיבהה תויטנב :השפיח ובש םוקמב 

ןה לולכמבש הרימאב קפתסא התע תעל ךא ,הלא תויטנמ קלח הנמא ךשמהב .תיטילופה 

.םיאקירמאה ברקב ליווקוט הליגש תויטנל רומג דוגינב תודמוע 

וחותינל האוושהב חותינה תרגסמ תא ליווקוט ביחרה תפרצ לש הרקמב ,ךכ לע ףסונ 

ינתוריח־יטנאה הייפוא לש יתוברת דבס'לב דוע קפתסה אלו ,הקירמאב היטרקומדה תא 

םיינויווש־יטנא םיתפרצה ויה םינש תואמ ךשמבש הדבועה חכונל .תפרצב היטרקומדה לש 

וכפהנ ,הרשע־הגומשה האמה ףוס תארקל "דמל םג תעדל ליווקוט הצר ,תויוריח דעבו 

,סג לוחכמב תאז רייצנ םא .רתויו רתוי םיינתוריח־יטנאלו םיינויווש־ורפל םיתפרצה 

םיתפרצה לש שדחה סוטיבהה תויטנ ץבוקש היה וירקחמ ותוא וליבוה וילאש רבסהה 

לש ךרצמל תובר םינש ךשמב םינותנ םתויה לש היופצייתלב האצותב חתפתה 

.תינררומה הנידמה תא תונייפאמש הלא ,הירוטסיהב תושדה רטשמ תוקיטקרפ 

רטשמה לש הירואיתה תגצהב ךישמא ,יחכונה רוביחב יתרטמב בשחתהבו ,וז הדוקנב 

לש תויטנוולרה תא תוארהל ידכ ,םרשקהמ והשמ־םיקתוגמו רתוי םיטשפומ םיחנומב ןשיה 

,ןכ םא .וננמז־תב לארשיל דחוימבו ,םירחא תומוקמלו םינמזל םג ליווקוט לש הירואיתה 

לש ןתחצנהלו ןתחימצל תומרות ןה דציכו ,תינרדומה הנידמה לש תוקיטקרפ ןתוא ןהמ 

?יטרקומדה סוטיבהה תויטנ 

הנידמה לש הרישיה הטילשה תוינידמ אוה הלא תוקיטקרפ לש ןגראמה ןורקיעה 

תויצקנופ לש בחר חווטש ושוריפ הנידמה לש רישי ןוטלש .תיטרקורויבהו תיזוכירה 

איה הנווכה .הלשממה ידרשמ ידי־לע רישי ןפואב תולהונמו תוקפוסמ תויתרבח 

,תירוביצ הרובחת ,ירוביצ רויד ,תיעוצקמה םתרשכהו םידלי ךוניח :ןוגכ תויצקנופל 

יתוריש ,(םילטבומל ,םימותיל ,םיכנל ,םישישקל ,םיינעל) החוור יתוריש ,תרושקת יעצמא 

תחת .רודיבו תוברת וליפאו ,ההובג הלכשהו יסיסב רקחמ ,םיקווש לע חוקיפ ,האופר 

לש היתויונכוסו הינכוס םע רידת עגמב םיאב םיחרזאה בור ,הז ןיעמ רטשמ 
הנידמה ידיקפ םע םיחרזאה תא םיתמעמ םה :םירישי םניה הלא םיעגמ .הנידמה 

וא ןוצר ךותמ אלו ,הבוח ךותמ םישענ הלא םיעגמ .םייניב־ימרוג לש םכווית ילב 

:דצ לכ לש וחוכ תניחבמ ינוציק ןפואב םיירטמיס־א םניה הלא םיעגמ ,לכמ בושחו .הרירב 

םינועיטה ךרעמ תא טשפל םא .הנידמה ןתייוול לומ לא בצינ שלחהו דדובה חרזאה 

תיברמ לש תכשוממה התפישח יכ תעבוק ולש הזיתה ,ליווקוט לש ידמל בכרומה 

סוטיבה תויטנ ןמזה תצורמב החימצמ תינרדומה הנידמה לש רישיה הנוטלשל הייסולכואה 

ינא ךא ,"תויטרקומד תויטנ" הלא תויטנ הניכ ליווקוט .הייסולכוא התואב תויפיצפס 

תמרב ,לולכמכ ,תוינומהרמד - הרצקב וא ,תוינומהיתויטרקומד תויטנ ןתונכל ףידעמ 

תוברתה הווהמ אוה ללכה תמרבו ',ינומהרמדה סוטיבהה הווהמ הז תויטנ ץבוק ,טרפה 
.תינומהרמדה 

העפותב רבודמ ,תינומה־ומדה תוברתה לע ליווקוטמ קיסהל ןתינש המ יפ־לע 

:תילכתב תודגונמ ןהינפ לע תוארנ רשאו ןיגוריסל תופלחתמה תוזפ יתש תלעב תירוזחמ 

הזפ ,תרחאהו :(המדרתה תזפ :ןלהל) תיטילופ המדרת ןיעמ לש תכשוממ הזפ ,תחאה 

.(תילקידרה הזפה :ןלהל) תילקידר ,תטהול ,תיביסנטניא ,הרצק 

לש תינומה־ומדה תוברתה תא וא ינומה־ומדה סוטיבהה תא תוננוכמש תויטנה ןיב 

:תונמל ןתינ ,המדרתה תזפ 
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םיאקיטילופה ,הקיטילופה יפלכ ףרוג בועית ףאו ,ללכה יניינעב יללכ ןיינע רסוח * 

;ללכב רוביצה־ישנאו 

תויעבה תא רותפל תיטילופה תכרעמה לש הרשוכל עגונה לכב תידוסי תונקפס * 

;המצע תא ןקתל וא הרבחה לש תורעובה 

;יונישל וא העפשהל ןתינ־יתלבכ ספתנה ,םייקה בצמה יבגל תיטסילטפ השיג * 

;דבלב םיישיא םיניינעב קסעתהל ־ תיטרפה הריפסב רצבתהלו תגסל הייטנ * 

;םלבס ללוכ ,םיבשותה רתי לש םלרוגל עגונה לכב היתפא ידכ דע תיסיסב תושידא * 

רתוי הובג םיאצמנש הלא יפלכ (invidious distinctions) תוינרטנק תונחבהל הייטנ * 

;רתוי ךומנ םיאצמנש הלא יפלכ תועגופ תונחבהלו ,יתרבחה םלוסב 

;"םיכומנ"ה תודמעמה ינפמ ששחה - היבופ־ומד * 

;םיטסילאידיאו םזילאידיא ,םילאידיא יפלכ תיטמוטוא תונדשח * 

;הז םוחתל סחיב לכ־תעדוי תויניצ ,ןיפולחל וא ,יטילופה םוחתל סחיב הכובמ * 

 * etatisme) statism) - לכב הנידמה תא וא הלשממה תא םישאהל תיטמוטוא הייטנ

יקזנ ,רויד ,הקוסעת) תויעבה לכ תא רותפל הנממ תופצל ןמזב־ובו ,היהי אלש ןוסא 

.(המודכו עבט 

ןתינ ,תינומה־ומדה תוברתה לש תילקידרה הזפה תא תונייפאמה תויטנל רשאבו 
:תואבה תויטנה תא תונמל 

הזפבש םיחרזא ינומה לש תיטילופ תוסייגתה ,יטילופה םוחתה לא הריבכ הכישמ * 

;האלהו םהמ הניה הקיטילופה יכ ושח תמדוקה 

,הלא ןיעמ תולועפב ךומתל וא ,הנידמה תודסומ לע "הרישי הלועפ" טוקנל הייטנ * 

;"וישכעו ןאכ" תואצות תגשה םשל 

;הקיטילופל סחיב תוליגר־יתלב תובהלתהו תוביוחמ ,היגרנא * 

;תוירדילוסו תויטוירטפ לש תוהובג תודימ * 

;ללכה תבוט ןעמל תימצע הברקהל תונכומ * 

;"ךמע"ה יפלכ םיזע הווחא תושגר - היליפ־ומד * 

;"ןיקת להנמ ירדס" ,םיילמרופ םיצורע ,םייטרקורויב םילהנל סחיב תונלבוס רסוח * 

;ירשפא לכהש השוחת ,םזימיטפואו תויטנטופינמוא לש תושוחת * 

;הלחתהמ לכה ליחתהלו "שדח ףד חותפל" ןוצר ,ינונקה רבעה ןמ תפרוג תורענתה * 

;םיאבה תורודה ןעמל רתוי חיטבמו בוט דיתע תיינבל ,דיתעל תונווכמ * 

;תונשדחבו המדקב הנומא * 

תונקת" תוסחב) הנידמה לש םייקוח־אל תוינידמבו םידעצב הכימת ףאו תונחלס * 

."םיעצמאה תא תשדקמ הרטמה" לקשמ לע ,("םוריח תעשל 

תילקידרה הזפב ןהו המדרתה תזפב ןה אוצמל ןתינ תואבה תויטנה תא ,ךכ לע ףסונ 
:תינומהה־ומדה תוברתב 

לש םיחנומב םתוארל הייטנה ,תויטילופ תועפות לש רתי־טושיפל הייטנה ־ תויתמכס * 

;המודכו "ןאכ ונחנא/םש םה" ,"לאמש/ןימי" ,"ןבל/רוחש" 

םיכשוממ הלועפ־ףותיש ירשקב דימתהל םיטרפו תוצובק לש תלוכי־יא - תויתתיכ * 
.תובירי תועיסל גלפתהל ילבמ 
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ןהיניב ףתושמה ךא ,םירומג םידוגינ תווהמ תילקידרה הזפהו המדרתה תזפ ,ןהינפ לע 

תויוברת יתש רשאכש איה תחאה :תוביס יתשמ ולו ,ןושאר טבמב הארנה ןמ השעמל בר 

ידיצ ינש ומכ ,דואמ תובורק ןה השעמל יכ דשחה הלוע ,טלוב הכ ןפואב תודגונמ ןניה 

הביסה :("הז תא הז םימילשמ םידוגינה" וא "הזב הז םיעגונ תווצקה" לקשמ לע) עבטמ 

תוקוחר תחאכ תוזפה יתש ,ןהיניב םילדבהה לכ םעש איה רתוי תיתועמשמהו תרחאה 

ליווקוטש תוברתה :תילכתב הנוש יפוא תלעב תרחא תיטילופ תוברתמ ברעממ חרזמכ 

.גשגשלו דקפתל וז ץראב תוריחה תודסומל תרשפאמ רשאו הקירמאב חתינו הליג 

לש ןקותעשו ןתחימצ תא יכ עיצמ ןשיה רטשמהב ליווקוט לש חותינה ,ליעל רומאכ 

רישיה ןוטלשה רטשמ לש םייתוברת םיטקפאב ריבסהל ןתינ וללה תוינומה־ומדה תויטנה 

ןוטלשב םיישחומ םיכילהתו םיטביה ובש ןפואה טוריפ .תינרדומה תיזוכירה הנידמה לש 

אל םא ,וז הרצרצק הסממ הברהב הבע רוביח ךירצמ תויפיצפס תויטנ םיחימצמ רישיה 

הבחר תשק שדחמ ץבקלו קרפל ,תיטילנא הניחבמ ,תשרוד וז המישמ .המלש היפרגונומ 

םהמ דחא לכ דציכ ררבל זאו ,תינרדומה הנידמה לש תויתלהנמ תוקיטקרפו םינייפאמ לש 

ןקלח תאש ,תונושה תוינומה־ומדה תויטנה תא חיצנמו חימצמ (םירחא םע דחי וא דוחל) 

רבדל אלש ,השענ םרט הז ןיעמ יטרואית דוביע ,יתעידי בטימל .השחמה םשל ליעל יתינמ 

לש תילאיצנטופה תובישחב זירפהל השק .לארשיב אלו תפרצב אל ,תיריפמא הקידב לע 

תורוקממ קלח טילבהל וזכ תירקחמ תינכות לש החוכב .הלא ןיעמ םיינאיליווקוט םירקחמ 

תונשב .טרפב לארשי לש הרקמבו ,ללכב תוינומה־ומד תויוברתב הקיטילופה לש תולדה 

תולד לש הז אשונ יכ יתחכונ ,ורכזל תשדקומ וז הסמש ,ל"ז אריפש ןתנוי תא יתורכיה 

לכ ךשמב והוקיסעהש םייזכרמה םיניינעה דחא הוויה היתורוקמו לארשיב יטילופה רטשמה 

.תפרצ יבגל ןכל םדוק הנש םישימחו האמכ ליווקוט תא קיסעהש יפכ שממ ,וייח 

ןמטייו השס 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה תרופ־ןב רימא 
.םידומע 201.1999 .סנגאמ :םילשורי 

תישארמ תילארשיה תונגרובה לש התוססבתהו התווהתה תא רקוס ,ומשכ ,רפסה 
יהלש דעו ,הרשע־עשתה האמה לש םינומשה תונשב ,הניתשלפב תינויצה תובשייתהה 

ימיל איה תירקיעה הקולחהשכ ,ירוטסיה ףצר יפ־לע ןגרואמ רפסה .םירשעה האמה 

רפסה לכ ךרואל הרוזשה תיזכרמה הנעטה .לארשי־תנידמו יטירבה טדנמה ,םינאמ'תועה 

יפ־לע־ףאו תינויצה היפרגוירוטסיהה ילושל הקחדנש יפ־לע־ףא ,תונגרובהש איה 

םיתיעל ,בושח םרוג התוויה ,ןלצנ outsider לאכ התייה הילא הטעמה תוסחייתההש 

תרופ־ןב .תילארשיה הריזב םייתוברתו םיילכלכ ,םייטילופ םיכילהת בוציעב ,עירכמ 

ןיבל םירשעה האמה ףוסב לארשיב יטסילטיפק קשמ לש ותחימצ ןיב קודה ןפואב רשקמ 

ףקיהה־יבחר םיירוטסיהה םיכלהמה .וינווגל ינגרובה דמעמה לש םינשה־תבר ותוססבתה 

אלא ,םייפיצפס םיכילהת וא םיעוריא לש יתטיש רוריב תועצמאב אקווד ואל רפסב םיגצומ 

.הפיה תורפסהו רקחמה םוחתמ םירויא תועצמאב רתוי 

םירשקהב תונגרובה תוחתפתה לש תירוטסיהו תיגשומ הריקס ללוכ יטרואיתה אובמה 

רתוי תוינכדע תוירואית םג ומכ ,(רבו ,סקרמ> תויסלק תוירואית גיצמ רבחמה .םינוש 

 (Williams, Althusser, Bourdieu), תוחפ אל ליכשמה בחרה להקל ןווכמכ הארנש ןפואב

םג תועיפומו תובש ,אובמב תושגדומה ,תויטרואית תועיבק יתש .עוצקמ־ישנאל רשאמ 

חותינל ןגועכו תיתשתכ רשקהה לש ותובישח רבדב ,תחאה :םיאבה םיקרפה ךרואל 

עירכמה ולקשמ תא השיגדמ תרחאה :טרפב תונגרובה חותינלו ,ללכב תויתרבח תועפות 
:יתוברתה ביכרמל האוושהב ילכלכה ביכרמה לש 

- הכירכ ךותב הכירכ םיזורא ול הוולתמה רבסההו תונגרובה רופיס 

הנבמה הווהתמ הבג ןיבל הנטב ןיבש ,יטילופהו ילכלכה הנבמה לש הכירכ 

ידמעמה הנבמה רזחתשמ התועצמאבש תוברתה תכירכו ,ולוכ ידמעמה 

,תוינתא) תורחא תועדות תייוולב תידמעמ העדות (תרצונ אל וא) תרצונו 

(131 'ע) .ןהל ליבקמב וא (יוכו תוימואל 

.קרפה ךרואל םיבלושמ םייתורפס םירויא 

תילדואיפ הרבחכ תינאמ'תועה הניתשלפ רואיתב תחתפנ תירוטסיהה הריקסה 

עיבצמ ,יסחי ןפואב תיטטסכו הלדכ תראותמה ,ןשיה בושייה תלכלכ ךותב .רבעמב 

םתואש ילכלכ חותיפל םידדוב תונויסנ לעו תינוריע הלכלכ לש ימינפ לגעמ לע רבחמה 

לש התישאר תא תרופ־ןב ההזמ ,יללכ ןפואב .שדחה ינוניבה דמעמה יערזכ האור אוה 

תינלדבה תינויצה היצזינולוקה הרשפאתה הבש ,ןורבה תפוקתב ץראב תידוהיה תונגרובה 

תועקרקה תשיכר) .תע התואב הלחהש םייברעה םילעבה ידי־לע תועקרקה תריכמ לשב 

(.רוזיאב תיברעה תונגרובל תידוהיה תונגרובה ןיב םייזכרמה םירשקה דחאכ תניוצמ 

ידמעמ םוקימל סיסבכ ,תוברתל האוושהב ,ןיינקה לש הרתיה תובישחה רבדב הנעטה 

וצלאנש רחאל תובשומה ירכיא לש םדמעמב הלחש תורערעתהה רואיתב הז קרפב תמגדומ 

.ןורבה ידיקפ תבוטל ימונוטוא ילכלכ לוהינל תוכזה לע רתוול 

־ יכ תרופ־ןב עבוק ,יטירבה טדנמה תפוקת יבגל 
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היגולואידיאה לש תויטננימודה ,םירזגמל הקולחה ,ידוהיה רזגמב רויעה 

םיישארה םירטמרפה תעברא םה ־ יברע ילכלכ רזגמ לש ומויקו תינויצה 

וליבגה תמייוסמ הדימבו ,ועבק רשא ,טדנמה ימי לש תויונמדזהה םוחת לש 

<69 'ע> .תידוהיה תונגרובה תוחתפתה תא 

תונגרובה לש תויונגראתה :םיילושל תונגרובה לש התקיחד הפירחה וז הפוקתב 
,םירעב .ולשכנ תיבושייה תיטילופה תכרעמב בלתשהל םהיתונויסנו ,ודרש אל תירכיאה 

תיסחי ססובמ יטרפה רזגמה םנמוא היה ,תידוהיה הייסולכואה תיברמ הררוגתה ןהב 

תוילעה .םינגרובכ אלו ,םילעופכ םמצע תא תוארל וטנ וישנא םלוא ,תילכלכ הניחבמ 

ומרת ,הרירב רסוחמ ץראל ורגיהש םינגרובמ רקיעב תובכרומ ויהש ,תישימחהו תיעיברה 

,הז םע .םמלוע־תפקשה לשב תוגייתסהב ולבקתה ךא ,תימוקמה הלכלכה חותיפל תובר 

־ןב .תינגרובה תוברתה האכוד אל םילעופה תועונת לש הלדגה תויטננימודה ףרח 

היהש ןתיאה סיסבל םג ומכ םירגהמה לש תילכלכה םתמצועל וז הדבוע סחיימ תרופ 

ינאוביכ יטרפה רזגמב תויולת םילעופה תועונת ויה ךכ לע ףסונ .םבילב תינגרובה חורל 

,הלאל רבעמ .תונגרובה לש םיילכלכה םיסרטניאב ועגפ אל ןכ־לעו ,םיירקיעה ןוהה 

תונגרובה ןיב הלועפ־ףותיש הבייחו הרשפא ידמעמה םרוגה לע ינויצה םרוגה לש ותופידע 

השיכרה םג ומכ ,תיטסילטיפק־וטורפה תילכלכה תוחתפתהה .םילעופה דמעמ ןיבל 

תונשב ץראב ושחרתהש םיירקיעה םיכילהתב רפסב םיראותמ ,תועקרק לש המאלההו 
.םירשעה 

תיזכרמ החנהב ...חותפל שי הנידמה תפוקתב תונגרובה לע ןוידה תא 

ךישמה יטסילטיפקה בוציעה ךילהתש :הנממ תרזגנה תרחא החנהבו תחא 

יוניב ךילהת" םויהו זא ארקנש המל רשקהב יזכרמה ךילהתה תויהל 
דוביר ונכותו ותרוצ יפ לע היה זא בצעתהש דובירהשו ,"המואהו הנידמה 

תוחתפתה .1948 יאמ ינפל דוע ויה ותחירפ תליחתו וינצינש ידמעמ 

םייזכרמה "םיעוריא"ה ינשמ ,ןכ םא ,אצוי לעופ איה תילארשיה תונגרובה 

<101 'ע> .וללה 

רפסה תא הוולמ תונגרובה תוחתפתהל הנידמה הקינעהש תוסחה רבדב הנעטה 

רשא ,ינויצה סרטניאל ףפכוהש הנידמה לש רצותכ תראותמ תונגרובה .ךליאו וז הדוקנמ 

תא עימטהל ןויסינה תרגסמב ,הנידמל ןושארה רושעב .יטננימודה תויהל ךישמה 

רישכ וניאש ידמעמ ביואכ תונגרובה הגצוה ,םיטלשנה ברקב םג תטלשה היגולואידיאה 

ןהו ידמעמה קבאמה תמילב תא ןה החיטבה ינויצה טמירפה תלבק םלוא .תונויצה תמשגהל 

לשב םאו ,םיינשמכ םיידמעמ םיסרטניא לש םתיינבה לשב םא .תונגרובה םויק תא 

ינש ןיב היומס תירב המייקתה ,היצילאוק ןוניכ םשל תונגרובל לאמשה לש ותוקקדזה 

,תיטסילטיפק־ורפ תוינידמל תיטסילאיצוסה הקירוטרה ןיב הררש הינומרה .תודמעמה 

ךופהנ .םיימואל םיטקיורפ ןממל אל ףאו השוכר תא תונגרובה ןמ השרד אל בלש םושבש 

םסוסיבב העייסו ,הקופתה תא לידגהל הרטמב קיתווה יאלקחה בושייב הכמת הנידמה :אוה 

.לשממה תוסחב התכז הלודגה תונגרובה .םימולישה תועצמאב םיזנכשאה לש ילכלכה 

הכפהנ םינשה ךלהמב .הפירח תילכלכ הקוצמל הקחדנ הריעזה תונגרובה ,םתמועל 

תורמל בצייתה המויקו ,תיתקוסעתו תינתא הניחבמ רתוי תנווגמל הריעזה תונגרובה 
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יכו ,ינגרוב עקרמ ועיגה םילועה בור יכ ריכזמו בש תרופ־ןב .הפקיהב םוצמצה 
רושעב ,הלשממה תוסחב שועיתה תבחרה םע .יערא בצמ םתניחבמ התייה היצזירטלורפה 

וכפהנ םיאלקח :םינגרובל ךפהילו בושל תונמדזהה תא םיבר ולצינ ,הנידמל ינשה 

לש ותונימזו ,הלע םיישפוח תועוצקמ ילעבלו םיליכשמל שוקיבה ,םימזילו םירחוסל 

רושימב .םיאלקחלו םייחרזמ םינגרוב־ריעזל רקיעב תועינ רשפא לוז יברע הדובע־חוכ 

תגלפמ תועצמאב ,לשמל ,הלשממה ךותמ םיידמעמ םיסרטניא םינגרובה ומדיק יטילופה 
."םייללכה םינויצה" 

תרופ־ןב רזוח ,עדי לע תולעב יפ־לע רדגומה ,שדחה ינוניבה דמעמב ןוידה ךרוצל 

חמצ ,םיקיתו םיזנכשא ידי־לע רקיעב סלכואמה ,הז דמעמ םג .הנידמה תישאר תפוקתל 

לשב םג ומכ ,תוטילאל הקיזה לשב .(תונכוסה ,אבצה) הינונגנמ ךותבו הנידמה תוסחב 

םזילרבילב םילגודה ־ שדחה ינוניבה דמעמה ישנא ןיבמ םיבר םמצע ואר ,םיריכש םתויה 

העדות וחתיפ אלו ,םילעופה דמעממ קלחכ - ילכלכה םוחתב םזילטיפקבו הקיטילופב 

עיבצמ ןהילע ,תודחא תועפות תריקס ךמס־לע .םינומשה תונש דע תנחבומ תידמעמ 

ךותב םייעוצקמ םיקבאמ) שדחה ינוניבה דמעמה תוחתפתהב ךרד־ינויצ לעכ רבחמה 

הז דמעמ יכ הנקסמה תרזגנ ,<צ"רמו ש"ד ,י"פר תוגלפמ ,"דוסיה ןמ" תצובק ,תורדתסהה 

.יתוברתהו יטילופה דסממה ילתוכ ךותמ וישנא לש םיילכלכה םיסרטניאה תא םדקל הטנ 

ףרח .הקיטילופלו הלכלכל תטשפתמ איה ונממו ,תוברתה םוחתב רקיעב הלודג ותעפשה 

שדחה ינוניבה דמעמה ןיא ,(הטרפהה תובקעב ,לשמל) תונורחאה םינשב ותומצעתה 

.הקיטילופב יטננימוד 

אשונ .תילארשיה תואיצמה לש רתוי "םיכר" םיטביהל םג ורפסב סחייתמ תרופ־ןב 

תויגוסל הקיזב רפסה ךרואל רכזומו בש ,תיתטיש הרוצב ןודינ וניאש םגה ,לשמל ,רדגמה 

.םיילכלכ םיבאשמ לע תולעב וא הדובעה קושב תופתתשה ,תיתחפשמ הדובע תקולח ןוגכ 

יברעה רזגמה לש יסחיה ולקשמב הדיריהו תיברעה תונגרובה אשונ הכוז המוד לופיטב 

.תימוקמה הלכלכב 

חונזה ךא ,בושחה אשונה ביבס בר רמוח ןוגראב איה רפסה לש תירקיעה ותמורת 

םינווגמ םיטביהב בחרנה קוסיעה עקר לע .לארשיב ינוניבה דמעמהו תונגרובה לש ,תיסחי 

־תדימב רתפנש ,רסחה טלוב ,בושייה תפוקתל עגונב רקיעב ,הלכלכו הקיטילופ לש 

תואיצמה לש םייחרזא םיטביהל ולוככ ובור שדקומה ןויד .תרופ־ןב לש ורפסב המ 

,ןכא .םוחתב יגולויצוסה רקחמה ףונב ןוויג ,קפס אלל ,וניה תע התואב תילארשיצראה 

תויועמשמ םהל הנקמה הנוש רוגסמב הז רפסב םיכוז ,דואמ םירכומ םקלחש ,םיבר םירקחמ 

רפסה ךרואל םיחתונמ תונושה תופוקתה ןמ םייטסיצילבופו םייתורפס םיטסקט .תושדח 

.תילארשיה תונגרובה וזכרמבש ףרצת ללכל םירבטצמו 

תירקיע הלאש .תובר תולאש תאלעהל סיסב הווהמ רפסב תאבומה תבחרנה הריקסה 

,ךכ .םיראותמה םינושה םיכילהתה לש םתווהתהל םימרוגב תעגונ רואיתה ןמ הלועה 

םוחתב םילעופה תוגלפמ ןיבל תונגרובה ןיב המצועה יסחי תלאש ןיעל תרקדזמ ,לשמל 

לש תויטרואיתה םהיתושיג .הינווגל תילארשיה תוברתבו ,דובירה הנבמב ,יטילופה 

דבורב חותינה ךשמהל םיסב עיצהל תויושע ,רפסה תישארב תורקסנה ,סמאיליוו היידרוב 

םהיתובקעבש ,ףקיה־יבחר םיכילהת לש םתוחתפתה םצעב תעגונ תרחא הלאש .יתוברתה 

ןוגכ תועפות .תילארשיה תואיצמב תונגרובה לש יסחיה הלקשמ ינוציק ןפואב הנתשה 
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,תיביטמרופניא העיבקכ רפסב םירכזומה ,"הטרפה" וא "םיילכלכ םילוקישמ קושה יוניפ" 

רושקה ,יתדעה דמימה אוה חותיפ ןועטכ הארנש רחא אשונ .דקוממ ןויע םינועטכ םיארנ 

,רשקהה תמרב .לארשיב יתרבחה רדסב היתויועמשמלו תונגרובה תוחתפתהל קודה ןפואב 

בצמ ןוגכ ,םייללכ םיכילהת לש םהיתועפשה תא רתוי תיתטיש הרוצב ריהבהל ןתינ 

חינהל ריבסש ,תוברתבו הלכלכב תוילבולג תועפשה לש ןתובחרתה וא ךשמתמה שוביכה 

תילארשיה הריזהש יפ־לע־ףא .תונודינה תועפותה יבגל תועירכמ תועפשה םהל שיש 

תוגרוחה תולאשב ןויד ךרוצל ןחוב־הרקמל קר תכפהנ הניאו ,ותילכתו ןוידה אשונ ,דניה 

תוברתכ תונגרובל תורושקה תויללכ תויגוס םג רפסה ןמ תולוע ,ןודינה רשקהל רבעמ 

םג ומכ תויפיצפס תולאשב יתטיש ןויד לע םנמוא השקמש ,תירוטסיה הריקס .ימויק בצמכו 

הלא תויגוס לש ןתאלעהל היירופ אצומ־תדוקנ ,תאז םע הווהמ ,יטרואית חותיפ לע 

.םיידיתע םירקחמב 

.אשונב םיניינעתמל בר עדימ קפסל ידכ וב שיו ,ידמל ריהבו אירק וניה רפסה 

ילמרכ־פיובנריב הנפד 

הפיח תטיסרבינוא 
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ילארשי ינוניב דמעמ לע :'םינופצ' ילמרכ־םיובנריב הנפד 

.םידומע 273 .ס"שת .תולוכשא תיירפס ,סנגאמ :םילשורי 

םיבושח םיאשונ לע םירוביח תונורחאה םינשב הקיפה תילארשיה היפרגונתאה 

,םייברע םיירפכ ברקב םד־תמקנ לע ,םיכנ םידלי לע ,תוימואל־תויתד םישנ לע :םינווגמו 

לע ,םירווע לע ,םילאוסקסומוה לע ,םילשוריב םיברעו םידוהי יסחי לע ,םיוודב ייח לע 

לע ,היספליפא ילוח לע ,םינקז לע ,תויתרוסמ תויחרזמ םישנ לע ,וקורמ יאצוי לש תונומא 

םינתונ םירקוחהש אוה הלאה םירוביחה בורל ףתושמ טלוב וק .דועו ,םינואיזומב השענה 

.רזלו יטוזקאל בשחנש המב אקווד םיקסועו ,םהלש הנילפיצסידב םיקומע םייוואמל רורד 

קוסיעה טלוב םיאשונה תמישרב .טעומ וניה יתרגשל בשחנש המב יפרגונתאה קוסיעה 

תיחרזמ־אלה ,תיתד־אלה ,תישנ־אלה תידוהיה הייסולכואה לש םייחה תרגשב טעומה 

וניא טעמכ תילארשיה הייסולכואה לש בושחו לודג שוג .תינפוג הניחבמ תידוחיי־אלהו 

יפרגונתאה לעפמה לש ותובישחמ עורגל ידכ וז הרימאב ןיאש םגה ,הלאה םירקחמב חכונ 

.וללכב ילארשיה 

תפסות דוע קר ןאכ ןיא .תדחוימ בל־תמושתל יואר ונינפלש רפסה ,הז עקר לע 

ראתל רידנ ןויסינ אלא ,תילארשיה הרבחה לש תידדצ הטמסב "יפרגונתאה יוסיכ"ל 

ייחב קסוע ילמרכ־ םיובנריב הנפד לש רוביחה .ישאר ילארשי בוחרב השענה תא ןיבהלו 

אשומ הווהמ אלא ,דואמ הצופנ קר הניא וז הבכש .היוצמה תינוליחה תילארשיה תונגרובה 

הבכשל ספטל םיחילצמ םניאש הלא .הלודגה התובישח הזבו ,וילא םיפאוש םיברש יוקיחל 

.רפסה םשכ ,גולגלב הלוהמ האנק לש המינב ,"םינופצ" הינב תא תונכל םיגהונ וז 

יפרומאה וביט בקע השק םג איה .תובישח תלעב הניח המצע לע הלטנ תרבחמהש המישמה 

םיליגרה תודשה ישנא תמועל "םינופצה" לש הובגה ידמעמה םוקימה בקע ןכו ,הדשה לש 

,םהלשמ םיכומנ תודמעמ ינב רוקחל בורל םיפידעמ וללה .םיפרגונתא־םירקוח לצא רתוי 

.רתוי הלק ךומנ דמעמ ילעבל תירקחמה השיגה ןכש 

,םינש רשעמ רתוי ינפל ג ביבא תמרב הלש הדשה־תדובע תא הלחה ילמרכ־םיובנריב 

ןיידע םירכינ רוביחב .רואל הנורחאל אציש הז רפס בתכנ וסיסב לעש טרוטקוד הקיפהו 

,םעפ־אל תוילאיווירט ,תויוסחייתה :יאטיסרבינוא ראות תלבק ךרוצל הדובע לש םינמיס 

תתל ילבמ ,תיאקירמאה תואיצמה םע תורזוח תואוושה דחוימבו) תיטנוולר־וליאכ תורפסל 

לכ וליא המישרמ תויהל הלכיו ,רתויב הכורא רפסה ףוסב תורוקמה תמישר :(לנויצר ךכל 

םיניינע חתפמ תנכה ,רתוי הבושחו תרחא הכאלמב ;ןיינעל ויה הבש םיטירפה תואמ 

לבוס רפסה ,ףוסבלו ;למע םמצעמ וכסח אקווד רואל־האצוההו תרבחמה ,ליעומו טרופמ 

,הז לכל רבעמ ךא .יגולויצוס גושימ לש הפיטע בקע תינכרא הביתכמו תוטעמ־אל תורזחמ 

.שממ לש רבד דמול הלא םימוסחמ לע רבגתמש ימ ־ רתוי הברה בושחו 

םירשע תואמ שולש לש רקס תרבחמה לש הרקחמ ללכ םינש־תבר הדש־תדובע דבלמ 

תעב הייסולכואהמ 100/0־כ לש הובג רועיש םיווהמש ,ג ביבא תמרב בא־יתב השימחו 

המכ תאז־לכב ונל םירסמנ ךא ,טרופמב רפסב םימכוסמ םניא רקסה ינותנש רזומ .רקחמה 

דחי םייח 800/"־מ תוחפ אל ־ הנוכשב החפשמה ייח אשונב :המגודל ,םיבושח םינותנ 

םינמלא וא םישורג ,םיקוור םניה םידדוב םיזוחא קרו ,םידלי םע בורל ,םיאושנ גוז־ינבכ 

תוחפ אלל ;(הטיסרבינואל ותברק בקע רוזיאב תוריד םירכושש םיטנדוטס םניה רתיה) 
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הנוכשב תמייק ;(ילוכו םיחא ,םירוה) הנוכשב החפשמ־יבורק שי םיבשותהמ 30"/0־מ 

םיכמות הנוכשב םירחובהמ 40"/"־מ תוחפ אל ;תיטילופו תיתדע ,תיתלכשה תוינגורטה 

ונופש םישנא ןכו ,ןוכישה דרשמ לש תואכז ילעב םיריעצ תוגוז הברה שי ;ןימיה שוגב 

יפ־לע תגצומ איהש יפכמ תוחפ הברה הדימא הייסולכואה ;הסירהל ודעונש תונוכשמ 

תשיכרל םירוהב ועייתסה םיבשותהמ 700/"־כש הכירעמ תרבחמה ;הלש ינויזיוולטה יומידה 

.םירישע םניה 100/0־כ קרו ,םייפסכ תובוח שי םיברל ,םהיתוריד 

איה ,הז רקחמב תרייטצמ איהש יפכ ,תילארשיה תונגרובה תנומתב תפלאמה הדבועה 

םתובישחב םילבגומ תבחרומה החפשמה אשונ ןכו תילכלכה"תיתרבחה המרה אשונש 

יבחרבו תומוקה־יבר לש םיירוביצה םירוזאב םימייקמ םינכשהש םיברה םישגפמב .הנוכשב 

דמעמ יניינעב םיעגונה םיאשונ לש הרדס תולעהלמ ןיטולחל םיענמנ םה ,הנוכשה 

עקר ,הקיטילופ ,הקוסעתו הלכשה ;ןוגכ ,גלפמ לאיצנטופ ילעב םיאשונ םניהש ,החפשמו 

תלבקו תונכרצ :ויה חחושל םינכשה וברה םהילעש םיאשונה .אצומה־תחפשמו ישיא 

הטלב תונכרצ לע םירובידב ."הבוט" תיתנוכש תוחרזאו "הנוכנ" תורוה ,םייואר םיתוריש 

ףינס לע םישנה תחא לש הרימא ,המגודל) ההובג המרב תוריש לבקל תצרמנ העיבת 

הפ םישנאה ועגנ רשאכ םג .(168 'ע ,"!ש"לצ ילצא ולביק םיאפורה עובשה" ,םילוח־תפוק 

החישב ,המגודל .ינכרצ ןוויכל טסוה אוה ,םהיניב תוחישה ךלהמב יטילופ אשונב םשו 

הזיא" .םיחטשה תבשות תפתושמ הרכמ לע ,הדפיתניאה לש רשקהב ,יהשימ הלאשנ תחא 

הליו !םהל שי תיב הזיאו ,הלילב תחאב הדגל תעסונ איה" ,התנע איה "?הדפיתניא 

יהשימ לש ימיטיגל לנויצר .ושטשוט םישנאה ןיב םיילכלכה םילדבהה <176 'ע) "!תעגשמ 

רבדהו םינטק םידליהש היה תיגוציי־תיתנפוא ןולס תכרעמ המצעל שוכרל הלכי אלש 

.תיפסכ תלוכי רדעהב םעפ ףא הקמונ אל השיכר־יא .ןולסה לע יוארכ רומשל השקמ 

םילעב לש ,הסנכהו הקוסעת לש בחרה םוחתה לכ לע רבדלמ תויבקעב וענמנ םישנאה 
.דחאכ םישנ לשו 

תרבחמה השקיב הלש רקסב .תורוהה היה םיבשותה ןיב תוחישב בושח אשונ 

הגרדל דרי "יעוצקמה קוסיעה" דיקפת .םתובישח יפל םייתרבח םידיקפת גרדל םירקחנהמ 

.(135 'ע> םלוסה שארל עיגה "הרוהה" דיקפת וליאו ,(ךומנ) 13 דע (.הובג)1־מ םלוסב ,8 

ןכלו םינכשה ןיב יתרבח חתמל רוקמ תווהל לוכי היה הלכשההו הקוסעתה אשונש םשכ 

,אימחמ־אל ידמעמ אצומ לע םיטרפ ףושחל לוכי היה תבחרומה החפשמה אשונ םג ,םלעוה 

ףתושמ אשונ וויה םידליו תורוה ,אסיג ךדיאמ .םינכשה ןיב חישה ןמ אוה ףא אצוה ןכלו 

ופתתשה ןכו ,םידליל הרשעה־יגוח לע םהיניב תובר ורביד םינכשה .תונכרצ ומכ ,יולג 

לש המרונ הטלש םישנאה ברקב .םירוהל תונותיעו תורפס וארקו תורוה יגוחב לעופב 

בצמל המודב ."ךירצש ומכ ירמגל לפטל" ,תחא םא האטבתהש יפכו ,"הנוכנ תורוה" 

קומינה .יפסכ רוסחמב דלימ הרשעה־גוח תעינמ קמנל ליבק היה אל ,םיצפח תשיכרב 

אשונ רשפא ךכ .גוחב ףתתשהל ברסמ דליהש היה תימוקמה תוברתב דיחיה ריבסה 

לש םהיתונוצר קר ויפלש יומיד ךכל הוולנו ,תודימא לש יומיד ללכה לע ליטהל םיגוחה 

םירוהה ןיב הטקש תורחת הררש .תילכלכה המרה אלו ,תוחפשמ ןיב םילידבמ םידליה 

תונכשה תחא .רתוי בוט הרוה ימ ,הרשעה־יגוח רתוי וידליל קינעי ימ הלאשה ביבס 

ול ןיא ,דובא דלי אוה לבא ,ןובנו ינורשיכ דלי" ,םיגוחב ףתתשה אלש דלי לע הריעה 

םתוגהנתהב םיפקשמש ימכ וספתנ םידלי .(150 'ע)"גוח םושל ךלה אל אוה םייחב .סנא'צ 

חירפהל גהנש ,הדלי לע הריעה תוהמיאה תחא ,ךכ .החפשמה לש (status) בצימה תא 
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'ע)"תיב ןימ הזכב לדג אוהש ובשחי .םיענ אל" ,בוחרה רבעל ותריד ןולחמ יאנג־תולימ 

המ דיגהל יתחכש ,אמא יוא" ,ןגב ומוי תא ומכסב ,ומאל הדרחב רמא רחא דלי .(145 

תורחתב תוכז־תודוקנכ ,םהיגשיה תועצמאב ,ושמיש םידליה ."הכונח לע יל תרמאש 

לש דחה היוטיבכ וא ,םירוהה לש תדבוכמ תימצע הגצהל ושמיש םה .םירוהה ןיב בצימה 

.(145 'ע> "תימצע הגצהב רזבא" םהל שמיש דליה ,תרבחמה 

.םיבשותה ןיב תוחישל ףתושמ היהש ישילשה אשונה התייה "תיתנוכש תוחרזא" 

דעו לש תוצרחנב ,םירדוהמה תוינקהו יוליבה יזכרמב ,םתנוכש תוכיאב ואגתה םישנאה 

ןמזוהש דעו תובישי ויה .הייריעה לומ םיימוקמ םיסרטניא לע הדימעב םהלש הנוכשה 

דגנ ץרמנ קבאמ הללכש ,תימוקמה הירוטסיהה תא וריכה לכה .יאנותיע רוקיס ןהילא 

תויבמופ תויוליעפ ונגרא םיירחסמ םיפוגו הנוכשה דעו .הנוכשה דיל תורבק־תיב תמקה 

יפלא ןהילא וכשמש ,המודכו ןורכיזה־טוי ןויצ ,הכונחו תוכוס תוגיגח ןוגכ ,תובר 

.םירגובמ ינומה םג ,םידלי דבלמ ,ופתתשה יתליהקה זכרמה ןגראש תויוליעפב .םיפתתשמ 

ןהב היה אלש הלאכ קר ךא ,תוימואל תוסייגתה תולועפב םג האטבתה תימוקמה הוואגה 

רושימבו .(םיפורשה למרכה תורעי לש םמוקישל המרתה ןוגכ)גלפמ יטילופ לאיצנטופ 

הרקויה יומידל םאתהב םיריידה תוגהנתה לע ודיפקה םיתב ידעו :רתוי םצמוצמ 

.(םיניינבב םיפתושמ םירוזאב יונה תרימשו תוטקש תועש לע הדפקה)ןירקהל ולדתשהש 

םעפ הגהנש הכובמב הרפיס תחא השיא .יוקיחל תפומ לעכ םתנוכש לע ורביד םישנא 

ג ביבא תמרבש ודיגי םישנא ,ימצעל יתרמא" :הפיסוהו ,הנוכשב תזרפומ תוריהמב הבכרב 

(117 'ע)".םיעגושמ ומכ םיגהונ 

תוניינעמ תוטטיצ לש רשוע דבלמ .תונכש יסחי לש םביטב ןד ,רפסב הפיה ,בי קרפ 

תוגוז ןיב םיסחי לש םיטרופמ םירואית הז קרפב שי (רפסה יקלח רתיב םג תורזופמה) 

,תובר םינש וכשמנש ,לוכיבכ־תויודידיש העיבקב רמוחה תא תמכסמ תרבחמה .םינכש 

.תיפיצפס הרזע תגשה םשל ,(instrumental) תינרישכמ ,תיקלח תוסחייתהב ונייפאתה 

טועימ תא תנייצמ תרבחמה .בר היה אל ידדהה ןומאהו ,תלוזב יתימא ןיינע טעמ ךא היה 

רבעמ תלוזב תוניינעתה טועימ לש רשקהב תאז תשרפמו ,םינכש ישגפמב תוליכרה 

הנכמ תרבחמהש המ ךרוצל םינכשב בר שומיש היה ,הז תמועל .תישעמ תועייתסהל 
תונכשה יסחי :רחא חוסינב .(107 'ע) "יתנוכש־יתרבחה םלועל תוכייתשהה שומימ" 

תרבחמה .ומצע יניעבו תלוזה יניעב יתרקוי יומיד חתפל לוכי םדא הבש הריזכ םישמשמ 

ןיב םישק תושגר לש ןובילו רוריב ,הפישח לכ ןיא בורל ךא ,םינכש ןיב םיחתמ תראתמ 

ןיאו) הנוכשהמ הריקע ףס לע םידמוע םישנא רשאכ קר .םינפ־תדמעה הברה שי .םישנאה 

םילוע םיחתמה ,(הנוכשהמ םיבשותה לש תיללכה ןוצרה־תועיבש בקע ,הצופנ העפות וז 

םתביזע לע ועידוהש םינכשל הינוריאב ריעה והשימ .יולג יוטיב םילבקמו חטשה ינפל 

רפסהו ,תונכשה יסחי לע קרפה .(206 'ע) "םכב עיקשהל יאדכ אל רבכ זא" ,הבורקה 

.תובושח תותימא ףשוחו קמועל ןחוב ,וללכב 

תנשוימ ,"תיעדמ תויביטקייבוא"ל תרתוחו תקפואמ ילמרכ־טיובנריב לש התביתכ 

םייפרגונתאה םינותנה םא ,ונינפלש גוסהמ יתוכיא רקחמב םלוא .חבשל היואר ךא טעמ 

תונשרפל .הזיתל תיעמשמ־דח החכוה ללכ־ךרדב םיקפסמ םה ןיא ,רתויב םירישע םניא 

תוירואית יתוכיא רקחמב בורל םיוולנ ,םביטמ םייקלח םניהש ,םייפרגונתא םינותנ לש 

לבוקמ ןכל .ישיאה יכרעהו ימויקה ומלוע יוליג ־ הלאמ בושחו ,רקוחה לש םייומידו 

לע לקהל ידכ ,ארוקה ינפל ומלוע תאו ומצע תא ףושחי רקוחהש הז גוסמ םירוביחב 
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רמוחה לע קר ןעשיהל אל תנמ־לעו ,רקחמה תונקסמ לש ןתופקת רבדב תרוקיבהו טופישה 

םשור תרצוי ךכבו ,תאבחתמ תבתוכה ונינפלש רפסב .(ועבטמ עוטקהו יקלחה)יפרגונתאה 

,רהצומ יכרע טופישמ ףח רפסהש יפ־לע־ףא .תילאירוספורפ־תיתוכמס הביתכ לש רתוימ 

בושח .הדילסב ןתוא וטפשיש (םמיע הנמנ ינאו) םיארוק שיש תויוגהנתה וב תוראותמ 

המל רושק ,שרופמב תאז רמול ילבמ וילא הליבומ תרבחמהש ,הז טופיש םא תעדל ארוקל 

.(הלש םיישיאה "יתרבחה םלועה"ו םיכרעה ,תודמעה) רקחמל האיבה המצע איהש 

םירבד הילע רמול אל - היוצמ תילארשי תונגרוב לש יווה ראתל הרתח תרבחמה 

החוסינכ ,"ילארשי ינוניב דמעמ לע" והשמ רמול השקיב איה .התוא טופשל אל ,םילילכמ 

אהב ינוניבה דמעמה לע רמול שיש המ לכ תא תוצמל ילבמ ,רפסה לש הנשמה־תרתוכ לש 

םיאשונב ויתודמע לש וא ינוניבה דמעמה לש יטילופה םוקימה לש רוריב ןאכ ןיא .העידיה 

לולכמ ךותמ עטק לע רוא ךפוש אוהש ךכב הצוענ רפסה לש ותובישח .םיירוביצ 

תיבה לש האלמה תויטרפל ץוחמ יוצמש עטק ותוא ,ינוניבה דמעמה לש תויוגהנתהה 

הכ הניא ג ביבא תמר .םירוגמה תנוכש לש תיסחיה תויטרפה ךותבו תיניערגה החפשמהו 

שיו - םיבר םילארשי לש יווהה תא תפקשמ איה .ןימאנש םישקבמ היבשותש יפכ תדחוימ 
.החוד הז יווה אצמיש ימ 

ןשד המלש 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Paul Gilroy Against Race: Imagining Political Culture
 Beyond the Color Line. Cambridge, Massachusetts: Harvard University

 Press. 2000. 406 pages.

לש ועזג .םיעבצ־רוויע תויהל בייח הרואנ תיטרקומד הרבחב חרזא יכ םינימאמ םיבר 

לע הרימש קר יכ םינימאמ םירחא .ותוישיא וא ותוהז תנבהל חתפמ תווהל לוכי וניא םדא 

תריציל סיסבלו הוואג לש רוקמל תיעזגה תוכייתשהה תכיפהו תיעזגה תוהזה תויזכרמ 

וריתוהש תוקלצה ןמ ררחתשהל םיטועימל ורשפאי תיתוברתו תיתרבח תוירדילוס 
האמב תוינחצרה היתוחולשו הרשע־עשתה האמה לש תינעזגה תיפוריאה תרוסמה 

ןתינ המוד חוכיו ;םירוחש ידומיל לש םוחתל ןבומכ לבגומ וניא הז חוכיו .םירשעה 

םיטועימ תוצובקב ןכו תילאוסקסומוהה הייליהקב ,תיטסינימפה העונתב םג אוצמל 

תטיסרבינואב םייאקירמא־ורפא םידומיללו היגולויצוסל רוספורפ - יורליג לופ .תורחא 

דיחיה ןוכתמה והז ותעדלש ןוויכמ ,םיעבצה־ןורווע ידיסחל ולוק תא ףרצמ - לי 
.םזינמוהל 

הירואית לכמ ילוא רתוי בוט המיגדמ הינטירבב רוחש רטוש לש וייחמ הטודקנא 

סובוטוא תנחתב חצרנ ןודנול בשות 1.םיעבצה־ןורווע דעב םינועיטה תא תדמולמ 

הלפיט אל הרטשמה יכ ררבתה הריקחב .םינבל םינעזג ידי־לע ןודנול חרזמ־טורדב 

םירטושה דחא .לשוכה יתרטשמה לופיטה דגנ וניגפה םינוגרא לש הרושו ,הרקמב הכלהכ 

:ןעט ,ךכ־רחא ןייאורש - רנרט ילסל - רטושה .רוחש היה םיניגפמה ידי־לע ףקתוהש 

יכ אקווד יב ורחב םה .םירוחש םיניגפמב ללכ יתנחבה אל .םינבלה םיניגפמה הלא ויה" 

רחבנ עודמ" :תובקונ תולאש לואשל ידכ הז עוריאב שמתשמ יורליג ".דגוב יב ואר םה 

לש התועמשמ יהמ" "?דגובכ ספתנ אוה יכ ףקתוה םאה "?ןברוקכ רנרט ילסל אקווד 

םיניגפמה ןיאה" "?ךייתשמ אוה וילאש עזגב דוגבל לוכי םדא םאה "?הז רשקהב הדיגב 

הקיגול התוא םיצמאמ ,ורוע עבצ לשב אקווד ןברוקכ וב םירחובה ,הרואכל םייביסרגורפה 

"?םיחומ םה הדגנש תינעזג 

לש הנבה .ןועיט ססבל תולוכי ןניא ,ויהיש לככ תופי ,תוטודקנא יכ בטיה ןיבמ יורליג 

תנבה דחוימבו ,תוהזה גשומ לש הנבה תבייחמ דקפתמ אוה ובש ןפואה לשו עזגה גשומ 

רבחכ תיביטקלוקה ותוהז ןיבל םדאה לש תישחומה תילאודיווידניאה תוהזה ןיב חתמה 

.הוואג לש רוקמכ תיעזגה תוהדזהה דגנ דיחי טשפומ ןועיט איבמ וניא יורליג .הליהקב 

ןיבל תיטסישפה תונעזגה ןיב ינבמה ןוימדה תא 4־ו 3 םיקרפב חתנל רחוב אוה ,הז םוקמב 

םיטועימה תועונת יכ דשח הלעמ הז ןוימד 2.םיטועימ תועונת לש תיביסרגורפה תויעזגה 

.51-49 םידומעב תאבומ הטודקנאה 

שמשל ךירצ עזג יכ תסרוגה היגולואידיאה תא ןייצל ידכ "תיביסרגורפ תויעזג" גשומב שמתשמ ינא 

תוסחייתה לכ ןייצל ידכ raciology גשומב םיתיעל שמתשמ יורליג .תיתצובק תוהדזה לש דקומ 

תוירדילוס לע ססובמ אוהש ןיבו תינעזג היגולואידיא לע ססובמ אוהש ןיב ,תוהז לש סיסב לאכ עזגל 

יורליג לש ותסיפת תא תאטבמ אלא ,תירקמ הניא הזכ ףתושמ יוניכ תריחב .יעזג טועימ ינב ןיב 

.םויכ םייעזגה םיטועימה תועונת תאו תיפוריאה תונעזגה תא דחאמש והשמ שיש 
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- םיעבשומה םהיבייוא לש םינייפאמ וצמיא ,םירוחשה תעונת דחוימבו ,תויביסרגורפה 

.םייפוריאה םינעזגה 

.םזיצאנה ידי־לע החפוטש תיביטקלוקה תוהזה לש הינייפאמ תא ןחוב יורליג 3 קרפב 

תכיפהבו תילאודיווידניאה תוהזה תקיחמב המולגה המצועה תא וניבה םיטסישפה ,ותעדל 

תוהז ,דחא דצמ .הלודג תינגרוא תושיב םיוסמ־יתלב גרוב - תיקנע הנוכמב גרובל םדאה 

איה ,רחאה דצה ןמו ,ןוצר וא הריחב ירפ הניא םתונושש םיטרפ ןיב הדירפמ וז תיביטקלוק 

תורוחש תוצלוחב םידעוצ ךכ .ענמנ־יתלב לרוג־וצ הניה םתודחאש םיטרפ תדכלמ 

ןיב ־ םידוהיש העש ;םינקזו םיריעצ ,םיינעו םירישע ,םינגרובו םילעופ :םיירא םינמרג 

.תונחמל םיאצומ - םינקז ןיב םיריעצ ןיב ,םילעופ ןיב םינגרוב 

לש ןתלחנ םויכ הניה וז תיטסיביטקלוק תיטסישפ הקירוטר יכ המדנ םיברל 

ידיסחש יפ־לע־ףא יכ איה יורליג לש תויזכרמה תונעטה תחא .תוינוציק םיילוש־תוצובק 

תיפוריאה תונעזגה ידיסחמ םיבושח םינבומב םינוש תיביסרגורפה תיעזגה הקיטילופה 

המודב ,םירוחשה לש עזגה תקירוטר .תועונתה יתש ןיב ינבמ ןוימד שי ,תיתרוסמה 

־םתריחב ירפ םניהש םילדבה - םיטרפ ןיב םילדבהה תא תנייאמ ,תיטסישפה הקירוטרל 

םאתהב הרוצ הנשמו תחתפתמ ,תימניד ,דניה תילאודיווידניאה תוהזהש דועב .םה 

רבכ עבקנש דסב טרפה תא תעבקמ תיעזגה תוהזה ,טרפה לש ויתוטלחהלו ויתוריחבל 

ותדהא תא ריבסמ הז חותינ .רוויע לרוג ירפ ,תיטטס ךכיפל ,דניה תיעזגה תוהזה .ותדילב 

.תנבואמה תימואלה וא תיעזגה תוהזל הפולח הווהמה ,תולג לש תוהזל יורליג לש הקומעה 

םוקמ ןיב חתמ לע תססובמו תוהזה סיסבכ הירוטירטה לע תרערעמ םילוג לש תוהז 

הניה ,תימואל וא תיעזג תוהזל דוגינב ,תולג לש תוהז .תוכייתשהה םוקמו םירוגמה 

.תושדחתהלו יונישל החותפו הליזנ ,תימניד ךכיפל 

יורליג .םיפסונ םיטביה שי תיביסרגורפ תויעזג ןיבל תיטסישפה תונעזגה ןיב ןוימדל 

ךילהת ןיב ןוימדה לעו תיטסישפה הקיטילופה לש היצזיטתסאה ךילהת לע 4 קרפב עיבצמ 

סרקה־בלצ .תיביסרגורפה תיעזגה הקיטילופה לש היצזיטתסאל הייטנה ןיבל הז 

תא םימיגדמ ,לטשנפיר ינל לש היטרסב וחצנוהש ,תויצאנה תוילרטאיתה קנעה־תוכולהתו 

תוברתב םייתוזח םילמס לש םתויזכרמ .תיצאנה היגולואידיאב הקיטתסאה לש התובישח 

למיס רשאו םייאמו יטואכ םלועל רדס איבהש למס היה סרקה־בלצ .תירקמ הניא תיצאנה 
תדחוימ תובישח התייה וז תיטתסא תוברת תרגסמב .תימואלה־תיטילופה תודחאה תא 

סותימה לש היצזיטתסאה .תיטילופה תופתתשהה ךילהתמ קלחכ ףוגה־תוברתלו ףוגל 

לש יצאנה דועיתב םלשומ שומימ ידיל ואב ,ידרונה םזיאורהה לש דחוימבו ,יעזגה 

.1936 תנשב ןילרבב הדאיפמילואה 

תיביסרגורפה תויעזגה תא םג יורליג תעדל ןייפאמ םזיצאנה לש םזיציטתסאה 

לש התובישח תא ,תומהלתה אלל ךא ,תויתרוקיבב םיגדמ יורליג .5 קרפב תראותמה 

וז תוברת ןיב ןוימדה תאו ,תיאקירמאה הרוחשה תוברתה תרגסמב הרוחשה ףוגה־תוברת 

טרופסב םיקסועה םינוסח תופוג לש יתוזחה גוצייה .יטסישפה רטשמב ףוגה־תוברת ןיבל 

תוהזה לש הלא םיגוציי .השדחה הרוחשה תיעזגה תוהדזהה תשוחתל סיסב הווהמ ןימב וא 

םיילילש םייטילופ םירסמל רבעמ םלוא .םייטסיסקסורטה תובורק םיתיעל םניה הרוחשה 

הקיטילופ לש היצמרופסנרט יורליג תעדל םיגציימ הלא םיטביה ,םירחא וא הלא 

הקיטילופ־ויבה .רוחשה ףוגה ידי־לע רדגומ וז השדח תוברתב רוחשה םדאה .הקיטתסאל 

תונעזגה לש הלאמ תונוש תויביטמרונ תוחנהמ ןבומכ תאצוי תיביסרגורפה תיעזגה 
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תיפוריאה תונעזגה לש םייזכרמ םיטביה םישמ ילבמ תצמאמ איה הז םע דחי ךא ,הנשיה 

דקומכ עזגה תא שוטנל שי יכ יורליג לש תיזכרמה ותנקסמ תעבונ ןאכמ .תיתרוסמה 

.יביטקלוק תוהדזה 

תוללוכה תונווגמ תונילפיצסידב שמתשמה רישע חותינ וניה יורליג לש חותינה 

אוה רשאכ חונב שח יורליג .היגולויצוסו היפוסוליפ ,הירוטסיה ,תורפס ,תונמוא תרוקיב 

םדאל .לגהו טנק לש םייסלק םיטסקט חותינל וננמז־ינב לסרודכ יטרס חותינמ רבוע 

רשועה םא רהרהל אל השק ,תיטילנא היפוסוליפב איה תירקיעה ותרשכהש ,ינומכ 

הנעט ןכא ססבמ ,תעצעוצמו תלתופמ ןושלב תובורק םיתיעל אטובמה ,ילאוטקלטניאה 
תויביסרגורפה תויעזגה תוירואיתב והשמ שי םאה .תיביסרגורפה תויעזגה דגנ תיללכ 

לע רוזחל םייביסרגורפה הידיסח תא בייחמה תיעזגה תיביטקלוקה תוהזה גשומבו 
?םייפוריאה םינעזגה לש םהיתויועט 

תוהדזה דקומכ עזגה דגנ יללכ ןועיט יכ אוה ילש דשחהש רמוא ,וז הנעט ססבל ילבמ 

,תיתד ,תיעזג ,תימואל תויהל הלוכי תיביטקלוק תוהז .ןולשיכל ןודינ יביטקלוק 

־ היגולואידיא וא םואל ,עזג ,תד - תיביטקלוקה תוהזה םיסב .תרחא וא תיגולואידיא 

.תרחא וא תיטתסא איה םא ,תימניד וא תנבואמ הניח וז תוהז םא ומצעלשכ עבוק וניא 

,ןכל .תיטנוולרה הליהקה ירבח לש רתוי םיקומע םיכרצ ידי־לע םיעבקנ הלא םינייפאמ 

תיתצובקה תוהדזהה דקומ םא ומלעיי אל םיטועימ תועונת לש םזיציטתסאהו תונבואמה 

סחיב תיללכ הנעט ססבל ילבמ .תרחא תיתצובק תוהז חתפתת ומוקמבו םלעיי תיעזגה 

ףסוא רדגב יורליג לש ורפס רתונ ,תורחא תויוהזמ ןחבומב תיעזג תוהז לש הייפואל 

םלוא ,תיביסרגורפה תיעזגה הבישחב תומיוסמ תונכס םיגדמה בושחו ןיינעמ תוטודקנא 

לש סיסבכ עזגה תא חונזל שי היפלש תינתפאשה הזיתה תא ססבל ןויסינב לשכנ אוה 

.תיביטקלוק תוהז 

לארה ןולא 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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ץבר חצר 

תויטילופ תוחיצרו ןיבו חצר - יטילופ חצר ףרוע)ןמביל סלר'צ והיעשי 

.דבוע םע ,לארשי רקחל ןיבר קחצי זכרמ ,בירקת תרדס :ביבא־לת .ןוכיתה חרזמב 
.םידומע 160 .1998 

ןיבר קחצי דגנ רשקה ־ םיהולא םשב חצר ןמדירפ הניעו ןיפרק לאכימ 
.םידומע 375 .1999 .יצרא דה ,ןתיב הרומז :ביבא־לת 

 Yoram Peri (editor) The Assassination of Yitzhak Rabin
 California: Stanford University Press. 2000. 386 pages.

םינויע ־ היטרקומדו תוימואל ,סותימ :תקולחמב ןורכיז ףרוע)גרבנירג בל 
תטיסרבינוא ,יתרבח רקחמל ירפמה ןוכמ תאצוה :עבש־ראב .ץבר חצר תובקעב 

.םידומע 169 .2000 .בגנב ןוירוג־ןב 

חצר לע םירפס העברא ונלש םירפסה ףדמ לא ופרטצה רצק ןמז־קרפ ךותש הדבועה 

רשאמ תוחפ אל רבסה תשקבמ םהינימל תע־יבתכב םיטעמ־אל םירמאמ ועיפוהו ץבר 

הדיחה תא רותפל רשפא ,הרואכל ?הזה הביתכה ץרפ לש ורשפ המ .ומצע חצרה 

לש תיסחי הטושפה היגולונכטה ןיבל ,"ריחמ" ,"ינויצסנס" אשונ ןיב שגפמה תועצמאב 

הז םגו ,ןויע־ימי לש ירפ םניה םירפסה ןיבמ םיינש .בושחמהו בשחמה ןדיעב םירפס רוציי 

,תיאנותיע הדובע ירפ וניה םהיניבמ דחא .םוסרפ ןברדמו לקמש םרוג תווהל יושע 

,רבעשל ןותיע ךרוע ידי־לע ךרענ ףסונה רפסה .קחשמה םש איה תוריהמ - תונותיעבו 

םילק םה ,הלא םירבסהב תמא לש תמיוסמ הדימ שי םא םג .הז ללכל אוה םג עדומש 

תניחבמ השמיש םירפסה תביתכש וז הרצק הריקסב ןועטל תשקבמ ינא .ידמ םיינטשפו 

הרבחה תא ומכ ,םתוא ףיצהש תובשחמו תושגר לש ץרפ יוטיבל קיפא םהיכרועו םהיבתוכ 

םיבר םירמאמב ועבוהש תובשחמה קמועב עוגפל ילבמ .חצרה תובקעב ,הלוכ תילארשיה 

,םירמאמה לש תיעדמה םתוניצרמ התחפה לש קיז לכ אללו ,הלא םיפסואב םילולכה 

לאכ וללה םיצבקה לא סחייתהל עיצהל תשקבמ ינא ,םיארוקה תא רישעמ עירכמה םבורש 

,החצנה ירקחמ :תדחוימ הביתכ תגוס 
תמחלמו יניס תמחלמ רחאל לארשי תא ופיצהש תומחלמה ימובלא תא הריכזמ וז הגוס 

,החצנהה ירקחמל ןוחצינה ימובלא ןיב םינכתבו הרוצב ינוש קפס אלל שי .םימיה־תשש 

יתש .הלא החצנה תוגוס לש תובישחהו ןוימדה לע עיבצהל תשקבמ ינא ,תאז תורמל ךא 

הרבחה לש חורה־יכלה דועיתל הנושאר הגרדממ תובישח תולעב ןמצעלשכ ןניה תוגוסה 

ודעית ןהיתש :תושגר ץרפ לש רצות ןהיתש :םייטמרד םיעוריא לש תותיעב תילארשיה 

ןמזה די תא ,ןיאש בוטו ,ןהב ןיא .םיעוריאל דואמ בורק הספתנ איהש יפכ תואיצמה תא 

תואיצמה ןחבמ לש הביטקפסרפב חכשיהל יוארהו רכזיהל יוארה תא תנייממו תכרועה 

הבר הדימב אלא ,תואיצמ תודעתמ קר אל ןהיתש :םיעוריאה תובקעב התווהתהש 
.הבוציעב תופתתשמ 

םישקבמ ,םיארוקה ,ונא ,הז םע .תושיגו תועד לש המרונפ םעבטמ םניה םירמאמ יצבוק 
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רואל אצי רשאו ירפ םרוי ךרעש רפסה םש אוה ןיבר חצר .ךרועה תנווכ תא ץלחל דימת 

,םירפסה תורתוכ .הנשמ־תרתוכ רפסל ןיא .הינרופילק ,דרופנטס תטיסרבינוא תאצוהב 

תיזכרמה הזיתה לע וא/ו רפסה לש ונכות לע זמרל תושקבמ ,תורתוכ־תתה םיתיעלו 

רשקה - םיהולא םשב חצר ,ןמדירפ הניעו ןיפרק לאכימ לש םרפס תרתוכ ,לשמל .ולש 

תא םיטטרשמ ןמדירפו ןיפרק .רפסה לש הזיתה תא הכותב תלפקמ ,ץבר קחצי דגנ 

־יתב תא םיארוקה ינפל םיגיצמ םה .תיתדה תויחישמהו תואנקה לש ינויערה םלועה 

םייסקודותרוא םיגוח ,םינבר ןיב ורשיקש תויתרבחה תותשרה תאו ,וחמצ םהבש הנפלואה 

תיתשתה תא דחי ורציש ,םיינרמש םייאקירמא םירחבנו ולסוא ךילהת ידגנתמ םע םינמנה 

םא םגש הנקסמל ךילומ חותינה ,אוה ךופהנ ;תוירקמ לכ ןאכ התייה אל .חצרל הליבוהש 

ןיא - קדהה לע ץחליש הז היהי רימע לאגיש ,ונייהד - ופוס דע ןנכותמ רשק הז היה אל 

הקדוה ולש םולשה תוינידמו ןיבר ביבס התווטנש תינמואלה־תיתדה קנחה־תעבטש קפס 

תואנקה לע גורטק בתכ והז .טעמכ ומצעמ ץחלנ חצורה לש וחדקא קדהש דע דועו דוע 

םינזואמ םיינוליח הרקב ינונגנמ תיינבב תילארשיה היטרקומדה ןולשכ לעו תיתדה 

חתמ .םיעוריאל דואמ ךומס ושענש םייאנותיע םיריקחת לע ססובמה רפס והז .םייטרקומדו 

םיטוטיצה רשועב רקיעב אלא ,הביתכה ןונגסב קר אל - תורושה ןיבמ ץרופ םהה םימיה 

שיו קימעמ ריקחת לע ססובמ רפסהש םגה .ןמזה תרוזנצ תא ורבע אלש תורימאה יובירבו 

הבש הנושארה תינבתב תאז־לכב יובש אוה ,דיתעב םיבר םירקוח סנרפיש בושח עדימ וב 

ןיבל תיחישמה־תיתדה הנצקהה ןיב שגפמה :תילארשיה תוירוביצב ןיבר חצר רגסומ 
.םלועבו לארשיב םיינרמשו םיינמי תוחוכ 

חצר תרתוכ־תתבו יטילופ חצר תרתוכב הכזש ,ןמביל סלר'צ והיעשי תכירעב ץבוקה 

.תילארשיה היטרקומדה יפוא לש הניחב עיצמ ,ןוכיתה חרזמב תויטילופ תוחיצרו ץבר 

תדגאמה תרגסמה םג תזמרנ אלא - יטילופ חצר - תרתוכב תרדגומ חצרה תוהמ קר אל 

תוחיצר תרגסמב ןיבר חצר לש ומוקימ .תילארשיה היטרקומדל הגאדה :םירמאמה תא 

המוקמב םג אלא ,יפרגואיגה המוקמב קר אל לארשי תא םקממ ןוכיתה חרזמב 
םולח וניה םולשה םולח ,אסיג דחמ .סקודרפ םושמ וז תרתוכ־תתב הב שי .יטילופואיגה 

ץומיא ךות תובלתשה ינפמ הריהזמ תרתוכה ,אסיג ךדיאמ ךא ,ןוכיתה חרזמב תובלתשהה 

תיטרקומדה תרוסמה רדעה לע תזמרמ איה ,קויד רתיבו ,רוזיאה לש תיטילופה תוברתה 

.ןוכיתה חרזמב 

תא דימעמ ,גרבנירג בל תכירעב ,היטרקומדו תוימואל .סותימ :תקולחמב ןורכיז 

.תילארשיה הרבחה לע ויתוכלשהבו ויתואצותב אלא ,חצרה ישרושב אל ןוידה דקומ 

.תילארשיה הרבחה לש תוהזה תיינבמ קלחכ החצנהה תייגוסל רקיעב םישרדנ םיבתוכה 

ארוקה תא הנימזמ ירפ תכירעב רפסל הנתינש ,אל ותו ,ןיבר חצר תרתוכה ,ךכו 

דואמ בורק ץבקל ירפ לחה וירמאמ תאש ,רפסה .החנעופ םרטש חצר תייגוסב ןויעל 

דמע ,םויה דע ףא ילואו ,םיעוריאל ךומס ןכש הנשמ־תרתוכל קקזנ וניא ,יטמרדה עוריאל 

לש בחר לולכמל הפפכהלו תובר תויונשרפל חותפ היה ןמזב־ובו ,ומצע ינפב עוריאה 

םינושה םירמאמה םידיעמ ןכאש יפכ ,תילארשיה הרבחב וללוחתהש םייתרבח םיכילהת 

.םירחאה םיצבקב םג ומכ הז ץבוקב וללכנש 

םרטש ,הז חצר תרשקמ ץבר חצר הרצקה תרתוכל תיוולנה תיתוברתה הדוהתה 

ןיב תרשקמה וז תיתוברת הדוהת .בורזולרא לש חנעופמ־יתלבה חצרל ,ופוס דע חנעופ 

הרתונ בורזולרא תשרפב ןכש ,חצורה לש ותוהז רבדב הלאשל הרושק הניא תושרפה יתש 
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,םיעודי קר אל ויעינמ םגו חצורה םג ויה ןיבר חצר תשרפב וליאו ,הרותפ־יתלב וז הלאש 

.היולג הסרתהב םירהצומ םג אלא 

הרבחה תא לצכ תוולל הארנה לככ וכישמיש ,חצרה ירקמ ינשב חונעפ שרודש רבדה 

דעו בושייה תפוקת ןמל הרבחה תא גלפמה יטילופ־יתרבח חור־ךלה ותוא אוה ,תילארשיה 

לאמשו ןימי ןיב תולובגה .לארשיב לאמשהו ןימיה תונחמ ןיב עסשה הנוכמ רשאו ונימי 

וניש וליפאו ונווגתה תונחמה תא תוביכרמה תוצובקהו ,םינשה ךלהמב םנמוא ונתשה 

תגלפמ ,הצוח ,הנתיא הרתונ הימוטוכידה םלוא ,םייטילופו םייגולואידיא םיחוסינו םימעט 

,רורב היה אלש םגה ,וזה תקולחמה יגשומב הנבוה בורוזולרא חצר .התייהשכ תטהלתמו 

וז תקולחמ יגשומב הנבוה ןיבר חצר םגו ;ןימיה תורושמ אב ןכא חצורהש ,םויכ אלו זא אל 

חונעפ שקבמש רבדה ,ןכל .ןימיה הנחמ דצמ תוטעמ־אל תויוגייתסה ועמשנש יפ־לע־ףא 

ונלוכ הבש הרבחה - היתויובכרומ לכ לע תילארשיה הרבחה אלא ,ומצעלשכ חצרה וניא 

שדחמ םעפ לכ החילצמ איה תאז־לכבו ,הניבהל םיביטימ ונלוכש ונל המדנשו םייח 

הרבחה תא םיריכמ ונלוכש השוחתה .םתמצועב רקיעבו תרציימ איהש םיעוריאב עיתפהל 

השוחת איה ,השדח ךרד הל תוותהל ףא ילואו ,שדחמ החנעפל בושו בוש םישרדנ הז םעו 

.םירפסה לכב םיצבוקמה םירמאמה תאירק ידכ ךות תרהבתמה 

םנמוא םיאשונ - גרבנירג לשו ןמביל לש ,ירפ לש - םיכורעה םירפסה תשולש 

ץבקיהל ולכי םה לעופב ךא ,הנוש ןפואב עוריאה תא םירגסממ הרואכלו ,תונוש תורתוכ 

ןיבהל םיסנמ םלוכ .ןכותה־תומלוע לש ןבומב אלא ,ףקיה לש ןבומב אל ,דחא ץבוקל 

יטמרד היה ןכא עוריאה .יטמרדה עוריאה תשדעל דעבמ תילארשיה הרבחה תא ריבסהלו 

הב תטלקנה הנומתהו תלטלטימ השדעה ,עוזעזהו המצועה לשב אקוודש רוכזל שי ךא ,דחו 

,םישגרנ ,םיעזעוזמ - םירקוחה - ונינפלש הרקמב םימלצה םג .הדחו הרורב חרכהב הניא 

ןמז לש קחרמב ילוא םישוע ויהש יפכ ,רקחמה "תמלצמ"ב הביצי הזיחא לע םידיפקמ םניאו 

לכ לש םתוכזל רמאיי .םהלש תורחא רקחמ תודובעב םמצעמ תאז םיעבות םהש יפכ וא 

םג ןובשחב איבהל םיארוקה ןמ שקבמ ,וכרדב ,דחא לכ .ךכל םיעדומ םהש םירפסה יכרוע 

.ץבוקב םיללכנה םירמאמה לש טופישה תעב םג ילואו ,האירקה תעב הז טביה 

עיגמה .<14 'ע> "ישיא דמימ םג וב שי ךא ,ימדקא טקיורפ" וניה רפסהש בתוכ ירפ 

תא ךישמהל ךרד ,היפרת ןיעמ התייה וז" ,רקחמו רקוח לש תונרקסהמ גרח חצרב קוסיעל 

רקוס ירפ .<15 'ע> "ומע יתדבעו יתרכהש םדאה [ןיבר] םע [ירפל] יל היהש רשקה 

ותוליעפב :ץבר םע םיילנויספורפה וייחב ול ויהש רשקה ילגעמ תא ורפסל המדקהב 

שארכ הנושארה ותנוהכל רחבנ ןיברש תעב הדובעה תגלפמ רבוד ירפ היה תיטילופה 

,רקוחכ ;יטילופה וצעויל ירפ ךפהנ הלשממה שאר דיקפתל ןיבר תסינכ םעו ,הלשממ 

תחא התייה ןיבר לש ותומדו ,הרבח-אבצ יסחיב הקסע ולש טרוטקודה תדובע 

תדעו שארב דמעש ימכו ,רבד ןותיע ךרועכ ,ףוסבלו ;ורקחמ לש חתפמה־תויומדמ 

שאר בוש םימילו תסנכה־רבח - ןיבר םע הדובע ירשק ירפ םייק ,םינותיעה לש םיכרועה 

לש וטעמ וז תא םג גפסש יפ־לע־ףא ךא ,ירפ דיעמ ,תרוקיב בהא אל ןיבר .הלשממה 

היה ןיבר ,לארשיב יתיפצ הבש תיווז לכמ" .םהיניב םיישיאה םיסחיה ועגפנ אל ,ךרועה 

תשדע התטנ ןאל ילוא ריגסמו ,המדקהב ישיאה קלחה תא ירפ םכסמ ,"הנומתה זכרמב 

.יטמרדה עוריאה רחאל רפסה 

תואצרהב םרוקמש םירמאמ יצבוק םניה גרבנירג לש רפסה ןהו ןמביל לש רפסה ןה 

זכרמ סניכש ימואלניב סנכ לע ססובמ ןמביל לש ורפס .ןיבר לש ורכזל םיעוריאב ואשינש 
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םישדוח העבראו הנש ,ץבר לש השימחו םיעבשה ותדלוה־םוי ןויצל לארשי רקחל ןיבר 

םוחתב םייוצמ םבורב םירמאמה"ש רפסל המדקהב שרופמב ןייצמ ןמביל .חצרה רחאל 

דיעמ אוה ךשמהב .(9 'ע) "םיישיא םירוהרה ןיבו יעדמ טרפאב הוולמה יעדמ רמאמ ןיבש 

:םירמאמה ובתכנ הבש הריוואה לע 

ירבד ,םירקמ המכב .חצרה ןמזל ךומס ובתכנ ...הלא םירמאמש רכינ 

יבשומב הריוואה .םיישיאה םהימשרו םהיתונורכיז תא םיפקשמ םיבתוכה 

ףוגה תפשב הפקתשה וז הריוואש ,יל המדנ .דחוימב הנועט התייה סנכה 

ןהלש תואושתבו ,תואצרהה רחאל ועמשנש תורעהבו תולאשב ,להקה לש 

תצקמ לע העיפשה וז הריוואש ןכתיי .תורחא וא הלא תורעה וכז 

<10 'ע> .הז ץבוקב םירמאמל הכרד האצמ ףאו ,תואצרהה 

:ךישממ אוה ,הארתא םיארוקה ונל שמשמה ,ץימא בל־יוליגב 

להק ינפלש ןכתיי .שממ לש הלבגמ ויה סנכב הריוואהו להקה ,ידיד יבגל 

ןיינעב ייתויומשרתהל עגונה לכב רתוי רישי יתייה םירחא םיאנתבו רחא 

.חצרל עקרה ןיינעב תלבוקמה העדה לע רגית אורקל רתוי ןוכנו ,חצרה 

<םש> .הנוש ןפואב ביגהל םירחאל ומרג םיאנת םתואש רשפא 

סנכמ אוהו ,חצרל םינש שמח ןויצ תארקל אצי ,תקולחמב ןורכיז ,גרבנירג לש ץבוקה 

תטיסרבינואב ומייקתהש ןויע־יברע ינש לע םיססובמה חיש־ברו םירמאמ השיש וכותב 

םג .1999 רבמבונב 4־בו 1998 רבמבונב 4־ב ,ץבר חצרל הנשה־פוי ןויצל ןוירוג־ןב 

.הלא םיברע התווילש תישגרה היווחב םיארוקה תא ףתשמ גרבנירג 

םג ץבוקה ...םיניזאמה לע זע םשור וריתוה ןויעה יברעב ורמאנש םירבדה 

תחצנהב ךכ לכ "החמתמ" לארשיב הרבחהש ףא יכ השוחתה תא אטבמ 

.הינב ינושארמ דחא לש ותליפנ םע דדומתהל הליכשה םרט איה ,הילפונ 

חצרה םע דדומתהל תלוכיה רסוח חכונ תחנ־יא ,הז ןבומב ,אטבמ הז רפס 

(9 'ע) .ויתועפשה םעו 

וא התודדומתה ךרד תא דעתל קר הניא ץבוקה תנווכ ,גרבנירג לש ותודע יפ־לע 

יקלחו עונצ ןויסינ והז" ,ונושלב ,אלא ,חצרה תועמשמ םע הרבחה לש התודדומתה־יא 

תיתועמשמ תודדומתה לכ ...ןמע דדומתהל שיש דוסי תויעב ןתואב יניינע ןויד דדועל 

,אוה־וכרדב דחא לכ ,ןמבילו גרבנירג (10 'ע)"...תיטילופ היישע רבד לש ופוסב תבייחמ 

.תיטילופה תיתרבחה היישעהמ קלח וניה החצנהה רקחמ היפלש הדמעה תא םיאטבמ 

,הדבועל רושק םתעפוה תוריהמו םימוסרפה יוביר לש העפותל רבסה שקבל ךרוצה 

ןמז :ןמז םעבט םצעמ םישרוד ,תיאנותיע הביתכמ לידבהל ,םירקחמש ,רבכ הב ונלגרוהש 

רתאל ידכ ןמז רקיעבו ,םדוביעלו םחותינל ןמז ,םינותנה ףוסיאל ןמז ,רקחמה ןונכתל 

.ןמזה תביטקפסרפ הרסח ןיבר חצר תובקעב ובתכנש םירפסל .ודסומו ולישבהש םיכילהת 

הביתכב םיאורה הלאל דוגינב .יעדמ רפס יבגל ןורסח הווהמ וז הדבוע יכ ונעטיש שי 

םיעוריאל ךומס ובתכנש םירמאמה .תונורתיה לע םג עיבצהל תשקבמ ינא ,ןורסח הריהמה 

ץבוקה ,ךכ .תע התואב ילארשיה רוביצב ולאשנש תולאשה תא הקידבלו ןחבמל םידימעמ 

יקרפב תולועה תומיתה .חצרה רחאלש םימיב חורה־יכלה תא דעתמה ךמסמל ךפהנ ומצע 
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אלש הלאל םג ומכ ,עוריאה רחאל דיימ הרבחה ללחל וקרזנש תולאשל תודע תווהמ רפסה 

.םינושה וינווג לע רוביצב םימי םתואב וחוורש תושוחתה הלא - םלהה ,המהדתה .ולאשנ 

שי םאה .עוריאל תועמשמ ןתמל ועצוהש םינושה םינפואה תא םידעתמ םיצבקה 

וא ?ןלוקניל חצרל וא ידנק חצרל ותוושהל םאה ?םידוהי לש תורחא תוחיצרל ותוושהל 

ןמ םג שי אשונה םע תודדומתהב ?ןוכיתה חרזמב תויטילופ תוחיצרל ותוושהל שי אמש 

םג איה ןמזב־וב ךא ,תירוטסיהו תיתאוושה הביטקפסרפב תועפות דימעהל ימדקאה ךרוצה 

שופיח ןיבל ,ידוחיי ,גירח הרקמ לאכ הרקמל תוסחייתה ןיב וענש חורה־יכלה תא תפקשמ 

םירקוחהש תואוושהב .ירוטסיה חקל ונממ קיפהלו תועמשמ עוריאל קינעהל ךרד רחא 

תויועמשמה לכ תא אל יכ םא ,עוריאה לש תונוש תויועמשמ רוביצל םיעיצמ םה םיגיצמ 

.רמול לכונ דיתעב קר ?רחבית ןהמ וזיא .תוירשפאה 

היווחה לע תקתרמ הנומת םיטטרשמ םיצבקה תשולשב םילועה םיאשונה ללכ 

תא םקמל ןויסינ ידכ ךות תדעותמ םעב ערקה תקמעהו תוררופתהה תשוחת .תיביטקלוקה 

ךילהת חכונל םייתד םיגוח ברקבו ןימיב ללוחתהש הנצקהה ךילהת לש רשקהב חצרה 

םיפתושמ תוהז יביכרמ רחא שאונה שופיחה .המלשה לארשי־ץרא םולחב םוסרכהו םולשה 

הכזש םיריעצה רודב ,לארשי ייברעב ,םייתדה םיגוחב םיקסועה םיבר םירמאמב דעותמ 

־היילעהו לבאה ירתאב ,םירקיטסה תועצמאב תורבדיהה תונויסנב ,"תורנה רוד" יוניכב 

ןמזה קחרמש ןכתיי .םינשי קתעשל וא םישדח םיסותימ תונבהל תונויסנב ,ווהתהש לגרל 

ךומסב דועיתה .וצרפש םינווגמה תולוקה ןיבמ םיבר תולוק םיילושל קחדי וא חיכשי 
תולאשה .עוריאל סחיב רוביצה תעדותב דרש המ דיתעב לואשל רשפאי םיעוריאל 

וליא :םינושה םירמאמב ינשה־טוחכ ןה ףא תורבוע לארשיב היטרקומדה לע תובקונה 

?הלש רבשמה יעגרב ולע היטרקומדל סחיב תולאשמו םייומיד 

.םריבסמ וניא ומצע עוריאה .םיכילהת תלשבהל זרז תווהל םילוכי םייטמרד םיעוריא 

,בר ןמז רחאל לישבמ הז יוניש ךא ,יונישל הנפמ־תדוקנ שמשל םייושע םייטמרד םיעוריא 

ןכא וישרוששו ישממ יוניש לח ןכאש ךכ לע עיבצהל רשפא ןמז לש הביטקפסרפב קרו 

,םתויהבו תוידיימב אקווד אוה םיצבקה לש םחוכ רקיע ,ןכל .יטמרדה עוריאב םיצוענ 

ךילהתמ קלח םה .חותינל רמוח םיווהמ םמצע םיצבקה .עוריאה ידהמ קלח ,תמיוסמ הדימב 

הידה תא םיצבקמ םה :ןמזה חור תא םירמשמ םה ;החצנהה ךילהתמ קלח ,חישה תיינבה 

רקיע .םיעוריאל ךומסבו ןותנ ירוטסיה עגרב תוצובק לש ןהיתולאשמ תאו הפוקת לש 

תלוכיב אקווד אלא ,עוריאה תביסל תונתינה תובושתב אל ילוא םולג םירמאמה לש םחוכ 

,תוטלחומ תובושת הרואכל ושקבתנ הבש תעב אקווד תוקפסו תויהת ,תולאש תולעהל 

.יתרבחה רדסה תא שדחמ תונגראמה ,תורוגס 

האוושה םשל הבושח ןויצ־תדוקג החצנהה ירקחמ ווהי תילארשיה הרבחה רקחב 

.הב הנתשה המו חצרה תובקעב תילארשיה הרבחב המ־ רבד הנתשה םא ונדמלתש 

גוצרה הנח 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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225 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

עורה לש תוילאנבה לע ח"וד .םילשוריב ןמכייא טדנרא הנח 
.םידומע 326 .2000 .לבב :ביבא־לת (.לאירוא הירא :תילגנאמ םגרת) 

ירוקמה ח"ודל הבחרהכ 1963 תנשב הנושארל םסרפתהש ,טדנרא הנח לש הרפס 

2000 תנשב הכז ,1961 תנשב "רקרוי־וינה" ליבשב ןמכייא טפשמ תא רקסש רצוקמהו 
וז תיליווא הרוזנצ הרבעשמ ,תעכ יכ בושחל תומימת וז אהתש אלא .תירבעב םסרפתהל 

ינמז םוסחמ תריציל ומצמטצה אל וז הרוזנצ לש היקזנ .ונוקית לע לכה אב 1,םלועה ןמ 

רפסה לש ומוסרפ םע ררועתהש ןוידה תניחב .תירבעה הסרגל קוקזש םיארוקה ןמ ימ ינפב 

ילארשיה חישה לש רעצמה ומוצמצב הרוזנצה לש התחלצה לע לכמ רתוי הדיעמ תירבעב 

םולש םושרג לש ותרוקיבב םילתנה ,"לארשי יבהוא" םיבצינ דחאה רבעה ןמ .האושה לע 

תוירדילוס רדעהל החכוה ןהב םיאור םהש ויתוחנה תאו רפסה תא ,טדנרא תא םיפקותו 

דחוימבו ,תבתוכב םילתנה ,םידדצמה םייוצמ רחאה רבעה ןמ וליאו ;תבתוכה לש תידוהי 

דמועה ןוירוג־ןב לעו י"אפמ ןוטלש לע םה־םתרוקיבל קוזיח אוצמל תנמ־לע ,הרפסב 

.לארשי־תנידמ לש םיינלמעות םיכרצל האושב הלא ושעש יניצה שומישה לעו ,ושארב 

םינורחאה ,םיטארנדויב טדנרא לש הלופיט תלאשל םנויד תא םימחות םינושארהש דועב 

תויגוס לש ןתובישח לכ םע .טדנרא לש הרפסב ילארשיה טפשמה־תיב לש ורוכזאב םילתנ 

הווהמ רשאו ,ןוידב יוטיב ידיל אב וניאש ,רתוי בחר לולכממ קלח אלא ןניא ןה ,הלא 

.ןוידה לש ורוקיעבו ולולידב םינשה־תבר הרוזנצה לש הברה התחלצהל החכוה יתעדל 

יכמותכ םמצע תא תוהזל םיניידתמה לש ךרוצהו ,דבלב הלא תויגוס יתשל תומצמטצה 

תוימינפה תוריתסה לע יתרוקיב ןפואב דומעל תלוכיה לע םיביעמ ,הירקבמכ וא תבתוכה 

.הז קתרמ רפסב תוברה 

,תוירטילטוטה תורוקמ רפסה לש וכשמה השעמל הווהמ ןמכייא טפשמ לע ח"ודה 

האמה לש התנבהל יזכרמ טסקט וניהש ,הז רפס םג 2.1951 תנשב טדנרא המסרפ ותואש 

טסקטכ תוירטילטוטה תורוקמ םע תורכיה .ירבע םוגרתל יואר הכ דע אצמנ אל ,םירשעה 

טדנראל קפיס ןמכייא טפשמ .םילשוריב ןמכייא תנבהל השעמל תינויח הניה םידקמ 

רחאל .תירטילטוט תיטילופ תוישיא לש היביכרמ תא הדבעמ יאנתב ןוחבל תונמדזה 

םייטרקורויבה םינונגנמה לש םתויזכרמ לע תוירטילטוטה תורוקמב תוכיראב הדמעש 

אשומ טפשמה הל קפיס ,רצי אללו הרישי המשא אלל תעשפנ הקיטילופ לש התריציב 

זובה אלו י"אפמ לשממ הב ררועש בועיתה קר הז היה אל .ןמכייא לש ותומדב רקחמ 

לע תצחומה התרוקיב תא וררועש ,ומצעלשכ יתייעב זוב ,רנזואה ןועדג עבותל 

תוירחא ןמכייאל סחייל העיבתה לש הנויסנ .לארשי־תנידמ לש העיבתה תייגטרטסא 

ןכתיי דציכ ןיבהל הלכי אל" וז ןכש ,טדנרא לש התרוקיב תא ררוע חצר ישעמל הרישי 

ץמואה ףא ול היה אל הארנכ" ,הירבדל ,"הז הרקמבשו שיא גרה אל םלועמש םינומה חצור 

תוירטילטוטה דציכ םיגדמה קהבומ הרקמ טדנרא יבגל הוויה ןמכייא .(225 'ע) "גורהל 

הברקה ןיבל עשפל תוירחאה תדימ ןיב םאתמ לכ םהב ןיאש םיעשפ לש שדח ןז תרציימ 

.6.10.2000 ,ץראה ,"עדימ תעינמל תוליעי תוטיש" ,יב ,ןורבע ואר 1 

 .Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace 2
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עומיש לע טפשמה תא ססבל הטלחהה לע התרוקיב םג .(257-256 'ע> עשפה תריזל 

קינעהל תועט וז התייה יכ התנבהל הרושק אלא ,בל־תומיטא לש רצות הניא תויודעה 

תורישי םירושק םניאש םיעשפנ םיעוריאו תויוחתפתה רוקיסל ךכ־לכ בחרנ םוקמ 

תא התנבהל הרושק וז תרוקיב .תידיימהו הרישיה ותוירחא םוחתלו ותוליעפל ,ןמכייאל 

טפשמה םויק לע היתוגשה לש ידעלב רצות הניא יאדוובו ,ויללכ תאו יטפשמה רשקהה 
.לארשיב 

תוותמל השעמל התוא ךפוה םייטרקורויבה םינונגנמל השידקמ טדנראש בחרנה ןוידה 

לש םדוקפת תא זכרמב הדימעמ וז השיג 3.םזיצאנה רקחב תיטסילנויצקנופה השיגל ךרדה 

תא אלו ,תיצאנה הינמרגב תורחתמה ןוטלשה תועורזו היטרקורויבה ינונגנמ 

הדמשהה תא םיניבמ םיטסילנויצקנופה ,ךכ םושמ .תוימשיטנאה ירק ,היגולואידיאה 

שארמ העודיו תיללכ תימשיטנא תינכות לש השומימכ אלו ,תיתגרדה הנצקה לש ךילהתכ 

דימת ןותנ היה לכה" יכ ,ןמכייא לש תיללכה ותעיבק תא ."ףפמאק ןיימ" לש ותומדב 

היתונעט לש שושיאכ תלבקמ טדנרא ,"קסופ יתלב םרז ,תדמתמ תונתשה לש בצמב 

לכל ריבס עמשנ [הז רבד]" :תורורב םילימב ךכ לע תרזוחו הבש איהו ,םימיה־רבכשמ 

איה וז רטשמ תרוצ לש תויטילונומהש עדויה ,תוירטילטוטה תעפות תא ןחובה דימלת 

תא ךורע ןיאל הרפיש תיטסילנויצקנופה השיגהש םשכ םלואו (161 'ע> ".סותימ רדגב 

בורל הלשכנ איה ,הדמשהה ינונגנמ ולעפ םהבש םיכובסה םירשקהה תא ןיבהל תלוכיה 

תמייק המוד הלשכמ .ולקשמ תא לטבל ףאו םצמצל התטנו יגולואידיאה רשקהה תנבהב 

םיעשפ" לע טפשנ ןמכייא תא תוארל הצור התייה טדנרא .הרפסב תשרופ טדנראש ןוידב 

הווחמכ תוילסרווינואמ עבונ וניא הז הנוצר ."ידוהיה םעה לע ועצובש תושונאה דגנכ 

ועבנ אל חרזמה ידוהי דגנ םידעצה" .ופוג עשפה תא התנבהמ אלא ,תינוציח תיטסינמוה 

,לכ תקבוח תוינידממ דרפנ יתלב קלח ויה םה" ,תבתוכ איה ",תוימשיטנאמ קר 
לרוגל ההז היה םינלופה לש םלרוג ,המחלמב םיחצנמ םינמרגה ויה וליא התרגסמבש 

תמסוח ןברוקה לש ותוירקמ לע וז תיעטומו הרסח הפקשה (228 'ע> ".םע חצר - םידוהיה 

הנועיט תא השילחמ איה .םידוהיה תדמשה לש ידוחייה ןפב יוארה ןוידל ךרדה תא הינפב 

םינומה חצר ןיב איה־היתונחבה תא תשטשטמ איה הדימ התואבו ,תוירטילטוטה לע יללכה 

4.םע חצרל 

ברה שומישה חכונל דחוימב טלוב תיצאנה תוימשיטנאב הרפסב הצממ ןויד רדעה 

תאושל עקרב הנד איהש העשב ,ראות־םשכ ןהו םצע־טשכ ןה ,תוימשיטנאב השוע איהש 

טדנרא ובש חתפמה הווהמ תימוקמה תוימשיטנאה דדמ ,השעמל .ץראו ץרא לכב םידוהיה 

טדנרא לש התדובעב בחרנ שומיש השע ,וז הסיפת לש םיקהבומה היגיצנמ ,ןזמומ סנה ןוירוטסיהה 

 Mommsen, H. (1989). Hannah Arendt und der Prozeß gegen :ואר .ותפקשה סוסיבל

 Eichmann, Vorwort zur Neuauflage von Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem:

 .Ein Bericht von der Banalität des Bösen. München: Piper

 Postone, M. (2000). "Hannah Arendts Eichmann in :לש ןיוצמה ורמאמב ואר ,ךכ לע

 Jerusalem: Die unaufgelöste Antinomie von Universalität und Besonderem". In G.

 Smith (ed.), Hannah Arendt Revisted: "Eichmann in Jerusalem" und die Folgen

 .(pp. 264-290, p. 267). Frankfurt: Suhrkamp

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 17:01:25 UTC������������� 

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



227 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תיצאנה הפוקתב תונושה תוצראב םידוהיה לש םתודרשיה ייוכיס רואיתל תשמתשמ 

םג תמיוסמ הדימבו ,םיאטילה ,םיווטלה ,םינוטסאה ,םיניארקואה הלא ויה ,ךכ .(163 'ע> 

,הידווש ,קרמנד תמועל :תיצאנה תוימשיטנאל המודה ילקידר ןז ותוא וליגש ,םינמורה 

יכ המוד .(180 'ע)"תוימשיטנא ינפמ ירמגל טעמכ תוניסח ויה" רשא הירגלובו הילטיא 

ושבכנש תונידמה לש רשקהב תוימשיטנאה לש הלקשמב ריכהל ישוק לכ טדנראל ןיא 

ינורקעה ןועיטב תלבחמ הניא וז הרכה הלא םירקמבש םושמ ,הלועפ ופתישש תונידמהו 

,וזמ הרתי .היגולואידיאה תא אלו ,ירטילטוטה לדומה זכרמב היטרקורויבה תא דימעמה 

,יצאנה שוביכה יגפל החרזמו הפוריא זכרמ תוצראב םידוהיה לש יחרזאה םדמעמ חותינ 

םיווהמ ,המחלמה ךלהמב םהיתורוק ןיבל םדמעמ ןיב הדימעמ טדנראש רישיה רשקהו 

התעיקש"ב ןדה ,תוירטילטוטה תורוקמב יעישתה קרפב היתונחבהל קוזיחו רישי ךשמה 

"The Decline of the Nation-State and the End)"םדאה תויוכז ץקו םואלה־תנידמ לש 

 "of the Rights of Man).

הפוריאב הרצונש תואיצמב תדקמתמ טדגרא תוירטילטוטה תורוקמ לש יעישתה קרפב 

תויוכזל םדאה תויוכז לש ןתופיפכ לע הבחרהב תדמועו ,ייסרווב םולשה ימכסה תובקעב 

תולובגל תינתאה תוכייתשהה ןיב הפיפח רדעהב .תינרדומה םואלה־תנידמב חרזאה 

:תויתייעב תוירוגיטק יתש תושדח תונידמל הפוריא לש התקולח ךילהת רצי םייטילופה 

ירקיעה דסמה תא תונוב הלא תוירוגיטק יתש .תוחרזא ירסח םישנאו םיימואל םיטועימ 

לאירבג ןעט קדצב .םילשוריב ןמכייאב הדמשהה לא ךרדב םיירוטסיהה םיכלהמה רואיתל 

ותנעטלו ,ךרדב תרצענ אלא ,הרפסב הדמשהה תוזוחמ לא העיגמ הניא טדנרא יכ ןיקצומ 

הדמשהה ךילהתב ןודל םוקמב 5.קוח רדעהב ןייפאתמה בצמ יוארכ חתנל התלוכיב ןיא 

ןיב רשקה לע עיבצהל :םימידקמה םיכלהמה תא הבחרהב שורפל תרחוב טדנרא ,ופוג 

תא ןוחבל :םתדמשה וא םתודרשיה ןיבל ושבכנש תוצראב םידוהיה לש יחרזאה םדמעמ 

ןויד שידקהלו :תונושה תוצראב םירזה םידוהיה לומ לא םיימוקמה םידוהיה לש םדמעמ 

וחלישש ינפל םידוהיה לש םתוחרזא תא לטבל תנמ־לע םיצאנה וטקנש םיעצמאב דרפנ 

םירוכזאב םכתסמ וניא תוניתנה רסוח תייגוסב טדנרא לש הקוסיע .םתומ לא םתוא 

ודמעמ םג :תונברוקכ םידוהיה לש םדמעמב םכתסמ וניאו ,ץראו ץרא לכ לע םיידימתה 

ןמכייא לש ותפיטחש ךכ לע תדמוע טדנרא :תורגסמ ןתואב ןחבנ ומצע ןמכייא לש 
.יניטנגרא חרזא היה אלש םושמ הרשפאתה לארשיב טפשמל ותדמעהו 

התייה המצע איה .טדנרא לש המלועב אדירג תיעדמ התייה אל תוחרזאה רסוח תייגוס 

םינש תירבה־ תוצראב החרזאתהש דעו הינמרג תא הבזע ובש עגרה ןמ תוחרזא תרסוחמ 

רתוי רחואמו ,זירפב םינושה םיידוהיה םינוגראב התדובע תרגסמב .רתוי רחואמ תובר 

תחא תא בציע הז ןויסינש קפס ןיא .הלפיט ןהבש תויגוסה תחא וז התייה ,קרוי־וינב 

לע ביעה אוהש ןכתיי .יעדמה המוי־רדס תא יקלח ןפואב ביתכהו תויזכרמה הייח תויווחמ 

לש ולוק אלו טילפה לש ולוק" ךכ םושמ היה הלוקש ןכתיי .לולכמל סחייתהל התלוכי 
:תבתוכ איה הרפסב 6."לוצינה 

 Motzkin, G. (2000). "Hannah Arendt: von ethnischer Minderheit zu universeller 5

 Humanität". In G. Smith (ed.), Hannah Arendt Revisted: "Eichmann in Jerusalem"

 .und die Folgen (pp. 177-201, p. 189). Frankfurt: Suhrkamp

.189 'ע ,םש 6 
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,רחא רבד םוש אלו ,ןמכייא לש וטקפ־הד תוניתנה רסוח הז היה... 

היה אלש ףא לע ,ןמכייא .ותוא טופשל םילשוריב טפשמה־תיבל רשפיאש 

יעוצקמה ונויסינמ עדי אוה יכ ,תאז ןיבה יאדווב ,טפשמ יניינעל החמומ 

תא דבאל םיכירצ ויה םידוהיה ;תוניתנ ירסח םישנאל לכה ללועל רשפאש 

חור בצמב היה אל אוה ךא .םתוא דימשהל רשפא היהיש ינפל םתוחרזא 

<250 'ע> "...הלאכש תויוקדב קמעתהל ידכ םיאתמה 

רסוחל לרוג־יפתושכ ,ויתונברוק לשו ףוטחה ןמכייא לש תחא המישנב רוכזאה 

ןיאש אלא .םהמ םיבר העיתרמ אליממ הינוריאה .םיבר םיארוקל יאדווב םרוצ ,תוניתנה 

הידוהיה" לש הלוק והז 7;םידוהיל הסחיב "קומעה יטנלוויבמאה דוסי"ב ןאכ רבודמ 

ימואלניבה קוחה תרגסמב ובשח ןיידעש ,םידוהיה לש םלוק ,םישולשה תונש לש תיטילופה 

8."םיטועימ תנגהל םימכסההו 

שגרנ היהש לוקהו ,רנזואהב ףזנש לוקה :תולוק ינשב תוחפל הרביד היידוהיה טדנרא 

ויה םאה .ןפשנירג לשריה לש ויבא ,ןפשנירג לדניז לש ותודע עמשמל ותמשנ יקמע דע 

טבשל וז ,םיידוהיה םינומהל תרחאו תידוהיה הגהנהל תחא :תונוש הדימ־תומא יתש הלא 

תילסרווינואה התשיגל הריתסבש תיפוריא־ברעמה היידוהיה וז התייה םאה ?דסחל וזו 

האב רשאכ ,תויפוריא־חרזמ ירק ,תוירלוקיטרפ תוימואל הדימ־תומא הליעפה תינורקעה 

העייתסה היינמרגה היידוהיה טדנרא 9?האושב תוידוהיה תוגהנהה לש ןהישעמ תא טופשל 

יטרקורויב לש ותמשנ יכבנב טיבהל תנמ־לע תינמרגה תוברתה םע הבורקה התורכיהב 

שומישל" טנק לש הסרגב ותוא ןיבהש יפכ ,רוגיטקה יוויצה תא ליעפה דציכ תוארלו חצור 

.קחרמו תוכייתשה לש רצות ,יוצח טבמ היה הז םג .<146-143 'ע> "ןטקה שיאה לש יתיב 

.העטמו תעתעתמ תרתוכ עורה לש תוילקידרה לע הז רפסל קינעה ללמוא םירקמ ףוריצ 

תורעההו תוצמשהה ,םוגרתה בוכיע ,הרוזנצה ,תילנבה תרוקיבה לש םתלוכיב ןיאש אלא 

.הז יתייעב רפסב ילאוטקלטניאה רגתאה לע ליפאהל תוינרטנקה 

סייו תעפי 

הפיח תטיסרבינוא 

.15.9.2000 ,ץראה ,"האושל טדנרא הנח תסריג :ומצע תא הצר ידוהיה םעה" ,יי ,ןמטוג :לצא ךכ 7 

.189 'ע ,5 הרעה ליעל ,'ג ,ןיקצומ 8 

Diner, D. (1997). "Hannah Arendt Reconsidered: On the Banal and the Evil in :ואר 9 

 177-190 ,71 ,Her Holocaust Narrative". New German Critique•
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דומלתבש תוינימה חיש :חורבש רשבה ןיראיוב לאינד 
.םידומע 322 .ט"נשת .דבוע םע :ביבא־לת 

ןיראיוב ןד ,(ריפוא ידע לש הלועמה ומוגרתב) תירבעל םגרותש וירפס ןיבמ ןושארב 

,וירבדל .תימראהו תירבעה ירבוד םידוהיה תא םיגציימה ,ל"זח תסיפת יפל ףוגה תוברתב 

לש ויבתכב תגצוימ איהש יפכ ,םייטסינלהה םידוהיה לש ףוגה תסיפתמ הנוש וז הסיפת 

,תינוויה ירבוד לש תוחפל ,תינילואפה תורצנה תסיפתמ םג ךכיפלו ,הירדנסכלאמ ןוליפ 

סולואפו ןוליפ לש םתדמע .<13 'ע) תיטסינלהה תודהיה םע דחא יתוברת ףצרב הדמעש 

תא ואר ל"זח ,הז תמועל .יצרא ףוג ךותב האולכה המשג איה םדאה לש ותוהמש התייה 

םירחא הייסנכ תובאו םוניטסוגוא .ותוא תתרשמ ךכבו ותוא המיעפמ המשנהש ףוגכ םדאה 

תויהל םילגוסמ םניאש ימכ ןכלו ("רשבב לארשי") רשבב םיעוקשכ םידוהיה תא םינייפאמ 

,ןעוטו ןיראיוב ךישממ ,ןאכמ ."חורה יפל לארשי" םניה ושיב םינימאמהש דועב ,םיינחור 

רמוא ,ןכא ."שפנל התוא וסחיי תורחא תויוברתבש ,תועמשמ ףוגל הסחיי ל"זח תודהיש" 

םירצונה ןיב לדבהה תא האורה ,הייסנכה תובא ברקב תחוורה הסיפתב קויד שי ,ןיראיוב 

ביט תאו תוינימל סחיה תא ןחוב אוה הז ורפסב .תוינימב רקיעבו ףוגה לש חישב םידוהיל 

.םהיכישממ לשו ל"זח לש םתודהיב םינימה ןיב םיסחיה לש הינבהה 

תרוסמב םייארקמה םיטסקטה תא אורקל שי ,סוניטסוגואו סולואפ ,ןוליפ יפ־לע 

ףוגל תמדוק שפנהשכ ,שפנהו ףוגה לש תילאוד הסיפתו תירוגילא האירק לש תינוטלפאה 

,ןיראיוב רמוא ,רבדה שוריפ ןיא .ל"זח לש שרדמה דגנתה וזכ האירקל .ןוילע הדמעמו 

הלביק תידוהיה תוברתהש תאז קר אלא ,םירשב גנוע לש תיצרא הדמע הרשיא תודהיהש 

המצעלשכ ןה ,םדאה־יגבל לאה ןתנש בוט רבד ,דניה תוינימה היפלש תיגולואידיא הדמע 

.הדלוה םשל ןהו 

יסקודותרוא ידוהיכ ורפסל אובמב ומצע תא רידגמ ןיראיובש שיגדהל בושח 

עינמה ןה - הריתס ןהב םיאורה שיש - הלא תויוביוחמ יתשו ,(28 'ע) טסינימפכו 

ונממ ענומ רבדה ןיא ,הז םע דחי .םיטסקטה תאירקב ולש תונשרפה ךרדלו רפסה תביתכל 

האירק םיטסקטה תא אורקל תוביוחמ ךותמ השוע אוה תאז .תירוטסיה תמאל הריתחה תא 

ונניאש יתרוקיב ןובשחו ןיד" ,ירק ,"הבידנ תרוקיב" חנומה תא עיצמ ןיראיוב .תיתרוקיב 

תוקושתה לש ןטבמ תדוקנמ רחאה לש תוקיטקרפ רקבל" איה וז תרוקיב תרטמ ."יטופיש 

ימצע םישל ילבו ץפחכ וביצהלו רחא ותוא תא םיצעהל ילב ,וישכעהו ןאכה לש םיכרצהו 

לכ .רבע תוברת לכ לש האירקל המיאתמ וז הקיטקרפ ."ומוקמבו ונמזב ,ולש טפושכ 

ינשרפ .הילע ליטמ ארוקהש הנבמה יפ־לע תונוש םיכרדב האירקל תנתינ תוברת 

תורחא תויורשפא ךכב ורגסו םימיוסמ םינפואב ל"זח לש םיטסקטה תא וארק םייניבה־ימי 

.תויטנתוא־אל וא תועטומ ויה וללה תואירקהש רמול ןיא ,ןיראיוב תעדל ךא ,האירק לש 

קר אוה .ותאירק תותימאל ןועטלו אשנתהל לוכי וניא ינרדומ תוברת־רקבמו רקוח םג 

תונבהל ונתשקבב ונל תושרדנה ,תורחאו תופסונ םינפ םיטסקט םתואב תולגל" לוכי 

."םינימה ןיב םיסחיל תועגונה תוקיטקרפה תאו ונלש תוברתה תוחרוא תא שדחמ 

תויאר ריתסהל תנווכתמ הניאו ,רקיעו ללכ תיטגולופא הניא ןיראיוב לש וז האירק 

ןכ .תיממע תיטסינלה הסיפת לש תויראשל םתוא סחייל וא ,םישנ לש בועיתל וא הילפאל 

הניה תודהיהש ךכמ תולעפתה תעבה ךות ,תורצנל תודהיה ןיב תוושהל ותנווכ ןיא 
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הקיטקלאיד" ותטיש תא הנכמ ןיראיוב .ףוגהו ןימה תא תחפטמה רתוי האירב תוברת 

יכ הארמ רשאו תידדה הקיז תולעב תויתוברת תורוצ הוושמש חותינ ,ונייהד ,"תיתוברת 

תא ןוחבל שקבמ אוה .תויתוברת "תויעב" ןתואל םימילשמ "תונורתפ" תוגיצמ ןה 

רקיעב" ,המיע םירחא םיארוק לש המכסהה תדימ יפ־לע ותאירק לש תונמיהמהו תופקתה 

אוה יכ ,דואמ בושח טספינמ והז .(32 'ע> "ילש תישיאה תוביוחמל םיפתוש םניאש הלאכ 

תוביוחמ ול שיש ימ לש האירקה לע ביגהל ידוהי־אלל םגו יסקודותרוא־אלל ארוק 

דומלת ירקוחל האירק םג ךכב האור ינא .יסקודותרואה הטביהב תידוהיה תוברתל 

,םיטסקט לש וזכ האירק לש תוינויחב ריכהל תירוטסיהה־תיגולוליפה תרוסמב הירוטסיהו 

.ונימיב רקחמב םוקמ הל תשבוכו תכלוהש 

וז ."תיתוברת הקיטאופ" חנומה תא עבטש 1,טלבנירג ןפטס תובקעב דעוצ ןיראיוב 

וניה ,וז השיג יפל ,יתורפסה .תיתרבח הקיטקרפכ תורפסה תא ןיבהל תשקבמה תרוקיב 

םיטסקטה לכל סחייתהל שי ,ןיראיוב רמוא ,דומלתה רקחב .הדועתה ןמ תוחפ אל ידועית 

תיתוברתה הקיטאופה .הדימ התואב ,הדועת םלוכ וא תורפס םלוכ :דמעמ־יווש לאכ 

הקיטקרפה וז ונלש הרקמבו ,תורחא תוקיטקרפ ןיבל תורפס ןיב תוציחמה תא הליפמ 

תובכרומ תלעבכ תיתורפס ךרדב טסקטה תא אורקל שי ןכ־לע .ונל השיגנש הדיחיה 

־תויתרבח תוקיטקרפ לש רתוי הבחר תכרעמב ודוקפת תא ןיבהל הז םע דחיו ,תירוטר 

ןכלו ,ויתונעט תומיא םשל טסקטל ץוחמ תויודע לבקל תורשפא רקוחל ןיא .תויתוברת 

אופיא ליחמ ןיראיוב .ןורתפה יכרד תאו םיחתמל םיזמרה תא םיטסקטה ךותמ ןוחבל וילע 

הגוסמ תודעב תקתרמ ךרדב עייתסמ אוה .םהירחא שופיחב "דשח לש הקיטיונמרה" 

 (genre) הדגאה ,ונינפלש הרקמב .תרחא תיתורפס הגוסמ םיטסקט תנבהל תחא תיתורפס

,תויתוברת ,תויטילופ תויעב םע תודדומתמ ןהיתש .חיש ותואב ןהיתש תופתוש הכלההו 

ןה םא וא תירוטסיה תמא תוגציימ ןה םא הניא הלאשה .תומוד תויתדו תויתרבח 

.םייהקריד לש ןבומב "תויתרבח תודבוע" תוגציימ ןה הדימ וזיאב אלא ,"תויטנתוא" 

תעבשב ןיראיוב ןד ,תיזכרמה הזיתה תאו הטישה תא גיצמה ,אובמה קרפ רחאל 

אוה ,ותטיש יפל .ל"זח תסיפתב רדגמו ןימ לש תויגוס המכב ,בר עונכשב ,םיאבה םיקרפה 

ןד אוה ןושארה קרפב .תודועת ךותמ אקווד ואלו ,תוברתה ךותמ ןימה לע חישה תא ארוק 
.ם־א תישארב) הווחו םדא לש םתאירב רופיסל ל"זח תונשרפבו תיטסינלהה תונשרפב 

יפל .תישארב רפסב הווחו םדא לש האירבה ירופיס ינש ןיבש ינושב תודקמתמ תויונשרפה 

רסח םדא ארבנ תישארב רפס לש א קרפב :םדא לש םיגוס ינש וארבנ ןוליפ לש ותונשרפ 

,ינגורדנא רוצי א קרפב רצונ ל"זח תונשרפ יפל .ףוג לעב םדא ארבנ ב קרפבו ,ףוג 

תוסחייתה תויונשרפה יתשב האור ןיראיוב .השיאלו רבגל ־ םיינשל קלחנ ב קרפבש 

.יתרבחה םלועה לא תויוברת יתש לש הנוש 

ל"זח תורפסב "ער רצי"ו "בוט רצי" םייוטיבה תועמשמ תא חתנמ ןיראיוב ךשמהב 

םע תוינימה תא ההזמ ל"זח תורפסב תורוסמה תחא יכ הארמ אוה .תיפירקופאה תורפסבו 

ביגהל לוכי רצי ותואו ,דחא רצי קר שי םדאה־ינבלש איה תטלשה תרוסמה ךא ,ערה רציה 

.(ינש קרפ) תומילאו סרה םג ךא ,הבהאו הריצי 

 Stephen J. Greenblatt (1990). "Towards a Poetics of Culture". In Learning to 1

 .Curse: Essays in Early Modern Culture (pp. 146-160). New York: Routledge

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 17:01:47 UTC������������� 

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



231 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

ןימה־יסחי לעו ,ינוויה םלועבו ידוהיה םלועב השיאה אצומ לע םיסותימב ןד ןיראיוב 

תותוחנ ןה יכ םירבגה תא שמשל ודעונ םישנה ,תידוהיה הסיפתה יפל .םיאושינה תרגסמב 

םיספתנ םיאושינו ןימ .השיאה לש תינומד הגצה ןיא תאז תורמל ךא ,תינבמ הניחבמ 

סחיה ךשמנ הייסנכה תובא לשו ןוליפ לש םתסיפתב ,דגנמ .יבויח ןפואב וז תרגסמב 

םסחי תא ררבל ידכ דומלתה ןמ םיעטק חתנמ ןיראיוב ךשמהב .הדלוהלו ףוגל יעמשמ־ודה 

לע הז חיש לש ותעפשה תאו ,תוינימה תוקיטקרפלו הקושתל ,תישנה תוינימל ל"זח לש 

.(יעיברו ישילש םיקרפ) םירבגל םישנ ןיב חוכה יסחי 

עקר לע ,םיאושינו הרות דומיל ןיב סחיה תלאשב רבחמה ןד םיאבה םיקרפה ינשב 

תורסמתהה תשירד ןיבש חתמב ןד אוה .לחרו אביקע יבר יאושינ לש יטנמורה רופיסה 

הסיפתה .הרות דומיל ייחל תילטוטה תורסמתהה תשירד ןיבל םיאושינ ייחל תילטוטה 

,רשב ייחל חור ייח ןיב וניחבהש תומיוסמ תוידוהי תותכ לש םגו ,הייסנכה לש תילאודה 

,יכרע גרדמב הזה דוגינה תא ודימעה אל ל"זח .הלעמ םיאושינמו ןיממ תורזנתהב התאד 

.הנוש ןפואב חתמה תא ורתפ לבבבו לארשי־ץראב .םירחא תונורתפ ושפיח אלא 

םדוקש ופידעה לבבבו ,השיא אשיי ךכ־רחאו הרות דמלי רבגש ופידעה לארשי־ץראב 

םאתהב תירבגה תוינימה תא וניבה לארשי־ץראב .הרות דמלי ךכ־רחאו השיא אשיי 

ןכ־לעו םהידעלב לוכי םדאש םירבדה גוסמ ,דניה תוינימ היפלש ,תיטסינלהה הפקשהל 

תיחרכה הניה תינימ תוליעפש וניבה לבבבש דועב ,םיבלשב תובוחה יתש תא אלמל ןתינ 

םש רצונ ךכ ."ודומלתב זכרתהל לכוי אל הידעלבו" ,הרשע־עברא ליגמ רגבתמ לכל 

דומיל םשל םיבוצק םינמזל םתיב תא בוזעל םינוכנ ויהש ,"םיאושנ םיריזנ" לש דמעמ 
.הרות 

ותעד ןתנ אלו ,םייגולואידיאה םימרוגל רתי־לקשמ ןתנ ןיראיובש ינמוד הז ןיינעב 

תיפרגואיג הברקש רורב .החפשמה הנבמלו ילכלכה־יתרבחה הנבמל םירושקה םימרוגל 

ףסונ "והשמ" ןאכ רסח תידותמ הניחבמ .תונכש תוצובק לש תועד תטילק תבייחמ הניא 

.תונוש תורוסמ הרציש הנושה תימויקה תואיצמב לבבל לארשי־ץרא ןיב ינושה תא ןגעיש 

ןוטלשה לש ותוינידמ ללגב תועקרק לש השיטנ החוור לארשי־ץראבש וארה םירקחמ 

תויאלקח תוחפשמ ומייקתה לבבב ,הז תמועל .הרידנ התשענ הבחר החפשמו ,ימורה 

תרגסמב םייקתהל םיכישממ הידליו השיאה דועב ,דומילל לעבה תא ררחשל ולכיש תובחר 

,םיאושינה ליגב ינושל ינושארה םרוגה היה הז ינבמ ינושש רעשל רשפא .הבחרה החפשמה 

.גיצמ ןיראיובש תיגולואידיאה הקדצהה תא ךכ־רחא לביק ילואש 

דומלתל ילבבה דומלתה ןיבש לדבהבו הרות תודמול םישנב ןדו ךישממ ןיראיוב 

לע "תינלטק" תרוסמ השבגתה ילבבה דומלתב דציכ הארמ אוה .הז אשונב םג ימלשוריה 

םירופיס דח ןפואב חתנמ ןיראיוב יעיבשה קרפב .ריאמ יבר לש ותשא ,הירורב תדגא 

ירבגה ףוגה תיינבהב םינדה - םייקסטורג םהיניבמ המכ ־ אעיצמ אבב תכסממ םידחא 

ועיפוהש תוידותמה תולאשב ןדו רזוחש בושח קרפב םייתסמ רפסה .תירבגה הדלוהבו 

.אובמה קרפב 

האמב ,ותעדל .תחא תיתוהמ הדוקנב ןיראיוב לע קולח ינאש ןייצל ינוצרב ,םויסל 

רחאל קר .תיטסינלהה תודהיל תישורפה תודהיה ןיב דח לדבה היה אל הריפסל הנושארה 

־ףוג יסחיב תילאודה הסיפתה תא תוחדל ל"זח וטנ ,ירצונה םויאה רובג םע ,סולואפ 
.ם"במרה לש תירוגילאה תינוטלפאה ותונשרפב ידוהיה םלועל הרזח וז הסיפת .שפנ 
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םירפס תרוקיב ןיבור ןסינ 232 

יסחיב תיטסינומה הסיפתה לע ,ךבהוא ךלמילא םירפא תובקעב ,יתעבצה 2ירקחמב 

םילוע תיימלתה הפוקתה ףוסמ .םינושארה םייפירקופאה םירפסבו ארקמב שפנ-ףוג 
הרורב תילאוד הסיפת ללכל םידדחתמו םיכלוהש ,תילאוד הסיפת לש םינושאר םינצינ 

.ינורדנסכלאה ןוליפ יבתכבו תיטפילקופאה תורפסב ,הדוהי רבדמ תותכ לש ןהיבתכב 

.םיקודצה לצא ןכו םינושארה םיאנתה תורוד לצא תיטסינומה הסיפתה הדימתה ןמזב־ וב 

םתועצמאבש םיילאוד תונויער תולעהל םיאנתה ולחה אבכוכ־רב דרמ לש רבשה רחאל 

תותכה ישנא םהינפל תורוד המכ ושעש יפכ ,םלועב קדצה תלאש תא וריבסה 

התייה םהלש תוילאודה .תוימויקה םהיתולאשל הבושת תוילאודב ואצמש תויטפילקופאה 

,הנותמ תוילאודכ יתרדגה ל"זח לש תוילאודה תא .הזה םלועה תלילש ךות תימלוע־ץוח 

־ךותה םויקה תא הללש אלש תוילאוד וז התייה ךא ,תיארומאה הפוקתב הדדחתהו הכלהש 

.אובל דיתעל סחוי שנועהו רכשה רקיעש םגה ,ימלוע 

ןוויג לע העיבצמ איה ךא ,ןיראיוב לש הבושחה ותנחבא תא תרערעמ הניא וז יתסיפת 

.ךכל רבסהה תא אוצמל בייחמה ,ל"זח תסיפתב 

ןיבור ןסינ 

ןליא־רב תטיסרבינוא 

.63-33 ,23 ,תעד ."םימכח תסיפתב שפנ-ףוג סחיה :םזילאודל םזינוממ" .<ט"משת> ןיבור ןסינ 2 
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233 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א"סשת 

קתפ קנרפ ןנח 
.םידומע 235.1996 .תונורחא תועידי :ביבא־לת 

םלשל םילולע םהש תובדנתה ,םלוכמ אל יכ םא ,הירבחמ תשרוד תילארשיה הרבחה 

דמעמב םיכוז ל"הצ יכנ .וב ובייוחי אל םהש םיווקמ לכהש ריחמ והז ךא ,רקי ריחמ הילע 

םיעגפנ לע תועדוהל רבעמ ,םוימויה ייחב וניניעמ םיקוחר םבור ךא ,ימואלה סותאב דחוימ 

הלשממה שאר ,אישנה לש םהירוקיב תובקעב םיקתקתמ םימוליצלו תוירקתה ימיב םישדח 

ונתלאשמ תא םיוולמה ,ןופצמה ירוסיי וא ששחה ,החמשה .םילוחה־יתבב ל"הצ ידקפמו 

ונל םיעייסמ ,יאבצה תורישה תפוקתמ םימלשו םיאירב תאצל חילצנ ונידליו ונאש 

םיקוסע וא ץראהמ החירבל םידעומ ונבור ונייה תרחא ירהש ,הלא תוארמו אשונ קיחדהל 

.תירשפא ךרד לכב יאבצה תורישה ןמ טלפמ רחא שופיחב 

וירכממ םיברש יפרגויבוטואה רפסה תא בתכ אל ,היגולוכיספל רוספורפ ,קנרפ ןנח 

,הנש םירשעמ רתוי ינפל שקומ לע הלעש ם"לחזב וילגר יתש תא דביאש יממ .ול ופיצ 

המרונה לשב ידוהיכ ןאכ רכוה אל ףאו) דנלוהמ ץראל ותיילע רחאל םיטעמ םישדוח 

לש ויתולעממ תחא ייניעב וזו .רחא רפסל וניתמה ,(הכלהה יקוח לש תילאינילירטמה 

םע יגולואידיאו ישיא ןובשח להנל ידכ החונה תונמדזהה תא לצינ אל רבחמה .רפסה 

תומד הרהמ־דע הלזגנ הב רשאו ינויצה וכוניח תובקעב עיגה הילאש תטלוקה הנידמה 

,ויגשיהו ויתויהת ,וייח תולילע ראש תא ראתל ידכ וז תונמדזה לצינ אל םג אוה .וירוענ 

ןיאל הדיבכמ תוכנב וייחל םירשעה תונש תישארב ותוא ריאשהש דירחמה ןוסאה תורמל 

האוושהה תועצמאב יותיפב ותדימע תא ןוחבל לוכי ינא .ןנובתמ לכל הפושחו ץק 

תוכנה לע (The Body Silent) קתרמ רפס בתכש ,יפרמ טרבור ,עודי גולופורתנאל 

םיעוריא לש םירחא םיבר םירואיתל םג תאז לצינ ךא ,ופוג תא הגרדהב הקתישש 

.היבמולוק תטיסרבינואב ויתימע םע ויסחי תכסמ ללוכ ,וייח תודלותמ 

וא תורופטמ ימוכחתב ,הנונגס ןחב תשבוכה תיתורפס הריצי בתכ אל םג קנרפ 

םשה תא אשונה רוביגה תודוא־לע ישילש ףוגב בותכ ולוכ רפסה .יפוסוליפ סותא חוסינב 

.יוהיזה יכמסמב נ־ה םע ר־ה רוביח ידי־לע קנרפ םשה לש ושוביש תאצות ,"קתפ" 

םיעוריאה רוזחש .העיצפה רחאל קתפ לש וזופשא תפוקתמ ןמוי ןיעמב םיחסונמ םירבדה 

ותוקלתסה דע ךשמנו ,העיצפה רחאל דיימ ,ןושארה חותינה רחאל ותוררועתהב ליחתמ 

רדעהבו הבש רומוהב ,התוטשפב ארוקב תמלוה הביתכה .םילוחה־ תיב לש ןגומה םחתמהמ 

:ומלענ וילגרש קתפ לש ןושארה יוליגב רבכ יוטיב ידיל אב רבדה .תועמד ליזמ סותפ 

ןאל .ןהיתש ומלענ ולש םילגרה .הרומג תואתשהב ןידסה תא טמש אוה 

ךירצ אוהש עדי אוה .םלה אל לבא ,העתפה שיגרה אוה ...?ומלענ תמאב 

םימשבו ,הרקתב לכתסה קר אוה לבא .ול הרק ארונ רבדש ,בוצע תויהל 

.(28 'ע> ...ומוקמ לע אב לכה .הצורמ היהו ,םילוחכה 

באכה תא ראתמ אוה ,ינילק קוחירבו העדות ירבש לש םירסמ ןיעמב ,םירצק םיטפשמב 

תוחירה תא ,דנלוהל ותוא םיריזחמה תומולחה תא ,באכה יפקתה ןיבש תויזהה תא ,יזיפה 

תא ,זופשאל וינכש תא ,אבצה יגיצנ לש םיצלואמה םהירוקיב תא ,קיפמ עוצפה ופוגש 

תרזעב הטויט םושירב ומכ ,םיקדו םיטעמ םיווקב םישענ םירואיתה .םיאפורהו תויחאה 
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םיווקה תא ומצעב םילשמ ארוקהשכ םייח םיאלמתמ םה תאז תורמל ךא ,רייצ לש ןורפיע 

תוחאה רואיתב דחוימבו ,םיטרפה טועימ תורמל תומימח םג הלא םירואיתב שי .םירסחה 

.הרואכל החוד סופיט אקווד ןמסל אבש ,"ברועה" יוניכה תא תאשונה 

היטבמאה רואית אוה ,םתמצועבו םתונכב םימיהדמה ךא ,םישקה םירואיתה דחא 

קונית לש םינואה־רסח ובצמל רזוח וייחל םירשעה תונשב רבג :העיצפה רחאל הנושארה 

שדחמ "לותיח"הו הציחרה ךילהתבשכ ,םדמ םודא םגאל דיימ םיכפהנ הימימש היטבמאב 

תופצל קתפ לש הנושארה תונמדזהה םג יהוז .ורשבל תוקובדה ויתושובחת תא ריסהל שי 

ותורירמ ןאכ םגו ,רומוהה תא דבאמ וניא אוה לבא .וילגרמ ורתונש םימרגב רישי ןפואב 

השישק ,"לעי" ןוגראמ תבדנתמה ול הניתממ באוכה עוריאה רמג םע .תונייוע תלוטנ 

תוסנל ול העיצמ םג איה "?היטבמאהמ תינהנ" :תלאושו רקובה־תחורא שגמ םע ,הביבח 

...תצק ותוא ןנצתש ןופפלמ תכיתח 

תלגוסמ הניא השדחה תדמלתמה תוחאה רשאכ ,תררמצמ היווחכ תרזוח היטבמאה 

הפוצה םג אוהש ,עבוטה ןיא ,באכהו הדרחה ךסמל דעבמ .ותעיבט תא עונמל טעמכ 

תודוא־לע וחווידב .םינואה־תרסח תוחאה לש תולוהבה הינפ הארמ תא חכוש ,עוריאב 

לש רשקהב וילע תורבועה לעוגה תויווח תא ארוקהמ ךסוח אוה ןיא ,ולש תיפצתה אשומ 

ךמסמ דבעידב קיפה קנרפ .ויעצפ תסרוממ תואצוי םיעלות רשאכ ,ןוגכ ,אוה־ופוג 
לש תרוסמה בטימל םיכייתשמה הלא םג ,םיילנויספורפ םיגולופורתנאש יפרגונתא 

היפרגונתאכ הז רפס רידגהל ןתינ .םיארוקל קפסל םיליגר םניא ,תיביסקלפרה הביתכה 

הדרחה באכ ,המוקה ןדבוא חכונל באכה ךכמ תוחפ אל ךא ,יזיפ באכ לכ־סדוק :באכ לש 

וז ןיא .הבהאלו תינימ תויגוזל יוכיסה ,דחוימבו ,יסיסבה ימויקה רושימב דיתעה ןמ 

םייזיפה םויקה תוחוכ לש םתמצוע תודוא־לע הדועת םג וזש םכסל הקיר האשילק 

,ישילש ףוגב הביתכה .די־תלזואלו שואייל ליבוהל לקנב לוכיש דבכ ןוסא לומ םיינחורהו 

רסמה תא ישיאה רופיסל הקינעמ ,קנרפ לש תיפצתה אשונ ,קתפל קנרפ תא תכפוהה 

.ומיע תמעתהל ךירצ ארוקהש ילמסה 

דקוש השמ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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הכלממהו תדה־תמוא :תודהיה ץק םליע לאגי 
.םידומע 334 .2000 .דמח תיירפס ,תונורחא תועידי :ביבא־לת 

יטירבה ןוירוטסיהה רידגה "הירוטסיהה רקח" לע המישרמהו הפיקמה ותדובעב 

ןתודרשיהש םושמ ,(fossil people)ןבואמ םעכ ידוהיה םעה תא יבניווט דלונרא םסרופמה 

תוירקיע תויצזיליוויצ לע ולש תינתפאשה הירואיתל טלחומ דוגינב הדמע תורודה ךרואל 

תמבמ תוקלתסהו הכיעד זאו ,החירפ ,לודיג ,הדיל ורבעש ,תושונאה תודלותב 

ודיקפת תא אלימש רחאל םג םייקתהל ךישמה ,הז תמועל ,ידוהיה םעה .הירוטסיהה 

היה ידוהיה םעה ,יבניווט לש ודידל .ך"נתה תומדב םלועה ימעל ותרושב ןתמב ירוטסיהה 

םע - תונבאתה ראותה תקנעה היה אצמש ןורתפה .ולש הירואיתה תא רערעש גירח 

עיפוהש תעב ותוא הנייפאש תויתריצי התוא וב ןיא ךא ,יזיפ ןפואב ןיידע םייק ילואש 

.םלועל םורתל המ דוע ול ןיאו ,םימיה ירבדב הנושארל 

יכ תצרחנה ותעיבקב תכל קיחרמ ףאו ,המוד ךרדב תמיוסמ הדימב ךלוה םליע לאגי 

תודהיה לש התלוכי רסוח רקיעב איה ,ותעדל ,ךכל הביסה .חתפב דמוע תודהיה ץק 

דחוימב יוטיב ידיל אב אוה ךא יללכ וניה תודהיה לש רבשמה .הנרדומה יאנתל לגתסהל 

,תונידמה לככו "םייוגה לככ" םואל־תנידמ אל ־ ידוחיי רוצי התויהב ,לארשי־תנידמב 

.ותויכשמהל הבורע ןיאו תחטבומ הניא הזכ רוצי לש ומויק תוכזו ־ תד־תמוא אלא 

לכמ םינוש םידוהיה ךכב יכ ,םליע לש הזיתב בושח ביכרמ הניה תדה־תמוא לש הרדגהה 

םוקמה הניה לארשי .םלועב תונידמה רתי לכמ הנוש לארשי ךכבו ,םלועב םימעה רתי 

תיטילופ הדיחי תרגסמב םע ןיבל תד ןיב רבחל ןויסינ השענ ובש ינרדומה ןדיעב דיחיה 
.תחא 

םידחוימ םיטביה םג שי ךכמ האצותכשו ,ידוהיה םעל תוידוחיי תולוגס שיש קפס ןיא 

התועמשמ תא ראתמ אוהשכ םליע השוע בוטו ,תידוהי הנידמכ תרדגומש הנידמל םנימב 

שיש ןוכנ .תטלחומ הניא וז תוידוחיי םלוא .דיתעה יבגל היתוכלשה תאו תאז תוידוחיי לש 

ידוהיה םעה םא תעדל השקש םג ןוכנו ,תידוהי הנידמכ תרדגומש םלועב תחא הנידמ קר 

תופסונ תונידמ םלועב שיש איה תמאה םלוא ,תינתא הצובק וא תיתד הצובק רקיעב וניה 

.תדה ןיבל הנידמה ןיב קודהו יתוהמ רשק תומייקמש תוטעמ־אל 

תמיוסמ הפיפח ןהב שיש תוחפל תויזכרמ תויוברת יתש שיש דחוימב ןייצל יוצר 

לע ופכנש םייונישה לכ ףא־לע)וטנישה תד םע ןפי - הנידמו תד ןיב ידמל תיתועמשמו 

לודג טועימ ףא־לע> תידניהה תדה םע ודוהו ,(היינשה םלועה־תמחלמב התסובת רחאל ןפי 

שי ,ךכל רבעמ .(םיניא'גהו םיקיסה ןוגכ ,תופסונ תותד לש ןמויק ןכו םימלסומ לש 

ידוחיי יוטיב ןהב שיש ךא "תילסרווינוא" איהש תדמ קלח ןניהש םלועב תובר תונידמ 

סלוו ץרא־לבחב הייסנכ הדילו) הילגנאב תינקילגנאה הייסנכה :לשמל ,המואל רושקש 

,תינוויה ,תיסורה תיסקודותרואה הייסנכה ;<"סלווב הייסנכה" - רחא םש תאשונה 

(הקירמא םורדבו הפוריא םורדב רקיעבו) םלועה יבחרב תונידמ ןתוא וא ;דועו תיברסה 

קלוחמ םעה הבש דנלריאב בצמה וא ;ריכבו דחוימ דמעמ ןהב שי תילותקה הייסנכלש 

שי ,ןכ־ומכ ;םהב םיטנטסטורפהו םילותקה יזוחאל םאתהב םינוש םייטילופ םילבח ינשל 

;(עמתשמב םימעפלו ימשר ןפואב םימעפל) םלסיאל קודה רשקב תורושקש םלועב תונידמ 

תורושקה תונידמו היבנידנקסב םינרטולה ,היפויתאב םיטפוקה ןוגכ תופסונ תומגוד ןכו 
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הסנמ איהש ךכב הצוענ הניא לארשי לש התוידוחיי ,ןכ םא .תיחרזמה היסאב םזיהדובל 

דוגינבש ןכו ,תד התואב הפתושש תרחא הנידמ ןיאש ךכב אלא ,תמיוסמ תדל יוטיב תתל 

תיתשתהו הארשהה ,רוקמה הזה םויה םצע דע הווהמ הלש תדה ,ודוהבו ןפיב בצמל טלחומ 

.םלועה תייסולכוא תיצחמב םימכתסמ ןהינימאמש ,תופסונ תותד יתשל 

תגצומה הזיתל סחיב ,תוגייתסה םג תמיוסמ הדימבו ,הרהבה ירבד הלא ויה ןאכ דע 

ותמורתמ ,רפסה תובישחמ הז אוהכ עורגל ידכ םהב ןיא ,הז םע דחי .םליע לש ורפסב 

תועיפומה תותימאהמו ,הנידמב המוקמו תודהיה תודוא־לע לארשיב םייקתיש יוצרש ןוידל 

וירפס בורב הלגמש ןוירוטסיה וניה םליע ,וזמ הרתי .תודהיה לש התוהמל רשאב וב 

"תרחאה תונויצה" לע ורפס ,לשמל) הבשחמ תוררועמו תוירוקמ תויגולויצוס תונבות 

הניחבמ .(םינויצ־טסופה לש םתוררועתה ינפל הברה תידסממה השיגה ןמ הנוש השיג גיצה 

הברמ הניאש ,לארשיב היגולויצוסל תוינע־תדועת ןיעמ םג הווהמ ןודינה רפסה ,תאז 

היה םליע לש רפסה .תידוהיה היצזיליוויצה ףא רמול ןתינו ,תידוהיה תוברתב קוסעל 

גוח לכ אלש אלא ,תודהיה לש היגולויצוסב סרוק לכ לש םירפסה תמישרב ללכיהל לוכי 

הכש ,תודהיה לשו ידוהיה םעה לש תוידוחייה תורמל ,הזכ סרוק םייקמ ץראב היגולויצוסל 

תא ועיצהש םייאקירמא םיגולויצוס וא ,סקרמ לרקו רבו םקמ ןוגכ םיגולויצוס הכשמ 

.ךכל תקהבומ המגוד ידוהיב וארו (marginal man)"ילושה םדאה" גשומה 

לע םג זמור אלא ,תודהיה ץקב קרו ךא קסוע וניא םליע לש ורפס יכ ןייצל יוצר 

ונא רפסה תליחתב םא .רתוי יללכ טביהב ןהו םינפ יפלכ ןה - םיפסונ םיינפוס םיכילהת 

ררבתמ רפסה םויס תארקל ,ירוטסיה טביהב תודהיה תוהמ לש רדוחו הפי רואית םילבקמ 

תנידמכ הנידמה תרדגה לש הציקו תונויצה ץק רבדב תיזחת םג שי םינפ יפלכ יכ 

,םזינומוקה ןוגכ ,תויגולואידיא לש ןציקו םואלה־תנידמ ץק םג ,יללכה טביהבו ;םידוהיה 

תא ומייס ןהש םושמ ךרוצ דוע ןהב ןיאש ךא ,ינרדומה םלועה לע ןמתוח תא ועיבטהש 

תארקל םלועה תדעצהב (יבניווט לש הירואיתל קזח דה שי ןאכו) ירוטסיהה ןדיקפת 

הבש ,תוינרדומ־טסופ ןיעמ לש תטלבומ השיג שי םליע לש ורפסב ,ןכ םא .הנרדומה 

הבושח התייה תיטסינומוקה הכפהמה ,המגודל ,ןכל .טעמכ לכה תוזחל תכפהנ הנרדומה 

ותוא ;ךרוצ הב ןיא תעכו ,ינרדומה םלועל סנכיהל היתורורגלו היסורל הרשפא איה יכ 

ןועביקה רציממ תודהיה תא ץלחל תנמ־לע הצוחנ התייה איה - תונויצה יבגל ןוכנ רבד 

.תיסקודותרואה תודהיה לש 

תודהיב היסקודותרואה .םליע לש הזיתה לש הפרותה־ תדוקנ היוצמ הז ןיינעב אקווד 

םע דחי תונויצה החמצ הז ןולשיכ עקר לעו ,ינרדומה םלועה םע התודדומתהב הלשכנ ןכא 

תועונת ולגתה הלא תויוחתפתה דצל םלוא ;יטסילאיצוסה דנובה ןוגכ תופסונ תועונת 

תידוהיה תדה ןמ קתניהל הפאש אל םתדידמ ךא ,היסקודותרואה דגנ ודרמתהש תופסונ 

ןבומכ רבודמ .תודהיה תא שדחל אלא ,ינרדומה םלועב שדח ידוהי רחא שופיח ךותמ 

םימרזב רבודמ .םיביטוורסנוקהו םימרופרה - םייזעולה םהיתומשב םויכ םיעודיה םימרזב 

םייוטיב םהל שיו ,(םתעפשהב םגו םלדוגב םג> תירבה־תוצרא תודהיב םיליבומה 

םליע לש ורפס דוע לכ .הקירמא םורדב ןוגכ ,םלועב םירחא תומוקמב םג םילטובמ־אל 

םלוא ,ותשיג תא ןיבהל ןתינ (םואלה־תנידמל ידוחיי ידוהי ףילחת ,ירק) תד־תמואב קסוע 

היה ,הלוכ תודהיה לש תושדחתהה תלוכי תאו תודרשיהה חוכ תא ןוחבל הסנמ אוה רשאכ 

הנייפאש וזמ הנוש תודהי גיצהל ןויסינ לאכ תודהיב םישדח םימרז םתואל סחייתיש יואר 

ןייצל ידכ "תירוטסיהה תודהיה" גשומב שמתשהל הברמ םליעש ןיינעמ .הפוריא חרזמ תא 
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237 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

לש המש הז היה ימשר ןפואבש דועב ,היסקודותרואה לש הטבמ־ תדוקנמ תויכשמהה תא 

.הזכרמבו הפוריא ברעמב ןיידע הזכרתה רשאכ ,הכרד תליחתב תיביטוורסנוקה העונתה 

תטשופו הרוצ תשבול אלא ,תיטטס הניא תודהיה היפלש הסיפת ןייצל רומא היה הז םש 

לכ לש וא ,תרחא תד לכ לשו) תודהיה לש יתימאה ןחבמה םצעב והז .רודו רוד לכב הרוצ 

רבדה ןוכנ ?םינתשמ םיאנת םע דדומתהל תלגוסמ איה םאה ־ (תרחא תיתרוסמ תרגסמ 

תואיצמ לכו הפוקתו הפוקת לכ ךא ,"הנרדומה" לש רשקהב תררועתמ הלאשה םויכש 
םילגוסמ ויהי םאה ־ רבעה תלחג לע םירמושה ינפל םימוד םירגתא תוביצמ השדח 

?תונתשהל 

לשב אקווד תורודה לכ ךרואל דמעמ הקיזחה "תירוטסיהה תודהיה"ש דואמ ןכתיי 

ך"נתה תפוקתב דוע .םישדח םייטילופו םייתרבח םיאנת םע דדומתהל התונוכנו התלוכי 

,לשמל ,שדחל םיינחורה םיגיהנמה ועדי תיבה ןברוח רחאלו ,םימיוסמ םייוניש ולח 

העדי תונברה ;שדקמה־תיבב תונברוקל ףילחתכ תסנכ־יתבב אתווצב הליפת תועצמאב 

םע העדי תודיסחה ;רבעה יסקט לש םהיקודקדב םתורגתסה לעו םיארקה לע רובגל 

ןועביקה ,השעמל .םיידסממהו םירימחמה "םידגנתמה" לש תרגסמה ןמ ץלחיהל התווהתה 

,"הרותה ןמ שדח ןיא"ש העיבקב ואישו ,םינורחאה תורודב קר לחה "תירוטסיהה תודהי"ב 

תיגולואידיא תיתשת ןיעמ םויכ הווהמ ךא ןיטולחל השדח המצעב תיארנש העיבק 

.היסקודותרואל תיגולואיתו 

ולש דוסיה־תחנהב םג אלא ,תודהיה תא ותנבהב קר הניא הז רשקהב םליע לש תועטה 

תיטפשמ השיג לע ןעשנ םליע .םיגהנמ יפ־לע תולעופש תויתרוסמה תורבחה תא וראתב 

רסמנ ינשהש דועב בותכ ןושארה) גהנמ ןיבל קוח ןיב ישממ לדבה שי יכ תעבוקש 

יפ־לע קרו ךא םיגהנמה תא תועבוק תויתרוסמ תורבח יכ הרבס שי הז עקר לעו ,(הפ־לעב 

םינטפשמה לכ תא טעמכ םעפ הנייפא וז השיג .שממ לש םייונישל םוקמ ןתמ אללו רבעה 

ללוכ ,תורחא תושיג שי םויכ ךא ,תוירוטסיהו תויטבש תורבחב וקסעש םיגולופורתנאהו 

תא ןייצל ןתינו ,םדקתהלו תונתשהל תלוכיה תא תויתרוסמ תורבחל תוסחיימש הלאכ 

ןתלוכיל יוטיבכ תונורחאה םינשב (תויטבשו תויתד) תויתרוסמ תורבח לש תוררועתהה 

הסיפתה הללכבו) הנרדומה תוחתפתה אקווד .תונתשהל ןתלוכי תוכזב דורשל 
*ללכה תוררועתהה תא הבר הדימב הרשפאש איה תונורחאה םינשב (תיטסילרולפה 

לש ףקות ילעבכ םיגהנמב הרכה םג שי יטפשמ םזילרולפ לש תרגסמבו .תאזה תימלוע 

.םיקוח 

לש המוקמב בחרנו קימעמ ,יניצר ןוידב תוציחנה תא םויה־רדסל הלעמ םליע לש ורפס 

קר ראשיהל הלוכי הניא וז הרדגה .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ תרדגומש הנידמב תודהיה 

םעפ ידמ תרכזומש ןכותמ הקיר המסיס וא ,טפשמה־תיב תא םעפ ידמ קיסעמש קוחב חוסינ 

היטרקומד לש םייוטיב תודהיב ןיא יכ שארמ ךרפומ הארנש גשומ וא ,יטילופ םואנב 

לע ,היתורודל תודהיה תניחבמ תירוטסיהה תודהיה םע דדומתהל שי אלא ;תיתימא 

"הכרד הצק דע העיגה תירוטסיהה תודהיה" יכ זירכמ םליע ורפס ףוסב .םינושה הייוטיב 

ןוגרא לש ותוסחב רודל הלוכי תדה ןיא םויכ ,םליע תעדל ,רבעב בצמל דוגינב .(278 'ע> 
.יתכלממ 

םויקל הליחתכלמ הנידמה הנודינ הקיתעה תיתדה תידוהיה תוברתב 

ןיטולחל הנוש דסמ לע המקוה תידוהיה הנידמה .השדחה תעב ןכ אל .ספור 

החילצה תינויצה תוברתה תכפהמ .תירוטסיהה תודהיה לש הדסממ 
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שדחה ידוהיה בושיה תומדב ,ןתיא יתוברתו יתרבח הנבמ דימעהל 

.תילארשיה הרבחבו לארשי תנידמב לגלגתהש ,לארשי־ץראב 

תוברתה תא ףילחהל החוכב היהש תיתוברת המצוע ותעדל התייה תינויצה הרבחב 

ייחב םלוא ,קדוצ םליע יכ קפס ןיא תיללכה תוברתהו הפשה תניחבמ .תיתדה תידוהיה 

ןויצ ,הנשה תונוע ,םייחה ילגעמ - תויתד לש המינ םהב שיש םידעומו םיבצמ םג שי המוא 

םתחלצה תא םינייצמ ,הנידמו תד ןיב הדרפה לש ןויערה יאיצממ ,םיאקירמאה .םיעוריא 

יתד־ימואל גח וניהש ,(Thanksgiving Day) הידוהה םויב שדחה םלועב דתי עוקתל 

הז םוי .םיוסמ יתד םרז םושל ךויש אלל ,הפוריא תוצרא בורל דוגינב ,יכ םא ,ןירדהמל 

הנידמ לש היחרזא ,תירבה־תוצראב םינימאמה לכ יהולא ,םיהולאל הידוהל ולוכ רומש 

םנמוא סחייתמ םליע .םהלש "תיחרזאה תדה" ןמ קלח וניה הז םוי .תאז הרידא תינוליח 

תד"ב יכ הדבועל ויד רע וניא אוה ךא ,תיחרזא תד לש תאזכ העפות תמייק יכ הדבועל 

.תורצנה לש םיבר םיביכרמ שי ,"תינוליח" תויהל הרומאש ,תאז "תיחרזא 

לע תורצנה לש התעפשה אוה ברעמה תונידמ בורל ףתושמה רבדה ,הז ןיינעב 

הילע יזא ,רפסב רכזומ ןכא הז ןוצרו ,הז ברעמב בלתשהל הצור לארשי םא .םינכתה 

שחכתמ הב בשויה םעהש הז תונידמ לולכמב טעמכ הדיחיה הנידמה היהת איה יכ ןיבהל 

הניחבמ ךכמ עמתשמה לכלו ,בלצה - וז תוברת לש םיירקיעה הילמסמ דחאל ץרחנ ןפואב 

־ינבל העושי איבהל תנמ־לע ונב תא בירקמש לאב הנומא - תיגולואידיא־תיגולואית 

הייסולכואהש דועב ,םייתד םניא םה םא וליפא ,ףסה לע הז ןויער םיחוד םידוהיה .שונא 

העפותמ םלעתהל ןיא .הברקב םייתד־אלה וליפא ,וז תרגסמ תחת תלעופ ברעמה תוצראב 

םניא לארשי־תנידמו ידוהיה םעהש ךכל הביסה וז רבד לש ופוסב יכ ,וז הדבועמו וז 

ךכל הביסה םג וזו ;(יברעמה םלועב תוחפל) םלועה ימע רתיכ תויהל םילוכי 

ןיב האלמ הפיפח םויה לש םלועב ללכב שי םא) םואל־תנידמ קר הניא לארשי־תנידמש 

תויתייעבהו ,תד־תמואב רבודמש ךכל הביסה וז ,רבד לש ופוסב .(התעדמו תינתא הצובק 

עירכמו עיפשמ םרוגכ תורצנה לש םג אלא ,לארשי־תנידמ לש קר הניא וז העפות לש 

(marginal state) "תילוש הנידמ" ,דניה לארשי־תנידמ ,תאז הניחבמ .ברעמה תוברתב 

םג םיתיעלו) ןהב תטלובה תדהש ,(היקרוט טעמל) ברעמה תוצרא רתי לכמ הנושש 

טעמ־אל יולת ברעמב היקרוט לש הדמעמ ,ןכא) .תורצנה איה (תדסוממהו תימשרה 

הצוחנ תד־תמוא לש הרדגהה תא ריסהל תנמ־לע ,ןכ םא (.םלסיאל תימשרה התורכנתהב 

םע ,תינתא הצובקכו םידיחיכ ,םידוהי לש המלשה םג אלא ,הנידמו תד ןיב הדרפה קר אל 

דרטומ טושפה חרזאה ןיא םייחה תרגשבש ןוכנ .תיברעמה תוברתה לש יזכרמה הלמס 

הז טביה ןוחבל ךרוצ שי המואה־תד לש התוהמ תודוא־לע ןוידב ךא ,הלאכ םירבדמ 

אלל ותוברת תא תונבל לוכי וניא "רפסה םע"ש קפס ןיא ןכש ,ותועמשמ תא לוקשלו 

םילמסלו םייוטיבלו ,םש ועבקנש םיגחל ,ך"נתל ,רתויב תירעזמה ולו ,תוסחייתה 
.םש םיעיפומה 

יחישמה ןויערב דקמתמ אוה ורפס ףוסבו ,היסקודותרואה םע בקונ ןובשח שי םליעל 

םירותיו רחאל הארנכ ,היתונכש םע םולשב הרדה לארשי לומ וגיצמו יסקודותרואה 

ביצת וזכ תוחתפתהש ותנעטב קדוצ ,יתעד תוינעל ,םליע .םיחטשב ןבומכ ללוכ ,הדיצמ 

אוה ורפסב םינורחאה םיטפשמב .ול לכות איה םא קפסש ,היסקודותרואה ינפל ףסונ רגתא 

התבכרממ טמשייש רחאל תירוטסיהה תודהיה השעת המ" :הלאשה תא ויארוקל גיצמ 
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תא ךישמהל לכות אל תאז תעטרקמ הלגע" :איה (280 'עב> ותבושת "?יחישמה ןפואה 

".תויפוסה תונחתה לא העיגה איה .העסמ 

לכונ דציכ ,לוקלקה תא ןקתל לכונ דציכ :תרחא הישוק ארוקה ילוא לאשי זא םלוא 

הנחתה ןמ התוא איצוהל חילצנ דציכ ,ךרדה ךשמה לא התאצ תארקל הלגעה תא רישכהל 

המו ?שדחה הלולסמ לא - העיגה הילאש "תיזכרמה הנחתה" ןמ ,לנימרטה ןמ ־ תיפוסה 

?הז ןעטמב היתורודל לארשי תשרומ לש הקלח היהי המו ,התיא אשית איהש ןעטמה היהי 

תוינעל ,קוספ ףוס םיווהמ םניא הפיה ורפסל םליע לש םויסה ירבדו :ןודל דוע שי ךכ לע 

,"תרחא תונויצ" לע םליע בתכ ,רומאכ ,ונמזב .הזכ ןוידל םירגתא אלמ חיתפ אלא ,יתעד 

ץק לע זירכהל םוקמב יכ ןועטל רשפא :תינויצה העונתב תולפא תודוקנ לע רוא ערזו 

תודהי" ־ הרדסב ינש רפס בתוכו ךישממ היה וליא תושעל ביטימ םליע היה תודהיה 
."תרחא 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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