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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב 

** *םר ירוא 

אובמ 

איה .ינכפהמ יוניש תרבועו קומע רבשמב היוצמ םיעשתה תונשב תילארשיה הרבחה 

תא תומדל ןתינ .םידגונמ תווצק ןיב תלטלטימו תוליהק לש רובצמל תחא הרבחמ תכפהנ 

םיצצ תיווז ןרקו הניפ לכמ רשאכ םידש־תבכר לש לולסמל תאזה תעב הב םייחה ךלהמ 

םיליהבמש םירוציה תא עסונ לכ אנ ןיימדי) םיעסונה לע םימייאמש םיליהבמ םירוצי עתפל 

תויטילופ תוקולחמ לש םיחנומב יחכונה ילארשיה בצמה תא דוע ןיבהל רשפא־יא .(ותוא 

ידוסי רבשמ לש תנומסת איה םידשה־תבכר תשוחת .הרגשבש םייתרבח םיכוסכס וא 

.תוגילפמ ויתוכלשהו תוקומע ויתוביסש תילארשיה תוהזבו לארשי לש יתרבחה הנבמב 

חותינל תללוכ תינשרפ תרגסמ הוותמו הז רבשמ לש םימיוסמ םיטביהב קסוע הז רמאמ 

םיכילהתל ןה המינפ תילארשיה הרבחב תוינבמ תויוחתפתהל ןה וסוחיי ךות רבשמה 

.ונתפוקתב םישחרתמש םיימלוע 

םימרזה ןיבל תוימינפה תולוברעמה ןיב שגפמב תרצונה ,הרעסה ןיעב יכ ןעטנ 

תללוחתמו תילארשיה הרבחה לש ,הנשיה ,תמייקה תינבתה תרכתשמ ,םיינוציחה 

ברקב .השדח תינבת בוציע לע ,םיחרזא־תמחלמ ידכל שולגל הטונה ,תוברת־תמחלמ 

הכרעמה - דבלב הב קסוע הז רמאמו - תידוהיכ ההדזמה לארשיב טילשה בורה תצובק 

תוירקיעה תומגמה .תונוש הנשמ־תומגמ ןהמ תחא לכבש תוירקיע תומגמ יתש ןיב השוטנ 

תייוותה רחאל .תינויצ־טסופ תיטסילבולג המגמו תינויצ־ואינ תיטסילקול המגמ :ןה 

־תומגממ תחאב יחכונה רמאמה דקמתי תוירקיעה תומגמה יוהיזו תינשרפה תרגסמה 
1.תילרבילה תינויצ־טסופה המגמה ,הנשמה 

יטקלאידה בוטיקה לע עיבצמ ,תללוכה תינשרפה תרגסמה תא גיצמ ןושארה קרפה 

םייתרבח םיטביה לע הזה בוטיקה תוכלשה תא רקוסו ,ילקולהו ילבולגה ןיבש ,ילקולגה 

גיצמ ינשה קרפה .היטרקומדהו החוורה ,תוימואלה ימוחתב רקיעב ,ונתפוקתב םינוש 

תואיצמל הנודינה תיגשומה תרגסמה תא םשייל ןתינ ובש ןפואה תא םייללכ םיווקב 

יתיישעת־טסופה ילכלכה הנבמב םיקסוע םהירחאש םיקרפה תשולש .תיחכונה תילארשיה 

־תילכלכה תוינידמבו תילבולגה תשרב לארשי לש התובלתשהב ,לארשיב הווהתמה 

רקיעב ,הלא לכ לש תויתוברתה תודלותבו ךכמ תרזגנה תילרביל־ואינה תיתרבחה 

.עבש־ראב ,ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה * 

,קליפ ינד ,יול הרדנא ,לאחתפי ןרוא ,ןמלה תירש ,גרבנירג בל ,ץיבוקרב הצינל הנותנ יתדות ** 

עימטהל יתלוכי ןקלח תא קרש ,וז הדובע לש םימדוק םיחסונל תורעה לע קהנזור באזו רביירש הואנ 

הטלוקפבו תוגהנתהה יעדמל הקלחמב יתימעל םג הנותנ יתדות .רמגומה רצומה תא ורפיש רשאו 

.תיתריצי הדובע םידדועמה הריוואה לעו תרגסמה לע ןוירוגךב תטיסרבינואב הרבחהו חורה יעדמל 

.Pappe, 1995; Ram, 1998b :ואר ,תילקידרה תינויצ־טסופה המגמה לע 1 
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ןיבש תוקיזב םיקסוע םהירחאש םיקרפה תשולש .תינכרצ־תיאדיחי תוברת תווהתה 

םיכילהתה תכלשה תא ןחבנ .לארשיב ידמעמה הנבמהו םולשה ךילהת ,היצזילבולגה 

תורזגנה לע עיבצמ רמאמה .הדובעה לעו ןוהה לע ,ינוניבה דמעמה לע םינודינה 

־תנידמ המיעו תיתכלממה תוימואלה תעיקש :היצזילקולגה לש תויזכרמה תויטילופה 

תמועלו ,תילרביל תוגויצ־טסופ תארקל הליבומה ןוהה לש תיטסילבולגה הייטנה ,החוורה 

.תינמואלה תונויצ־ ואינה תא תקשחמה הדובעה לש תיטסילקולה הבוגתה הז 

תוימוקמלוע :םואלה־תנידמו היצזילבולג 

הז גשומ םיעיצמ ונא .תוימוקמלוע גשומה לש רשקהב לארשיב רבשמה לע בושחל שי 

ימלוע תוביתה ףוריצמ בכרומ תוימוקמלוע גשומה •Giocaiity גשומה לש ירבעה םוגרתכ 

 (the global) ימוקמו (the local). הווהתמה ,שדחה ינרדומ־טסופה בצמל יוניכה והז

תושילחמ ,ידוגינה ןבולישב ,תוימוקמ תומגמו תוימלוע תומגמ ובש ,םירשעה האמה יהלשב 

.םואלה־תנידמ ,ונייהד ,םדוקה ינרדומה בצמה לש תיזכרמה תוהזהו ןוגראה תדיחי תא 

תוכרעמ דצמ ,"הלעמל"מ םואלה־תנידמ תא תוקחושה לעה־תומגמ ןה תוילבולגה תומגמה 

תוילקולה תומגמה ;תוירחסמו תוישוג ,תויתרושקת ,תויסנניפ ,תויגולונכט תוימואל־לע 

תוימואל־תת תויוהדזה דצמ ,"הטמל"מ םואלה־תנידמ תא תוקחושה דגנה־תומגמ ןה 

2.תורחא תויתוברתו תוירוזיא ,תוינמואל ,תויעזג ,תויתד ,תוינתא 

הנושארבו שארב איהש ,היצזילבולגה אוה ליעל םיראותמה םיכלהמה לש עינמה חוכה 

רושימב עיפומה ,ידגנ ךלהמ וא ,דגנ־תבוגת איה היצזילקולה .יגולונכטו ילכלכ ךילהת 

ןיבש הקיטקלאידה לע ןכ םא עיבצמ היצזילקולג בלושמה חנומה .תוברתו תוכייש לש 

לשי יטסיסקרמה גשומה םג ומכ ,היצזילבולג גשומה ,ללככ .דגנה־ךלהמו ךילהתה 

גשומ תא םירגתאמ ,ויתודוסי תא חינה םצעבו ול םדקש ,ןייטשרלו לש תימלועה־תכרעמה 

.םירדגומה תולובגהו תוהזה תלעב "הרבח"ה 

םימייקתמ םיינויח ןיפילחש הדיחי לעכ "הרבח" גשומה לע בושחל עיצה ןייטשרלו 

אלא ןניא ,"תורבח"כ ללכ־ךרדב םיהזמ ןתואש ,םואלה־תונידמש ךכמ קיסהו הכותב 

,תילכלכה תוחתפתהה וז תכרעמב .תינויווש־יתלב תימלוע תכרעמ ךותב הנשמ־תודיחי 

יסחיה םוקימה ןמו תללוכה םיסחיה־תכרעממ אקווד םיעבונ רטשמה סופדו יתרבחה הנבמה 

גרדמה ,וז ךרדב .הנשמה־תודיחימ תחא לכל "תויטננמיא" תויוחתפתה ךותמ אלו ,הכותב 

ןייטשרלו ידי־לע גרדוש - ינוניב דמעמו הדובע ,ןוה - יסקרמה יתרבח־ךותה ידמעמה 

.(Wallerstein, 1974)המאתהב ,םייניב־דבורו םיילוש ,הביל־תונידמכ תימלועה המרל 

יעצמא תא השיגדמהו תיסקרמה וז תא המילשמה תינאירבו טבמ־תדוקנמ ,עיצמ סנדיג 

תורדעיהו תוחכונ םירשקמה םיאנתה לע בושחל ,רוצייה יעצמא תא אקווד־ואלו הטילשה 

ןיב םייתרבח םיסחי םייקל תלוכיה ןמ תעבונ תוינרדומה לש תוימנידה .תיתרבח הלועפב 

תייגולונכט לע תססובמה תיטרקורויבה תכרעמה תועצמאב לשמל ,םירדענו םיחכונ 

:םיאבה תורוקמב אוצמל ןתינ םהיתוכלשהו היצזילקול־היצזילבולגה יכילהת לע תופיקמ תוריקס 2 

 .Axford, 1995; Waters, 1995; Crook et al., 1992; Castells, 1997
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וא היינשה ,ההובגה תוינרדומה וא) תוינרדומ־טסופה לש תמצעומה תוימנידהו ;סופדה 

תרבגומה תלוכיה ןמ תעבונ (Beck et al, 1994 - תורפסב התנוכש יפכ ,תיביסקלפרה 

תרושקת תועצמאב לשמל ,(תילאוטריו) םיחכונל (תיסיפ) םירדענה תא ךופהל 
לש תינייוול היגולונכטו עדימ דוביע לש תילטיגיד הדותמ לע תססובמה תילאוזיו־וידוא 

־ללכ םייתרבח םיסחי לש הצרמה"כ היצזילבולגה תא ךכיפל רידגמ סנדיג .תרוסמת 

תוימוקמ תויושחרתהש הזכ ןפואב םיקחורמ תומוקמ לש דחיב הכירכ ךות םיימלוע 

Giddens,) "ךפיהלו ,םיבר םירטמוליק קחרמב םישחרתמש םיעוריא ידי־לע תובצועמ 

 1990).

:היביכרמ ינש לע םואלה־תנידמ תא תוקחוש תילקולה המגמהו תילבולגה המגמה 

רקיעב ךא .םואלה - יתליהקה־יתוברתה ביכרמהו ;הנידמה - ינוגראה־ידסומה ביכרמה 

האלמה המאתהה תא ףקתל רומאש ףקמ ,"םואלה־תנידמ"בש רבחמה ףקמה תא תוקחוש ןה 

הרבחה ןיבל תיתנידמה תרגסמה ןיבו יתוברתה טביהל ידסומה טביהה ןיב לוכיבכ תמייקש 

םימרוזה "תותוא"ל םירידח םיילאירוטירטה היתולובגש םושמ תקחשנ הנידמה .הלכלכהו 

םיעקבנ םייגולואידיאה היעוביקש םושמ תקחשנ תוימואלה ;תוימלועה תותשרה יצורעב 

וא) הענכהל וא הריצעל םינתינ םניאש םינפבמ תויוהז ידי־לעו ץוחבמ םירסמ ידי־לע 

הנידמה ובש שדח בצמ רצונ .(יתרבח רוגיפו ישונא יוכיד לש הובג ריחמב ךא ,םינתינ 

רבעבש ,םואלה־תנידמ .תפפורתמ םייתשה ןיב הפיפחהו תמעמעתמ תוימואלה ,תשלחנ 

התוא םיגזממש םימרוגה ןיבש םייצחלמה תבצב התע הנותנ ,תחא הדיכל הדיחיל הבשחנ 

תוימינפ תודיחיל התוא םיררבשמש הלא ןיבו הנממ הלודגה הל תינוציחה הביבסה םע 

.(Clark, 1997; Rosenau, 1997) הנממ תונטק 

תובקעב ,ראתל ןתינ ,"םוקמ"ו "םלוע" לש ,וללה תודגונמה־תומילשמה תומגמה תא 

םיגתומה םלוע ,(McWorld)"קמה םלוע" ןיב הקיטקלאיד לש םיחנומב ,רברב ןימ'גנב 

שדוקה־תומחלמ םלוע ,(Jihad)"דהי'גה םלוע" ןיבל ,ס'דלנודקמ ןוגכ םיימלועה םיינכרצה 

תויתדה הלאל קר אל ףאו תימלסומה וזל קר ןווכתמ אוה ןיאו ,תויטסילטנמדנופה 

 (1995 ,Barber). םיסחי םניא דהי'גהו דלרווקמה ןיב םיסחיה ,לובלב תוברהל ידכ וליאכ

הביסה איה רצוי דלרווקמהש תיתרבחה תואיצמה אקווד ,הברדא .םיטושפ םייכפוה 

דלרווקמהש הצפההו יוטיבה יעצמא לשב אקווד גשגשמ ,ודיצמ ,דהי'גהו ;דהי'גה גושגשל 

אלא ,דלרווקמב דרומ קר אל דהי'ג םיהדמ ירוטסיה גזגיזב" :עבוק רברבש יפכ .ול קפסמ 

ץיפמו הבלמ ףא אלא ,דהי'גה םויק תא ןכסמ קר וניאש ,דלרווקמ ףא ךכו .ותוא םדקמ ףא 

Barber,)".והנשמל דחאה םיקוקזו רחאה לש ודוגינ תא דחאה םירציימ םה .שדחמ ותוא 

 5 ,1995)

קר אל ךכב ךא ,תונשיה תוילקולה תומגמה תחת ןכ םא תורתוח תוילבולגה תומגמה 

חווטב תוחפל ,תאש רתיב ןשודיח תא תובלמ ףא ןה אלא ,ןיטולחל ןתוא תולסחמ ןה ןיאש 

לש םינפ ינש הלא ;הזב הז םיגרושמ ילקולה "ואינ"הו ילבולגה "טסופ"ה הז ןפואב .רצקה 

"שדח"ה ןמ ולש היצמיטיגלה תא באושה דחא ןפ :שדחה ינרדומ־טסופהו ילבולגה בצמה 

בצמל הביסה אוה הזה ידוגינה בולישה .ךשי"ה ןמ ולש היצמיטיגלה תא באושה רחא ןפו 

לש םידקת־תרסח הדחאה דחא דצמ תוללוחתמ ובש ,ונתפוקת תא ןייפאמה רותסה 

הינומרהב אל ןאכ רבודמ ןיא ,קודו) תחא תישונא הרבח תריצי ידכ דע תוישונאה תורבחה 

לש םידקת־תרסח תוקרפתה רחא דצמו (שדח ינבמ בצמכ הדחאהב אלא ,ןויוושב אלו 

העפותה תמייק ךכ םושמ .תוינלדב אל םא תולדובמ תוהז תוצובקל תוישונאה תורבחה 
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דגג־תבוגתל םרוג תעצבמ תימלועה המגמהש תויוהזהו תולובגה קוריפ הבש תיתריתסה 

.תימוקמה המגמה דצמ תויוהז קודיהו תולובג עוביק לש תמצעומ 

תוכרעמה לעו םייטילופה םירטשמה לע תכל־תוקיחרמ תוכלשה שי היצזילבולגל 

Held, 1995; Ake,) היטרקומדה אוה וב תועגונ הלא תוכלשהש דחא םוחת .תויתרבחה 

 309-353 ,1997 ,1997; Linz, 1997; Castells). היצזילסרווינואה ,דחא דצמ
תוימואלה תא תלשגמו םואלו הנידמ ןיב לוכיבכ תמייקש תוהזה תא תקרפמ תיטסילטיפקה 

היטרקומדה םודיקב רתויב יתועמשמה דיחיה םרוגה איה ךכבו ,תיתוהזה התרוכבמ 

םייטרקומדה תודסומה ןכש ,היטרקומדה לע םייאמש םרוג םג והז ,רחא דצמ .וננמזב 

ןוגכ םייסיסב םייטרקומד םיביכר .הילא םימאתומ םהו םואלה־תנידמב וחתפתה םימייקה 

הלאב אצויכו םייעוצקמ םידוגיא ,תוגלפמ ,תוריחב ,תויוכז ,גוציי ,תוחרזא ,תונוביר 

קרו ךא ומייקתהו םואלה־תנידמ ךותב םייתרבח םימרוג ןיב ןתמו־אשמו קבאמ ךות ורצונ 

תשלחהמ ,ןכל .תיטרקומדה הנידמה לש םיימינפ םיכבדנכ ,יתנידמה רשקהה ךותב 

תונידמ בור ,ןכ־יפ־לע־ףא .היטרקומדה תשלחה אליממ טעמכ תעבונ תיטרקומדה הנידמה 

ךא .הז ןוויכב ץחל ןהילע הליעפמ היצזילבולגהו ,הליחתכלמ תויטרקומד ןניא םלועה 

בורבו תיתרבח הניא איה ךא ,תיטילופו תיחרזא איה תיטסילבולגה היצזיטרקומדה ,בוש 

־יטנא וליפאו יטרקומד־יתלב אוה ,הז תמועל ,דהי'גה .תיתרבח־יטנא וליפא םירקמה 

םיינאכד "תויטנתוא"ו ,"תרוסמ" ,"תוהז" ,"תוכייש" םדקמ אוה ןכש ,עיגפמב יטרקומד 

־יטנא אוה דהי'גהש יפ־לע־ףא ןכש ,"ןכ־יפ־לע־ףא" שי ןאכ וליפא לבא .םתוהמב 

תוספתנ ,יטסילאינולוק־טסופה חישה לש תוארה־תדוקנמ ,"םירחא" לש תויוהז ,יטרקומד 

הייסולכוא תוצובקל תונתונ ןהש "ילקול"ה גוצייה לשב היטרקומדל תומרותב אקווד 

םידבוע וא םיינתא םיטועימ ןוגכ "ילבולג"ה יטסילטיפקה רשקהה ךותב תותוחנ ןניהש 

.(Ashcroft et al., 1995; Soysal, 1994) םירגהמ 

תומגמ םדקל םייושע םהינש .ןאכלו ןאכל םינפ ןכ םא שי דהי'גב םגו דלרווקמב םג 

לש המגמ אוה דהי'גה .היטרקומדה לע םימייאמ םג םה ךא ,תומיוסמ תוביסנב תויטרקומד 

אוה דלרווקמה .הרדהו האנש לע תוססובמה םד־תוליהק ףרוצ אוה .תונלדבו תודכלתה 

יכרוצל ןיטולחל םישידאש םיקווש לע םיססובמה הלאכ ךא ,הללכהו רוזיב לש המגמ 

תרסח תוירדילוס לע םסובמ דהי'גה ,רמולכ .יסיסבה יתרבחה קדצלו רוביצה 

,(לוכיבכ "תינושאר"ה הצובקה ךותב וליפא ינאכדו השקונ גרדמ םג ללוכו) תוילסרווינוא 

,ילמרופ ןויווש לע ךכיפלו) תוירדילוס תרסח תוילסרווינוא לע םסובמ דלרווקמה וליאו 
.(יתוהמ אלו 

שי ,םייטילופה םירטשמה לע תובכרומה תוכלשההו תימואלה תוברתה רוערע לע ףסונ 

לעו יתרבחה הנבמה לע םג תכל־תוקיחרמ תוכלשה ,ליעל רבכ זמרנש יפכ ,היצזילבולגל 

בוטיקו םיידמעמה םירעפב לודיג איה ןהלש "הנותחתה הרושה" רשא ,תיתרבחה תוינידמה 

.(Robinson, 1996) ימואלה רזגמב ןה ימלועה בחרמב ןה םיינעל םירישע ןיב רבוג 

היינשה םלועה־תמחלמ רחאלש הפוקתה הנייפאתה תושעותמה תויטסילטיפקה תונידמב 

תבוטל םיידמעמךיבה חוכה־יסחי יוניש ללכש החוורה־תנידמ לש םגדה תוטשפתהב 

החוורה יביצקת לש הבחרה ,הסנכהה לש שדחמ־הקולח ,ירוביצה ןוהה תריצי ,הדובעה 

חוכ ידקומ השולש ןיב רדסה לע הססבתה החוורה־תנידמ .םייתרבחה םיתורישה תקמעהו 

םיקיסעמה ידוגיא ;תיטרקומד־לאיצוס הגלפמ תושארב םיבר םירקמב ,הלשממה :םילודג 

ונוכש ,וללה םירדסהה .םיריכשה דמעמ תא םיגציימה םייעוצקמה םידוגיאהו ;ןוהה־ילעבו 
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תחטבה לע וססבתה ,(םזידרופ - תרחא הסרגבו) םזיטרופרוק־ואינ םשב הרבחה יעדמב 

Cawson,) הדובעה־יסחיב תוביציו תילאיצוס ןוחטיב־תשר ,ריבס רכש ,האלמ הקוסעת 

 1996 ,1986; Allen). םיינרמש םירטשמ תיילעו םיעבשה תונשב ילכלכה רבשמה

ונמיס (דועו הינמרגב לוק ,תירבה־תוצראב ןגיר ,הינטירבב ר'צת) תוליבומ תונידמב 

תיתלשממה תוברועמה םוצמצ ,החוורה תמגמ ךופיה התועמשמש תילרביל־ואינ תינפת 

תאצמנ החוורה־תנידמ .םייתרבח םיביצקתב םוסרכו םייעוצקמה םידוגיאה תשלחה ,קשמב 

תוגלפמה תרזח םע םג ןורקיעב התנתשה םא קפסש המגמ ,הננגמבו רבשמב זאמ 

.(Offe, 1984; Pierson, 1991) הנורחאל ןוטלשל תויטרקומד־לאיצוסה 

דחא קשמ ידכל ימלועה קושה תדחאה איה תאז תיתרבח תנומסתל תינושארה הביסה 

יוסימ תביבסו לוז הדובע עציה שי םהבש תומוקמל דיינתהל לוכי ןוהה .ןוהה תניחבמ 

תחירפ איה ךכל תקהבומה המגודה .החרזמו המורד ברעמהו ןופצה ןמ ,ונייהד ,החונ 

ירועישבו הדובעה תולעב םישרפה לע רתיה ןיב תססבתמה היסא חרזמ־טורדב הלכלכה 

תויגולונכט תויוחתפתה איה תפסונ הביס .ברעמל הז רוזיא ןיב ןוהה לע יוסימה 

םיקלח תורתיימ םצעבו הדובעה־חוכמ קלח "ררחשל" תורשפאמו הקופת תוריבגמש 

תונידמה ,הז בצמב .(Hoogveit, 1997)ןוהה לש תוארה־תדוקנמ הייסולכואה לש םימלש 

תואצומ ,ההובג תיתרבח תולע ןהב שיש ,רתוי תוקיתווה החוורה תונידמו תושעותמה 

תוינידמה לש םירכזנה םיעצמאב הילע רבגתהל תושקבמ ןהש תותיחנ לש בצמב ןמצע 

הנידמה תואצוה לש םוצמצו הדובעה לש חוקימה חוכ לש ותשלחה :תילרביל־ואינה 
.יוסימ תדרוה בייחמה 

ןגרואמ־יתלבה םזילטיפקל ןגרואמה םזילטיפקה ןמ רבעמ ,ןכ םא ,אוה שחרתהש המ 

 (1987 ,Lash 8c Urry) תורחתה־תנידמל החוורה־תנידממ וא (1990 ,Cerny) וא

,(Jessop, 1994) תינאירטפמושה הדובעה־חוכ תנידמל תינאיסנייקה החוורה־תנידממ 

תרגסמב הדובעה לש תיתרבחה החוורה תא םדקל תשקבמה תוינידממ רבעמ ,ונייהד 

בחרמב ןוהה לש תויתורחתהו תויחוורה ,תומזיה תא תדדועמה תוינידמל םואלה־תנידמ 

יתרבח הנבממ רבעמב רבודמ םירחא םיליבקמ םיחנומב .(Waters, 1995,65-95)ימלועה 

ססובמ ןושארה .ןוה רבצה לש "יטסידרופ־טסופ" יתרבח הנבמל ןוה רבצה לש "יטסידרופ" 

למגותמ הדובע־חוכ ,תולודג רוציי־ספ תודיחי תועצמאב הכירצל רוציי ןיב ביצי ןוזיא לע 

לע ןכלו ,ילושה חוורה לע תצאומ תורחת לע ססובמ ינשה וליאו ,םייתרדס הכירצ ירצומו 

.(Harvey, 1989) םינווגמ דעי־ילהקל םירצומו ןימז הדובע־חוכ ,תושימג רוציי תודיחי 

,תוברתה לע תינרדומ־טסופה תוימוקמלועה לש תוכלשהה ,לכה ךסב ,ןכ םא 

הקזחבו תימואלה תוהזה תא השילחהב ,דחא דצמ :תויעמשמ־בר ןה הרבחהו הקיטילופה 

יחרזאה תופתתשהה לגעמ תא הביחרמ איה ,תוילסרווינואה תוישונאה תויוכזה תא 

איה ,ןוהה תמועל הדובעה תא השילחהבו הנידמה תא השילחהב ,רחא דצמ .יטרקומדה 

תיתרבחה הרוצתה תחת ,ךכו .תיטרקומדהו תירוביצה תוירחאה לגעמ תא תמצמצמ 

םלוע"ב תיטסילטיפק החוור־תנידמ - היינשה םלועה־תמחלמ רחאל הפוקתה תא הנייפאש 

ןמל הרצונ - ינעו ששורמ "ישילש םלוע"ו ,"ינש םלוע"כ יטסינומוקה שוגה ,"ןושארה 

היצזילבולג ןה הב תוליבומה תומגמהש תבטוקמו השדח תימלוע תכרעמ םינומשה תונש 

.רחא דצמ תויבופונסקו תויטסיניבוש ,תויטסילקול דגנ־תובוגתו דחא דצמ תיטסילטיפק 

דימת אל ;תינורקע) תושידא תושדחה תותשרה :רתויב תובבלמ ןניא תומגמה יתש 

תוררחושמ םג ןה ךא ;יטרקומד רתוי הזו ,תוברתו הנומא ,עזג ,עבצ ,ןימל (תישעמ 
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.יטרקומד תוחפ הזו ,(םזילרביל) םירחובל רעצמל וא (םזילאיצוס) םירבחל תוביוחממ 

,"תורחא" תוצובק לש ןלוק תא תועימשמה תוהז־תוליהק ןה ,ןתמועל ,תושדחה תוליהקה 

תילרבילה תוביוחמהמ תורחושמ ןה ךא ;יטרקומד רתוי הזו ,תואכדנו תופפכומ ,תוחדינ 

,דיחיה םדאל תוביוחממו תוברתו הנומא ,עזג ,עבצ ,ןימ לדבה אלל םדא לכ לש ןויוושל 

.יטרקומד תוחפ הברה ;יטרקומד תוחפ הזו ,ורשואלו ותוריחל 

תונויצ־טסופ :םואלה־תנידמו היצזילבולג 

ךותב ןיבהל שי לארשיב יטננימודה בורה תצובק ברקב תוללוחתמה תורומתה תא 

יתרבחה־ילכלכה הנבמה לע היתועפשהו היצזילקולגה לש ,ליעל ןודינש ,בחרה רשקהה 

:תופוקת יתשל לארשי לש הירוטסיהה תא קלחל רשפא הלילכמ המרב .םואלה־תגידמ לעו 

םשל) תומדקומה םיעבשה תונש וא תורחואמה םישישה תונש דע היצזינרדומה תפוקת 

תפוקתו ;היצזינולוק־תועצמאב־היצזינרדומ הזה הרקמב איהש (1970 ןייצנ רוציק 

ןמ תחא לכ יבגל .תיקלח היצזינולוק־הדב ףא תנייפאתמה ,ךליאו זאמ ,היצזילבולגה 

:םייתרבח םיטקילפנוק לשו יתרבח יוניש לש "יזכרמ ריצ" ןיעמ גישמהל ןתינ תופוקתה 

םיינרדומ־הרפ םייתרבח םיסופד ולש דחאה בטוקבש ריצב תנייפאתמ הנושארה הפוקתה 

;<םיינוליח־םיימואל> םיינרדומ םייתרבח םיסופד ולש ידגנה בטוקבו <םייתד־םייתרוסמ> 

־ואינ> םיילקול םייתרבח םיסופד ולש דחאה בטוקבש ריצב תנייפאתמ היינשה הפוקתה 

םישרתה הארמש יפכ ,(םיימואל־טסופ) םיילבולג םייתרבח םיסופד ינשה בטוקבו (םיימואל 

:ןלהל 1 תרגסמב 

זאמו 1970 דע לארשיב היצזילבולגהו היצזינרדומה יריצ - 1 תרגסמ 

םיעבשה תונש דע היצזינרדומה ריצ 

ינרדומ יתרוסמ 

ינוליח יתד 

םואל תוליהק 
הירוטירט הצופת 

ךליאו םיעבשה תונשמ היצזילבולגה דיצ 

ילבולג ילקול 
ימואל־טסופ ימואל־ואינ 
תוחרזא תוינתא 

תוילאודיווידניא תויביטקלוק 

,תובכרומה ויתונומסת לע ,לארשיב ללוכה רבשמה תא חנעפל ןתינ יכ איה ונתנעט 

,היצזילבולגה ריצל היצזינרדומה ריצמ רבעמה לש הדלותכ ,תישאר ,ותוא םישרפמ רשאכ 

ילבולגה בטוקה - ינשה ריצבש םיבטקה ינש ןיב יטקלאידה קבאמה לש הדלותכ ,תיגשו 

־ילאינולוק ךוסכס לש רשקהה ךותב םג שחרתמ הז לכש שיגדהל שי .ילקולה בטוקהו 
3.תיתדע־תידמעמ הרבח לשו ימואל 

 owarcn nw is; mxranian tx

 '3111S TniOD
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.הרבחה רקחל השדח השיג תגצהב אוה ונניינעש םושמ אקווד הלא תויגוסב ןוידב ןאכ םיטיעממ ונא 3 
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תוברתבו יתרבחה הנבמב יתוהמ יוניש ןכ םא ללוחתמ םירשעה האמה יהלשב 

םייטפשלזגהו (םייתליהקה) םייטפשגיימגה תונורקעה .לארשיב ףאו םלועב תיטילופה 

ינפמ םיקחדנו םיכלוה ,המאתהב ,תוינרדומהו תוינרדומ־הרפה לש <םייתודגאתהה> 

,המאתהב ,ונייהד ,ןהלש תרחואמה־תינרדומה וא תינרדומ־טסופה השדחה הרוצתה 

־טסופ תויטסילבולג תותשרו אסיג דחמ תויטסירלוקיטרפ־ואינ תויטסילקול תוליהק 

.אסיג ךדיאמ תויטסירלוקיטרפ 

םימקוממ לארשיב (םייקתהל םיכישממהו) םינשיה חישהו הנבמה לש םינמסהש דועב 

םישדחה חישהו הנבמה לש םינמסה ,ינרדומה בטוקה ןיבל יתרוסמה בטוקה ןיבש ריצה לע 

תא תצמתל ןתינ ךכיפל .ילבולגה בטוקה ןיבל ילקולה בטוקה ןיבש ריצה לע םימקוממ 

(תינרדומה) תינויצה תימואלה־תיתנידמה תוהזה :ךכ לארשיב ללוכה רבשמה תוהמ 

/הרפה) תידרחה תינויצ־יטנאה ןוגכ תויתרוסמה תויוהזה םג ליבקמבו ,תקחשנ 

םיביכרמו ,(םימלענ םניא ךא) םיקחשנ וללה תוהזה ידקומ ינש .תוקחשנ (תינרדומ־יטנאה 

ןתינש (םינוויכל טלחהב לבא ,תווצקל חרכהב אל) םינוויכל םירבוע םהב לקשמ־ידבכ 

.(ילקולה) תונויצ־ואינכ אסיג ךדיאמו (ילבולגה) תונויצ־טסופכ אסיג דחמ םרידגהל 

תוריתסה ריצב עקבתמ זכרמה ;תימתס הניא ינויצה יתוברתהו יטילופה זכרמה תוקרפתה 

ןכו תיחרזא היטרקומדו תינתא תוימואל ןיב הריתסה :הליחתכלמ וב םימולגה םידוגינהו 

תילכלכ היצזילבולגל תוהובגהו תוינוניבה תובכשה לש תרבוגה הפיאשה ןיב דוגינה 

לש תימואל־ונתאהו תיטסילופופה ,תיטסילקולה תוסייגתהה ןיבל תינחרזא היצזילמרונלו 

ענמ־ידעצב הוולמ וניא םא - הז היצזילבולג ךילהתש תוכומנה תוילכלכ־ויצוסה תובכשה 

.ןתוהזו ןדמעמ לע םויא הווהמ - םייתרבח 

ןוידב ןהב קוסענ אלש) תידוהיה הליהקב תומקוממ תויטסילקולה תוהזה תורדגה 

םימוחת ןווגממ םירקוח .ןאכ תעצומה תוארה־תדוקנמ הלא םיאשונ דומללו קימעהל ןבומכ ךרוצ היהי 

גנילרמיק :תונוש תורוצב לארשיב הקיטילופבו הרבחב ,תוברתב הווהתמה בוטיקה תא וגישמה 

תדקוממה תרחאו "לארשי־תנידמ"ב תדקוממה תחא - תויטילופ תויוהז יתש ןיב ןיחבמ 

ןיבל תילאידרומירפ תיטילופ תוברת ןיב ןיחבמ ירפ :(Kimmerling, 1985) "לארשי־ץרא"ב 

ישיאה ביטרנה לומ ידוהיה־ינמיה ביטרנה לע העיבצמ ץרג :(Peri, 1988) תיחרזא תיטילופ תוברת 

־תיטסילופופ־תינמואל לשממ תוברת ןיב ןיחבמ ןרק :(1995 ,ץרג) עונלוקבו תורפסב 

ןיב ןיחבמ גומלא :<1996 ,ןרק> תויעוצקמו עדי לע תססובמה לשממ תוברת ןיבל תיטסילטנמדנופ 

,גומלא) תיטרקומדיתיטסילאודיווידניא תיחרזא תד ןיבל תיאוריה־תיטסיביטקלוק תיחרזא תד 

:(1996 ,ןהכ 'א> תיגולואידיא־א תונויצ־טסופ ןיבל תינויצ היגולואידיא ןיב ןיחבמ ןהכ :<1996 

ןיחבמ ןואירב :<1996 ,זפ־ינק) תלצופמו תרזובמ הרבחל תדכולמו תסיוגמ הרבח ןיב ןיחבמ זפ־ינק 

תיגולאיד תילארשי תוהז לש התורצוויה תפוקת ןיבל תיתילונומה תילארשיה תוהזה תפוקת ןיב 

,"1948 תכרעמ" וניה ןושארה - םיינידמ־םיילכלכ םירטשמ ינש ןיב ןיחבמ ולש :(די־בתכ ,ןוא־רב) 

הרבחב םיניחבמ ריפשו דלפ ;(Shalev, 1997) ילדביל־ואינה וניה ,ובוציעב אצמנה ,ינשהו 

־יטרקומדה לילכמה ביטרפמיאה ןיבל ילאינולוקה רפסה לש רידמה ביטרפמיאה ןיב תילארשיה 

הרבחה תא תחתנמה וז ,ןאכ תעצומה תינשרפה תרגסמה .(Peled <fc Shafir, 1996) ינחרזאה 

תונכותל הפיסומו הז ןוידל תפרטצמ ,תילקולה־תילבולגה הקיטקלאידה לש רשקהב תילארשיה 

.תפסונ תואר־תדוקנ ליעל ורכזוהש 
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.(תוגויצ־ואינ) םואל־תדכ וא (תוידרח) תדכ וא (תונויצ) םואלכ תרדגומ וזש ןיב ,(יחכונה 

תיתודגאתה תרגסמכ ,הנידמב אקווד תדקוממ תינויצ־טסופה תוהזה תרדגה ,ןתמועל 

אצומ וא תוברת תליהק לש יוטיבכ תספתנ הניא הנידמה .תיחרזא הרבח לש תיתקוח 

הלוהינל םיפתושו החטשב םייחה םיבשות תדחאמש תרגסמכ אלא ,("תינתא תוימואל") 

לש "בוטה" תמשגהל יעצמא הניא הנידמה .(Brubaker, 1992)("תילאירוטירט תוימואל") 

תרדגה יפ־לע תויחל תוצובקל וא םידיחיל תרשפאמש תרגסמ אלא ,תמיוסמ הצובק 

םמויק תורשפאב תכמות ףא םיתיעלו ,(תילרביל הנידמ) םימיוסמ תולובגב ,םהלש "בוטה" 

ילכ איה הנידמה .<1998 ,הנוי) (תיתוברת־בר תילרביל הנידמ) םינוש "םיבוט" לש 

ךותב) םתוא םיספות הצובק וא טרפ לכש יפכ "םיבוטה םייחה" תמשגהל תרגסמו 
הניא "המוא"ה .(תויטילופהו תוישיאה תויוכזה תא תופידעמה תוילרבילה תולבגמה 

(איה קרו) הייסולכואה ללככ תרדגומ אלא ,לרוג־תליהקכ וא םד־תליהקכ תניימודמ 

תרגסמ איה הנידמהו ,תונושה םייחה תוכרעמב תפתתשמו הנידמה חטשב תמייקתמה 
תליבח איה תוחרזאה .ינויווש חרואב הייסולכואה ללכ תא תרשל הדעונש תיתילכת 

תיתוהז תונוש םג תרשפאמה :ופיסוי םייתוברת־ברה) תויטילופו תוישיא תויוכז 

.(לכל םינגוהו םייסיסב םויק יאנת םג תבייחמה :ופיסוי םיטסילאיצוסה :תיתוברת 

ךותב יכ ןיחבהל שי הז םע .ילארשיה "דלרווקמ"ה איה תונויצ־טסופה םיוסמ ןבומב 
םיטונ םתרכהב םיינויצ־טסופ םניהש הלא .תחא המשנמ רתוי תוצצורתמ וז הבחר המגמ 

תוכזב דלרווקמה תא בייחלו ,םתפקשהב םייטסילאיצוס אל םא ,לאמש ישנא אקווד תויהל 

דהי'גה לש בויח םג אצמנ ילקידרה לאמשה לצא) רידחמ אוהש תיחרזאה היטרקומדה 

םיינויצ־טסופ םניהש הלא ,הז תמועל .(דלרווקמה לש םיררופמה תוחוכל דגנ־לקשמכ 

דלרווקמב םיכמותה םיינמואל םיילרביל־ואינ םינגרוב אקווד תויהל םיטונ םתיישעב 

- דהי'גב אקווד ךומתל ךישממ םקלח םא ףא) הרבחל רידחמ אוהש קושה תוחוכ תוכזב 

תונויצ־טסופ :תונויצ־טסופ לש םינז ינש ןיב ךכיפל ןיחבהל שי .(ןבומכ םהלש הזב קר 

;תושדחה תוצובקה לש תוהזה חיש תאו הנשיה הטילאה תעיקש תא תאטבמה תילקידר 

תושדחה תויטסילטיפקה תוטילאה תובלתשה תא תאטבמה תילרביל תונויצ־טסופו 

םיביטרנה לש הרקמב םג ,םירקמה ינשב יכ הז םע שיגדהל שי .תימלועה תכרעמב 

־הדב רבודמ ,תיחרזאה הבכשהו יקסעה דמעמה לש הרקמב םגו "םיטועימ"ה לש םייפולחה 

,הדובעה תעונת ידי־לע הגהנוהש תמדוקה תינומגהה תימואלה תרגסמה לש היצקורטסנוק 

־תיטסילבולגה תונויצ־טסופב ,רומאכ ,דקמתמ יחכונה וננויד .םינוש םינוויכמ םא ףא 
.תילרבילה 

רוביצ שי םאה ?תיתרבחה תואיצמב "תמייק" תילרביל תינויצ־טסופ הדמע םאה 

,וז הדמע תגציימש העונת וא הגלפמ (ןיידע) ןיאש ןוויכמ ?התוא "אשונ"ש והשלכ 

תא תוהזל ידכ ,תורחא דגנ־תוינומגהב ומכ .תוטושפ ןניא הלא תולאשל תובושתה 
הייוטיב תאו םיינבמה היסיסב תא שפחל שי תילרבילה־תיטסילבולגה תונויצ־טסופה 

.המצוע וזיאבו לעופה לא חוכה ןמ האצי וז המגמ םא דיגי דיתעה קר .םיפיקעהו םייומסה 

תויטילופה ,תויתוברתה תוכלשהל רובעא ךכ־רחאו םיינבמה םיסיסבה ןמ ליחתא 

שדחה ילקולגה בצמהש תוריתסה לע תורעהב םייסא .תידמעמה ןתוגלפתהלו תויתרבחהו 

.לארשיב הקיטילופב רצוי 
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107 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

יתיישעת־טסופ קשמ תארקל :תינידמ הלכלכו היצזילבולג 

תילרבילה תינויצ־טסופה תיטילופה תוברתהו תיתרבחה הצובקה תורצוויהל סיסבה 

תונש ןמל תילארשיה הלכלכב וללוחתהש םיינבמה םייונישבו תילכלכה החימצב יוצמ 

תצובקל לארשי הפרטצה םיעשתה תונשל םיעבשה תונש ןיב יכ רמול רשפא .םיעבשה 

לארשיב שפנל <ג"מת> ימלוגה ימוקמה רצותה .םלועב תורישעה תויתיישעתה תונידמה 

יחנומב .<1א חול ,1997 ,לארשי קנב) םייאקירמא םירלוד 16,783 לע 1996 תנשב דמע 

,ס"מל) תירבה־תוצראב שפנל ג"מתהמ 6596־כ הווהמ לארשיב שפנל ג"מתה ,היינק־יווש 

4.( 12-11 ,א1998 

.תילארשיה תימצעה הסיפתב תובישח םג ךא תילכלכ תועמשמ שי הלא םינותנל 

לש התופתוש תא םירשאמה םינותנ הוואגב םעפ ידמ תמסרפמ תירלופופה תונותיעה 

גוציי אוה הז םוסרפ לש לבוקמה סופדה .תומדקתמהו תורישעה תורבחה ןודעומב לארשי 

,לשמל .תשגדומ לארשי לש הרושה הבש םילגד לש תינועבצ גוריד תלבטב תונידמה 

תונידמה תמישרל תפרטצמ לארשי" יכ תרשבמ תונורחא תועידי ןותיעב תרתוכ 

םייונישה רואל :תימואלניבה עבטמה ןרק" :הפיסומ הנשמה־תרתוכו ,"םלועב תושעותמה 

המישרב ללכיתו ,תוחתפתמה תונידמה תמישרמ אצות איה ,לארשי תלכלכב םיריהמה 

לארשי" יכ ןותיע ותוא רשיב רחא דעומב .(1.1.1997 ,רואיל)"הדנקו ןפי ב"הרא םע תחא 

.(9.9.1998 ,סרטיור)"םייחה תוכיא גורדב 22־ה םוקמב 

לש היישעת ,תיתלשממ הנווכהבו הכימתב ,לארשיב המקוה םישישהו םישימחה תונשב 

היישעת לש חותיפ ירוביצה רזגמה ליבוה םיעבשה תונשב .הדובע־תריתע הכירצ ירצומ 

תירוביצה הכירצה תדירימ האצותכ ,םינומשה תונשב .היגולונכט־תריתע תינוחטב 

רבוגה שוקיבה ומרג םיעשתה תונשב ךא ,רבשממ תילארשיה היישעתה הלבס ,תינוחטבהו 

םיקווש"ל ללוכ ,אוצייב היילעהו (םימעה־רבח תוצראמ הריגהה ןמ האצותכ) רוידל 

הלכלכה יסופד לש חותינל) רוצייה תרבגהל ,קוחרה חרזמבו הפוריא חרזמב "םישדחה 

תללוכה תיתיישעתה הקופתהמ יצחל בורק .(Shalev, 1997 :ואר ,לארשיב תינידמה 

תונידמה םע השענ לארשי לש םיימלועה רחסה־ ירשק לש יראה־ קלח .אוצייל תדעוימ 

םעו תיפוריאה הייליהקה תוצרא םע רקיעב ,הקירמא ןופצבו הפוריא ברעמב תוחתופמה 
5.תירבה־תוצרא 

קשמ לש הרדגהל םיעשתה תונשב המיאתמ לארשיב קשמה יפנעב םיקסעומה תוגלפתה 

־ יוניב ;20.696 - (םימו למשח ללוכ) היישעת ;2.496 - תואלקח :יתיישעת־טסופ חתופמ 

םינותנ) .ירוביצה רזגמב 31.696־ו יטרפה רזגמב 38.196 םהמ ,69.796 - םיתורישו ;7.296 

דחא ,םיעשתה תונשל ןוכנ (.12.9 חול ,ב1998 ,ס"מל יפ־לע 1997 תנש לש םניח הלא 

,ונייהד ,"םימדקתמ"ה םיפנעה אוה תיתיישעתה תוחתפתהה לש םיירקיעה םימדקמה 

1096 קרו הידווש לש גורידל תחתמ 5»/» קר ,דנלניפו דנליז־וינ ,דנלריא ,הילגנא לש ג"מתל המודב 

ביבס ענ דרפסו לגוטרופ ,ןווי לש גורידה .הילטיאו דנלוה ,תפרצ לש גורידל תחתמ תוחפ וא 

.50"/0־ה 

ויה 8096 ,םירלוד דראילימ העשתו םירשעל בורק לש ללוכ יוושב אובי ךותמ ,לשמל ,1995 תנשב 

ויה 74"/"־ל בורק ,םירלוד דראילימ רשע־העשתכ לש ללוכ יוושב אוצי ךותמו ,הקירמאו הפוריאמ 

.<8.5 חול ,225-222 ,א1996 ,ס"מל) תושבי ןתואל 
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,לארשי קנב ;115-113 ,1995 ,לארשי קנב)"קט־יה" הנוכמש המ וא עדי־יריתע םיפנע 

הדובעה־יריתע םיפנעל אוצייב המוד לקשמ ןיידע היה 1975 תנשב .(172-165 ,1998 

םיפנעהמ אוצייב (םוקמב הדימע טעמכ) דבלב ךומנ לודיג לח זאמ .עדיה־ יריתע םיפנעלו 

לארשיב חתפתמה רוצייה ףנע .םינורחאה םיפנעהמ אוצייב קוניז לח הז תמועלו םינושארה 

ותקופת התלע <1997-1991) םיעשתה תונשבש ,"תרושקתל ינורטקלא דויצ" אוה 
עצוממב הנשב 16.60/0־ב (1997-1993) הלע ולש אוצייהו עצוממב הנשב 13.70/0־ב 

 (1998,177 ,Greenwood). תנשב עיגה יתיישעתה אוצייב םימכחותמה םיפנעה לש םקלח

,לארשי קנב) 10"/0־ל דריש אוצייב םייתרוסמה םיפנעה לש םקלח תמועל 640/0־ל 1997 

ישנא םיפלא תרשעכ םיקיסעמה הנכות־יתב תואמ םילעופ לארשיב .(172-170 ,1998 

תולעופש תונטק תוצובק תואמ דועו פא־טרטס תורבח ףלאכ דוע שי ךכ לע ףסונ .עוצקמ 

שי ןתיצחממ רתוילו הקינורטקלאה ףנעב תולעופ תורבח שמחו םיעברא האמכ .םוחתב 

םיקסעומ םיאסדנהו םיסדנהמ ףלא השימחו םירשעכ .תירבה־תוצראב ףסונ תוליעפ סיסב 

,לכה ךסב .(Greenwood, 1998,179-180) םיפסונ םיפלאל שוקיב הב שיו וז היישעתב 

ףלא השימחו םיעשתכו היישעתב םייתרוסמה םיפנעב םיקסעומ םידבוע ףלא םישישו האמכ 

םירדגומה םיפנעב םיקסעומ ףלא רשע־העבשו האמכ דוע) םימדקתמה םיפנעב םיקסעומ 

.<2א חול ,13-12 ,1998 ,ירוד)(םיברועמכ 

ןה ,לארשי לש ילבולגה תושירב תוקזחה תוילוחה ןמ םה בושחמהו הקינורטקלאה יפנע 

לש ללוכ ריחמב םירזל קט־יה תורבח םירשע ורכמנ 1998 תנשב .תיתוברת ןה תילכלכ 

תונטק פא־טרטס תורבח לש ןרופיס ,(12.3.1999 ,גרבנייטש) רלוד דראילימ השולשכ 

תואמב וליפאו תורשעב תויאקירמא תורבחל תורכמנו םיריעצ םיפתוש ידי־לע תומקומה 

לארשיב העידיה אהב תונחילצמה לדומ וניה (יילפרטאבו םיליבארימ ןוגכ) םירלוד ינוילימ 

לארשי" לע הרדס ךנח ץראה ןותיע לש ירבעה הנשה־שאר ןוילג .םיעשתה תונשב 

אלא ,ץראב ליבומה אוצייה חוככ קר אל קט־יהה תיישעת תא רידגה הבש "תילאוטריווה 

תא הנורחאל רידגה קיווזוינ ןועובשה ,(20.9.1998 ,ץרג) "תומולח לש זוחמ"כ ףא 

,{Newsweek, 9.11.1998) םלועב קט־יהה יזכרמ תרשעמ דחאכ ביבא־לת 

תואמ שולש לארשיב שי תוכרעהה יפל .םישמתשמה אוה קט־יהה עבטמ לש רחאה דצה 

300/0 םיפסונ הנש לכבו ,םינמדזמ םקלחו םיעובק םבור ,טנרטניאב םישמתשמ ףלא םישישו 

ליג) לארשיב תרגובה הייסולכואה ןמ 220/0 לע עיבצמ רחא ןותנ ,(25.5.1998 ,ןמדלוג) 

טנרטניאל תרחא השיג םהל שיש וא תיבהמ טנרטניאל םירבוחמה (הלעמו הרשע־הנומש 

,ןגיס) (רתוי דוע הובג תויהל יושע הריעצה הייסולכואה ברקב םישמתשמה זוחא) 

האוושהב לארשיב טנרטניאב שומישה ןמז לדג 1999 תנשל בשוחמ יפצ יפל ,(29.6.1999 

דראילימ השולשל תוקד ןוילימ םישימחו תואמ שולשמ) טעמכ הרשע יפ 1996 תנשל 

־השולשה םוקמב היוצמ לארשי ,הארנה לככ .(20.6.1999 ,ץמח)(תוקד ןוילימ םייתאמו 
.הייסולכואב טנרטניאה ישמתשמ לש זוחאה תניחבמ םלועב רשע־העבראה וא רשע 

םזילרביל־ואינ :תילכלכ תוינידמו היצזילבולג 

(ינכפהמ וליפא רמול רשפאו) ידוסי ינבמ יוניש םע דחי ובצעתה הלא םינייפאמ 

רבעמכ הזה יונישה תא ראתל רשפא ינללוכ ןפואב .םיקסעל הנידמה ןיבש םיסחיב 
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109 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס'ישת 

םיעבשה תונש דע .תיטרפ־תיקסע תילכלכ הביבסל תירוביצ־תיתלשממ תילכלכ הביבסמ 

ןה הקולחו רוציי לש חוקיפו תוסיו ,ןונכתב ןה ,קשמב תיביסמ תוברועמ הלשממל התיה 

תורדתסהה םג .דתיה ךכ לע ףסונ .םהילע תולעב וא םהל עויס ,םייקסע םינוגרא םוזייב 

ויה דחי םג תורדתסההו הלשממה .םידבועה־ תרבח תועצמאב םיקסע לש םירישיה םילעבה 

.(Maman, 1997) תחא הטילא ידי־לע השעמל ולהונו ,י"אפמ ,הגלפמ התוא לש התטילשב 

ךרעוה ,תיתורדתסההו תיתלשממה תולעבבש םיקסעהמ בכרומ היהש ,ירוביצה קשמה 

.(1976 ,ינורהא)ימלוגה ימוקמה רצותה ףקיהמ יצחמ רתויב 

רזגמה לקשמב תללוחתמ הפוצר היילעו תכפהתמ המגמה םינורחאה םירושעה ינשב 

יכ רמול רשפא .ירוביצהו יתורדתסהה םירזגמה תמועל ,ללכב קשמבו היישעתב יטרפה 

;Aharoni, 1998) לארשי לש ילכלכה הנבמב הכפהמ הלח םיעשתהו םינומשה תונשב 

670/0־מ יטרפה רזגמב םיקסעומה רועיש הלע 1993 תנשל 1985 תנש ןיב .(1996 ,ןמיילק 

.24"/0־ל 330/0־מ םאתהב דרי ירוביצה־יתורדתסהה רזגמה לקשמו ,760/0־ל םיקסעומה ללכמ 

ךסב יטרפה רזגמה לש וקלח הלע (1992-1985 םינשל םה ןאכ םינותנה) הפוקת התואב 

םאתהב דרי ירוביצה־יתורדתסהה רזגמה לקשמו ,620/0־ל 470/־־מ רצותה לש ללוכה 

ירבדכ ,הכפהמ הלח ןוהה־קושב םג .(41 ב חול ,117 ,1995 ,לארשי קנב) 380/0־ל 53"/0־מ 

תוליעפה תיברמ תא תתסוומו תטלוש הלשממה וב דמעממ" ,ןוהה־קוש לע חקפמה 

תמרבו ,ידמל ההובג תויתורחת תמרב םילהנתמ ונממ םיבחרנ םיקלח וב בצמל ,תילכלכה 

.(1997 ,ןוכסחהו חוטיבה ,ןוהה קוש לע חקפמה) "תיסחי הכומנ תיתלשממ תוברועמ 

150/0־ל העקשהה ללכמ 850/0־מ הדרי הלשממה ידי־לע תנווכמה העקשהה םינומשה תונשמ 

(Aharoni, 1998, 138) !דבלב 

6.םינומשה תונשב ירבעה ןולימל סנכנש "הטרפה" גשומה למסמ הרומאה תינפתה תא 

תוביוחמ ךותו רבוגו ךלוה בצקב תויתלשממ תורבח לש הריכמ הלחה םיעבשה תונשב 

וגשוי יכ איה הטרפהה ירוחאמ תדמועש הנומאה .תפרוגל תכפהנו תכלוהה תיגולואידיא 

תא םלוהה החימצ ביתנ לע ותאלעהו קשמה לש תוליעיה תלדגה" לש םידעיה התועצמאב 

הלשממה תוסנכה .<229 ,1998 ,םירחאו ןייטשקא)"21־ה האמה לש תילאבולגה הלכלכה 

1977 םינשה ןיב םירלוד ינוילימ השולשו םישימח תואמ עבראמ ולע תורבח תריכממ 

,192 ,םש> 1995־ו 1991 םינשה ןיב םירלוד ןוילימ תואמ הנומשו דראילימ ינשל 1990־ו 

דראילימ העבראמ רתויל 1997-1986 םינשב הטרפהה ףקיה עיגה לכה ךסב .<3ח חול 

םיוולתמ תוירוביצ תורבח תריכמ לא 7.<זמ ,הכ ,ב 1997 ,י"מ> םירלוד ןוילימ תואמ עבראו 

םוצמצ לש םיפסונ םייוטיבו היצזילרביל ,היצלוגר־הד לש המוד ןוויכב םיפסונ םידעצ םג 

8.תחקפמכ וא תתסוומכ ,םילעבכ קושב הלשממה לש התוברועמ 

םידיגאתל הטילשו םיסכנ תרבעהב רבודמ השעמל ."טרפ" לש היצטונוק שי "הטרפה" גשומל 

.הרוחסל הכיפה ןושלמ ,"הרהסה" אוה רתוי ןוכנ גשומ .םייקסע 

םיפלא תעבש) 12ל'0־ב תויתלשממ תורבחב םיקסעומה רפסמ ןטק 1996־ו 1994 םינשה ןיב :דועו 

תורבחה לש ןקלח דרי 1996-1994 םינשב .<בכ ,ב1997 ,י"מ> (םידבוע הרשעו תואמ עברא 

13.8*־מ ־ תועקשהב :3.5*־ל 4.2",4־מ - ימלוג ימואל רצותב :וללכב קשמב תויקסעה תויתלשממה 

.<גכ ,םש> 8.2*־ל 13.5*־מ - אוצייבו ;2.594־ל 3.1ל4־מ - םיקסעומב ;10.40/0יל 

ילארשיה קושב הרחתמה אובייה רועישב היילע הבינה אוביי לע תולבגמה לש תיקלחה הרסהה 

הגרדמ־תציפק .<33ב חול ,103 ,1995 ,לארשי קנב) 1992 תנשב 27^־־ל 1965 תנשב 10"/0־מ 
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םר ירוא 110 

לארשי יכ רמול רשפא ילכלכה םוחתב היצזילרבילהו הטרפהה תוינידמל רבעמ ךא 

איה רצה הנבומב הטרפהה .(1992 ,רהזי) הטרפה לש ללוכ יתוברתו יתרבח ךלהמב הנותנ 

םלועה תסירק ומיעו ,תוליעפה ימוחת לכב הטרפה לש ףרוג ךילהת לש תינחה דוח קר 

:ויתונומאו ויתודסומ לע (יטסילאיצוסה־ינויצה םעפ הנוכש המ)ימואלה יטסיביטקלוקה 

:(1995 ,ילכלכה ןועברה) היסכנ תריכמו הדיקפת םוצמצ ,םידבועה תורדתסה תשלחה 

לע) תיחרזאה הרבחה תא קזחמו טרפה תויוכז תאו תויושרה תדרפה תא ןגעמה יתקוח חיש 

הקיטילופופ תורצוויהו תוגלפמה תעיווג ;(1998 ,ןוזיבג ואר ,ויתולבגמו ויטביה 

לש םרוחסמו תרושקתה יתוריש לש םתטרפה :(Ram, 1998a ;1998 ,ןרוק 'ד) תינויזיוולט 

תכרעמב הטרפהו דוגאית ;(1999 ,סביל ;1992 ,רומילו יפסכ) היזיוולטהו וידרה ירודיש 

ץוביקב הליהקו קשמ ןיב הדרפה ;(1995 ,קליפ ;1994 ,לג) תואירבה תכרעמבו החוורה 

תטרפה ;(1998 ,טפשמ ינויע) םייאלקח םידיגאתו תועקרק תטרפה ;(1996 ,ץגו רנזור> 

;(1989 ,ילאירוא) םייתוברתה םיכרעה תטרפה ;(Fletcher, 1999) םישיבכהו הרובחתה 

;(1994 ,בגר) תירלופופה הקיסומה תטרפה ;<28.1.1994 ,דפפוק> ךוניחב תלחוז הטרפה 

(1993 ,גומלא)ירבעה גנלסה תטרפה ;(1999 ,תרופ־ק ;1998 ,גומלא) טרופסה תטרפה 

ןותיע 9.לארשיב "הטרפה"ה לש המצועהו ףקיהה טוריפמ העיריה הרצק .דועו דועו דועו 

רשאכ קדצ ,תוילרבילה־תוילבולגה םגו תומדקתמה תוינחרזאה תודמעה לעב ,ץראה 

,רלסרטש) הלש לבויה תנשב לארשיב "םזילאיצוסה ץק" לע יגיגח ןויליגב רשיב 

,םזילאיצוסה אל הז" :ןותיע ותוא יבג־לעמ ריעהש ימ תוחפ אל ילוא קדצו ,(1.6.1998 

10(6.5.1999 ,רנייר)"...תונויצה וז ,לבמט 

תונכרצ :תירמוח תוברתו היצזילבולג 

תאטבתמ הטרפהה תמגמ ,םילארשיה לש םוימויה ייחו תירמוחה תוברתה םוחתב 

1996־ל 1950 םינשה ןיב .םינורחאה םירושעב לארשיב הללוחתהש תינכרצה הכפהמב 

יפ ההובג ,דתיה איה 1996 תנשבו ,הנשל 4"/0־ב עצוממב שפנל תיטרפה הכירצה התלע 

הכירצב היילעה התיה םיעבשה תונש דע .1950 תנשב תיטרפה הכירצהמ יצחו השימח 

וא זוחאב הנש ידמ הלוע הכירצה ךליאו זאמו ,רצותב היילעהמ ללכ־ךרדב הכומנ תיטרפה 

םע ישפוח רחס םכסה לע המיתחהו בוצייה תוינידמ לש התגהנה םע 1985 תנשב הנמתסה הז ךילהתב 

.תירבה־תוצרא 

הלכלכ־ורקמה לש תנזואמו הפיקמ הניחבל .254-224 ,1997 ,ץכ ואר ,תופסונ תוינפהלו הריקסל 9 

•Shalev, 1997 :ואר ,תויופצהו תוישממה היתולבגמ תייוותה ללוכ ,לארשיב תילרבילה 

Ehrlich, 1997; :ואר ,םולשו םזילטיפק ןיבל תונויצ־טסופ ןיב הקיזה לע םיפסונ םינוידל 10 

 1998 ,Sznaider. (1997) ןיווטוגו (1995) ךירטסיוו הנחוא םג םיקסוע "תוילארשיה תטרפה"ב.

ןאכ <ב> :ילכלכו ינבמ חותינ גצומ ןאכ (א) :רפסמ םיטביהב םהלשמ הנוש ןאכ תגצומה הייארה־תיווז 

:(ללכב לארשיב םזילטיפקה תורצוויהב!) הטרפהה ךילהתב הדובעה תעונת לש הדיקפת חתונמ 

תודובעב רתוי בחר ןויד ךא .*תימואל קר אלו) תינחרזא תוירדילוס לש הפולחה תילעומ ןאכ <ג> 

.תיחכונה תרגסמה ןמ גרוח ,שרדנש םגה ,תורחאו הלא 
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Ill (ו )ב תילארשי היגולויצוס ו999 - ס''שת 

:הנתשה תיטרפה הכירצה בכרה םג .(12-11 ,א1998 ,ס"מל) רצותה תיילע לעמ םיינש 

510/0 (הלאב אצויכו דוגיב ,ןוזמ רקיעב) הכירצב דוסיה־ירצומ לש םקלח היה 1950 תנשב 

,למשח ,רויד לע תואצוהה לש ןקלח הלע ליבקמב .29"/0־ל םצמטצה אוה 1996 תנשבו 

.(םש ,םש)ץראל־ץוחל תועיסנ ללוכ ,םינוש םיתורישו קלד 

רפסמ ,ץראל־ץוחל םילארשי לש תואיצי יצחו ןוילימ ינשמ רתוי ומשרנ 1995 תנשב 

תואיציב רבודמ םירקמה ןמ לודג קלחבש רעשל שי ךא) הייסולכואה ןמ 400/0־ל ההזה 

םישימח האמל בורק קר ומשרנ 1970 תנשב ,האוושה םשל .(םישנא םתוא לש תורזוח 

תונשב 11.הייסולכואה ןמ 50/"־כל קר ההז היהש רפסמ ,ץראל־ץוחל תואיצי ףלא העבראו 

־ץוח םע םילארשי לש תיעצמא־יתלבה ןילמוגה־תוסחייתהב הצאה ןכ םא הלח םיעשתה 

םיעבשה תונש יהלש דע התיהש הנידמב רתויב תיתועמשמ ןילמוג־תוסחייתה ,ץראל 

ןילמוג־תוסחייתה םיאצויה םילארשיל התיה ומיעש "ל"וח"ה .ןיוע יתשבי לובגב תפקומ 

תואיציה ןמ 20.1»/« - תירבה־תוצראו :תואיציה ןמ 57.20/» - הפוריא :אוה רתויב הבר 

ןילמוגה־תויוסחייתהב םג אוצמל ןתינ םימוד םינותנ .(15 חול ,31 ,ב1997 ,ס"מל) 

.תויתרושקתהו תוירחסמה 

ןופלטה תוחיש לש ףקיהב םג םיאטבתמ ץראל־ץוחל רשקהו היצזילבולגה 

האמ לכל ןופלט־יווק העשתו םישולש םינקתומ לארשיב .לארשימ תושענש תוימואלניבה 

םיבשות רפסמל ןופלט־יווק ןיב סחיב םלועב רשע־העבראה םוקמב תגרודמ איהו םיבשות 

החיש תוחפל םיעצבמ (35»/») הייסולכואהמ שילשמ רתוי .<1 ו חול ,117 ,1996 ,קזב) 

תוחיש עברא דע םיעצבמ <280/0) הייסולכואהמ עברמ רתויו שדוחל תחא תימואלניב 

,תילבולג תורעתהל והשלכ דדמ הווהמה ,ץראל־ץוחל תוחישה רפסמ .שדוחל תוימואלניב 

12.(3.8.1998 ,ןגיס) הסנכההו הלכשהה םע הלוע 

ץוחב םיקסעל וא השפוחל עסונ וניא ,טנרטניאב ץראל־ץוחל רשוקמ וניאש ימ םג 

התיבה וילא תאז־לכב עיגמ ץראל־ץוח ,ץראל־ץ־וח םע ןופלטב וליפא חחושמ וניאו ץראל 

רקיעב ,ץרא־ץוחמ תרושקתל םעפ־יאמ רתוי םויכ םיפושח םילארשיה .החפשמה־רדח לא 

היזיוולטב הייפצ .ןהלש םיילארשי םייוקיחל וא/ו תויאקירמא היזיוולט תוינכותל 

הייסולכואה ןמ 950/"־כ - לארשיב רתויב החיכשה יאנפה תוליעפ איה ואידיוובו 

לודגה דיחיה ביכרמה אוה ואידיוובו היזיוולטב הייפצל שדקומה ןמזה .הב םיפתתשמ 
,םויב םייתעשמ רתוי טעמ היזיוולטב הפוצ ילארשי לכ ,עצוממב .יאנפה תוליעפב רתויב 

,ס"מל :המאתהב) םויב יצחו םייתעשמ רתוי ־ רתוי םינכדועמ םירחא םינותנ יפלו 

d.i.1999.13 ,ינואג ;21 ,ג1996 

ןמ 130/־־כל ההז היהש רפסמ ,ץראל-ץוחל תואיצי ףלא רשע־השולשו תואמ שמחכ ומשרנ 1980 תנשב 11 

רפסמ ,ץראל־ץוחל תואיצי ףלא םיינשו םישולש תואמ עשתל בורק ומשרנ 1990 תנשבו ,הייסולכואה 

,ס"מל ;12 חול ,29 ,ב1997 ,ס"מל :יפל םיבשוחמ םינותנה) .הייסולכואה ןמ 19"/0־כל ההז היהש 

(.2.1 חול ,49 ,א1997 

עצוממהמ ךומנ הטמו דומיל תונש הרשע־םיתש ילעב ידי־לע תועצובמה תוימואלניבה תוחישה רפסמ 12 

;עצוממל הווש דומיל תונש הרשע־עברא דע הרשע־שולש ילעב ידי־לע תועצובמה הלא ;הייסולכואב 

;3.8.1998 ,ןגיס> עצוממה ןמ הובג דומיל תונש הרשע־שמח ילעב ידי־לע תועצובמה הלאו 

.<2.9,1999 ,ץראה ואר ,םימוד םינכדועמ םינותנל 

האמ) תוינוניבהו תוכומנה תוסנכהה ילעב לצא רתוי טעמ ההובג היזיוולטב הייפצל ןמזה תשדקה 13 
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דחא ץורע םייקתה הכורא הפוקת ךשמב .1967 תנשב ץראב וגהנוה היזיוולט ירודיש 

דכלמ םוידמכ אקווד היזיוולטה השמיש וז הפוקתב .תירוביצה רודישה תושר לש הז ,דבלב 

יתכלממ דמעמב התכז טרפב .םירודיש תכרעמ התואל ףושח היה ולוכ רוביצה ןכש דחאמו 

תא ולחה 1993 תנשב .<1995 ,סהו ץכ) ברעב עשתב הרדושש "תושדחל טבמ" תרודהמ 

.םילבכב היזיוולטה יתוריש ןכו תירחסמה היזיוולטה ירודיש לש "ינשה ץורעה" םהירודיש 

לש המוד ךלהמ ."םיחותפ םיימש" לארשיב ויהי םצעבו ןייוול ירודיש םג וגהנוי בורקב 

ימשרה "לארשי לוק"ב לחה - וידרה ירודישב םג ללוחתה הטרפהו םיצורע תוברתה 

תוירוזיאה וידרה תונחתב הלכו ,ג־ו <"לקה לגה") ב תשרב ךשמה ,ל"הצ ילג ודיצלו 

.םישימחו האממ רתויב םויכ דמאנ ןרפסמש תויטויפה תוגחתהו 

תימואל לבא ,תיטרפ תונותיעו תיתגלפמ תונותיעמ רבעמ לח הבותכה תונותיעב םג 

תימוי תונותיע ,םיעשתה תונשב .תינעוצקמו תימוקמ ,תירחסמ תונותיעל ,אליעלו אליעל 

לש רואל־האצוהה םוחתב םג .(יתדה רזגמב טעמל) תמייק הניא רבכ לארשיב תיתגלפמ 

ץוביקה ,םילעופ תירפס) תויגולואידיא תואצוה לש תויטננימודמ יתגרדה רבעמ לח םירפס 

.<דועו ןתיב־הרומז ,רתכ) תויטרפ תואצוהל (ילוכו דבוע םע ,דחואמה 

- יתרבחה הדוקפתו המוקמ תא וניש םינומהה תרושקת םוחתב וללה תויוחתפתהה 

איה םויכ ,תימואל תוביוחמו תויגולואידיא תועונת תרושקתה האטיב ובש רבעל דוגינב 

וייוטיבמ דחאש ,רוחסמו תוירזגמ לש שדחה לופכה יטילופה ןפוצה תא רקיעב תאטבמ 

,ןלוגו רמייהנרב ;1999 ,ןמייו> תילארשיה תוברתל "גניטייר" גשומה תסינכ אוה 

תמוסרפב תרושקתה יעצמא לש תולתה תא תאטבמ "גניטייר"ה תוברת 14.(18.9.1998 
ילכלכה דסמה תא םיווהמ הלאו ,םוסרפ יפירעתל דיימ םגרותמ םיפוצה רפסמ .תירחסמה 

היילע וקב תאצמנ לארשיב שפנל םוסרפ לע האצוהה .תרושקתה לש המויקל ידעלבה 
םג .(1997 תנשב םירלוד העבראו םישיש האמל 1994 תנשב םירלוד םישולשו האממ) 

דחא זוחאל בורק לע הדמע איה 1997 תנשב ־ הלוע לארשיב םוסרפ לע תיללכה האצוהה 

15.(רלוד ןוילימ השולשו םישיש תואמ עשתכ)ג"מתהמ 

לש םיצרמנה םיללוחמה ןמ אוה םוסרפה ףנע ,לארשיב ףא ךכ םירחא תומוקמב ומכ 

תותשר םירשע ךותמ הרשע־שמח .יתוברתה םוחתב ןה ילכלכה םוחתב ןה היצזילבולג 

ידרשמ ידי־לע לארשיב תוגצוימ ןהיתוחוקל לש ימלועה רוזיפב תוליבומה םוסרפה 

תוסנכהה ילעב תמועל (םיכומנה הסנכהה ינושימח תשולשב םדאל עצוממב תוקד עבשו םישולש 

,ג 1996 ,ס"מל)(םיהובגה הסנכהה ינושימח ינשב םדאל עצוממב תוקד תחאו םירשע האמ) תוהובגה 

.(5 חול ,53 

לש <בשק תתומע ידי־לע ךרענש) הוושמ רקחמב הנתינ תויעוצקמה ןוויכב ידוקפת יונישל השחמה 14 

ץורעה לש ותקיז תא הניגפהש ,ירחסמהו ירוביצה ,היזיוולטה יצורע ינשב תושדחה תורודהמ 

.(1999 ,בשק)ינשה ץורעה לש רתוי םייעוצקמה רודישה יסופד תמועל דסממל ןושארה 

תנשב 6196־כל 1994 תנשב 67"/0־כמ> הדיריב אצמנ םוסרפב הבותכה תונותיעה לש הקלח הז ךותב 15 

לש הקלחו <1997 תנשב 6.8*־ל 1994 תנשב 4.40/0־מ> הלק היילעב אצמנ וידרה לש וקלח ,(1997 

תנשב 25?6־כל 1994 תנשב 17.596יכמ> םוסרפה תגועמ עברכ לע דמועו היילעב אצמנ היזיוולטה 

.<8 ,1997 ,לארשיב םיאמוסרפה תדוגא) (1997 
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תא תפשוח ןלהל 2 תרגסמ 16.<14.12.1998 ,ץראה) םיימוקמה םילודגה םוסרפה 
־ילכלכה היצזילבולגה ךילהת לע רוא ךפושה ריכב ילארשי יאמוסרפ לש ןימאמ־ינאה 

.ליעפ ףתתשמ לש תואר־תדוקנמ יתוברתה 

ליעפ ףתתשמ לש תואר־תדוקנמ לארשיכ היצזילבולגה - 2 תרגסמ 

 'mt .yrn "?y np'a «piy mn naya .yap1? nonai 'aiya may n'ffiaxn mann

 *piy v mnoo'na naiiyxm aysa inaisn mya mma nnammnxa .nsimx

 niyxaxa x'ax ."nmp1?" myxaxa nana x"? ncnyn ystrn^aa .anp'a "?y yarn

 "O'jxn" bwnb ,nnana bv nvna'ap in avn bv nrnsa'xn .piviy pirns ,mraa
 mymna Vxaiyai .laaViya ma nt a'anVan mo"an on nVx ,"onsas" naa

 maVin ni'Vxumn mnann -|X ."a'piasD"i "n'^iD'ta" pa a'aaimn by narfaa

 paxaV 'ia'a nra1? a'aain laVc? a"nn .nraix^-am nvnsa'xn 'T-'ay nwaaai

 'aan ,napn .nVman pao ,a"a'cm nmya ,nons nans ta'maxnn pa '^ai^an

 x1? ,a'-inoa an a'maxnn ,<...'aaT m aa '"aixi) 'aipa my 'Vix a®?nn ...apian

 by nnx px no's by am 'axmrna lax .nvaa EnanV Via' nnx ^a .a"apnax
 -am a'maxnn 'm-'ay -inn mi' nmaia aan'mys "?ax ,pa'nn am 'sin
 naa nanVaa inniyan '"axntya mint nx mnaa 'n".n a'aty tyan 'asV .a'^ix1?
 a'cmy nxaa omn ,n'ioa maxn mmiya amVn 'Vxmm 'ax avn ."axum 'a"ix

 nman nan maxriV moann naiy 'ax na rnVxumn aionsn man .mama cnVcn

 itn mann .□■"prinV -prca' xV mann bv nayn aem aa .D'aaita bv n^ina maa

 ainna a'a'mn a'maxnn ?ai'n 'a"ix an 'a .n'axna naViiyan nam'1? -psnn
 laxy nx xixaV mny lan'xa nnx b: .n'XT'ap'nax -p'mn ixa px p^i sbv
 lanax axn ...yaaa-'nVa -|X aiaty nt ...na'ioa n^aiVa maoaa naiya ix pnxa
 ...?TaVw mxaxym mixan ay na ?a'aii"na aanax axn ^nprnax1? anoana
 mnx .aVntyn1? a'a"n .oiaa px ix ,npp naVnn nn'n it .ppn nx mm1? ia'0'a

 ix n'-isa'x1? anoana lanax .nnaxnn it mxaxy "ay nmap .naipn n'nn x"?
 inT .aiam nins mm m ,mmn nx naxa naa myxa ,-|ai .pr-pix •p'anna

 <24.4.1998 ,'xaions) ...yaaa-'nVa -|x nop -pVnn

יהוז .עציה לע שוקיב ףדוע היה רבעב .עפשל רוסחמו ינועמ הרבע תישונאה הרבחה 

ףדוע שי הירוטסיהב הנושארה םעפב :הכופה היעב הרצונ תירבה־תוצראב .הפוריא 

תועצמאב אלא ,"החיקל" תועצמאב רצונ אל רשועה עפש־תלכלכב .שוקיב לע עציה 

"סינאה" לשמל ,םירצומ לש תוירוגיטק ןה םויה לש תוירפמיאה .קוויש ,יותיפ ,הריכמ 

תשחרתמ לארשיבו .ונמלועב הזב הז םימחלנה תוסייגה םה הלא ,"סרפמפ" דגנ 

תוכלוה תוילארשיה תורבחה ךא ."םיקונפט"ו "םילוטיט" ןיב םינבשיה לע המחלמ 

קבאמל יוטיב תויהל םיכפוה ונלש םייחה .תוימואל־ברה תוירפמיאה ידי־לע תושבכנו 

ינגד ,הפקה ,חוליגה ןיכס ,םיינישה תחשמ ,הסורפ הסורפ :םידיגאתה ןיב ילבולגה 

אל ,םירחסנ םה םידיגאתה .(...ינמז הז םג ילואו) ימוקמ דוע ילוא בלחה ...רקובה 

לע תחא ץרא תסיפ לע םייח לארשיב ונא .תוינמ שוכרל לוכי דחא לכ .םיינקירמא 

־ברה םידיגאתה ידי־לע רתויו רתוי תרדגומ ונתלועפ לבא ,ןוכיתה םיה יפוח 

דגנ המחלמב ףתתשמה ילארשיכ יתוהז תא רידגמ יתייה םינש שמח ינפל .םיימואל 

םישיש האמב םורפה ,םיוסמ דיגאת תורושב םחולה ילארשי ינא םויה .לארשי יבייוא 

תרומת הזה דיגאתל הרסמתה דבוע ינא הב תילארשיה םוסרפה תרבח .תונידמ שולשו 

וזה הרבחה .םייקתהל ךישמי אל הרבחה לש ירבעה םשה םג .םינמוזמ לש הלודג תומכ 

םוחתב םיביריה םידיגאתה ?םויה יבייוא םה ימ .דיגאתב תבלושמה הדיחיל ךופהת 

ומצע תא אוצמל דיתע ונתיאמ דחא לכ .היצזינקירמא ךילהת ןאכ ןיא ןכלו .ילש 

ונחנא םאה ...ענמנ־יתלב ךא בוצע הז ...תמיוסמ תילבולג תרגסמב דבועכ וא ןכרצכ 

...?ונלש תואמצעהו הוואגה םע המ ?םינווייתמ ונחנא םאה ?הקירמאל םירסמתמ 

תרחא ,בלתשהל םיבייח .סונמ ןיא ךא ,השק הטלחה התיה וז .ץקה תא תוחדל וניסינ 

ךא הירפמיאל םירסמתמ ונחנא .תודבאתה וז תואמצע לע הרימש .המוקת היהת אל 

והז .בושח תוחפ היהי הז ,תוהזה תא דבאנ רבכ רשאכ ,ךכו .ןמז־ךורא ךילהתב 

<24.4.1998 ,יאמוסרפ) ...ענמנ־יתלב ךא השק ךילהת 

תירחסמה הרבחל סחייתמ 2 תרגסמב םיאבומה יאמוסרפה לש וירבדב ןורחאה קלחה 

שי .הרורב יללכה ("הירפמיא" :"תואמצע")ימואלה בצמל היגולנאה ךא ,הב ףתוש אוהש 

,התע וליאו תוימואלל הסחייתה תמדוקה הפוקתבש "המוקת" הביתב שומישל בל־סישל 

!תויחוורל תסחייתמ איה ,ליעל םיאור ונאש יפכ 

תא .םיעשתה תונשב עפש־תרבחל לארשי הכפהנ םישימחה תונשב "ענצ" לש הרבחמ 

תוינוכמה םש־לע ,"וראבוסה תנומסת" התנוכש המ תלמסמ הללכב תונכרצה תפונת 

.(258-243 ,1993 ,ןמלמ) םיעבשה תונש תישאר ןמל לארשי תא ופיצהש תוינפיה 

לארשיב םייעונמה בכרה־ילכ רפסמ לדג 1996 תנשל 1966 תנש ןיבש םירושעה תשולשב 

,לשמל ,ואר .תיקוויש "השינ" הווהמ הזש המכ דע ,ילקולה קפודה לע עבצא םג רמוש ףנעה ,הז םע 16 

.21.12.1998 ,רגתא 
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יובירה .תושפנ ףלא לכל הנומשו םישיש םייתאמל הנומשו םישישמ ,טעמכ העברא יפ 

,השיש יפ הפוקת התואב הלע םרועישש םייטרפ בכר־ילכב אוה רתויב יתועמשמה 

.(5 הלבט ,23 ,ב1996 ,ס"מל> תושפנ ףלא לכל העבראו םייתאמל השולשו םישולשמ 

םירושעה ינשב .תללוכ תינכרצ הכפהמ לש תינחה דוח קר איה תיטרפה תינוכמה 

לש תושפנל םיטירפ רפסמב תימלועה הלבטב הובג םוקמב תגרודמ לארשי םינורחאה 

טירפב .םידיינה םינופלטהו טנרטניאל םייונמה ,םיישיאה םיבשחמה ,ואידיווה ירישכמ 

םיווהמה םייונמ ףלא תואמ עבשו ןוילימכ םע םלועב תוליבומה ןיב איה לארשי הז ןורחא 

יארשא סיטרכ ילעב לש םרועיש Greenwood).17, 1998, 239) הייסולכואה ןמ 300/"־כ 

,םש) 1997 תנשב *החפשמה תודיחימ 720/0) 67"/0־ל 1980 תנשב 20"/0־מ הלע הייסולכואב 

 173).

,טקרמרפוסה תותשר לא תלוכמה ןמ לארשיב ינועמקה רחסמה רבע םישישה תונשב 

םירצומהו ןוזמה תוינקמ 42"/».ןוינקהו "רטנס־ראואפ"ה ,רכמ־ברה לא םינומשה תונשבו 

mall חסונב ןושארה ןוינקה .*םש ,םש) תולודגה תותשרה יפינסב םיעצבתמ םיוולנה 

דועו םינוינק םישימחכ וחתפנ זאמו *ןג־תמרב) 1985 תנשב לארשיב חתפנ יאקירמא 

ןיידע ךומנ רועיש) םינוינקב עצבתמ לארשיב רחסמה ןמ 270/"־כ .םיננכותמ תורשע 

הריכמל םיעיצמ םינוינקה .*דרפסבו הינטירבב 400/0־כו תירבה־תוצראב 500/0־כ תמועל 

,ס'דלנודקמ)ןוזמ ימוחתב ,תוימואלברו תוילארשי ,תולודגה קווישה תותשר לש םירצומ 

,<רוטס־םוה> יתיב דויצ ,*סא רא סיוט) םיעוצעצ ,חיבשמה ,הראת הנפוא ,<גניק רגרוב 

וא תילגנאב םיעיפומ תויונחה תומש .דועו *ופיד סיפוא)ידרשמו ינורטקלא דויצ ,טוהיר 

.תירבעב תומש שי ןטועימל קרו תוירבע תויתואב תילגנאב 

,"ןוינק ךותב ריע" לעכ ומצע לע זירכמ ביבא־לתב חתפנש ןורחאה לודגה ןוינקה 

תא ונקור ןכא םינוינקה 18.ילבולגה םזילטיפקה ןדיעב יתרבחה בצמה לש ריהזמ יוצימ 

לש יזכרמ יוליב םוקמל וכפהנ תבשב םיחותפה םינוינק םתואו ,םירעב םייזכרמה תובוחרה 

בחרמ עיצמ ןוינקה .ךומנה־ינוניבהו ינוניבה דמעמה ןמ תילארשיה תינוליחה החפשמה 

.ריע־תורככו תובוחר לש הימדה ובו תיטרפ תולעבב ירוביצ בחרמ :לארשיב שדח גוסמ 

בחרמה ןמ קותינ תווחל וב םיטטושמל תרשפאמה תיליריטס העוב ןיעמ אוה הז בחרמ 

קינעמ ןוינקה .עגוימה ינוכית־חרזמה בחרמהמ םגו עזוימה ינוריעה בחרמהמ םג ,ץוחבש 

."םש שיגרהלו ןאכ תויהל" לש הילשא 

תויוחתפתהה לש תויטילופו תויתוברת תוכלשהב לארשיב ןיחבהל ןתינ םאה 
הביבסל תירוביצ תילכלכ הביבסמ רבעמל םאה ?ליעל תוראותמה תויתרבחה־תוילכלכה 

זחואה לכ יכ ןועטל רשפא־יא ?תויטילופו תויתוברת תוכלשה שי תרחסוממ תילכלכ 

לע רבדל אלש) םימעה תווחא םנ תא לאמש דיב אשונ ןימי דיב ירלולס ןופלטב 

סויפה תוזוחמ לא הטוונמ וראבוס תינוכמ לש הגהב זחואה לכ יכ אל ףאו *םזילאיצוס 

וליפא .םידיינ םינופלטבו תוינוכמב םישמתשמ ינוציקה ןימיהו םילחנתמה םג .םולשהו 

.400/0־מ רתוי םע היגוורונו הידווש ,דנלניפ ןה ירלולסה ןופלטה לש הרידחה רועישב תוליבומה 17 

1998 תנשל םה םינותנה .הילרטסואו קרמנד ,גנוק־גנוה םע דחי 30"/0־ה תיירוגיטקל תכייש לארשי 

.(8.11.1998 ,גלפ> 

.וז העדומל יביל־תמושת תא הנפהש קליפ ינד ר"דל הדומ ינא 18 
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החמצ ,לארשי לש ילבולגה רושיקה תוילוחמ תחאכ וניהיז התואש ,קט־יהה תיישעת 

־תירבמ ידוהי םדא־חוכ לש תמיוסמ תוטלוב םע ,תינוחטבה תיתשתה ךותמ הבר הדימב 

התוא ראתל רשפא ,רמולכ ,םייתלשממ חותיפו רקחמ יביצקת תכימתבו רבעשל תוצעומה 

םזילטיפקה ,יביטקלוקהו ירוטסיהה רושימב יכ ןעטנ הז םע .םיימואל תודסומב תנגועמכ 

תוחפל ,םייתוברתו םייתרבח תויופידע ירדס הנשמ ,ינכרצהו טרפומה ,יטסידרופ־טסופה 

־טסופ תיטילופ תוברת לש התורצוויה .ויתוריפמ רישי ןפואב הנהנש יתרבח חלפ ותואב 

תיתיישעת־טסופ וא תמדקתמ הלכלכ לש תויוחתפתהב ןכ םא הכורכ לארשיב תימואל 
.תינכרצ עפש־תרבח לשו 

םלועה־תמחלמ ןמל שחרתמש ךילהתה ןמ ךוראה חווטב טלמיהל הלוכי הניא לארשי 

עפשה סיסב לע .תיטילופ הניחבמ תוביציהו תילכלכ הניחבמ תוחתופמה תורבחב היינשה 

תיטסינרדומ היצזילאירטמ לש ךילהת הלא תורבחב ללוחתמ יטילופה ןוחטיבהו ילכלכה 

תיטרקורויבה תונתוכמסה תייחד ,ונייהד ,היצזינרדומ־טסופ ,יקלח ןפואב ,וירחאלו 
החימצהו תויגשיהה יעינמ לש םתייחדו תישיאה הימונוטואה תמצעה תבוטל תינרדומה 

־טסופה םייתוברתהו םיישיאה םיקופיסהו םישומימה לש םרופיש תבוטל םיילאירטמה 

הרבח תחימצ לש המוד העפות הנורחאל תוהזל ןתינ .(ingiehart, 1997) םיילאירטמ 

לש תושעותמה תוצראב ,היצזיטרקומדל תרבוג השירד תוחפל וא ,היצזיטרקומדו תיחרזא 

יטילופה ומושיר תא תתל ליחתמ לדג ינכרצו ינגרוב דמעמש ןכיה ,היסא חרזמ־םורד 

 (1996 ,Robinson). םזילרביל ןיבל ,דחא דצמ ,םזילטיפקו היישעת ןיב הקיזה

,המיוקופ לש ונועיטל דוגינב) תיעמשמ־דח תויהלמ םנמוא הקוחר ,רחא דצמ ,היטרקומדו 

דוגינב) ךוראה חווטב םיינשה ןיב רשקב תאז־לכב ריכהל אל רשפא־יא םג ךא ,(1993 

ונועיטב אקווד שממ שי .(Huntington, 1996 - ןוטגניטנה לש המיוקופ־רתוסה ונועיטל 

תזית) תינפגס־תינרצי תוברתמ רובעל הטונ םזילטיפקה ויפלש (Bell, 1976) לב לש 

,תינתנהנ־תינכרצ תוברתל (רבו סקמ לש םזילטיפקה חורו תיטנטסטורפה הקיתאה 

־טסופ תוברת תומדב הכופיה־הכשמה תא רצייל הטונ תינגרובה תוברתה ךכיפלו 

רבודמ לארשי לש הרקמב .םיעשתה תונשב תיפאיו םישישה תונשב תיפיה ,תינגרוב 

תוברתל תיתורדתסה־תיתכלממ תיטסיביטקלוק תוברתמ רבעמב רומאכ 
.תיקוויש־תיקסע תיטסילאודיווידניא 

ינוניב דמעמו םולש ,היצזילבולג 

תא ,תיצוביקה תודיכלה תא תקרפמ תינויצ־טסופה הדמעה ,יתוברתה רושימב 

ןתוא הפילחמו ,תבגשנ תועמשמב הנומאה תאו ירוטסיהה ףצרה לש תימואלה השוחתה 

,תיגשיה ,תיוושכע ,תיאדיחי תוהזב תנגועמ תילרבילה תונויצ־טסופה .םינוש םיביטרנב 

תינפגסה ,תסייגמה ,תשבגמה ,תימואלה תוהזה לש הכופיה איהו ,תינתנהנו תינכרצ 

התוא בושו בוש םילעמ תילארשיה תוברתה לש םינוש םיטביהב םירקחמ 19.תדחאמהו 

,תילאמש־תימואל תואר־תדוקנמ "תוינויצ־יטנא תועפותכ םזילאודיווידניאהו םזילרבילה" לע ןוידל 19 

.1996 ,דייבש ואר ,תינמי־תימואל תואר־תדוקנמ המוד ןוידל ;112-109 ,1992 ,רהזי ואר 
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הרדגהל תנתינש תוברת לארשיב החתפתה םיעבשה תונשב לחה :הנומת 

תמוסרפה תועדומ ,וז הפוקתב לחה יכ אצמנ ,המגודל ."ינתנהנ םזילאודיווידניא"כ 

,טרפה לא תונופ ...טרפה לש םיישיאה וייחל תורושקה תויוכיא םירצומל תודימצמ" 

וא םיימואלה םיסרטניאל רשק אלל ,תוישיאה ויתופיאש שומימב זכרתמה לאודיבידניאכ 

.(Kimmerling, 1993 :1988 ,ןמטיו :םג וארו ;61 ,1989 ,ילאירוא)"ביטקלוקה יכרצל 

,תורפסה ,תיתוברתה הריציה לש םימוחתה דחאל ,השחמה ךרוצל ,ןאכ סחייתנ םא 

תיטילופה תוברתה תא אטבמה "רחא לג" חתפתה םיעשתהו םינומשה תונשב יכ אצמנ 

תואיצמ אוה וז תורפסמ הלועש המ יכו ,(1997 ,ץיברוג :1995 ,ןבלב) תינויצ־טסופה 

<43 ,1995 ,ןבלב) "תילכת וא תועמשמ ,ןוגרא תרדענ ,תיתורירש ,תירקמ ,העורק" 

,ץרווש םג וארו :10 ,1997 ,בואט) "תועמשמה תשוחת תוררופתה"מ תעבונה הקוצמו 

לש םלועה־תפקשה תא בטיה גציימ רגפה םהרבא לש רפס ךותמ רצרצק עטק .(6.6.1995 

ןיא הירוטסיהלש ןימאמ ינא .תחא .םיהולא ןיאש ןימאמ ינא" :וז תורפסב תויומדה 

תוסנל תושונאה לעש הלענ הרטמ םוש ןיאש ןימאמ ינא .םייתש .תועמשמ םוש .תועמשמ 

,רנפה)".היפוטוא לש הרוצ םוש אלו ךשוחה תוחוכ לע רואה תוחוכ ןוחצינ אל - גישהל 

םינומשה תונש ירפוס" :םכסמ ןבלב (43 ,1995 ,ןבלב לצא טטוצמ ,103 'ע ,לכה ללוכ 

,עונלוק) םיכסמו תוארמ לש םלוע ,תוקצומ תויוארו אללו סוזנצנוק אלל ...םלועב ...ולדג 

ןמ הדובאה תומלשה תא םישפחמ םניא םהירוביג .הלאב הלא םיפקתשמה (בשחמ ,היזיוולט 

(71,1995 ,ןבלב)".המויקב םינימאמ םניאש הטושפה הביסה 
תונומת תמלצמ יליזרב תינריט .תילאוזיווה תונמואה םוחתמ איה תפסונ המגוד 

םיללחב ,ןבל ןותחת שובלב וא תונבל תוצלוחב םיריעצ םישנא לש תוצובק לש תודמעומ 

תאפקומ םתחונת ךא ,תונוש תויוליעפ םיעצבמ םהשכ ,םיטלקמב םיארנה םירוגסו םיקיר 

־יטנאל יוטיב התדובעב האצמ תונמאה תרוקיב .םלועל םיבלטצמ םניא םהיניע יטבמו 

לודגה רופיסה םע ןאכ סרק ילארשיה 'דחיב'ה" :ינויצ־טסופ םזיאוריה־יטנאלו םזיביטקלוק 

וארו ;Katz-Freiman, 1996, 100)".םיובמ סקט לש הקיר תינבתל קרופ ,תונויצה לש 

(.1993 ,גרבטיירב :1996 ,םולב־לטסק :םג 

לע ועיבצה הגייפו רגינור םירקוחה .ימוימויה חישה םוחתמ איה ,הנורחא ,המגוד דועו 

םינורחאה םירושעה ינשב לארשיב "רייארפ" גשומב שומישה לש תויזכרמהו תוחיכשה 

דספנ אצוי וניא אוהש ,ונייהד ,"רייארפ אל" אוהש ךכ לע ילארשיה תרהצה לש רשקהב 

אל"ה תומד תא םיאור םה .םירחא לע ונורתי לוצינ־יאמ וא םירחאל רותיוומ האצותכ 

הבש תינויצ־טסופה הפוקתה חור לש יוטיבכ ,ונייהד ,"ץולח"ה לש יאר־תנומתכ "רייארפ 

.(1993 ,הגייפו רגינור)ותורישל דומעל וא ביטקלוקב עלביהל ברסמ טרפה 

לוכי וניא רבכ - אבצה - הנידמהו המואה לש יביטמיטלואה ירוביצה דסומה וליפא 

"םידמב המוא" לש וא "םעה אבצ" לש תיתכלממ,ד־תינויצה תנוכתמב דקפתל ךישמהל 

םיסיוגמה זוחא .(1996 ,ןהכ 'ס) תורוכשמ ילבקמ לש ינעוצקמ אבצל ךפהיל דיתע אוהו 

םניא םיסייגתמה ןמ עבר דע תישימחכ ,דבלב 550/0־כ לע םויכ רבכ דמוע ןותנש לכ ינבמ 

תרשל תלוכיה ילעבמ שילש קרו ,םירבגל תוינקתה תורישה תונש שולש תא םימילשמ 

ףגא שאר ,רפש ןועדג ףולא רסמש הלא םינותנ) .םיאולימה תורישב לעופב םיפתתשמ 

תמגמ ןמתסהל ףא הלחה םיעשתה תונשב (.7.9.1998 ,לארהב םיעיפומ ,אצויה םדא־חוכ 

טעמב הנזוא וז המגמ .תויברק תודיחיב תורישלו תוסייגתהל (motivation) העיגהב הדירי 

.הניעב הראשנ תיחרזא־הרבח-תיאבצ־הנידמ יסחיב ידוסי יוניש לש היעבה ךא ,ךשמהב 
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םימייק ןליבשבש תוקיתווה תוטילאה ידי־לע יאבצה לולסמה תשיטנב רבודמ רתיה ןיב 

םולשה ךילהת Levy).20, 1997, 176-180) רתוי םילמגתמו םיכשומ םייח ילולסמ רבכ 

,הקיתווה הטילאה ברקב הריוואה יוניש לע רתיה ןיב ןעשנ ץבר תלשממ וב הלחהש 

ןבומכ) .הזה יונישה תא זריז ףא אוהו ,הלש <"יתיישעת־טסופ"ה> ךשמהה רוד ברקב רקיעב 

תוטטומתה ןוגכ םייזכרמ םייטילופ־ואיג םירשקה םג ויה םולשה ךילהתלש 

ילארשיה שוביכב יניתשלפה ירמה ,ןוכיתה חרזמב הרקה המחלמה םויס ,תוצעומה־תירב 

(.ןאכ קוסעל לכונ אל םהב ךא ,דועו 

,(וב הכורכה הריוואב יאדוובו) םולשה ךילהתב הסרפה־בוביס םג ,ילסקודרפ ןפואב 

לש ןוויכ ותואב לעפ ,והינתנ תריחב לש ביתנב ךשמנו ןיבר חצר לש תמוצב לחהש 

ךשמב ותוא הליבוהש תיתרבח הצובק התוא ידי־לע אקווד ינמחולה םזיביטקלוקה תשיטנ 

התיה וזה הטילאה ברקב תחוורה השוחתה התעש יתועמשמה לדבהב יכ םא ;םינשב תורשע 

תאטבתמ וז השוחת .ביטקלוקה תשיטנ לש ףא אלא ,םזיביטקלוקה תשיטנ לש קר אל 

ינוניבה דמעמהש דוכלמה לע דיעמ ,ואל םא ןיבו שממתמ םא ןיב ,רשא "הדירי חיש"ב 

תוגוז" :"העפות" לע רביד בירעמ ןותיע לש ףסומ .וב אצמנ םולשבו םזילטיפקב לגודה 

קיספהל םיטילחמ ,חטבומ יד ילכלכהו יעוצקמה םדיתעש ,םיינוליח ,םיליכשמ ,םיריעצ 

,םילחנתמה ,םידרחה ,ןיבר חצר :תורסח אל בוזעל תוביס .ץראה תא םיבזוע טושפו רטקל 

ארפק)".תוכייש רסוח לש הקיעמו השק השוחת וז לכמ רתויו :קוחה ןוטלש ,שוביכה ,יביב 

.(1998 ,חלשו 

התוא ברקב הררשש ןואכידה תריווא אוה ביטקלוקה תשיטנ לש השוחתל ףסונ יוטיב 

"ינואכיד רוטקס" וזה הצובקה תא הניכ יביבא־לתה ריעה ןותיע .והינתנ תפוקתב הצובק 

:הז רזגמ לש הרימחמה ותייעב תא בטיה ההזמ ןייבשיפ ."ולסוא םולח ןורבש לצב יח" רשא 

תודמעמה םלוסב דואמ בוט םוקימב תויהל היה ליגרש ,שאוימה ינלאמשה רוטקסה" 

לע ןוידה :ןלהל האר] תושדחה תוטילאה ןיב ןוויכ תונורחאה םינשב דביא ,םייתרבחה 

".['ר 'א - הדובע לע ןוידה :ןלהל האר] חותיפה תורייעו תונוכשה ןיבל ['ר 'א - ןוהה 

הדירי ,םירוטיק" :יתצובקה ילוחה ינימסת תא הנומ לט־רב לאינד יטילופה גולוכיספה 

,1998 ,ןייבשיפ)".םזיפקסא ,תויביסאפ ,תויתאפא ,תורגתסה ,העבצהמ תורדעיה ,ץראהמ 
 17^48),2

ןימיה ןהבש תופוקתב דחוימב ,חישה לש םינוש םייוטיבב בטיה תשגרומ וז השוחת 

יטרקומד םזילאודיווידניאל ינמחול םזיביטקלוקמ רבעמה ילבחל הפירח השחמה .ןוטלשב 

ותמורת לע רפיסש ,םיאולימב יברק סייט םע 1996 רבוטקואב םסרופש ןויאירב הנתינ 

תא ראיתו ףיסוה ןכמ־רחאלו ,ץמחומ רשא םולשל ישממ יוכיס םייק יכ ךירעהו הנידמל 

ידי־לע תטלשנ וז רשאכ הנידמה ןמ ולש תוכייתשהה תצובק לש תוקתנתהה ילבח 

.ןלהל תגצומה 3 תרגסמב אבומ וירבדמ בחרנ טוטיצ .תיתדה־תינמואלה תונויצ־ואינה 

.(20.9.1998) ןלוג דחוימב ,"ןוחטיבה בצמ - ץראה ח"וד" ףסומב תובתכ וארו 20 

וא תינפת תנמסמ 1999 תנשב הלשממה תושארל קרב דוהא לש ותריחב םא חכוויהל ידכ ןיתמהל שי 21 

.ילוא דיעמ הנש התואב הרחבנש תסנכה בכרהש יפכ ,תינבמ תויכשמה תמייקתמ וז הריחב תורמלש 
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"היצביטומ"הו היצזילבולגה - 3 תרגסמ 

תא רמוא ינא .םהב ןייטצהל דימת ונגהנש םירבדב ןייטצג אל לבא הנידמה תא תרשנ 

.םחליהל היצביטומ םהל היהתש הלא ?םחלהל ךלי ימל [:ןייארמ] ...באכה לכ םע הז 

קיפסמ ונחנא :תאזכ איה הדוקנה .תרחא הרוצב לבא ,םחלהל וכלי (ילשל םידליה 

הקעצ היהת הזה וגחנאה לע ־ היעבה תאז יכ ,ונחנא דיגהלמ רהזנ ינא .ונגרהנ 

ונל עיגמ לעופב .ונגרהנ קיפסמ ילוא ונלש םידליהו ירבחו ינא ,רמוא ינא .הלודג 
רמוא ינא .הרות לש הלהואב םיגרהנ םירחאש ומכ הרות לש הלהואב גרהיהל 

תויהל הכירצ תונייטצההש רמוא ינא .תויביטקלס תויהל תוכירצ תויצאביטומהש 

לאשיו דלי אובי םויה םאש - ירבח לצאו ילצא תוחפל ,רבשה וק הז ...תיביטקלס 

,ילש דלי תייה םא .בושחת ,עדוי אל :ול רמוא ינא ,ל"וחמ המחלמל רוזחל םא יתוא 

לש תומחלמו תוקדוצ תומחלמ רתוי ןיא יכ ,רוזחל ךל אורקל םא םיימעפ לקוש יתייה 

.תורשפאה תא םיאור ונחנא םויהו ,תומחלמ ויהי אלש הז קדוצה רבדה .הרירב ןיא 

םירבד הלא .ןוכנ .דואמ םישק םירבד ,דלא ,ריוואה ליחב ףולא ןגמ יממ [:ןייארמ] 

:יטאמוטוא ןפואב ילש ןבל רמוא יתייה םעפ .םייטאמוטוא םירבד רבכ ןיא .םישק 

ךירצ םא - םיניגמ הז המ עדוי אל ינא םויה .הנידמה לע ןגהל ידכ רוזחל םיחרכומ 

אל ינא :רמוא ינא ,לתוכב הרהנמ יהשוזיאב חתפ םיחתופש ללגב המחלמל תכלל 

[:ןייארמ] ...לארשי תנידמ לש סרטניאה אל הזו ,הז תא הצור אל ינא ,הזל ןכומ 

רורב ךילהת הז היצביטומה תדירי .היצביטומב הדיריל המורתב ךתוא ומישאי 

ךותמ תאצל ונל רוסא ...לודג בל באכ םע הז תא רמוא ינא .םינש ךרואל שחרתמש 

.תוחכפתה הפ היהת בורקה דיתעבש הווקמ ינא .םינברס תויהל ונל רוסא ,הנחמה 

ינא .עושוהי .ב.א ונמזב עבטש ,"תוילמרונה תוכזב" גשומל המוד והשמ רמוא ינא 

לע תויחל הצור אל ינא .םייוגל רוא תויהל הצור אל ינא .םלוכ ומכ תויהל הצור 

תרושקת הייהתש .םייוגה םע ,םיברעה םע ,םלוכ םע רבדל לכונש הצור ינא .יברח 

וא םייחישמ םירבדב םולש לש תרושקת ומסחי אלשו רשפא קרש ימ לכ םע 

.םייטאמוטוא םירבד םויה ןיאש ילש םידליל רמוא ינא .הנמז רבעש היגולואידיאב 

...הזה קסעב בושח יכה רבדה הז םייחה לש ךרעה .יביטקלס דואמ תויהל ךירצש 

תא ךילע ררועל אל ,םלוכ ומכ תויהל ךירצש תויהל לוכי .שא תכשומ הטילאה 

אל ,םיסייט היהנ אל .ףושח הזח םע המידק ץורל אל ,ןייטצהל אל ,בורה תודגנתה 

,ןיבר) .םייחב ראשנו יח התא .ךמעה ךותב שיגרנ זאו ,תורחבומ תודיחיב הייהנ 
 1996)

1999 ראוניב .הגירח העפות וא דדוב לוק תניחבב םניא 3 תרגסמב םיאבומה םירבדה 

תוביטח ידקפמ לש םורופ ידי־לע הכמתנש ,םיאולימ יסייט תתיבש :לארשיב רבד לפנ 

תדירי" תייעב 22.ןוסא לש הרקמב תוחפשמל יפסכה לומגתה עקר לע ,םיאולימב םידודגו 

רש - ןוחטיבה תכרעמ לש הישאר ידי־לע שרופמב הרכוה ,היתורזגנו היתוביס ,"העינהה 

,סייגתהל םידמועה רעונ־ינב ברקב העינהה תמר לש התקידבל הדעו .ל"כטמרהו ןוחטיבה 

 nx naix 'ax .ona p'Dan1? ran iaanae> onana p'taaa x1? "?ax nanan nx nnra

 .onVm1? maa'Dia on1? nmnp n"?x ranbnb ib> 'a? /Vp'xna/ ...axan Va oy nt

 prnoa tanax :rixT3 xm nmpan .mnx nmaa Vax ,an^ 1a1?' <'■?&) onbm
 npya nmn ntn tanaxn by - myan nxt 'a ,ianax manba inn 'ax .taanna

 1a1? yaa Vyisa .taanna p'soa 'Vix laVty D'nbmi nam 'ax ,naix 'ax .nVna
 naix 'ax ,nmn bv nVnixa onnna onnxty laa nmn bv nVnixa ainnV

 mm1? nans ma"aynniy naix 'ax .nrampVo mm1? mans nraxa'Dianty

 Vxp'i a1?' xia' ovn dxp - nan Vaxi 'Vax mns1? ,nmyn lp nt ...ma'tapVo
 rbv n1?' mm ox .antmn ,ytr xV n1? naix 'ax .Vmna nanVa1? mtnV nx mix

 bv manVai mpnia man^a nnv px 'a mm1? 7^ xinp1? dx cays Vpity 'n"n

 .mnpsxn nx D'xn lanax arm .manVa t,t xVp nt pman nam .nana px
 □nan n"?x .]iaa .rnxa awp ona 7 nbs ,rnsn b^nn ybx po 'oa />/nna/
 paxaioix pixa 'Via p1? naix 'nnn ays .owxaioix onan naa ]'x .D'cp
 ■pna dx - D'a'aa nt na ynr x1? 'ax Dim .nanan by pn"? na mm1? omnaia
 xV 'ax naix 'ax ^maa nnnaa manrxa nns DrnniDP VVaa nanVa1? na1?1?

 7.7"X7a7 ...^xnty nana bv onaa'xn x1? nn ,nt nx nan x1? 'ax mtV pia

 nna T^nn nt maaman nnn' .maa'otaa nvrb nanoa 7ms raw
 -pna nxaV 1a1? mox ...^na a1? axa oy nt nx naix 'ax .D'ata -pix1? cmnnar

 .mnasnn ns nnn anpn mnyaty nnpa 'ax .D'aano mm1? 1a1? mox ,nanan
 'ax .yitain' .a.x iaaia yaw /'nr^aman mata" atria1? nan mra naix 'ax
 "?y nrn1? nan x1? 'ax .0"iab mx mm1? nan x1? 'ax .D^ia laa mm1? nan

 nmrpn mmnc? .D"ian oy ,o'anyn oy .D^ia oy nan1? baiatr nan 'ax ,'ann

 ix D'm'tya onana oiVr bv nmtypn iaom x"?n nrsx pnty 'a "73 Dy
 .D"oxaioix rnnan aim pxr '^ty on1?'1? naix 'ax .naat nayr mai^ixn'xa
 ...ntn poya aicm 'an nann nt n'mn bv pyn .'a'ap^o mxa mm1? -pat?
 nx -pVy nmy1? xV .oVia iaa mm^ 7'nar mm1? *?ia' ,vk nana na'Vxn

 x1? ,d'0"d n'na x1? .71m ntn ay nanp fin1? x1? .p'&an1? x1? ,ann mnaann

 ,pan> .D'ma nxrai m nnx payn -pna yana txi ,mnnaia mnmrn n'ma
 (1996

תולייח ןיב הנתשמה סחיה לע .1999 ראוניב 29־ה ןמ תונורחא תועידי ואר ,יאנותיע חווידל 22 

.1993 ,ןמלה ואר ,לארשיב תוחרזאל 
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119 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999 - ס''שת 

שאר היהש םיאולימב ףולא דמע השארבשו ןוחטיבה תכרעמב םיריכב ידי־לע הבכרוהש 

הדירי הלח [1996-1986] תונורחאה םינשה רשעב" יכ העבק ,ל"כטמב םדא־חוכ ףגא 

םיכרעה" תשולש יכ םג העבק הדעווה ."ל"הצב תרשל היצביטומה תמרב תיבקע 

תועמשממ ונקורתה - ןוחטיבו היילע ,תובשייתה - רעונה ךנוח םהילעש "םייתרוסמה 

תוישיא תופיאש ,םייגשיהו םייטסילאודיווידניא םיכרע םיאלממ ןקורמה ללחה תא .ויבגל 

.<10.11.1996 ,ןיבר> הרבחל תוביוחמהו ללכה יכרע ןובשח־לע תימצע המשגהל ןוצרו 

רגאמ ויה רבעבש םיצוביקה ינב לש העיגהב הדיריה לע רתיה ןיב העיבצה הדעווה 

םיצוביק יגב לש תוסייגתהה רועיש .הנוצק ידיקפתבו תורחבנה תודיחיב תורישל ירקיע 

.התחפ עבקב תרשל םהלש תונוכנה ךא ,80"/» ,היהשכ םנמוא רתונ תויברק תודיחיל 

ינב ינש ויה 1997 לש ןורחאה םרוקב ,םיצוביק ינב סיט סרוק ירגובמ 500/0־כ ויה רבעב 

הביסה .ץוביק ןב תחא תסייט דקפמ וליפא היה אל ךכל הכומסה הפוקתבו דבלב םיצוביק 

סייטה ירבד לע תרזוחו ,תדחואמה תיצוביקה העונתה ישנא ידי־לע רוריבב ההוזמ 
ונת' רמא ונלש רעונה ['ר 'א ,1977] תוריחבב חצינ דוכילהש ירחא" :ליעל םיטטוצמה 

סייטה ירבדב ,בגא <19.1.1997 ,יליזרב) ".'ונלש תא ונישע ונחנא ,תוסנל םהל 

רוזחל םא טבלתמו) ץראל־ץוחב ההושה דליה לע וילאמ ןבומכ עמשנ ליעל םיטטוצמה 

יכ ולעה <1978 ידילי) 1996 תנשב םיסייגתמה ןותנש לש םינותנה ;«תדלומה לע ןגהל 

.<םש> םסויג דעומב ץראל־ץוחב םיררוגתמ 5.9"/0 

תונוכנה םג אלא ,הדירי ןמיסב תאצמנ תורישל תישיאה העינההש קר אל ,דועו תאז 

םיחוויד יפ־לע .הדירי ןמיסב תאצמנ ןוחטיבב םיבאשמ עיקשהל תיללכה תיתרבחה 

תסייוגמ תיגולואידיא הרבחמ" יכ הנקסמל ל"הצב םיביצקתה ףגא םג עיגה ומסרופש 
תשיפתב ינויח ביכרמ דוע וניא ל"הצב תורישו ,תיגולואידיא־א הרבחל לארשי הכפה 

תודיחי וכפהיי ויפ־לעש יוסינ ל"הצב לחה הנורחאל .(19.11.1997 ,יליזרב)"הלש םלועה 

תואצוהה תולע תא ובצקתיו םייפסכ םינזאמ ולהניש תויקסע תורבח ןיעמל תויאבצ 

םיפדוע "עיקשהל" לכוי חלצומה ל"כנמה־דקפמה .הלאב אצויכו םיזגפ ,ןוזמ :תונושה 
.(1998 ,טרופפר) החותיפבו הדיחיה תחוורב ול ורתווייש 

ירקסב אוצמל רשפא ,המצעל תעדומ אל םא ףא ,תינויצ־טסופ תוברת לש ףסונ יוליג 

ןמ 530/0 יכ אוה רעי־ןמטכויו םרפ הנורחאל ומסרפש רקחמב םיאצממה דחא .להק־תעד 

איה היטרקומד" יכ "טלחהב םימיכסמ" (ידוהי אצוממ תילארשיה הייסולכואב) םילאשנה 

רדסל "טלחהב םידגנתמ" 300/» קרו "הנידמה לש ידוהיה יפואה לע תופידע לעב ךרע 

היטרקומדל וז ןיעמ תוביוחמ יכ ףא .(2.5 חול ,55 ,1998 ,רעי־ןמטכויו סרפ) הז תויופידע 

אצממ .ךכב־המ לש ןיינע הניא וזכ "טלחהב המכסה" ,דבלב ץוחלו הפשה ןמ תויהל הלולע 

היחרזא לכל חיטבהל לארשי תנידמ לע" יכ םירובס םילאשנה ןמ 510/» יכ הרומ ףסונ 

הניא םנמוא תיתרבחה תואיצמה .(5.5 חול ,169 ,םש)"תווש תויטילופו תויתרבח תויוכז 

השדח המגמ לש תירשפאה התעקבהב ןאכ םינד ונא יכ רוכזל שי ךא ,הז ןותנ תששואמ 

םניא הב םיכמותה וליפאשו) םיידסומו םיימיטיגל םייוטיב יד הל ןיא ןיידעש (תינכפהמו) 

23.(התועמשמ אולמב ,המשייל לע רבדל אלש ,התוא בושחל םינוכנ 

ינמאנ אקווד םניאש ןימיב םיכמותה ןמ קלח ראתל ידכ "ךר ןימי" גשומה תא עיצה קצנירפש דוהא 23 

תונויצ־טסופ" גשומה לע בושחל רשפא ונלש רשקהב .תיגולואידיא הניחבמ המלשה לארשי־ץרא 
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הניחבמ תויטרקומדה ־ ליעלש תודמעה ילעב תא ןייפאמש יתרבחה ךתחה והמ 
הניחבמ תוינויחו תיתוברת הניחבמ תוינלבוסה ,תילכלכ הניחבמ תוילרבילה ,תיטילופ 

סרפ .יתרבחה־ילכלכה הנבמב ליעלש ןוידל בטיה םירשוקמ םינותנה ?תינידמ 

תערכמ תיבויח העפשה שי םימרוג ינשל יכ םהיאצממ ךמס־לע םיעבוק רעי־ןמטכויו 
חרואב םירומ םינותנה" :תוינוליחו הובג וא ינוניב ילכלכ־יתרבח דמעמ - הלא םינוויכב 

תיבקע ...ותעפשה .רתויב הקזחה המצועה לעב םרוגה איה תוינוליחהש יעמשמ־דח 

.תוימואל לע היטרקומד ףידעהל הייטנהו תונלבוסה תולוע תוינוליחה םע :ןיטולחל 

תויטרקומדה תדימ ,רמולכ .ימואלה ןוכיסה תעדות תדרויו תינויה השיגה הלוע ,ןכ־ומכ 

חותינ (77 ,םש)".ינוליחהו ליכשמה ,ינוניבה דמעמה ינב ברקב תררוש רתויב ההובגה 

רטשמל רתויב תביוחמה הצובקה יכ הרומ ,הרומאה הנקסמה תא קזחמה ,ףסונ םינותנ 

הליכשמה הטילאה ,סג ןפואב) "יטסילטיפק לאמש" םינכמ םירבחמהש וז איה יטרקומד 

רטשמל לכמ תוחפ תביוחמה הצובקה וליאו (יטילופה לאמשהו זכרמה םע ההוזמה תיקסעהו 

24.(םייטסילופופ םינמואל ,סג ןפואב)"יטסילאיצוס ןימי" םינכמ םהש וז איה יטרקומד 

לש יתרבחה אשנה ,לארשיב תיטננימודה םואלה תצובק ברקבש הלוע הלא םירבדמ 

דמעמה ברקב יוצמ תויהל יושע תיטרקומדהו תינוליחה ,תינחרזאה ,תיטסילבולגה תוהזה 

ינוב" לש ךשמהה־דמעמ והז .תוילכלכה־תויתרבחה תומילאהו ליכשמהו ססובמה ינוניבה 

ךות הנבנ הז דמעמ .לומתא לש םימחולהו םושלש לש םיאלקחה ,אבצה יגיהנמו "המואה 

Rosenfeld 8l ;1984 ,אריפש ;1995 ,רזעילא־ןב) אבצב תורישהו הנידמה תמקה ידכ 

 1976 ,Carmi), ־יתנידמה יטסיביטקלוקה בודה־קוביחמ קתניהל שקבמ אוה התע ךא

.(1993 ,יקסריבס) תיחרזאה הרבחב תויעוצקמהו תוישיאה ויתולוכי תא שממלו ימואלה 

תיגולואידיאה הרומתה תא שיחממ רמייהטרו ףטס ןיישעתה לש "השדחה תונויצה" חיש 

תויטסילטיפק ןה ןהב רבודמש תוקיטקרפה ,תוימואל איה תירוטרה תפטעמהש ףא .וזה 

לדומ ץוביק' איה תונויצ םויה .ץוביקב המשגהה התיה תונויצה תיצמת םעפ" :עיגפמב 

(1996 ,םירחאו לקנרפ ;1998 ,תרופ־ןב 'ש)".אוצייל הישעת חותיפו 'ןפת 

דמעמ" חתפתמ לארשיב םג (Bell, 1994) תורחא תויתיישעת־טסופ תורבחב ומכ 

יגוציי" לש וא ,םילמסו עדי לש רוצייו דוביע ,בוציע יקוסיעב וסיסבש "שדח ינוניב 

תונשבש רתויב בחר דמעמ והז .ןמצעלשכ "תויתרבח תודבוע"ל םיכפהנש ,"תואיצמ 

דבלב םיקסעומה ןמ תישימחכ תמועל ,לארשיב םיקסעומה ןמ שילש תוחפל ללוכ םיעשתה 

ומשב תרבוד וז הירוגיטקש באשמה ,ןייפאמ רימשש יפכ 25.תונושארה םיעבשה תונשב 

תילנויצר תויחמומ אלא ,תיתרוסמ תינחור תוכמס לע וא ילכלכ ןוה לע תולעב וניא 

ררחושמו "ילנויצר" ןפואב הרבחה תא טוונל םירשפאמה םיישומיש םילכ תקפסמש 

תוקיטקרפב םיכורכ קוש־תרבחל רבעמהו הנידמה רבשמ" ,ךכו .לוכיבכ "היגולואידיא"מ 

דוביע תרבוע הניאש ףא בל־תויטנו םייח־תוחרוא לע תססובמה היצזיטרקומדב הכימת יבגל "הכר 

.אלמ יגולואידיא 

.4.5 חול ,141 ;4.7 חול ,126 ;4.6 חול ,124 ;4.5 חול ,123 ,1998 ,סרפ :םג וארו 24 

32.4»/» םיווהמש םיישפוחה תועוצקמהו םיימדקאה תועוצקמה ילעב תא ללוכ הז דמעמ ,הרצ הרדגהב 25 

ילעב םיללוכ םירחא די־יחלשמ םג יכ חינהל שי ךא ;(12.14 חול ,ב1998 ,ס"מל> םיקסעומה ןמ 

.(Ben-Porat, 1993, 152-158) תרופךב לצא ןויד ואר .ונניינעל םיכיישה תוקוסעת 
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אוה יזכרמה הניינעש ,תילארביל היגולואידיא ןיב תירב לע תונעשנה תושדח דמעמ 

םילדומ) הז רבעמל יעדמ םיסב תקפסמה ,תיעוצקמ תויחמומ ןיבל ,קושה 'תטרפה'ב 

הז דמעמ 26.<251 ,1996 ,רימש)"(ילוכו יעוצקמ לוהינ ,תויחוור ,תוליעי לש םייטרואית 

תויטבשהו (הנשיה) תוימואלה לש םיסופדה ןמ הרבחה תא ריבעהל הוואמ "םינעוצקמ" לש 

תא ןכא קפסמ הז דמעמ .םייטסילבולג םג םויכ וא םייברעמ םינוכמה םיסופדל (השדחה) 

ןה תילרבילה תינויצ־טסופה תוברתל תינויערה תיתשתה תאו םייעוצקמה "םירדאק"ה 

.(1996 ,ןרק) הלש יתרבחה־ילכלכה דצב ןה ינוחטבה־ינידמה דצב 

הפרותה־תדוקנ ךא הבר העפשהו םיבר םיבאשמ שי עוצקמה־תובכשלו ןוהה־תוטילאל 

טקיורפ עודמ רבתסמ אליממ .דחא לוק שי חרזא לכל ובש םוקמה ,יפלקה איה ןהלש 

יפכ ,לארשיב הרבחה לש יתדה־יתדעה־ידמעמה הנבמל ןברוק לפונ ןתיא ההוזמה םולשה 

םג ומכ ,1998 תנשב םיטנדוטסה קבאמ לש "תיתרבחה הכפהמה" תמסיס .ךשמהב הארנש 

לש ןויסינה תא תואטבמ ,הפוקת התואב "םולש רוד" תעונת לש "תיתרבחה תוליעפה" 

תיממעה תילרוטקלאה תלטוטמה תא הלאמש טיסהל ידכ "תונוכש"ל רבחתהל הלא תובכש 

תילכלכה תוינידמהש ןוה־ילעב ידי־לע תכמתנ וז העונת ,הינוריאה הברמל .הנימי הענש 

ןוהה־ילעב דמעמב םיקסוע םיאבה םיקרפה .תיתרבח הסיסתל םיאנת תרצוי םהלש 
.הדובעה־ירסחו םידבועה דמעמבו 

ןוהו םולש ,היצזילבולג 

־םייטילופ םייוניש םיעבונ ליעל ונחתינש םייתוברתהו םיילכלכה םייונישה ןמ 

הריכה התרגסמבש ,סרפ־ןיבר תלשממ לש תירוטסיהה תינפתה .תכל־יקיחרמ םייגטרטסא 

םינוש םימרוגמ העבנ ,ולסוא םכסה לע המתחו יניתשלפה רורחשה ןוגראב לארשי 

םיקוושל רודחל ןוצרה .ילכלכה־יתרבחה תויופידעה רדס יונישל בר לקשמ היה םהיניבש 

תינפתל םיירקיעה םיפחדה דחא היה תורז תועקשהל יביטקרטא זכרמל ךפהילו םישדחה 

Nitzan) תומדקומה םיעשתה תונשב (סרפ־ןיבר) הדובעה תלשממ לש םולשה תוינידמ לא 

 1996 ,Sc Bichler). ישאר לש יתבר הכימתב תינידמה תינפתה ףא התכז וז הביסמ

רצותה לע הנגה םישרודה ןיב תקולחמ תמייק םיניישעתה ברקב יכ םא) לארשיב היישעתה 

.(1.10.1993 ,טרבוש ,לשמל ,ואר ;חותפ רחס רוזיאב םיכמותה ןיבל ימוקמה 

תויופידעה רדס תא םג תונשל סרפ־ןיבר תלשממ הלחה יגטרטסאה יונישה םע דחי 

םולשה תוינידממ עבונה שדחה יפצל םאתהב ןוחטיבה ביצקת תנטקה תא ןנכתל :יתרבחה 

םולש ןיב הקיזה תא 27.םייתרבח םידעילו תוילכלכ תויתשתל ונפתהש םיביצקת תונפהלו 

גיצמו תוינורקע תולאש הלעמ בושחה ורמאמ ךא ,רימש תובקעב שדחה דמעמה תא ןאכ ןייפאמ ינא 26 

.רחא ןויע תושרוד רשאו הז רמאמב יקוסיעל רבעמ ןניהש תויגולויצוס תוזית 

תנשב 189'"־מ) ךוניחב תיתלשממה העקשהה לודיגב רושעב אישה תונש ויה 1995־ו 1994 םינשה 27 

<87ל6־ל 16?6־מ> תואירבה תכרעמבו <34ל6־ל 11?6־מ> ההובגה הלכשהב ,(1995 תנשב 27^"־ל 1994 

1996 םינשב הלא םיביצקתב ןואפיק דע ןטק לודיגל האוושהב תאז ;<7 ,1997 ,םירחאו יקסריבס) 

.םדוקה ילאינולוקהו ינמחולה ,ימואלה םויה־רדסל הרזחב תונייטצמה ,1998 דע 
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גיצהל םינושארה ויהש ריפשו דלפ תאז וחסינש יפכ ,privatization^ peace ןיב וא) עפשל 

בטיה אטבמ (Peled Shafir, 1996 - הלא םיכילהת ינש ןיב הקיזה לש יתטיש חותינ 
טובנת םולשה ערזמ" תרתוכה םע ולסוא םכסה רחאל םסרופש "וישכע םולש" םעטמ זורכ 

חרפה .יאקירמא רלודמ רוזגש חרפ לש רויאב רטועמ זורכה ."ךלש ...תילכלכה החימצה 

ךפיהה אוה םולש" יכ עבוק זורכה .רשועו תוימלוע למסמ רלודהו החימצו תוימוקמ ןייצמ 

ךרדב ןושאר דעצ םג אוה םולש לבא .ותוא תוצרל תקפסמ הביס רבכ וזו ,המחלממ 
28."תילכלכ החימצל 

לש לגרה־תסירד .םיפוצמה םיילכלכה תוריפה תא ןכא הבינה םולשה תוינידמ 
תורבחל .םעפ־יאמ רתוי םיעשתה תונשב לארשיב תשגרומ תוימואל־ברה לעה־תורבח 

ףא םירקמה ןמ קלחבו ,תוליבומ תוילארשי תורבח לע הקזח שי תויאקירמאו תוימואלניב 

תא השיחממש הדבוע ,ולסוא םכסה רחאל ץרפ תורזה תועקשהה םרז 29.האלמ הטילש 

תמיתח רחאל םייתנשה 30.תילכלכה היצזילבולגה ןיבל םולשה ירדסה ןיבש הקודהה הקיזה 

יבגל תוחפל) ילארשיה רצותב איש־תחימצ לש םינש ויה 1993 תנשב ולסוא םכסה 

םייתנשב ,ןתמועל .1995 תנשב 7.10/0־ו 1994 תנשב 6.80/0 :(1973 תנש ןמל הפוקתה 

דרי 1996 תנשב .המגמב יוניש לח ,ןוטלשל והינתנ תיילעו ןיבר חצר רחאל ,תואבה 

חול ,134 ,1998 ,לארשי קנב) 1.9"/0־ל 1997 תנשבו 4.4"/0־ל רצותה לש החימצה רועיש 
.<2ה 

םיילכלכ תורוקמ תיינפה רשפאי םולשה :תילכלכה החימצל םולשה לש תומורת שמח טרפמ זורכה 28 

ןה תונכשה תונידמב ןה םישדח םיקווש לארשי ינפל חתפי םולשה ;תיתרבח החוורל ןוחטיבמ 

ידעיל וכפהי" וללה - לארשי םע רחס ירשקמ הכ דע וענמנ םייטילופ םימעטמש תובר תונידמב 

םולשה ;"רתוי םילוז - הלבוה יריחמבו - םיריחמב םלג ירמוח לש תויקפסלו ,םיילאיצנטופ אוצי 

ןתינש יארשאה לע תיבירה תא םג תיחפי ןכלו לארשיב העקשהב ןוכיסה תא תיחפיו תוביציל ליבוי 

תועקשה תפונת ביני םולשה ;םיריחמ תדיריו םיסימ תתחפה ועבני ךכמו ,םייקסע םימרוגלו הנידמל 

היילעו ,תילכלכ החימצ ,םיפסונ הדובע תומוקמ ןעמשמ הלא תועקשה" ,טרפב לארשיבו ולוכ רוזיאב 

ליעי לוצינ ורשפאי ירוזיא הלועפ־ףותישו םולש םכסה ,ףוסבלו ;"ונינכש לשו ונלש םייחה תמרב 

ןוזיאה תרימש ךותו רוזאה יבשות לכ תבוטל" םיהו טפנ ,זג ,םימ ןוגכ םייעבט םיבאשמ לש 

.(1993 ,וישכע םולש> "יגולוקאה 

חותיפו ןוכישבו <35«) רוכ תרבחב םיעקשומ (סנסנר ןרק> רבלוקו ןמפנורב :רפסמ תומגוד קר הנה 29 

(70«) יביפב - ארפס םיחאה ;115«) יוניבו ןוכישבו <180/0) םילעופה קנבב - ןוסירא דט ;<25«) 

;(100»/«) סנסויבב - ןוסנו'ג דנא ןוסנו'ג ;<34«) םוקלסבו <50«) קרועב - 'תואסלב ;<34«) םוקלסבו 

;<33«) חלמה םיב םויזנגמה לעפמב - ןגווסקלופ ;(40«) םסאב - הלטסנ ;(60«) לדגמב - ילרנ'ג 

המישרהו .(22«) אתלדב - יל־הרש ;<50«) הלגוחב - קראלק ילרבמיק ;(20«) סוארטשב - הגונד 

תושדח תונתשהלו לודגל הכישממ איה ,םידיעמ תונותיעב םיילכלכה םירודמהש יפכו ,הכורא דוע 

,ןוספיל) ץראה לש ילכלכה רודמב ןוספיל םסרפש הלבט ךותמ םניה הלא םינותנ .םירקבל 

 21.1.1998).

,תורזה תועקשהה לש הדירי תמגמ ולח 1999 תליחתבו 1998 יהלשב ימלועה רבשמהמ האצותכ 30 

לע דיעמ וניא הז לכ יכ ןיוצי ךא .קט־יהה תיישעת לע םג םייאמה ןותימו יסנניפ רז ןוה לש החירב 

קושה לש יטילופ תוסיו רדעה ללגב הב המולגה תוביציה־יא לע אלא ,היצזילבולגה "תושלחיה" 

.ימלועה 
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123 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 - ס''שת 

םגו ,לארשיב ץוח־יבשות לש תועקשהה תמירזב יתועמשמ לודיג לח םיעשתה תונשב 

לש תועקשהה םרז עיגה 1997 תנשב .(178 ,םש) 1995 תנשב הגרדמ תציפק הרכינ ןאכ 

םידקת־רסח אישל ,תומדוקה םינשב ולבקתהש תוטלחהה ןמ עבנש ,לארשיב ץוח־יבשות 

תועקשה 45"/» םהמ) רצותה ןמ 3.80/0־כ םהש רלוד ןוילימ תואמ עבשו דראילימ השולש לש 

תורחסנה תוילארשי תוינמבו ביבא־לתב הסרובב תויסנניפ תועקשה ראשהו תורישי 

רזגמה לש ןוהה אוביימ שילשכ לע םויכ תודמוע ץוח־יבשות לש תועקשהה .<ץראל־ץוזוב 

.תילבולגה הלכלכב לארשי לש תובלתשהה תמר לע ןבומכ דיעמ ןפקיה .לארשיל יטרפה 

העברא יפ לארשיב ץוח־יבשות לש תורישיה תועקשהה ולדג 1997־ל 1994 םינשה ןיב 

לש יראה־קלח 31.<180 ,םש) ללכ־ךרדב רתויב תויזוכיר ןניה וללה תועקשהה .יצחו 

רבודמ 1998 תנש יבגל ־ קט־יהה יפנעב וניה לארשיב היישעתב תורזה תועקשהה 
.(27.1.1999 ,רונמ) 810/0־ב 

תוילארשי תורבח לש תוקפנהה אוה לארשיב תורזה תועקשהה ףקיהל ףסונ דדמ 

ןייוושש תוילארשי תורבח רשעו האמ וז הסרובב ורחסנ 1998 רבמצדב .קרוי וינ תסרובב 

םירשע לע תולעבהמ 51"/»,םיבושיחה דחא יפל 32.רלוד דראילימ םישולשמ רתוי ללוכה 

דראילימ רשע־העשת יוושב תולעב) םילארשי־אל ידיב םייוצמ לארשיב תולודגה תורבחה 

רשפא־יא .(22.2.1999 ,אישנ)(רלוד דראילימ העבשו םישולש לש ללוכ יווש ךותמ רלוד 

היישעתה קנע לש דמעממ "רוכ" לש רבעמה לש תילמסה תועמשמה תא ץימחהל 
.ימלועה ינסיד דיגאת לש החולש לש דמעמל (?םירכוז ,"םידבועה תרבח") תיתורדתסהה 

עקרה והז (15.12.1995 ,ןושחנ) !תילגנאב םויכ תולהנתמ "רוכ" לש ןוירוטקרידה תובישי 

ירוביצה וידרה תותשר תא בייחמה ,לארשיב וגוסמ ןושארה ,שדחה קוקיחל ילאירטמה 

.תירבע הקיסומ 500/־ תוחפל רדשל 

,הלש תוביציה תימדתב הבר הדימב היולת לארשי לש תילבולגה תובלתשהה ,םרב 

.םויכ לארשיב םולשו םזילטיפק ןיב ןילמוגה־תקיז ןאכמו ,ירוזיאה ןוחטיבה בצמב ךכיפלו 

רבעמכ ראבל ןתינ סרפ־ןיבר תלשממ לש ראותמה תויופידעה רדס לש ללוכה יונישה תא 

תינויערה הגשמהה .תילכלכ היצזילבולג לש תוינידמל תימואל היצזינולוק לש תוינידממ 

ןוכיתה חרזמה" לש גשומה תחת סרפ ןועמש ידי־לע הנתינ הז שדח תויופידע רדסל 

ירוזיא הלועפ־ףותיש הוותמ אוה .םרפ לצא טלוב "קשמ"ה לא "קשנ"ה ןמ רבעמה ."שדחה 

החוורה תמר לש האלעה ,ילכלכ חותיפ ,ןוה תועקשה לש הכישמ תירקיעה ותילכתש 

תועדומ ךותמ השענ ולסוא ךילהת .(1993 ,סרפ) תיטילופ היצזיטרקומדו תיתרבחה 

היצזילבולגה תוכלשהל <ןיבר לצא תיביטיאוטניאו סרפ לצא תילאוטקלטניא) תבקונ 

החוקל וליאכ סרפ לש ורפס ךותמ האבה הקספה .תיטילופו תילכלכ ,תינוחטב הניחבמ 

:םלועה לש םייתומכה םידממהמ ועבנ רבעב םימעה יסחי" :היצזילבולגה לע ןויעה ירפסמ 

.יפרגואיגה םוקימה ,הייסולכואה לדוג ,עבטה תורצואבש רשועה תומכ ,חטשה לדוג 

וכפהנ םהמ םיברו ,םיתומיע הדילוה ,םהב הטילשה לע וא ,ולא םידממ תשיכר לע תורחתה 

לש םייתוכיאה םידממהמ םיעבונ םימעה יסחי םירשעה האמה יהלשב ...םייאבצ םיתומיעל 

תכשומה העיגר ,היגולונכטה םושיי ,הלכשהה קמוע ,עדיה תריבצ בצק ,עדמה תמר :םייחה 

,םיבותכב ותיאש רפס ךותמ ,לארשיב תורזה תועקשהה לש חותינ יל איצמהל ליאוה איגש ילא ר"ד 31 

.ךכ לע ול הדומ ינאו 

.11.12.1998 ,"קרוי וינב תוילארשי" ,ץראה ןותיעב הלבטה יפ־לע םינותנה 32 
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םדירוא 124 

ביכרמה לש ולקשמ תא םידימעמה ,ונימיב המצועה יביכרמ םה הלא .בוט ןוצר תרצויו ןוה 

(38 ,םש> "".יאבצה ביכרמל לעמ תימואלה המצועב ילכלכה 

תילכלכה־תיטילופה הטילאה לש הינייעמ שארב םויכ תדמוע היצזילבולגה ,ללככ 

ילהנמה־ינלכלכה חישה 33.הטרפהה ךילהתל ןה םולשה ךילהתל ןה תרשקנ איהו לארשיב 

,היצזילרביל תועצמאב תויתורחתה תרבגהל םיארוקה היצזילבולג לש םירסמב יוור 

לש ומודיקל ףא םיארוקו ,םיילרביל־ואינה םיילכלכה תונורקעה רתיו השמגה ,הטרפה 

םסרפש רמאמ אוה הז ןיינעל יסופיט .רוזיאב תוביציה גשות ותועצמאבש םולשה ךילהת 

דעיה־להק לע עיבצמ ומשש ביטויקזקא תעה־בתכב ןוינכטב הלכלכלו לוהינל רוספורפ 

לש גרדמב השישו םירשעה םוקמב 1997 תנשב לארשי לש המוקימ לע חווד רמאמב .ולש 

םוקמב לארשי הגרוד הבש ןכל םדוק הנש תמועל הדירי) תילבולגה תורחתה תלוכי 

תא ריבגהל ידכ יכ קסוהו לארשי לש תושלוחהו תונורתיה וחתונ ,(העבראו םירשעה 

תא רפשל ,היטרקורויב לטבל ,יתלשממה רזגמה תא ןיטקהל תבייח לארשי תויתורחתה 

,לט־ימ)ימואלניבה קושל תאש רתיב רודחלו הטרפהה תא ריבגהל ,םייסנניפה םיתורישה 

,םיעיקשמל הכישמה תדימ יפ־לע תוימואל תולכלכ ןכ םג גרדמה ,רחא םלוסב .(1997 

"סרופ דנא דרדנטס" הרבחה ,לשמל .רתויב הובגה אל יכ םא ,הובג םוקמב לארשי תאצמנ 

הלכלכ לע" ךמסנ הז ןויצ .(סונימ ייא) A- ןויצה תא לארשיל הקינעמ תיאקירמאה 

תומדקתה לעו ,קט־יה לש היצאטניירואכ בחרתמו ךלוה אוצי סיסב םע תחתפתמ 

דוחייב ['ר 'א ,היצלוגר־הדו היצזילרביל ,הטרפה :ירק] תוינבמ תומרופרב תיתועמשמ 

לארשי לש תילכלכ תועיגפ" אוה לארשי לש גורידה לע ביעמש המ ."םיקנב תטרפהב 

"םולשה ךילהתב םייופצ םיבוכיעו ינוחטבה בצמה ןמ םיעבונה םיילכלכ םיעוזעזל 
.(1998 ,םרטיור) 

תוילכלכה תורבחה לש שדחמךוגראל תמרוג תילארשיה הלכלכה לש היצזילבולגה 

תורשע המכ קר יכ ףא .תויאקירמא תומרונל המאתה ךות תוילוהינה תוסיפתב יונישלו 

,היצזיאקירמא־היצזילבולגל םיינייפואה לוהינה יסופד תא ץמאל ולחה תולודג תורבח 

לבויה ןויצל םילשוריב המייקתהש םיקסעל הלשממה שאר תדיעווב ,לשמל ,תשחמומ וז הדבוע 33 

ןמו תונויצ־ואינה ןמ םיביטומ תבלשמה תרתוכה תחת ,תילגנאה הפשב ,לארשי־תנידמל 

Israel: The Promised Land) "תויקסע תויונמדזה לש תחטבומה ץראה :לארשי" :תונויצ־טסופה 

 of Business Opportunities). םיאבה םיאשונה רתיה ןיב ונודינ וז הדיעווב:

 Telecommunications and the Media: The Internet as a Tool for a New 21st Century

 Telecommunications Paradigms; The Israeli Consumer as a Citizen of the Global

 Village: the Role of International Brands in Israel; Privatization: the Next

 Chapter תיתודידי הביבס תריצי" אשונב קסע ,ןייצל שי ,סנכה לש ןושארה בשומה .הלאב אצויכו

ותואב .(23.9.1998 ,סנכ) (Creating an Investor Friendly Environment) "םיעיקשמל 

,(ל"ימה) לוהינל ילארשיה זכרמה םעטמ ,"1998 ,לארשיב םילהנמה לש תיתנשה הדיעו"ב םג ,ןפוא 

:<9.10.1998 ,ל"ימה) "תולובג אלל הלכלכב לוהינה ירגתא" אוה םייזכרמה םיאשונה דחא 

יקסע לוהינו היצזילבולג" אשונב סרוק םיעיצמ םיניישעתה תודחאתהו ל"ימה תפסונ תרגסמבו 

,היישעתהו רחסמה דרשמ תמזויב ךרענש סנכ - תפסונ המגוד .<20.2.1998 ,ל"ימה> "ימואל־בר 

,סנכ) "היצזילבולגה ןדיעב קט־יהה תורבח סנכ"כ רדגוה םירחא םימרוגו ישארה ןעדמה תכשל 

 8.11.1998).
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125 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

תא םכסמ ילכלכ ןשרפ .םייקסעה םימרוגה ראשל תוסחייתה םגד תוקפסמ הלא תורבח 

ןפואב תילכלכ־ורקימה המרבו תילכלכ־ורקמה המרב םישדחה םיילרביל־ואינה םיסופדה 

ותונוילעב הרכהה םה השיפתב רתויב םיטלובה םייונישה ,תילכלכ־ורקאמה המרב" :אבה 

ץלאנ ךכב .היצלפניאה םוצמצל תיבקעה הריתחהו הלכלכה םודיקב תורחתה ךרע לש 

ןוסירו היצלוגר־הד :םלועב תולבוקמה תומרונל תייצל וא ץמאל ילארשיה קשמה השעמל 

היצזילאבולגה הפוכ ,תילכלכ־ורקימה המרב ...םלועה לכב תוטלושש תורטנמ ןה יביצקת 

,רוזיפ םוקמב תודקמתה ,תולעייתהל תקסופ יתלב הריתח :לוהינה תשיפתב םייוניש 

,רקיעבו ,ןוה לש םיינכסח רתוי האצקהו לוצינ ,תויחוורו החימצל תולודג תושירד 

(26.4.1998 ,קינלור)".תוינמה ילעבל ךרע רוצייב תוזכרתה 

הדובעו םולש ,היצזילבולג 

םרוג אוה יטסילבולגה םזילטיפקה םיעשתה תונשב .הב הדובע ץוקו ןוה תיילא ,םרב 

םינדגונ םג רצוי יטסילבולג םזילטיפק ותוא ךא ;ןוכיתה חרזמב םולש רדסהל ףחודש 

סקרמ רבכ שרדש יפכ) תילכלכה הטילאהו ינוניבה דמעמה לש השדחה םולשה תוינידמל 

תיפרגוירוטסיהה הלאשל רבעמ .(םיידיתעה וינרבק תא דליימ םזילטיפקה :שישקה 

הדבועה תמייק יטילופ םזילרבילו ילכלכ םזילטיפק ןיב סחיה רבדב לקשמה־תדבכ 

תויוברתה תוכלשהה ןכילעו שדחה רשועהמ םינהנ לכה אל :תידיימהו תיאזורפה 

תלדגהב הכורכ תילכלכה היצזילרבילה ,הברדא .תויעמשמ־דח הכ ןניא ולש תויטילופהו 

רוזחנ םא .ינויווש ןפואב קלחתמ וניא שדחה יטרפה רשועהו תילארשיה הרבחב ןויוושה־יא 

,ץראה זכרמב םירעבש אצמנ ,תיטרפה תינוכמה ,תונכרצה לש לגדה־תניפסל 

:יצראה ןותנהמ רתוי הברה ההובג ןתוחיכש ,הדימאו הקיתו הייסולכואב תונייפאתמה 

,ןג־תמרבו (םישנא ףלא לכל עבראו םינומש תואמ שמח> השולש יפ טעמכ ביבא־לתב 
תואמ עברא ,עבראו םיעברא תואמ עברא ,המאתהב) םיינש יפמ רתוי םייתעבגבו הילצרהב 

.(םישנא ףלא לכל הרשע־שולשו תואמ עבראו םייתשו םירשע 

.הטרפהה איה לארשיב רשועה לש תינויווש־יתלב שדחמ־הקולחל םימרוגה דחא 

רכינ קלח תוזכרמו הטרפהה תוריפ תא תופטוק דבלב תורופס תוחפשמש תונעט תועמשנ 

תוברועמ לש הנש 50 ירחא" :יכ עבוק רקצולפ ילכלכה יאנותיעה .לארשיב רשועהמ 

בצמל ,לארשי תלשממ דודיעב ,לארשי תלכלכ תברקתמ ,תירוביצו תיתלשממ תולעבו 

תוטלושה ,תורזו תוילארשי ,תוחפשמ םירשע לש ןהידיל תרבוע הב הטילשה .שדח 

תוינמה ךותמ ".יטרפה יקסיעה רזגמהמ םישילש ינשמ תוחפ אלב רושרישבו הבלצהב 

תוינמב הקיזחמ הלשממה ,רלוד דראילימ םישימחכ לש ללוכ יוושב הסרובב תורחסנה 

יוושב תוינמ םיקיזחמ ,םילודג םידיגאת רמולכ ,"ןיינע ילעב"ו דראילימ השימח יוושב 

קרו תרזופמ תיטרפ תולעבב םה רלוד דראילימ רשע־השימח קר .רלוד דראילימ םישולש 

הסרובה ואר ,םיטרופמ םינותנל :13.6.1998 ,רקצולפ) תוינמ ילעב םה רוביצה ןמ 80/» 

יכ םינייצמ הטרפהב םיבהלנ םיכמות םניהש םירקוח וליפא 34.<1999 ,ךרע תוריינל 

ואר ,רתויו רלוד ןוילימ םישימח יוושב םיסכנ םתולעבבש לארשיב תוחפשמהו םידיחיה תמישרל 34 

.13.9.1994 ,ןושחנ 
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ךומנ היה [תטרפומ תיתלשממ הרבח תריכמל] עבקנש ריחמה יכ ררבתמ םיבר םירקמב" 

ןייטשקא) "רכינ יפסכ סונובל אופא וכז הרבחה ישכורו ,הרבחה לש יתימאה היוושמ 

תורכמנ ,לדגו ךלוהש קלח והזו ,םירקמה לש לודגה קלחב .(222-221 ,1998 ,םירחאו 

(הסרובב הרבחה ןמ קלח תקפנה ךות םיתיעל) םייטרפ םיעיקשמל תויתלשממה תורבחה 

גשומה .ןוה־ילעב ידיב (רבעשל) יתלשממו יתורדתסה ןוה לש זוכיר איה האצותהו 

.איה אלו ,"תויתורחת"ו "רוזיב" ןוגכ םיגשומ םע תירוביצה העדותב ךרכנ "הטרפה" 

תולעבב תורבחמ ילארשיה קשמב תיזוכירה הטילשה תא הריבעה לארשיב הטרפהה 

ןוה־תוצובק שמח ,הסרובה המסרפש םינותנ יפ־לע .תיטרפ תולעבב םידיגאתל תירוביצ 

,יב.יד.יא :ןה תוצובקה) תורחסנה תוינמה יווש לש ללוכה ךסהמ 400/0־מ רתויב תוקיזחמ 

.<2.8.1999 ,ןרוק)(ןוסיראו רנקנד ,רוכ ,רפוע םיחאה 

רכשה תמר תא חרכהב תוכשומ ירוביצה רזגמה לקשמב הדיריהו הטרפהה ,דועו תאז 

תולעמ שילשכ הווהמ יטרפה רזגמב הדובעה תולע ןכש ,הטמ יפלכ קשמב תללוכה 
םיעברא התיה יטרפה רזגמב ריכשל הדובעה תולע 1992 תנשב :ירוביצה רזגמב הדובעה 

ףלא השימחו םישיש התיה איה יתורדתסהה רזגמבש דועב ,הנשל םילקש ףלא העבראו 

.(41ב חול ,117 ,1995 ,לארשי קנב) םילקש ףלא רשע־השימחו האמ - ירוביצבו ,םילקש 

ללכב ולוטיבל אל םא ,הטמ יפלכ רכשה תכישמל רישי ןפואב תמרות היצזילבולגה םג 

,תויתרוסמה תוישעתה םינוכמה - הדובעה־יריתע רוצייה יפנע .תימוקמה הדובעה יבגל 

םיאנתלו הובג רכשל רוקמ םעפ ףא וויה אל - תואלקחו ןיינב םגו ןוזמ ,ליטסקט ןוגכ 

ררחתשמ ןוהה םינורחאה םירושעה ינשב .יהשלכ הסנרפ וקפיס םה ךא םיתואנ םיילאיצוס 

.ילארשיה הדובעה־חוכ ברקב הלטבאב אטבתמ הז רבדו ,תימוקמה הדובעב תולתהמ 

םהב הדובעהש םירתאל רוצייה תודיחי לש ןתרבעה איה וז הלטבא תמירגל תחא ךרד 

ליטסקט ילעפמ השימחו םירשעמ רתוי .תאזה המגמה תא ליבומ ליטסקטה ףנע .רתוי הלוז 

,ןמגרא ,ןתיכ ,תגלופ ,אתלד ןוגכ ףנעב םיליבומ םילעפמ םהיניב - םיילארשי 

- (בידנ ירוביצ ןוהב עייתסנ םדוסייש םילעפמ םבור) הנירבס־רוביגו סקטור־הי'זדול 

,(תיניתשלפה תושרה יחטשו היקרוט ,ןדרי ,םירצמ) תונכשה תונידמל רוציי ירתא וריבעה 

אוציי לש ויוושמ תירישעכל התע רבכ הוושה םוכסב םשמ םיאציימ םה תוכרעה יפ־לעו 

.(29.10.1998 ,יריאמ) (רלוד ןוילימ האמכ) לארשיב םימקוממה םילעפממ ליטסקטה 

תא .סרפ־ןיבר תלשממ לש ולסוא ךילהתב ץרמנ ןפואב הכמת םיניישעתה תודחאתה 

ליטסקטה תרבח לש םילעבה ,ןמטואל בד זאד תודחאתהה אישנ ליבוה וזה הכימתה 

ןויד ואר) לארשיב היצזילבולגה דיתע תא שיחממ אתלד לש הרקמה .לילג אתלד הלודגה 

.(4 תרגסמב 

לש ץראל־ץוחמ אוביי איה ילארשיה הדובעה־חוכ לש הלטבאה תמירגל תפסונ ךרד 

לארשי ימוחתב וקסעוה םינומשה תונשב .תנגומ־יתלבו תנגרואמ־יתלב ,הלוז הדובע 

םיקסעומה רפסממ 9"/0־ל בורק וויהש ,םישובכה םיחטשהמ םייניתשלפ םידבוע ףלא האמכ 

םקלח עיגה היינבהו תואלקחה יפנעב .(1 חול ,47 ,1997 ,רודנוק) לארשיב םיריכשה 

לע תוינוחטב תולבגה בקע ,םיעשתה תונשב .(51-48 ,םש) הדובעה־חוכמ תיצחמכל 

,םיניפיליפה ,הינמור) קוחרמ םירז םידבוע לש יביסמ אוביי לחה ,םייניתשלפה םידבועה 

לש הנושארה תיצחמב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םינותנה יפל .(דועו דנליאת 

םידבועה ללכמ s.4% םיווהמה םירז םידבוע ףלא םירשעו האממ רתוי קשמב וקסעוה 1998 

תורחא תוכרעה יפ־לע .<19.10.1998 ,קוסב> רתויב הכימנמ הכרעה יהוז ךא ,קשמב 
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127 (ו )ב תילארשי היגולויצוס 1999 - ס''שת 

לארשיב היצזילבולגהו ליטסקטה ףנע - 4 תרגסמ 

 myaVnm V'ooptan «pyiy 'a-Vypx D'yiynn niaem naiyaiy V'Va xnVn man

 onyiya bv 'pa nin ay xnVn na"o 1998 nac? nx .ypiiyVi '"mioa"1? atyna

 nmxa pan mann bv nvaan 'my .mnnVina Vinan 'pan nira ,D'Vpiy p'V'a

 :p 'VaVa pyna maon nnVxnn mo nx .<1.1.1999 ,p'aVin> 214%-a naty
 pn.n mny nrm niaaem any mama1? nayin nmayn my mx".n"
 onxaa ora D'nxra xnVn bv npisnn ja so%-a ",pxa nxtya nmiViaatani
 ,V'DopD.n rn'iyyn bv mxi'Varanm nmrVaiVan by) ,<7.4.1998 ,p,al?n> prrai

 nasixm V'Dopan «px Vty tyxranm ,'iVoin tx' <,16.1.1998 ,ms Da ixn

 na<y pina pxna D'Vysa nxxin by nvnnxn nx nVn ,D'a"tyynn mnnxnna

 pntyi Vna xVa nmi'VaiVan myaena nx maom ,D'p'oyan by xiaem ,oia'a'an

 ,'aty nxa ...oiarn'a na<ya ni'rf? ntypp'V omaixiya paa 'ax nnx nxa" qVnVna

 Via nmannV n<yp ,iymnV nVn ^Vx x'n Vxmy'a main bv nnmay mVy n<yxa

 jma oxn] .tymnV nVn 20 ix 70 «jxi nVn 200 xw pa 'eminn natyniy mama

 ,.tdx nma oima mama [m 'x ?<yxra<yvn bv imana nxap bv nam nwtV

 p'V'a 40 bv ip'na mmno pxV xx"V mn'Vxa ,nmayn nyain pa na"p<y
 ni'xan'x mninoa Vxmy'V myaa mmnon pty ,oaa ubvb xVa patyV nVn

 paa Da ixn ,nrnmoan nwyna npioynn paix by ;db> ,db?) ".oaaa mmos
 pa niyyaV nanana ,mVxmy man1? natynan ,xnVn <.120 ,1998 ,Vxnty

 nx pxa pixa pa nxVaau 'erVem oViya omaiyn paV ptyxnn oViya ornanxn

 Vina mpVa nan mVn v xnVnV .(p'tjenVi ntyaaty nxnaV-nnansn n'pan

 opna .Vysan nnxina 51% neoinn noaao nax opna ia-Van 'na nan - nnx
 n'ni'aa "py nmma pa nxxinai nvnnna nmn'a nainnxV nVaio noaao nax
 .<1998 bv nanyxnn mxnaa maan -pya 23% Von mmiina 44% bv an')
 naoia naon ,ana'o panx ,xnVn V"aaa nay ,oniaia 'Vixi „nVx D'aina nma"?

 nax opna1? npaox by nnann Vty nnnnaty onya" 1999 naiya xnVn axaa
 nx nVnn naa ,maxa ,xnVn ."Vn nix" mmxV nayan nx lVnn Xs? noaao

 nix" naioV naVtaipoa mrm nx ptapnV nnann nanaa 'a p'x ana'ta ,-pVnnn

 xmi D'naiy mxa naiaiyi D'sVx myana np'oya xnVn .nnaViaa ix .maaina
 - n'on' nnp' nmayn mVy naty namaa omaiy 100 Vp naya" 'a namya
 '^lyann minn nx "7'naa n'on' iiaa na naomi? pnx1? - naVoipoi ^xmy

 pnxn pn'y bv 'VaVan nman .<1999 ,'poaiaa'o ;1998 ,iiraa) "nVm p'V'aa
 paa lyia'iy nnyyV V'aiynsy by 1998 naty bv "naty.n ty'X"a jaoix1? an nx nman

 ,onxaa mnanaa Vim anxn maa" I'aViyn pmya innan Viy 'onm pnn'a
 nanpai ,[m 'x ,Vxn<ya D'asiyani D'aaainan] D'nxian bv nmaan ma'xa
 ,xnVn V"aaa <1.1.1999 ,p'aVin> ".nam'x - nViy mpyn nym piiy1? monm

 naiya n'natyn inaiy mVy ia<y "Vaainan V"aaan" nxinV 'Vix 'ixn ,ana'D iianx

 ,pnp) ^mnV n"<y iVx D"nxa ix ,n"<y ^Vx mxa yanxi p'V'a 'ac? nnm 1998

 D'aVx nyanx nmty V'oopon pya nrniyV ysiaan naiyn naiyV nxi ;<15.3.1999
 .<12.27 mV ,ai998 ,o"aV) n"<y nyaiyi
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םר ירוא 128 

,1997 ,רודנוק)ימשרה רפסמה ןמ שלושמ וליפא ילואו לופכ אוה םירזה םידבועה רפסמ 

 68-62; 1998 ,Bartram). יתנש עצוממב) תירישעכ טעמכ לארשי קנב ינותנ יפ־לע -

,לארשי קנב)"םילארשי־אל" םניה םיעשתה תונשב יקסעה רזגמב םיקסעומה ןמ <9.33"/» 

7.70/0־כ לע תדמוע קשמב הלטבאהש הפוקתב הרוק הז לכו .(3 'נ 'ד חול ,246 ,1997 

ףאו ,(120 ,1998 ,לארשי קנב) םיקסעומ־יתלב ףלא םיעבשו האמכ ונייהד ,הדובעה־חוכמ 

םיבושייבו הדובעה לש םיכומנה םיגרדב רתוי הברה הובג הרועישו ,90/0־מ רתוי דע הלוע 

35.זכרמה ןמ םיקחורמה 

רכשה תדרוהל םימרוגה דחא איה (קוחרמ וא בורקמ) םירז םידבוע תקסעה ,וזמ הרתי 

רכשהמ 40"/0־כ היה םיחטשה ידבוע לש ימשרה וטורב רכשה ,לשמל .םיימוקמה םידבועל 

.(םימושר־אל םידבוע ןובשחב האיבמ הניאש ההיבגמ הכרעה יהוזו) לארשיב עצוממה 

יפנעב ילארשיה דבועל םלושמה (הליחתכלמ ךומנה) רכשה םג דרי הרישי האצותכ 

ןיב ,היישעתב עצוממה רכשה לש 100 דדמ סיסב לע :רכינ רועישב ןיינבהו תואלקחה 

האממ - היינבבו ,םישימחל םייתשו םישישמ תואלקחב רכשה דרי 1991־ו 1967 םינשה 

תוינידמ לע הבחרהב בכעתהל םוקמה ןאכ אל .(51 ,1997 ,רודנוק)עבשו םיעבשל עבראו 

הכורא ךרד ןאכ התשענש רורב ךא ,לארשי־תנידמו תינויצה העונתה לש הדובעה 

אוצייל דעו ,ירבעה ירוביצה לעופה םויקל ךלמה־ךרדכ ,ינויצה "הדובעה שוביכ"מ 

.ירבעה יטרפה ןוהה רבצהל ךרדכ םיינויצ־טסופה האובייו הדובעה 

ןורישעה לש וקלח .רתויב תינויווש־יתלב הניה לארשיב הסנכהה תקולח ,ללככ 

םינורישעה תשולש לש םקלחו תילכלכה הסנכהה ללכמ שילשכ לע דמוע ודבל ןוילעה 

תשולש לש םקלח .תילכלכה הסנכהה ןמ םישילש ינשל בורק לע דמוע םינוילעה 
רתונ הרבעה ימולשת לש תפסותו סמ יוכינ רחאל !5"/0־מ תוחפ אוה םינותחתה םינורישעה 

םינוילעה םינורישעה תשולש ידיבו היונפה הסנכהה ןמ עברכ ודבל ןוילעה ןורישעה ידיב 

תוחפ אוה היונפה הסנכהב םינותחתה םינורישעה תשולש לש םקלח .הנממ 530/0־כ םירתונ 

חול ,87 ,1997 ,ימואל חוטיבל דסומה יפ־לע 1996 תנשל םה וללה םינותנה) .13"/0־מ 

 26.)36

תונייטצמ (םינומשה תונש לש תונורחאה םייתנשה ףאו) תונושארה םיעשתה תונש 

1995 םינשב .םימעה־רבחמ הריגהה תטילקל הקלחב תסחוימש ןויוושה־יא תלידגב 

םעו הדובעה־קושב םילועה ןמ קלח לש םתובלתשה םע ןויוושה־יא טעמ ןטק 1996־ו 

1988 תנשב .םינומשה תונשמ תוחפ דוע תוינויווש םיעשתה תונש ,הז םע .תובצק תאלעה 

תנשב ;ןותחתה ןורישעה לש וקלחמ 8.6 יפ לודג הסנכהב ןוילעה ןורישעה לש וקלח היה 

הפוקתב הלע םינוילעה םינורישעה תשולש לש הסנכהב םקלח .10.7 יפל סחיה הלע 1996 

תשולש לש םקלח דרי הפוקת התואב ;(6 ,1998 ,םירחאו יקסריבס) 55.30/0־ל 520/0־מ וז 

הלטבאה רועיש דומיל תונש 8-0 ילעב לצא :ןלהלדכ הלכשהה תדירי םע הלוע הלטבאה רועיש 35 

םינותנה) 4.1» - הלעמו םינש 16 :6.5» - םינש 15-13 :9.5» - םינש 12-9 ילעב לצא :10» 

.<5ד חול ,122 ,1998 ,לארשי קנב :1997 תנשל 

םיסומ ,דובירל יזכרמ דדמ םישמשמה ,לארשיב תוסנכהה תקולח לע םינותנה יכ ףיסוהל שי ךכל 36 

דצב השרוהו ןוה יחוור לש הללכה־יא לשב ןה (ןויוושה־יא תמצוע תא םיככרמ ,רמולכ) עצמאה יפלכ 

.ןותחתה דצב םייניתשלפ םידבועו םירז םידבוע לש הללכה־יא לשב ןה ןוילעה 
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129 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

םיריבסמ לארשי קנב ירקוח .(םש ,םש) 11.70/0־ל 130/0־מ הסנכהב םינותחתה םינורישעה 

םידבועה לש רכשה הלוע אסיג דחמ" :ךכ םיעשתה תונשב תוינויוושה־יא תמגמ תא 

,(תמדקתמה היגולונכטה יפנעב רקיעב) הלא םידבועל שוקיבה לודיג םע םייעוצקמה 

םירז םידבוע לש אובייל הפישחה ללגב ,םייעוצקמ־אלה םידבועה לש םרכש קחשנ ךדיאמו 

רכשה היה 1997 תנשב <150 ,1998 ,לארשי קנב) ".הלוז הדובע יריתע םירצומ לשו 

יפנעבש הזמ טעמכ לופכ <ח"ש 42) הקינורטקלאהו תכתמה יפנעב הדובע תעשל עצוממה 

המגמה .רתויב יקלח רבסה והז .(51 ,1998 ,ירוד)<ח"ש 22) רועהו השבלהה ,ליטסקטה 

איצוהל) תיבקעו תינבמ ,תכשמתמ ,דניה תוסנכהה תקולחב תוינויוושה־יא תלדגה לש 

ינש לש םקלח .תורפותה רכשל םיכתרה רכש ןיבש רעפב היולת הניאו (תוגירח תוזוזת 

550/0־מ רתויל 1950־ו 1949 םינשב שילשכמ הלע הסנכהה ךסב םינוילעה םינורישעה 
37.1995 תנשב 

תואירממ היתוסנכהש םילהנמו םיריכב תבכש ץראב הרצונ םיעשתהו םינומשה תונשב 

זוחאכ םיווהמה ,"םיריכב" תואמ שולשו םייפלאכ .קשמב םיריכשה רתי לש וז לעמ קחרה 

יאשונ םה הלא .דואמ־הובגה רכשה ילעב לש תירוגיטקל ךייש ,רוביצה ידבועמ דחא 

םיבצקותמ תודסומב ,םיירוביצ םידיגאתב ,תויתלשממ תורבחב תוריכבה תורשמה 

םישימחל ףלא הנומשו םישולש ןיב ענ ישדוחה םרכשש ,תונוש תוצעומבו תויושרבו 

תולעה .דוריל בשחנ ירוביצ רכש לכ ,יטרפה רזגמב ,הז םע 38.ח"ש ףלא השימחו 
תנשב הדמע הסרובב תורחסנה תורבחה םירשעו תואמ שמחב ל"כנמ רכש לש תעצוממה 

.קשמב עצוממה רכשה ןמ רשע־הנומש יפ ,שדוחב ח"ש ףלא השישו םיעשת לע 1997 

לע ףסונ) רתויו ח"ש ףלא םייתאמ לש ישדוח רכש ולביק םילהנמ העבראו םישימח 

(רתויו ח"ש ןוילימ לש ךרעב םירקמ רשע־העשתו האמב ,רתויב םיהובג םיכרעב תויצפוא 

םירשעכ הנומ לארשיב "ןוילעה ןואמה" ,בישחת יפל .(9 ,1998 ,םירחאו יקסריבס) 

םיעבשכ איה ןוילעה ןואמב עצוממב וטורב תישדוחה הסנכהה .הסנכה ילעב ףלא העבראו 

:(דבלב ח"ש ףלא דחאו םישולשכ - תוחפוקמ ןוילעה ןואמב םישנה) ח"ש ףלא העבראו 

איה עצוממב וטורב תישדוחה םתסנכהש םיאמצע םה <68.50/0> ןואמהמ שילש־ינשמ רתוי 

םיעבראכ אוה ןואמ ותואב םיריכשל ליבקמה ןותנה ;ח"ש ףלא דחאו םיעשת האממ רתוי 

קחרה האירממ ןוילעה ןואמה לש הסנכהה יכ שיגדהל שי .ח"ש תואמ שמחו ףלא םיינשו 

;42.7« - 1960/61 ;41.8« - 1957/8 ;38.5« - 1954 ;34« - 1949/50 :האלמה הרדסה ןלהל 37 

1950־ו 1949 םינשב 0.2848־מ הלע יני'ג דדמ .55.4« - 1995 ;50.6« - 1987 ;44.8« - 1976 

.(101 חול ,133 ,ב1998 ,י"מ> 1995 תנשב 0.5061־ל 

םישימחכ 1997 תנשב ,דתיה למשחה תרבח לש היריכבמ הרשע לש תישדוחה תרוכשמה ,לשמל 38 

הרשע לשו תיללכ םילוח־תפוק לש היריכבמ השישו םירשע לש תרוכשמה ;ח"ש ףלא השימחו 

יריכבמ רשע־העברא לש תרוכשמה ;ח"ש ףלא דחאו םישימחכ ,דתיה לארשי קנב לש ויריכבמ 

תובכרהו םילמנה תושר לש היריכבמ רשע־השולש ,קזב יריכבמ רשע־השולש ,תיריוואה היישעתה 

;ח"ש ףלא םיינשו םיעברא דע ףלא דחאו םיעבראכ - קוקיזה־יתב יריכבמ השולשו םישולשו 

םישולשכ - ביבא־לת תטיסרבינוא יריכבמ דחאו םירשעו תורוקמ יריכבמ רשע־סינש לש תרוכשמה 

,ץראה :ואר ,ירוביצ ןוידו תונשרפל .(א1998 ,י"מ) ח"ש ףלא העשתו םישולש דע ףלא הנומשו 

,(1.2.1999 ,תונורחא תועידי :1א 'ע ,1.2.1999 
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הסנכהה ןוילעה ןורישעב .ןוילעה ןורישעה ללוכ ,הייסולכואה ראש לכ לש הסנכהה לעמ 

תחנוצ איה יעישתה ןורישעבו ח"ש ףלא השישו םירשעכ איה וטורב תעצוממה תישדוחה 

גלפתמ וניא ןויוושה־יא וליפא לארשיבש ךכ ,ח"ש תואמ עבראו ףלא רשע־דחאכל רבכ 

.(6ז־ו 5ז ,4ז תוחול ,1999 ,י"מ> ינויווש ןפואב 

הובגה רכשה ילעב לש רכשה תאו םיקנבה ילהנמ לש רכשה תא הגיצמ 5 תרגסמ 

םתובישח לבא ,"םייסופיט" םניא הלא תמגוד רכש ילבקמש ןבומכ .לארשיב רתויב 

וללה האמה ילעב ,תישאר .םתורידנמ אקווד םא יכ ,םתוחיכשמ תעבונ הניא תיגולויצוסה 

םייתרבחה־םיילכלכה םירטמרפה תא םיעבוק םהו לארשיב העירה ילעב םג םויכ םניה 

קר אלו ,ונל םיבושח תומשה םג ךכ םושמו)וללה תויומדה ,תינש .רתיה לכ םייח םכותבש 

39.לארשיב תחוורה תוברתה לש תפומה־תויומד םויכ ןניה (םירפסמה 

הנוצקהו אבצה לש הרקויב הדיריל ליבקמב ,םיעשתהו םינומשה תונשב יכ המוד 

תויונח לש ןהיפדמ לע .םהילהנמ לשו םילודגה םיקסעה םלוע לש הרקויה התלע ,הריכבה 

תוברקה ,תודגואה לע "ןוחצינה ימובלא" םישישה תונשב ובצינ םהילעש ,םירפסה 

תוקסעה ,םידיגאתה לע םייקסעה ןוכתמה ירפס םיעשתה תונשב םיבצינ ,םהלש םילרנגהו 

וא הקוקאיא יל תאמ םירפסה תא רכזאנ םא יד ,רופסמ תובר תומגודה) םהלש םילהנמהו 

םישדקומ ,תרחא וא וז המחלמל ושדקוה םעפש ,םינותיעה לש םידחוימ םיפסומ .(ןואג ינב 

־בירעמ ףסומה לש דחוימ ןויליג ,המגודל .םישדחה םילהנמה לש החלצהה ירופיסל םויכ 

,לואק קחצי ,ןואג ינב)"לארשיב םיבוטה םילהנמה תרשע" לש םהיתויומדל שדקומ סיקסע 

ןורהא ,רמייהטרו ףטס ,סוארטש לאכימ ,יקסבוקרטויפ המלש ,רפורפ ןד ,ץיברוה ילא 

.<21.4.1997 ,לרפ> (והילא המלשו ןמהורפ בד ,תרבד 

החימצה רושע"ל שדקומה ץראה ןותיע לש דחוימ ףסומ איה תפסונ המגוד 
םיקסע ,תורבח ומיקה םה" :אבה בותיכה עיפומ ולש רעשה ףד לעשו "1997-1988 

.םילקש ינוילימ תואמ דע תורשע לש ישיא ןוה םינש רשע ךות םמצעל ורציו תוירפמיאו 

הנבומ רושעה ".קשמב הכפהמה רושע לש ורופיס תא םיאיבמ םילארשי םיקסע ישנא 16 

וא הרבחה ללכ יבגל ףקתש "רושעה" לש ורופיס הז וליאכ) תורשעתהו החימצ לש ביטרנב 

תאו (1988) אצומה תנש תא ןייצמה ,וגול םע תינועבצ תרגסמ :(היבגל ףקת תויהל יושע 

לש "יפסכה יוושה" ;םירופיסה רשע־השיש לכב המצע לע תרזוח ,(1996) העגהה תנש 

יקסעה "עסמה"ו ;הנש לכל תחתמ לודגב ןיוצמ היינשהו הנושארה ןמזה־תדוקנב תומדה 

.לקש ןוילימ 20 .1988" :ךכ ראותמ ,לשמל ,ןמשיפ רזעילא לש רופיסה .ןהיניב ראותמ 

הסרובה יבכוכ דמצ תליפנו תינור תועקשהה ןרק תסירק רחאל םינש 5 ,44 ליגב 

םיקסעה םלוע לא הרזח וכרד תושעל ןמשיפ רזעילא לחה ,התוא להינש ןמשיפ־רגיר 

םישנאה תרשעמ דחא אוה ןמשיפ רזעילא 54 ליגב .לקש דראילימ 1.0 .1997 ...ילארשיה 

;9 ,15.12.1997 ,ןוספילו קינלור) "...ץראב לודגה ן"לדנה ליאו לארשיב םירישעה 

תיצחמהו םיעבשה תונש לש הנושארה תיצחמה ןיב יכ הלעה לארשיב תועוצקמ תרקוי לע רקחמ 39 

םילהנמ ןוגכ םדיצב האנ תיפסכ הסנכהש תועוצקמ םתואל הכרעהה התלע םינומשה תונש לש היינשה 

הדירי תמועל) הנשמ־ינלבקו םיקסע ילעב ,םיינכט תועוצקמ ילעב ,הדובע ילהנמ ,םייקסע תודסומב 

(הלאב אצויכו םיירוביצ תודסומב לוהינ ,דועיס ,האופר ,הארוה ןוגכ תועוצקמ לש םתכרעהב 

.(1994 ,ןמטרהו סוארק> 
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131 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999 - ס''שת 

ןונגס לש תימדתה תא בצעמ םישדחה םירישעה תבכש לש םייחה ןונגס (.רוקמב תושגדהה 

:(רתוי םילוז םיפילחתב קפתסהל תצלאנ ךא> ול הוואתמ הייסולכואה לכש םייחה 

40.דועו "הרקוי" ירצומ ,תורדוהמ תוליווה ,ראפ־תוינוכמ 

*לארשיב הובגה רכשה ילעב - 5 תרגסמ 

 07333 •>' 7330 bw 331113 mVv

 (nnp •»3T»V,*»a) nvuin 33ty niVv  b"o:nn  p333
 2.23  aixa n'Va  'bix1? p33
 2.29  pro m'ay  o'^yisn p33
 1.53  '3i?x nnaax  D31p0'3 p33
 6.4  nna aiap'i  'n3tan p33

 5.03  'poaipaovs naVc?  'aix173'3n p33.3
 1.56  e"3j npa  "7'71333a p33
 2.5  711333 313  313'X p33
 1.9  031' '^K  'VbO p33

 0.82  aiV'3'x yiipirr ir'tyynn mn's p3a
 1  3331X '"7X  3noa"7 p33

 1.5  ]103'1I7 313  313D0 p33

 .1.4.1998 ,iitpru mpa

 VX3U7'3 31033 33W3 'VvD D'3'3^3 71311^

 invuui 33iy mVv  V3303  33333

 nvxsiNi nvio 'iiiy

 (do ^d1? 3"ti> '31'V'O)
 52  12.64  ]1X3 '33  313

 50  13.61  'p03ip3Di's nabm  'aix^'an p333
 30-20  n.68  f'331.3 'Vx  yao

 20  ; 1.56  3T'31 'Tiy  '13'31 113'iy
 15  >3  33'3a 31Dp'l  'mian p33

 15-10  ;i.62  TO'l1? l"7'X  |3X
 10  10.98  np3X D"3sx  '13'31 113'ty

 8  ;o.9i  U'lV '31X  niypiyn o'Vyis
 5  12.35  31b33 33  niyptyn t33ipo'3
 5  12.04  133 '^K  nipinx .'3.'3.'x

 .15.12.1997 ^IDS'Vl p'3l713 13ipa

 d'Vp D^ian .<iriy 3.45  - 3I?nn bw ynaa w> w> 1997 331?'? 0'3i33n *

 .□'lis? n'aiirnai nmpaa D'yau xiirrfai pa

:27.3.1998 ,גרובסרטפ :14.4.1998 ,ןח :ואר ,ןוילעה ןואמה ייח לש םייאנותיע םירואיתל 40 

,10.4.1994 ,םירחאו םריבא 
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םייחכ םירדגומה םיפלאה תואמ םג ,תבחרתמו תכלוה לארשיב םיינעה תבכש ,דגנמ 

תחתמ ךא הז וקל לעמ םייוצמה םיפסונ םיפלא תואמ םגו ימשרה ינועה־וקל תחתמ 
הרשעו םייתאמ לארשיב ויה 1997 תנשב .לארשי ומכ הרישע הרבחב הריבס םייח־תמרל 

הכומנ היונפה ןתסנכהש ,םדא־ינב ףלא העשתו םירשע תואמ עבשכ ןהבו ,תוחפשמ ףלא 

םאתומ ,קשמב היונפה תינויצחה הסנכההמ ךרעב תיצחמכ רדגומה) ימשרה ינועה־וקמ 

שולשכ .(1996 תנשב 160/» תמועל) הייסולכואה ןמ 16.20/0־ב רבודמ .(החפשמה לדוגל 

תמועל 1997 תנשב ינועה־וקל תחתמ םייחה םע ונמנ םידלי ףלא רשע־העשתו תואמ 

הסנכהה 1997 תנשב - קימעה ינועה םג .תמדוקה הנשב ףלא דחאו תואמ שולשכ 

תמדוקה הנשב 23"/» תמועל ינועה־וקמ 24.2"/0־ב הכומנ התיה היינע החפשמ לש תעצוממה 

.(42-41 ,1998 ,ימואל חוטיבל דסומה) 

סמה לטנ :הזל הז םירושקה םיפסונ םימרוג ינש שי לארשיב הלועה ןויוושה־יא תמרל 

אטובמ ,לארשיב םייתרבחה םיתורישה ביצקת .אסיג ךדיאמ תיתרבחה הבצקההו אסיג דחמ 

ירחא תמקוממ לארשי הז םוחתב .(1994 תנשב) 49.10/» אוה ,הנידמה ביצקתמ םיזוחאב 

41.<הב תאצמנ לארשיש הירוגיטקה) שפנל ההובג הסנכה תולעב תונידמ הרשע־שמח 

ןוגכ תונידמבש וזמ וליפא הנטק לארשיב םייתרבח םיתורישל האצקהה יכ ןאכ שגדוי 
תגהנהב) הפירח תילרביל־ואינ תינפת םינומשה תונשב ורבעש תירבה־תוצראו הינטירב 

.(תירבה־תוצראב שובו ןגירו הינטירבב ר'צת 

הז הרקמב ,תירוביצה הסנכהה אוה תירוביצה האצוהה תא ונממ ןממל ןתינש סיכה 

שי ןכ הובג סמה לטנש לככ :"החוורה תוינידמ" תמרל רוטקידניא אוה םמה לטנ .יוסימ 

תוסנכהה ךסכ רדגומ סמה לטנ .םייתרבח םיתוריש ןומימל רתוי בר ףסכ הנידמה ידיב 

הזמ הובג רועיש והז ;39.30/» אוה לארשיב סמה לטנ .ימלוגה ימוקמה רצותהמ זוחאכ סממ 

,תפרצ ,הינמרגבש הזמ טעמב ךומנ ,(עצוממב 30.50/0> תירבה־תוצראו הינטירב ,ןפיבש 

49.90/0) דנלוהו הידווש ,קרמנדבש הזמ ךומנו (עצוממב 42.60/») הירטסואו הילטיא 
תונידמ הרשע־שמחב סמה לטנ לש םינותנהמ .<3כ חול ,414 ,א1997 ,י"מ) (עצוממב 

:1993־ו 1980 םינשה ןיב םמה לטנב לודיג לח ןבורב יכ הלוע (תורחאו ליעל תורכזנה) 

תנשב 42.30/0־מ דרי לארשיב סמה לטנ .הז ללכמ תואצוי קרמנדו הינטירב ,לארשי קר 

היילע תמועל) םירישיה םיסימב קר איה הדיריה .<םש ,םש> 1996 תנשב 37.3"/0־ל 1980 

61"/0־מ :הלולת הדיריב לארשיב אצמנ תורבח יחוור לע סמה רועיש םג .(םיפיקעב הנטק 

.<12כ חול ,429 ,םש) 1996 תנשב 360/0־ל 1984 תנשב 

רוטקידניא איה - ףיקעו רישי - יוסימה תוירוגיטק יתש ןיב סמה לטנ לש הקולחה 

אוה רשאכו ,הסנכהה לע אוה רישיה סמה .עצבמ יוסימהש "שדחמ הקולח"ה תדימל 

אוה ףיקעה סמה .רתוי תוהובג תוסנכה ילעב לע רתוי הובג רועישב לטומ אוה יביסרגורפ 

.(םיעצבמה תוסנכהב לדבה אלל) הדיחי יפל הווש ןפואב לטומ אוהו רצומה וא הקסעה לע 

תיירוגיטקב תובר תונידמב רשאמ תוחפ תיביסרגורפ לארשיב יוסימה לטנ לש ותקולח 

דנליז־וינ ,דנלוהב ;הנידמה ביצקתמ 70.« םיווהמ םייתרבחה םיתורישה הירטסואב ,האוושה םשל 41 

55« ןיב - היגוורונו הידווש ,דנלריא ,הילרטסוא ,ןפי ,דנלניפב ;70"/0־מ תוחפ טעמ - תפרצו 

,1997 ,םירחאו יקסריבס) 54"/־־ל 51« ןיב - הדנקו תירבה־תוצרא ,הינטירב ,קרמנדבו ;60"/0־ל 

 9>.
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133 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

אוה - יביסרגרה םרוגה - לארשיב ףיקעה םמה לטנ .תאצמנ איה הבש שפנל הסנכהה 

האוושה התשענ ןמיעש תונידמ הרשע־עבראב רשאמ רתוי הובג ,(1994 ינותנ) 20.796 

- לארשיב רישיה םמה לטנ ,הז תמועל 42.<417 ,א1997 ,י"מ> .13.396 אוה עצוממה ןהבו 

ןיב האוושהב רשע־השולשה םוקמה ,רתויב ךומנ םוקמב וניה ־ יביסרגורפה םרוגה 

ימוקמה רצותה ןמ רישיה יוסימה לטנ .ההובג שפנל הסנכה תולעב תונידמ הרשע־שמח 

אוה עצוממה ןהבש תונידמה רתי תמועל (1993 ינותנ) לארשיב 18.696 אוה ימלוגה 

43.(415 ,א1997 ,י"מ) 27.196 

לע תשומה סמה ,רמולכ ,ילושה סמה רועיש אוה יוסימה לש תויביסרגורפל ףסונ דדמ 

ןיב .5096 רועישב <1994 תנשב לחה) אוה לארשיב הובגה ילושה סמה .ההובג הסנכה 

הבוגב רשע־ םינשה םוקמב תאצמנ לארשי ,האוושה הכרענ ןמיעש תונידמ הרשע־עשת 

רועישה .לארשיב רשאמ רתוי הובג ורועיש תונידמ הרשע־תחאב ,רמולכ ,ילושה סמה 

,428 ,א1997 ,י"מ> 56.7596 אוה (1995 ינותנ) הלא תונידמב ילושה סמה לש עצוממה 

סמה רועיש תא תיחפתש "המרופר" לע בר ןמז הז םידקוש רצואה דרשמב .<11 כ חול 

.3596־ל תוהובג תוסנכה לע יברמה 

ןימיה ןיבו םיהובגה תודמעמל לאמשה ןיב םאתמה עקרב איה וז תיתרבח תואיצמ 

ךומתל תוטונ לארשיב תוהובגה תוילכלכה־תויתרבחה תובכשה .םיכומנה תודמעמל 

תובכשה הז תמועלו ,הלש םולשהו היצזילבולגה תוינידמבו הדובעב ונייהד ,"לאמש"ב 

.ולש ךוסכסהו היצזילקולה תוינידמבו ןימיב ךומתל תוטונ תוכומנה תוילכלכה־תויתרבחה 

יריכב ,םיאשנתמ םיזנכשא ,'םינופצ' לש ףוג"כ הדובעה תגלפמ תא תואור הלא תובכש 

.הנידמה יביצקתב הלכו 'תנייועה תונותיע'ב לחה - רבד לכב םיטלושה ,קשמהו הרבחה 

"םירוטקרידב םירוטקריד ,םיפאיב םיפאי םירחתמ ובש ,יהשלכ תיתרבח השיג ילב ףוג 

תודימא תונוכשב ,הרשע־עבראה תסנכל תוריחבב ,המגודל .(58-57 ,1997 ,סייו) 

ירעו חותיפ־ירעבו ,דוכילל 2796־ו הדובעל 6096 ועיבצה םיקיתווה םיססובמה םיבושייבו 

2696 ועיבצה ,םלסיאה תוצראו הקירפא ןופצ יאצוימ הייסולכואה בור םהבש ,םילוע 
תוכרעמ לכב בושו בוש םיעיפומ הז גוסמ םינותנ .(49 ,םש) דוכילל 570/0־ו הדובעל 

44.םינורחאה םירושעב תוריחבה 

תוריחבב ןימיהו לאמשה ישוגמ תורחבנ תוגלפמל העבצהה תא הגיצמ 6 תרגסמ 
םיבושייה תרשעבו לארשיב םירישעה םיבושייה תרשעב 1999 תנשב וכרענש תסנכל 

ילכלכ־יתרבח דמעמ ןיב המילהה ןיעל תטלוב .(ידוהי רדגומה רזגמב) לארשיב םיינעה 

דוכילל העבצהו ךומנ ילכלכ־יתרבח דמעמ ןיב הז תמועלו ץרמלו הדובעל העבצהו הובג 

.ס"שלו 

לש לטנ ;הירטסואו הידווש ,קרמנד ,ןווי - m-15% לש לטנ :ןה ףיקעה סמה לטנ יפל תונידמה 42 

,דרפס - 10?6-80/0 לש לטנ ;הילטיאו היגלב ,הינמרג ,דנלוה ,תפרצ ,הדנק ,הילגנא - m-io0/־ 

.ןפיו תידבה־תוצרא 

- 300/»-25« ;קרמנדו היגלב ,דנלוה ,הידווש - o/300-»36 :ןה רישיה סמה לטנ יפל תונידמה 43 

.ןוויו הילגנא ,תירבה־תוצרא ,ןפי ,הדנק - 25^0-18"/־,;דרפסו הירטסוא ,הילטיא ,תפרצ ,הינמרג 

"ינופצ"ל רשאכ - לאמשל וא ןימיל העבצה ןיבל הסנכהו הלכשה ,אצומ ןיב הברה תומיאתה לע 44 

,ןיקסיד ;Yiftachel, 1997 :ואר - הרורב תינמי הייטנ "ימורד"לו הרורב תילאמש הייטנ 

.1998 ,ןמרה ;1997 ,סייו ;19983 ,1993 
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םדירוא 134 

ישוגמ תורחבנ תוגלפמל (1999)הרשע־שמחה תסנכל (םיזוחאב)העבצהה ־ 6 תרגסמ 

רתויב םיינעהו םירישעה (םיידוהי םירדגומה)םיבושייה תרשעב ןימיהו לאמשה 
 :a"3i?n  D'awm miyy

 }•>»■>  pam una  Vxaty  Vxaiyn una  any"

 Van *]D  0"iy  ma-'1?  Van -jo  pna  nmav

 44.3  33.3  u.o  9.8  2.9  6.9  D'pOlX

 42.9  42.4  0.5  -  -  rrV'y rrra
 50.7  34.6  16.1  10.0  1.3  8.7  'axVa-nnp
 55.6  43.5  12.1  3.6  0.7  2.9  mama

 44.4  30.1  14.3  11.5  2.9  8.6  DmT

 53.2  51.4  1.8  -  -  Vxuay

 36.6  22.6  14.0  9.9  2.9  7.0  nm®

 27.6  11.7  15.9  15.7  5.6  10.1  parnssa
 37.2  21.3  15.9  9.4  2.5  6.9  xa'pymx
 48.3  33.7  14.6  12.6  2.1  10.5  naian

 :D'Tttwn  own rniyy

 pa'  paT! ^12  Vxaiy  Vxawn una  aitn

 Van -jo  o"iy  TD'V  Van "|D  pna  nmay

 10.9  1.7  9.2  58.8  14.8  44.0  myn-D'aaa

 4.2  0.1  4.1  76.4  24.5  51.9  o'aim-nian

 19.4  5.2  14.2  37.9  8.9  29.0  omp

 10.4  2.2  8.2  61.1  20.0  41.1  trrnmsa

 16.5  1.0  15.5  47.9  10.5  37.4  -rx'-aaia

 15.3  0.3  15.0  46.2  11.6  34.6  rnaa

 7.8  0.4  7.4  63.8  18.3  45.5  innaiymsa

 11.4  2.3  9.1  59.6  15.8  43.8  naiy

 12.0  1.2  10.8  56.6  14.5  42.1  mxmn

 14.8  1.5  13.3  54.2  13.2  41.0  P'ao

 -npa .qrao) nnva  Tffyn "?x  (D'psix) nnra 'ayn |a iD'awn man mo

 rrVaVan-rrrnann nam 'a1? pi-rn nvaipan nviEHn p'sx ;aarn aiTiV
 mono ,o"aV 11995  ,nvnm poiVaixn npsa 'o-Vy) 1999 naca n^oiVaixn Vt?

 .mnorxa pnxn Ve? D'aaoan p'anx inrnian mxsinV mpa .(ins 'oa

תוינידמ שי ןימיל יכ םידמלמ םניא םיילרוטקלאה םינותנה יכ שיגדהל שי 
תא תונשמ הלא תובכש יכ וא תוכומנה תובכשה םע "הביטימ"ה תיתרבח־תילכלכ 

ידמעמה בצמה .םיילכלכה־םייתרבחה םינותנב רחא וא הזכ יונישל םאתהב ןתעבצה 

"סוטטס לש הקיטילופ" יורקה ךוותמ ןונגנמ תועצמאב תיטילופ תוגהנתהל םגרתימ 

דצמש תוהז לש הקיטילופ ,ונייהד ,(1996 ,קליפ)"םזילופופ־ואיג" וא <1989 ,אריפש) 
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135 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

הזש ןיב ,"רחא"ל האנש העיצמ רחא דצמו המצועו תוכייתשה תשוחת הקינעמ דחא 

תודמעמה לש הפדעההש איה תירוטסיהה הינוריאה ."תוטילאה" וא "לאמשה" ,"םיברעה" 

־תילכלכה תוינידמהש ךא "תיתרבח תושיגר"ב תורדהתמה ןימי תוגלפמל איה םיכומנה 

,ךכיפל איה תיטילופה האצותה ."לאמש"ה לש וזמ המואמב הנוש הניא ןהלש תיתרבחה 

,םזילבולגב ונייהד ,ילרביל םזילטיפקב ךומתל תוטונ תוטילאה :תאזכ ,ינללוכ ןפואב 

ונייהד ,ינמואל םזילטיפקב ךומתל תוטונ תוכומנה תובכשה וליאו ,תונויצ־טסופב ונייהד 

.תונויצ־ואינב ונייהד ,םזילקולב 

היתוריתסו היצזילבולגה :םייניב םוכיס 

יוניש ןכ םא תרבוע תילארשיה הרבחה ,תחאו םירשעהו םירשעה תואמה יפוליחב 

.הכ דע ונרכהש וזמ ןיטולחל הנוש הרבח היהת תחאו םירשעה האמה לש לארשי .ילקידר 

תוימואלהו תיתרוסמה תוימואל־הרפה - םינשיה תוהזה ידקומ לש תיסחיה העיקשה םע 

:תאש רתיב הרבחה לש השפנ לע םיקבאנ םישדח תוהז ידקומ ינש - תינויצה ,תינרדומה 

ןויגה ידי־לע יביטקייבוא ןפואב תיחנומה ,תינחרזאה תונויצ־טסופה ,תיטסילבולגה המגמה 

יביטקייבוס ןפואב תיחנומה ,תינמואלה תונויצ־ואינה ,תיטסילקולה המגמהו ;דלרווקמה 

.דהי'גה ןויגה ידי־לע 

ךא הב םיצור םלוכ .ןימיה תא ןה לאמשה תא ןה תרגתאמ לארשי לש היצזילקולגה 

תא תמדקמ היצזילקולגה :האבה הריתסה ינפל בצינ לאמשה .הלוכב הצור וניא שיא 

םג תמדקמ איה תעב־הב ךא :הב יחרזאה ןויוושה תא ,ונייהד ,לארשי לש היצזיטרקומדה 

דועב ,ךכ לע ףסונ .יתרבחה ןויוושה־יא תא ,ונייהד ,לארשיב היצזילרבילה תא 

חרזמב תירוזיא תוביציו םולש רדסה לש םתנכשהל ירקיעה ףחדה םויכ איה היצזילבולגהש 

תיטסילקול דגנ־תבוגתלו תיתרבח הסיסתל ירקיעה םרוגה אוה ןויוושה־יא ,ןוכיתה 

היצזילרבילה תא ןכא תמדקמ היצזילקולגה :הליבקמ היעב ינפל בצינ ןימיה .תיטסיניבושו 

קושה" הנוכמש המ תא תמדקמ איה ,ונייהד ,םירז םיעיקשמ תכשומו לארשיב תילכלכה 

,השעמל)"הטרפה" הנוכמש המ תאו (םייטרפ םידיגאת תטילשב קוש ,השעמל)"יטרפה 

היצזיאקירמאה תא םג תמדקמ איה תעב־הב ךא :(םייטרפ ןוה־ילעבל רוביצ יסכנ תריכמ 

,עודיכ ,הלאו ,לארשיב תיתוברתה תוחיתפהו היצזילרולפה תא ףאו לארשיב תוברתה לש 

תיטילופ היטרקומד רתוי לבקל לולע לאמשה .תוימואלה לש תחא רפסמ ביואה םניה 

דחא לכ .תימואל תונלדב תוחפו םזילטיפק רתוי לבקל לולע ןימיהו ,יתרבח ןויווש תוחפו 
.ודיב ותוואת יצחו אצי םהמ 

תקפסמו תיבקע תוינידמ םירסח םהיניבש זכרמה ןהו שדחה ןימיה ןה ,ןשיה לאמשה ןה 

לש תוגלפמהו תועונתה .לארשיב ללוכה רבשמהו היצזילקולגה לש םירגתאה חכונל 

זועב םיצרופ רצונש יתוברתהו יתרבחה קירה לאו ,םיילרוטקלא םינקחשל וכפהנ לומתא 

םיקסעה קוש :םיעשתה תונשב לארשיב תיטילופה תוברתה תא םירידגמה תוחוכה ינש 

םיכוותמכ ,םהיניבו ־ םיקסעה תליהקו םינברה קוש ,םג רשפא וא ־ םינברה תליהקו 

.םיריכבה םיניצקה ,דבלב 

הובג םוקמב תמקמתמ לארשיש דועב יכ םידמלמ ונכרעש חותינהו ונגצהש םינותנה 

,םירחא םידדמבו עצוממב שפנל תימלוג הסנכהב דדמנה ,םייחה תחוור לש ימלועה גרדמב 
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םדירוא 136 

תקולחב תוינויוושה תדימב תוחתופמה תוצראל סחיב גרדמב ךומנ םוקמב תמקמתמ איה 

,ינועה .לארשיב הקיטילופה לש םינכוסמה תונערופה יערזמ דחא ןומט ןאכ .רשועה 

הקיטילופל לק ףרטל תוכומנה תובכשה תא םיכפוה חופיקה תשוחתו ןויוושה־יא 

"לאמש"ה תא םיריתומו ינויצ־ ואיגה ןימיה לש תילקירילקהו תיטסיניבושה ,תיטסילופופה 

לכב ומכ .יטסיטילא טועימ לש תדדובמ הצובקכ ינויצ־טסופה ינוליחה־ינויה־יטרקומדה 

תורגתסה לש רקי ריחמב אלא ,סונמ ןיא ךכמו) תילבולגה תכרעמה לא תופחסנה תורבחה 

םימייקה םיימשרה םינותנהש) ףירחמ ידמעמ בוטיק לש ךילהת לארשיב שחרתמ (רוגיפו 

.(ואולמב ותוא םיפקשמ םניא 

:התוא קרפל תמייאמה תיתוהמ הריתסב תאצמנ תילרבילה תינויצ־טסופה המגמה ךכו 

םלוא ,היצזיטרקומד לש תקהבומ המגמ יהוז לארשי ןוגכ תימואל־תיטסיביטקלוק הרבחב 

המגמכ התוא תוהזמ תוכומנה תובכשה ;תויתוברתהו תוילכלכה תוטילאל לבגומ הסיסב 

םואל־תנידמש תוכייתשה תשוחתו תמיוסמ הגגח התוא לע ,ןדמעמ לעו ןתוהז לע תמייאמה 

דעיה לא ןתעונתב רבכ ולחה תוילארשיה תוטילאה ןמ קלחש דועב .תקפסמ תסיוגמ 

לש תפרוגה תודגנתהב תולקתנ ןה ,ילרבילהו יטסילטיפקה ,יטסילבולגה ינויצ־טסופה 

קוזיחל ידוהיה יטסילקולה דהי'גה ידי־לע סיוגמה לודג ילרוטקלא חוכ לעב רוביצ 

.םיינמואל־ונתאה םיינויצ־ואינה םיקושיחה 

:ןימיה ןמ םה לארשיב תללוחתמה תיטילופה־תיתרבחה המרדב םיישארה םינקחשה 

יתדה־ינמואלה ןימיהו ןאכמ ("לאמש" לארשיב הנוכמה)ןוהה לש ילכלכה־יתרבחה ןימיה 

היצזילבולגה ןיבו ,ללוכה רבשמה ךותב .ןאכמ ("םעה" לארשיב הנוכמה) הדובעה לש 

היטרקומד םיעבותה םירחא תולוק םג םיעמשנ ,תינמואלה היצזילקולהו תיטסילטיפקה 

םהש שדחה םויה־רדס ךא ,יתוברת־בר םזילרולפו תיתרבח היטרקומד־לאיצוס ,תיחרזא 
.הללכב הרבחב עמטנ םרט םיעיצמ 

תורוקמ 

,םימי העבש - תונורחא תועידי ."לובג ול ןיא רשועה" .(10.4.1994) םירחאו 'נ ,םריבא 

.79-70 'ע 

.8-6 ,213 ,תותוא ."הלדג םוסרפב העקשהה" .(1997) לארשיב םיאמוסרפה תדוגא 

.רבוקיר'צ :ביבא־לת .ילארשיה קשמב תוגהנתהו הנבמ .(1976)'י ,ינורחא 

העדותה לש הילוגלג :ןודכזו סותימ .(1996) (םיכרוע) ס"ר ,ךירטסיוו 'ד ,הנחוא 

.דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ :םילשורי .תילארשיה 

,ינש ראות תלבק םשל רוביח ."תוירגיס םוסרפ לש יתוברתה טבהה" .(1989)'נ ,ילאירוא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה 

.ןיקנבט די :לעפא־תמר .ל"הצ ילג תוברת־תת .(1993)'ע ,גומלא 

.339-314 ,37 ,תומגמ ."לארשיב תיחרזא תד" .(1996)'ע ,גומלא 

."לארשיב יעוצקמה טרופסה תכפהמ :רעשה שוביכל רהה שוביכמ" .(1998) 'ע ,גומלא 

.38-32 ,23 ,הנפימ 

לארשיב םיירוביצ םידיגאת תטרפה .(1998) 'ב ,בפרבליזו 'ש ,ץיבזור ,יש ,ןייטשקא 

.ןליא־רב תטיסרבינוא :ןג־תמר .םלועבו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:52:02 UTC������������� 

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



137 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

.1ג 'ע ,ץראה ."םיטבשה תשש" .(21.12.1998)'מ ,רגתא 

סיפדמה :םילשורי .1995 יטסיטטס ןותנש .(1996) תרושקתל תילארשיה הרבחה :קזב 
.יתלשממה 

:םילשורי .תיטסינרדומטסופ תירבע תרופס :תירבעה תורפסב רחא לג .(1995)'א ,ןבלב 
.רתכ 

.1956-1936 ,ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה :תנווכה ךרד .(1995)'א ,רזעילא־ק 
.ריבד :ביבא־לת 

ילארשיה לגרודכה לש היצמרופסנרטה ?לעופה התשע המכ" .(1999) 'א ,תרופ־ןב 
.534-517 ,39 ,תומגמ ."הרוחסל 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .רמייהטרו ףטס םע תוחיש .(1998)'ש ,תרופ־ק 

.לארשי קנב :םילשורי .1994 ןובשחו ןיד .(1995) לארשי קנב 

.לארשי קנב :םילשורי .1996 ןובשחו ןיד .(1997) לארשי קנב 

.לארשי קנב :םילשורי .1997 ןובשחו ןיד .(1998) לארשי קנב 

."םיילארשי־אלה םיקסעומה רפסמב 2y» לש הילע :ס"מלה" .(19.10.1998) 'מ ,קוסב 

.4ג 'ע ,ץראה 

לש טבמ תדוקנמ תילארשיה תוהזב תורומת :ונכותב רחאה לע" .<די־בתכ> 'ד ,ןוא־רב 
."תיתרבח היגולוכיספ 

.3ב 'ע ,ץראה ."םהיניבש הלאו םיטמתשמה ,םילערומה" .(19.1.1997)'א ,יליזרב 

.2ב 'ע ,ץראה ."וירוענ תא שפחמ ל",חצ" .(19.11.1997)'א ,יליזרב 
.17-14,44 ,וידוטס ."תינריט לש הירוענ" .(1993)'ש ,גרבטיירב 

גינטיירה תא 2 ץורע ךפה ךיא :ךפהמל םינש שמח" .(18.9.1998)'ר ,ןלוגו 'א ,רמייהנרב 

ףסומ) םימי העבש - תונורחא תועידי ."תילארשיה הרבחה לש שדחה דוקל 
.(דחוימ 

.7ג 'ע ,ץראה ."חצנמ םירודיש םוי היהי ישיש םוי :דעלט" .(1.9.1999)'י ,ינואג 

.9ג 'ע ,ץראה ."תורצב ירקיעה חוקלה - אתלד" .(16.11.1998)'י ,ןוזיבג 

.היטרקומדל ןוכמה :םילשורי .תיתקוחה הכפהמה .(1998)'ר ,ןוזיבג 

,(ךרוע) ץיו 'י :ךותב .ךורכזה תטרפה וא 'השדח היפרגוירוטסיה'" .(1997)'ד ,ןיווטוג 

:םילשורי .(343-311 'ע) תינויצ היפרגוירוטסיה תונש האמ :היזיוורל ןוזחמ 
.ר"זש ןמלז זכרמ 

,תונורחא תועידי ."טנרטניאב םישלוג םילארשי ףלא 360" .(25.9.1998) 'ד ,ןמדלוג 
.6 'ע 

,ןוחטבה בצמ :ץראה ח"וד ,ץראה ."םישדחה םילייחה" .(20.9.1998) 'א ,ןלוג 
.12-10 'ע 

:ביבא־לת .םירשעה האמה ףוסב תורפסו תוברת :תוינרדומטסופ .(1997)'ד ,ץיברוג 
.ריבד 

,החוורו הרבח ."תוילארשי תוכלשה :התטרפהו החוורה תנידמ רוחסמ" .(1994)'ג ,לג 

 15(1), 24-7.

.1ד 'ע ,ץראה ."לכשו קיטסלפ ,לוח :תילאוטריווה לארשי" .(20.9.1998)'ש ,ןירג 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב םיימואל םיסותימ :המולחב היובש .(1995)'נ ,ץרג 

היישעתה דרשמ ,לארשי־תנידמ :םילשורי .1997 לארשיב הישעתה .(1998) 'צ ,ירוד 
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.רחסמהו 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב םירחובו תוריחב .(1988)'א ,ןיקסיד 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .13־ה תסנכל תוריחבה .(1993)'א ,ןיקסיד 

.5ג 'ע ."םוסרפה תותשר לש היצזילאבולגה תמגמ תכשמנ" .(14.12.1998) ץראה 

.5ג 'ע ."...ימואלניב קזבב םירחוב םירשקתמה תיצחממ רתוי :רקס" .(2.9.1999) ץראה 

.תויאסרוב תורבחב ןוהה הנבמו ןיינע ילעב תוקזחה .(1999) ךרע תוריינל הסרובה 

.ךרע תוריינל הסרובה :ביבא־לת 

רוביח ."תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסנפ אבצב תרשל בורסה" .(1993) 'ש ,ןמלה 

,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

.ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .1996/7 תיתנש הריקס .(1997)ימואל חוטיבל דסומה 

.ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .1997/8 תיתנש הריקס .(1998)ימואל חוטיבל דסומה 

."ימואל־בר יקסיע לוהינו היצזילאבולג" .(20.2.1998)(לוהינל ילארשיה זכרמה) ל"ימה 

.8ג 'עב העדומ ,ץראה 

אלל הלכלכה ןדיעב הלכלכה ירגתא" .(9.10.1998) (לוהינל ילארשיה זכרמה) ל"ימה 

.9ג 'עב העדומ ,ץראה ."תולובג 

.םילשורי .1996 יתנש ח"וד .(1997)ןוכסחהו חוטיבה ,ןוהה קוש לע חקפמה 

.ץראה ."םיסייגתמ אל ןותנש לכמ 45"/» :א"כא שאר" .(7.9.1998)'ע ,לארה 

.(1)42 ןויליג .(1995)ילכלכה ןועברה 

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .לארשיב תוריחבה .(1998)'ת ,ןמרה 

לש תימואלה תוהזב תומגמ :םייתוברת םידדמכ םייטרפ תומש" .(1988) 'ש ,ןמטיו 

לארשי ץראב הרבחו תוברת :תיפצת תודוקנ ,(תכרוע) ץרג 'נ :ךותב ."םילארשי 
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .(151-141 'ע) 

,25 ,רשק ."לארשיב 'היזיוולטה תוברת' לע :םילבהה תרודמ" .(1999) 'ג ,ןמייו 
 104-98.

:ביבא־לת .לארשיב 1996 תוריחב לש חותינ :םירסח תולוק 14,729 .(1997)'ש ,סייו 

.דחואמה ץוביקה 

.1ג 'ע ,ץראה ."טנרטניאב שומישב 75"/0 לש הציפק" .(20.6.1999)'ש ,ץמח 

,םימי העבש - תונורחא תועידי ."רשועבו רשועב םייח םה זאמו" .(14.4.1998)'ש ,ןח 

.54 ,52 ,50 ,48 'ע 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ףופשה דרמה .(1997)'ג ,בואט 

לארשי ?תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל תנידמ ,היחרזא לכ תנידמ" .(1998)'י ,הנוי 

.263-238 ,16 ,םייפלא ."היטרקומדה תולובגו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .החונמ אלל הלחנ .(1992)'א ,רהזי 

,(םיכרוע) ךירטסיו ס"רו הנחוא 'ד :ךותב ."תינויצ־טסופ הרבחכ לארשי" .(1996)'א ,ןהכ 

ןו ןוכמ :םילשורי .(166-156 'ע) תילארשיה העדותה לש הילוגלג :ןורכזו סותימ 

.דחואמה ץוביקהו ריל 

:ךותב "?אבצה לש ידוקפת םוצמצ תארקל :תילארשיה הרבחהו ל"הצ" .(1996)'ס ,ןהכ 

:םילשורי .(232-215 'ע> 2000 תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו קסיל 'מ 
.סנגאמ 
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העדומ ,ץראה ."תויקסיע תויונמדזה לש תחטבומה ץראה :לארשי" .(23.9.1998) סנכ 
.8ג 'עב 

.8ג 'עב העדומ ,ץראה ."ילאבולגה ןדיעב קט־יה תורבח" .(8.11.1998) םנכ 

םע :ביבא־לת .לארשיב תרושקתה יעצמא :םיכוותמה .(1992) 'י ,רומילו 'ד ,יפסכ 
.דבוע 

תוכורא תועפשה ןהל שי םאה :לארשיב היזיוולט תונש םירשע" .(1995)'ה ,סהו 'א ,ץכ 

.91-80 ,52 ,םינמז "?חווט 

.רקפ :ביבא־לת .םלועבו לארשיב הטרפה .(1997)'י ,ץכ 
תועידי ."םלועב תושעותמה תונידמה תמישרל תפרטצמ לארשי" .(1.1.1997)'ג ,רואיל 

.1 'ע ,ןוממ ־ תונורחא 

.97-88 ,25 ,רשק ."הרבחה הנבמו םירודישה הנבמ" .(1999)'ת ,סביל 

.8ג 'ע ,ץראה ."ןאישל ועיגה םירזה תועקשה" .(21.1.1998)'נ ,ןוספיל 

.1996 לארשיל יטסיטטס ןותנש .(א1996) (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ס"מלה :םילשורי 

.1996 ילויב 31 ,םייעונמ בכר ילכ .<ב1996> (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ס"מלה :םילשורי .1065 'סמ םוסרפ 

.1991/2 - לארשיב ןמזה שומיש יסופד .01996)(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ס"מלה :םילשורי .1029 'סמ םוסרפ 

.1997 לארשיל יטסיטטס ןותנש .<א1997> (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ם"מל 
.ס"מלה :םילשורי 

.1067 'סמ םוסרפ .1996 תוריית .<ב1997) (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ס"מלה :םילשורי 

.לבויה ימוסרפ .םיימואל תונובשח .(א1998) (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ם"מל 
.ס"מלה :םילשורי 

.1998 לארשיל יטסיטטס ןותנש .01998) (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ם"מלה :םילשורי 

.3ג 'ע ,ץראה ."1998־ב ורטופ ליטסכט ילעופ 1500 :יולטור" .(29.10.1998)'ש ,יריאמ 
.1996 יתנש ח"וד :הנידמה תוסנכה להנימ .<א1997> (רצואה דרשמ ,לארשי־תנידמ) י"מ 

.םילשורי .46 'סמ ח"וד 

.תויתלשממה תורבחה לע ח"וד .<ב1997) (הלשממה שאר דרשמ ,לארשי־תנידמ) י"מ 

.תויתלשממה תורבחה תושר :םילשורי 

.1997 יתנש ח"וד :הנידמה תוסנכה להנימ .<א1998)(רצואה דרשמ ,לארשי־תנידמ) י"מ 

.םילשורי .47 'סמ ח"וד 

םיפוג לש רכשה תואצוה לע ןובשחו ןיד .<ב1998> (רצואה דרשמ ,לארשי־תנידמ)י"מ 
.הדובעה ימכסהו רכשה לע הנוממה :םילשורי .1997 תנשל םיירוביצ 

.1998 יתנש ח"וד :הנידמה תוסנכה להנימ .(1999)(רצואה דרשמ ,לארשי־ תנידמ)י"מ 

.םילשורי .48 'סמ ח"וד 

רבמצד ,ביטויקזקא "?תימואלניב תורחת תלוכי ןיא לארשיל עודמ" .(1997)'ש ,לט־ימ 
.10-6 ,1998 ראוני - 1997 

.ןקוש :ביבא־לת .םישדחה םילארשיה .(1993)'י ,ןמלמ 
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.3 'ע ,בירעמ ."תורז תועקשהב 250/0 לש הדירי" .(27.1.1999)'ה ,רונמ 

.9-2 'ע ,ןוממ - תונורחא תועידי ."רלוד ןוילימ 50" .(13.9.1994)'א ,ןושחנ 

,18 ,15 'ע ,םימי העבש ־ תונורחא תועידי ."םלועה ונחנא" .(15.12.1995)'א ,ןושחנ 
 20.

.3-2 'ע ,ןוממ - תונורחא תועידי ."97־ב םיקנבה יחוור" .(1.4.1998)'א ,ןושחנ 

,ץראה ."תולודגה תורבחה לע תולעבהמ 50"/» םיקיזחמ םירז" .(22.2.1999) 'י ,אישנ 
.2ג 'ע 

םיטביה :תילארשיה הרכחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."רחמ" .(1993) 'ש ,יקסריבס 

.תורירב :ביבא־לת .(363-351 'ע) םייתרוקיב 

.1998 ביצקתה לע טבמ .(1997) 'ב ,יקסריבסו 'א ,רוגוק ,'מ ,יגזנז ,'ש ,יקסריבס 
.הוודא זכרמ :ביבא־לת 

זכרמ :ביבא־לת .1998 תיתרבח בצמ תנומת .(1998)'א ,רונוקו 'י ,ןורי ,'ש ,יקסריבס 
.הוודא 

."תחא ל"ניב החיש תוחפל ועציב הייסולכואהמ 35"/־ :.יא.י'ג.יט" .(3.8.1998) 'ל ,ןגיס 

.3ג 'ע ,ץראה 

.4ג 'ע ,ץראה ."טנרטניאל םירבוחמ בא יתב ףלא תואמ שולש" .(29.6.1999)'ל ,ןגיס 

הסרובה רפס ,(ךרוע) יקסבונמיס 'ש :ךותב ."לילג אתלד" .(1999) 'ש ,יקסבונמיס 
.בטימ :ביבא־לת .(380 'ע> 

.(קרפב םירמאמה תשמח)"?לארשי יעקרקמ לש הטרפה תארקל" .(1998) טפשמ ינויע 
.ביבא־לת תטיסרבינוא .664-525 ,אכ ,טפשמ ינויע 

.(ןיקטולפ 'ג :תילגנאמ םוגרת) ןורחאה םדאהו הירוטסיהה ץק .(1993) 'פ ,המיוקופ 
.םע רוא :ביבא־לת 

,םימי העבש - תונורחא תועידי ."סואהטנפב םירשואמ" .(27.3.1998)'ע ,גרובסרטפ 

.76 ,72-71 'ע 

,הנידמה ןיב לארשיב תירוביצה האופרה :רחוסל תרבוע תואירב" .(1995) 'ד ,קליפ 

.15-3,6 ,תרוקיבו הירואית ."קושהו תיחרזאה הרבחה 

."'96 והינתנ לש ינקירמא־מורדה לדומה :לארשיב םזילופופ־טסופ" .(1996) 'ד ,קליפ 

.232-217 ,9 ,תרוקיבו הירואית 

.51-46 'ע ,ריעה ."ינואכדה רוטקסה" .(20.11.1998)'ע ,ןייבשיפ 

.7ג 'ע ,ץראה ."לארשיב 'היצזידנלניפ"' .(8.11.1998)'ע ,גלפ 

תועידי ."םיירהצ תחוראב הנידמה תא םירכומו םינוק" .(13.6.1998) 'ס ,רקצולפ 
.21-20 'ע ,תונורחא 

,36-9 'ע ,םימי העבש - תונורחא תועידי ."םולשה ינותחת" .(16.1.1998) 'ם ,ירפ 

 41, 43, 66.

.םיקסע - בירעמ ."לארשיב םיבוטה םילהנמה 10" .(21.4.1997)'מ ,לרפ 

ריעל חלמה םי ילעפמ ןיב :ימואל םזילאטיפק" .(1996)'י ,בהנשו 'ח ,גוצרה ,'מ ,לקנרפ 

.40-15,9 ,תרוקיבו הירואית ."םידרוה 

להקה תעדב םולשו היטרקומד :תקולחמו המכסה ןיב .(1998)'א ,רעי־ןמטכויו 'י ,סרפ 

.היטרקומדל ןוכמה :םילשורי .לארשיב 

.יקצמיטס :קרב־ינב .שדחה ןוכיתה חרזמה .(1993)'ש ,סרפ 
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.תירבע תוברתל הללכמ ,המלע ."היצזינקירמא לע ןויע םוי" .(24.4.1998) יאמוסרפ 
.תישיא תמושרת 

.ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .לארשיב םירז םידבוע .(1997)'י ,רודנוק 

.55,51 'ע ,ףסומ ־ ץראה ."קנבה םע יתלדג" .(28.1.1994)'ר ,רפפוק 

.8ג 'ע ,ץראה ."ליטסכטב ההובג תויחוור" .(15.3.1999)'א ,ןרוק 

,ץראה ."הסרובב קושה יוושמ 40"/» לע תוטלוש תוחפשמ שמח" .(2.8.1999) 'א ,ןרוק 
.8ג 'ע 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תוגלפמה ץק .(1998)(ךרוע)'ד ,ןרוק 

.45-40 ,48 ,הקיטילופ ."החפשמה לא הרזחב ,ןכ" .(1993)'ב ,גנילרמיק 

:ךותב ."םיכרד תשרפ לע םזיטאטא :לארשי לש תינידמה הלכלכה" .(1996)'א ,ןמיילק 

:םילשורי .(212-196 'ע> 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו קסיל 'מ 
.סנגאמ 

קסיל 'מ :ךותב ."הנתשמו ךלוה םלוע :2000 תנש תארקל לארשי" .(1996)'ב ,זפ־ינק 

.סנגאמ :םילשורי .(428-408 'ע) 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו 

תינריט :ךותב ."תונומתה לש ישפנה בצמה לע :םלשומה אלכה" .(1996)'א ,םולב־לטסק 

.ביבא־לת ןואיזומ :ביבא־לת .(הכורעת גולטק) 1995 יליזרב 

.8 ,4-2 'ע ,תבש ףסומ - בירעמ ."98 םידרוי" .(7.8.1998)'ע ,חלשו 'מ ,ארפק 

,תומגמ ."1989-1974 לארשיב תועוצקמה תרקויב יוניש" .(1994)'מ ,ןמטרהו 'ו ,סוארק 
 36, 88-78.

.תומר :ביבא־לת .היטרקומדו סרפ תלשממ :םזילופופ דגנ םינעוצקמ .(1996)'מ ,ןרק 

היזיוולטה יצורע ינשב תושדחה תורודהמ לש הקירס :תושדחה לע טבמ" .(1999) בשק 

.היטרקומדה תנגהל זכרמ ,בשק :םילשורי ."לארשיב 

.3ב 'ע ,ץראה ."םחלהל םירחא וכליש" .(15.10.1996)'א ,ץבר 

.3ב 'ע ,ץראה ."ל"הצב היצביטומה ןינעל הקידב תדעו" .(10.11.1996)'א ,ןיבר 

.ריבד :ביבא־לת .תוברתו הקיסומ ,קור .(1994)'מ ,בגר 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םייוניש לש ןדיעב ץוביקה .(1996)'ס ,ץגו 'מ ,רנזור 

.תונורחא תועידי ."22־ה םוקמב לארשי" .(9.9.1998) תועידי תונכוס ,סרטיור 
:לארשי גורד תא יוניש אלל הריאשה םרופו דרדנטס" .(1998) תועידי תונכוס ,סרטיור 

 a 1ג 'ע ,ץראה ."סונימ.

.1ג 'ע ,ץראה ."ץיאה קר ןמטלא בודו םלבנ םולשה ךילהת" .(7.4.1998)'ג ,קינלור 

.2ג 'ע ,ץראה ."תוגספ ריווא םימשונ" .(26.4.1998)'ג ,קינלור 

.7ג 'ע ,ץראה ."הנשה שיא :ןמטואל בוד" .(1.1.1999)'ג ,קינלור 

ףסומ) הלכלכ - ץראה ."97-88 החימצה רושע" .(15.12.1997)'נ ,ןוספילו 'ג ,קינלור 
.(דחוימ 

,7 ,םייפלא ."תילארשי תוהזו 'רעיירפ'ה תוברת" .(1993) 'מ ,הגייפו 'ל ,רגינור 
 137-119.

.1ב 'ע ,ץראה ."לבמט ,תינויצה הלכלכה וז" .(6.5.1999)'א ,רנייר 

תועידי ."ןזאמ להניו ל"כנמל ךופהי סיסב דקפמ :ל"הצב יוסינ" .(1998) 'א ,טרופפר 
.15 'ע ,תונורחא 

ירחאש תונויצה :ךותב ."תודהי ,תונויצ ,תוינרדומ - לכל 'רבעמ"' .(1996)'א ,דייבש 
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.קילאיב דסומ :םילשורי .(55-35 'ע> תונויצה 

.1ג 'ע ,ץראה ."רפורפ דגנ ץיברוה" .(1.10.1993)'א ,טרבוש 

תרופיסב םוקמו םדא לע םירוהרה :'יטיס ילוד'ל 'רחא םוקמ'מ" .(6.6.1995) 'י ,ץרווש 

.ץראה ."םיעשתה תונשבו םישישה תונשב תירבעה 

."רלוד דראילימ 3־ב םירזל קט־יה תורבח 20 ורכמנ '98־ב" .(12.3.1999)'ר ,גרבנייטש 

.5ג 'ע ,ץראה 

.3ג־2ג 'ע ,ץראה ."םזילאיצוסה ץק" .(1.6.1998)'נ ,רלסרטש 

־יתפרצ .זורכ ."ךלש תילכלכה החימצה טבנת םולשה ערזמ" .(1993) וישכע םולש 
.סוהנרטש 

זרא־קרב 'ד :ךותב ."יטרקומד םזילאטנמדנופו תודהי ,הרבח" .(1996) 'ר ,רימש 

.תומר :ביבא־לת .(260-241 'ע) תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,<תכרוע> 
.תילארשיה הרבחב םיגיהנמ תודוד :םיכישממ אלל תיליע .(1984) 'י ,אריפש 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת 

רבסה - תורחה תעונת לש הכרד :ונתרחב ןוטלשל .(1989) 'י ,אריפש 
.םילעופ תירפס :ביבא־לת .יטילופ־יגולויצוס 

 Aharoni, Y. (1998). "The Changing Political Economy of Israel". Annals of the

 American Academy for Political and Social Sciences, 555, 127-146.

 Ake, C. (1997). "Dangerous Liaisons: The Interface of Globalization and

 Democracy". In A. Hadenius (ed.), Democracy's Victory and Crisis

 (pp. 282-296). Cambridge: Cambridge University Press.
 Allen, J. (1996). "Post-Industrialism/Post-Fordism". In S. Hall, D. Held,

 D. Hubert and K. Thompson (eds.), Modernity: An Introduction to
 Modern Societies (pp. 533-563). Cambridge: Blackwell.

 Ashcroft, B., Gareth, G. and Toffin, H. (eds.) (1995). The Post-Colonial Studies

 Reader. London: Routledge.

 Axford, B. (1995). The Global System: Economics, Politics and Culture. New
 York: St. Martin's Press.

 Barber, B. (1995). Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism are

 Changing the World. New York: Times Books.

 Bartram, D.V. (1998). "Foreign Workers in Israel". International Migration
 Review, 32, 303-326.

 Beck, U., Giddens, A. and Lash, S. (1994). Reflexive Modernization. Stanford,

 Cak: Stanford University Press.

 Bell, D. (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic
 Book.

 Bell, D. (1994). "The Coming Post-Industrial Society". In D. Gursky (ed.),

 Social Stratification: Class, Race and Gender (pp. 687-697). Westview.

 Ben-Porat, A. (1993). The State and Capitalism in Israel. Westport, Conn.:
 Greenwood Press.

 Brubaker, R. (1992). Citizenship and Nationhood in France and Germany.
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 Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 Castells, M. (1997). The Power of Identity (Vol. II of The Information Age).
 London: Blackwell.

 Cawson, A. (1986). Corporatism and Political Theory. Oxford: Basil
 Blackwell.

 Cerny, P. (1990). The Changing Architecture of Politics. London: Sage.

 Clark, I. (1997). Globalization and Fragmentation. Oxford: Oxford University
 Press.

 Crook, S., Pakulski, J. and Waters, M. (1992). Postmodernization: Change in

 Advanced Society. London: Sage.

 Ehrlich, A. (1997). "The Idea of Post-Zionism and Its Critique". Tel Aviv.

 Unpublished manuscript.

 Fletcher, E. (1999). Transportation, Roads, Environment and Social Justice in
 Israel. Tel Aviv: Adva Center.

 Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford, Cal.: Stanford

 University Press.

 Greenwood, N. (1998). Israel Yearbook and Almanach Jubilee Edition.
 Jerusalem: IBRT Translation/Documentation Ltd.

 Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.

 Held, D. (1995). Democracy and the Global Order. Cambridge, UK: Polity
 Press.

 Hoogvelt, A. (1997). Globalization and the Postcolonial World. Johns Hopkins

 University Press.

 Huntington, P.S. (1996). The Clash of Civilizations: Remaking of World Order.
 New York: Simon and Schuster.

 Inglehart, R. (1997). Modernization and Postmodernization. Princeton:
 Princeton University Press.

 Jessop, B. (1994). "The Transition to Post-Fordism and the Schumpeterian
 Workfare State". In R. Burrows and B. Loader (eds.), Towards a Post

 Fordist Welfare State (pp. 13-17). London: Routledge.

 Katz-Freiman, T. (1996). "The Artists: Catalogue". In T. Katz-Freiman and

 A. Cappellazzo (eds.), Desert Cliche: Israel Now - Local Images (pp. 94
 110). Miami Beach, Florida: The Israeli Forum of Art Museums and the
 Bass Museum of Art.

 Kimmerling, B. (1985). "Between the Primordial and the Civil Dimensions of

 the Collective Identity". In E. Cohen, M. Lissak and U. Almagor (eds.),

 Comparative Social Dynamics (pp. 262-283). Boulder: Westview.

 Lash, S. and Urry, J. (1987). The End of Organized Capitalism. Madison

 Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

 Levy, Y. (1997). Trial and Error: Israel's Route from War to De-Escalation.
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 New York: SUNY Press.

 Linz, J.J. (1997). "Some Thoughts on the Victory and Future of Democracy". In

 A. Hadenius (ed.), Democracy's Victory and Crisis (pp. 404-426).

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Maman, D. (1997). "The Elite Structure in Israel: A Socio-Historical Analysis".

 Journal of Political and Military Sociology, 25, 25-46.

 Newsweek, Correspondents (9.11.1998). "Where Whirred is a Way of Life",

 pp. 38-43.
 Nitzan, J. and Bichler, Sh. (1996). "From War Profits to Peace Dividends: The

 New Political Economy of Israel". Capital <£ Class, 60, 61-94.

 Offe, C. (1984). Contradictions of the Welfare State. London: Hutchinson.

 Pappe, I. (1995). "Critique and Agenda: The Post-Zionist Scholars in Israel".

 History and Memory, 7, 66-90.

 Peled, Y. and Shafir, G. (1996). "The Roots of Peacemaking: The Dynamics of

 Citizenship in Israel, 1948-1993". International Journal of Middle East
 Studies, 28, 391-413.

 Peri, Y. (1988). "From Political Nationalism to Ethno-Nationalism: The Case

 of Israel". In Y. Luckas and A.M. Battah (eds.), The Arab-Israeli Conflict:

 Two Decades of Change (pp. 41-53). Boulder: Westview.

 Pierson, C. (1991). Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity Press.

 Ram, U. (1998a). "Citizens, Consumers and Believers: The Israeli Public Sphere

 Between Fundamentalism and Capitalism". Israel Studies, 3, 24-44.

 Ram, U. (1998b). "Post-Nationalist Pasts: The Case of Israel". Social Science

 History, 24, 513-545.
 Robinson, R. (1996). The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonald's and

 Middle-Class Revolution. London: Routledge.

 Robinson, W.L. (1996). "A Contribution to the Debate on Globalization: Nine

 Theses of Our Epoch". Race and Class, 38, 13-31.

 Rosenau, J.N. (1997). Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring

 Governance in a Turbulent World. Cambridge: Cambridge University
 Press.

 Rosenfeld, H. and Carmi, Sh. (1976). "The Privatization of Public Means, the

 State Made Middle Class, and the Realization of Family Values in Israel".

 In J.G. Peristiany (ed.), Kinship and Modernization in Mediterranean

 Society (pp. 131-159). Rome: The Center of Mediterranean Studies,
 American University Field Staff.

 Shalev, M. (1997). "Have Globalization and Liberalization 'Normalized' Israel's

 Political Economy?" Israel Affairs, 5(2-3), 121-155.

 Soysal, Y.N. (1994). Limits of Citizenship: Migrants and Postnational

 Membership in Europe. Chicago: The University of Chicago.
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 Sznaider, N. (1998). "From Citizen Shopper to Citizen Warrior: Consumption

 and Nationalism in Israel" [manuscript]. Published in German as: "Vom

 Wehrburger zum Einkaufsburger: Konsum und Nationalismus in Israel".

 Soziale Welt, 49, 43-56.

 Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System (Vol. 1). New York:
 Academic Press.

 Waters, M. (1995). Globalization. London: Routledge.

 Yiftachel, O. (1997). "Israeli Society and Jewish-Palestinian Reconciliation:

 Ethnocracy and Its Territorial Contradictions". Middle East Journal, 51, 1
 16.
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