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תונגרובה לש המוקמ :תונברוקהו עינמה .עונמה 
תירוטדנמה הירוטסיהב תידוהיה 

*הפפ ןליא 

היפרגוירוטסיהב רמוגו םעמוע תירוטדנמה הפוקתב תינויצה תונגרובה לש הדמעמ 

תרופ־ןב לש םהירפס תוחוחינמ םשבתהל ןתינש יפכ .ןיררוע ןיא ךכ לעו ,תילארשיה 

,ינויצה תונגרובה םלוע לש רוזחשה תכאלמ ,(Shamir, 2000 ;1999 ,תרופ־ןב> רימשו 

לא םיקתרמ תועסמ הבוחב תנמוט ,הנידמה םוק ירחא םג אלא טדנמה תפוקתב קר אל 

תוביבסב הטעמ־אל תוסחייתהב הכזש םלוע חותינב םילק־אל רקחמ ירגתאו רבעה 

ולו ,רכממ אוה המכ דע ולגי דיתעב הז רקחמ אשומב ודקמתיש םירקוח .תוימדקא־אל 

רוזחש םירקמה בורב וניה תינגרובה היווהה לש יפרגוירוטסיהה רוזחשהש הדבועה לשב 

.םמצע םיאמדקאה לש םמלוע 

ותוינומלאמ ירוטדנמה ינגרובה םלועה תא ץלחל קר אל ורמאמב שקבמ רימש ןנור 

טקיורפה לש ילכלכה עונמכ תיפרגוירוטסיהה ונתעדותב ומיצעהל ףא אלא ,תיסחיה 

הנבמל רשאמ רתוי תירוטדנמה הנידמל תערכמהו תינויחה ותוליעפ תא בחש ,ינויצה 

היפרגוירוטסיהה עודמ ותעדל ריבסמ חוכל דמעמה ןיב הז רשק .ינויצה יטילופה 

דימעהל הלש רתוי יללכ לשכמ קלחכ וז המצועמ המלעתה תונויצה לש רתוי "תילעופה" 

דדומתהל ינוצרב וז החנה םע .תיפרגוירוטסיהה הנומתה זכרמב תירוטדנמה הנידמה תא 

.םיטביה המכב יתבוגתב 

לש ףסונ ןחוב־הרקמכ תינויצה תונגרובה תא ןייפאל ןויסינה אוה ןושארה טביהה 

תוימואל תויונגרוב לש ןדמעמ ןיב האוושהה .ילאינולוק ןוטלש תחת תימואל תונגרוב 

תונגרובה לש הדמעמ ןיבל יטירבה םזילאינולוקה םע הלועפ ופתישש הקירפאבו היסאב 

תיתוברתה ,תיגולואידיאה הביבסה תא ןכותמ ןקורמ אוהש םושמ יתייעב וניה תינויצה 

,רתוי הבורק הגיה תינויצה תונגרובה .תידוהיה תונגרובה הלעפ הכותבש תיתדהו 

ברעמב בשייתהו ,תיטירב הרזעב ,עיגהש ינמרגה ןויסימה ךותב יעוצקמה ביכרמל ,יתעדל 

תונגרובה .(1997 ,הפפ) הרשע־עשתה האמה לש היינשה תיצחמב הברעמ־םורדבו הקירפא 

הנידמה ילושב קר גשגשל הלכי ,תינויצה וז ומכ ,הקירפאב הנבלה תירנויסימה 

ןמ ןיטולחל תקתונמ התייה איה םשש םושמ ,ביבא־לתכ תועלבומ ךותב ,תילאינולוקה 

לש םילרנגהו ,תונויצה לש הרקמב "םיילעופ"ה םיאקיטילופה ולהינש ־ השקה קבאמה 

יטילופ חוכ לכמ ץראה לש הרוהיט ןעמל - הקירפאב םינמרגה לש הרקמב ןויסימה לעפמ 

ןמ הנוש הרקמ והז .ומיע ואבש םיבשייתמה תצובק לש הזו ילאינולוקה הז תלוז 

ןיב ךוותל ןתלוכימ עבנ ןחוכ סיסבש ,ילאינולוקה ןדיעב ישילשה םלועה לש תויונגרובה 

םא םויה דע תטבלתמ הלא תומוקמב היפרגוירוטסיהה .ילאינולוקה חוכל תבשוימה הרבחה 

,תינויצה תונגרובל .המוא תיינב לש הלועפ וא הנוגמ הלועפ־ףותיש רדגב היה הז ךווית 

.הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה * 
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דיקפת המצעל השקיב איה םא םג קפסו ,הזכ דמעמ קנעוה אל ,טדנמה תפוקת לכ ךרואל 

הקירפאבו היסאב תויונגרובמ הברהב תילוש ייניעב ורתונ איה ,ןכ םא ,הוושמ טבמב .הזכ 

.ילאינולוקה ןדיעב 

לש תונעייסו הלועפ־ףותישמ רבעמה ,ירק ,תושגנתהה תמגידרפ םג ךכ םושמ 

תויונגרוב ןייפאמ ןכאש ךלהמ ־ תילאינולוקה הנידמב יולג קבאמל תימוקמה תונגרובה 

הניתשלפב .ינויצה הרקמב תשממתמ הניא ־ ילאינולוקה ישילשה םלועב תוטעמ־אל 

תובישח רסח קיספ קר ,היינשה םלועה־תמחלמ יהלשב קר ליחתהש ,הז קבאמ הוויה 

וא ודוהב תונגרובה .ידוהיה בושייל תילאינולוקה הנידמה ןיב התנבנש םיסחיה תכרעמב 

םיטירבה םע הלועפ ףתשל הקיספה ,הז גשומל ליבקמ היהש לע־דמעמ לכ וא ,הקירפאב 

רורחש ןעמל רתוי תצרמנ הלועפל הירוחאמ ףחד רתוי ךומנ םייניב־דמעמ רשאכ קר 

ופתישש "תושאפ"ה ןיב ןיחבהל גוהנ יברעה םלועב .תויאמצע תונידמל ןתכיפהו תובשומה 

הפיקת הדמע ועבתו םפרועב ופשנש "םידנפא"ה ןיבל ,יפוריאה םזילאינולוקה םע הלועפ 

.(Louis, 1984)ןוכיתה חרזמב תיפוריאה תוחכונה תכשמה דגנ רתוי 

הל סחיימ רימש .בושייה ךותב ביבא־לת לש המוקמ אוה רתוי בושחהו ינשה טביהה 

ולצא העיפומ ביבא־לת .המצע ץראה ךותב הבר תובישח םתסה ןמ הל קינעהש דמעמ 

לע דומלל ןתינ הרופיס ךרדש ,תירוטדנמה תינויצה תינגרובה תוהמה תומלגתה ןיעמכ 

,ילכלכה עונמה התייה ביבא־לת יכ ןעוט אוה .הלוכ תינויצה תינגרובה הירוטסיהה 

רפיסב ,ללכב םא ,קיפסמ יוטיב הלביק אל וז הנעט יכו ,בושייה לש יתוברתהו יטילופה 

 (narrative) המוד ךא .המיצעמ הרימאב רימש לצא ףלחומ ינויצה רפיסב הז דומיג .ינויצה

הרבחה לש בחרמה הניה ביבא־לת .ביבא־לת לש הרקמב רתוי הברה יכרע־וד והשמ שי יכ 

תוחפ המייא ,הבש תימואלה תודיכלהו יפרגואיגה המוצמצ ללגב ,יסחי ןפואבש וז ,דגנמש 

יכ רמול ןתינ ,הלאשהב .הידי־לע תוחפ המייוא םגו ץראב תידיליה הייסולכואה לע 

היה עונמה .ולש עונמל רשאמ ינויצה סוטמב סייטה לש טלפמה־אתל רתוי המוד ביבא־לת 

,הנידמה םוקל דעו הנושארה םלועה־תמחלמ ףוסב לחה ,יתועמשמ ןפואב םרתש םרוג לכ 

תועמשמ התייה אל עקרקה לע תונויצה לש תוטלתשהה תלועפ אלל .עקרקה לע קבאמל 

ינויצה טקיורפה תחלצהב תוחפ־אל בושח םרוג ,וזמ הרתי .ביבא־לתב תינוריעה תוליעפל 

אלו ,הפיח היה הז קבאמב יזכרמה רתאהו ,הדובעה קוש לע תידוהיה תוטלתשהה היה 

ךא ,ינויצה ילאינולוקה לעפמה לש יתוברתה עונמל הכפהנ ביבא־לתש ןכתיי .ביבא־לת 

תימוקמה הייסולכואה הקלוס אל דוע לכו ,עקרקה לע תוטלתשהה המלשוה אל דוע לכ 

ישונאהו יפרגואיגה ףוגה יונישב ידמל ינשמ הז יביבא־לת "עונמ" היה ,ץראה ןמ 

.לארשי־ץרא/הניתשלפב 

הקיטילופה אוה ,רקבמ רימשש תירקחמה תורפסב עיפומ אוהש יפכ ,םכסומה עונמה 

דיפקמ וניא רימש ,הז חוכ לומ לא תונגרובה לש החוכ תא ךירעהל ואובב .תילעופה 

ןחוב אוהש ירקחמה ךרעמב ,תונגרובה .םילעופ ןיבל "םילעופ לש הקיטילופ" ןיב ןיחבהל 

לומ םא יכ ,"תילעופ הינומגה" לומ תדמעומ תויהל הכירצ הניא ,תקדצומ תויתרוקיבב 

יגציימל םידדוב וכפהנ וז הקיטילופ תרזעב .תילעופ תוהז לש הקיטילופ לש הינומגה 
םיידוהיה םילעופה תובבר ורציש תילכלכה תינוגראה המצועה ילג לע ושלג ,םילעופה 

קוש לע ןהו הדובעה קוש לע ןה וטלתשה וז המצוע תרזעבו ,םתונמאנ־ומבו םהיפכ־למעב 

ןיערגה תא ובציעו בושייה לש תיטילופה תרמצה תא וביכרה הלא םישנא .תועקרקה 

.ויה אל םה םילעופ ךא ,םירבד הברהב וקסע םה .םכרד־יכישממ וחמצ וכותמש יתרבחה 
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יכ הנעטה ןמ קר םחוכ תא ובאש אל "תוינויצה תואלקחהו הדובעה" לש םיאקיטילופה 

םהל הקנעוהש הרכהה לע םג הכמסנ םתמצוע ;םיבשייתמהו םילעופה תא םיגציימ םה 

תינויצה העונתה תגהנהב התאר ,הכרד תישארמ ,וז הנידמ .תירוטדנמה הנידמה ידי־לע 

אוה יכ ועבק םיטירבהש ימ קר .תיניטסלפה תוימואלה לש םידבכנל ליבקמה ףוגה תא 

אלש ימ .ההובגה הקיטילופה לש קחשמב יתועמשמל ךפהנ יטילופה קחשמב תועמשמ לעב 

־ ולש תידמעמה תיביטקלוקה תוהזב אקווד ןייפאתה אל ההובגה הקיטילופל ךייתשה 

ותועמשמבו ומוקימב רתוי אלא ־ םידיקפ לומ הכאלמ־ילעב ,םינגרוב לומ םילעופ 

,םידדוב ולכי זכרמה לומו םיילושה ךותב .וילושל יטילופה זכרמה ןיב םיסחיה תצירטמב 

םהלשמ םיסרטניא לע תמיוסמ הדימב דומעל ,םהלשמ םלוע תונבל תוסנל ,תוצובק םג ומכ 

סחיב תותיליעה לש תונשרפל םהלשמ המורת קוציל וליפא ילואו (1996 ,סירפ הד> 

המצועה תמגידרפ לע רערעל ידכ וב ןיא ,ותובישח תורמל ,הז חיש־וד לבא .תואיצמל 

יזכרמ ןיב םיסחיה לש רתוי בחר רקחמב הנומטה תלעותה לע זומרל קר אלא ,תיסחיה 

הלועש יפכ ,ףוסבל וערכוהש םייכרע־ודו םייטקלאיד םיסחי הלא ויה .הירפירפל המצועה 

יאדווב וממוקתה םידיקפה .(Lockman, 1996) הייפכבו חוכב ,ןמקול הירכז לש ורפסמ 

דמעמ םמצעל ושקיבש "םינגרוב"ה םג ךכו ,ינויצה סותאב םהל קנעוהש םוקמה חכונל 

הלא תועיבת לבא ,ימוקמה רפיסב רתוי אימחמ יומיד וא תוטלחהה תלבקב רתוי ריכב 

עקרק שוביכ" לש - ילאינולוק חוכבש ימ לומ לא רתוי םייתועמשמל םתוא תוכפוה ןניא 

תינסרהה המצועה ילעב ויהש הלא .השדח תואיצמ הנב - שוריג לש ףוסבלו ,"קושו 

דואמ ןכתיי .הכותב חוכהו המצועה ילעב םג ויה הרבחל ץוחמ תואיצמל סחיב הנובהו 

,ןעוט רימשש יפכ ,תקפסמ הניא יתגלפמה יקפואה חתפמה תרזעב ינגרובה חוכה תקידבש 

אלא ,היינבה חוכב קר אל תדדמנ ,שלפנו שלופ לש ,שבכנו שבוכ לש תואיצמב המצוע ךא 

.הסירהה תלוכיב םג 

תירוטדנמה תיטירבה הלכלכה תא ותייאר אוה רימש לש הזיתב ישילשה טביהה 

שי .טדנמה תפוקת לכל תסחוימ איהש םושמ דחוימב ,תיתייעב הייאר יהוז .קוש תלכלכב 

םג רתוי בוט ריהבהל הלוכיש הקולח ,תופוקתל תילכלכה תוינידמה תקולחב ךרוצ ןאכ 

בוש ־ תוינידמ רייצל םג הלוכיו ,תיעמשמ" ודו הליזנ ,דניה - גשומכ ־ תוינידמ המכ דע 

.העובקו ןמז תרסח תירוטסיה העפותכ אלו ,ןמז ךרואל לתפתמש ךילהתכ - גשומכ 

תולוכסא יתש ןיב ךשמתמ קבאמ לש רצות התייה תירוטדנמה תילכלכה תוינידמה 

הארקנ הנושארה הלוכסאה .תימוקמה הלכלכה לוהינ לע ודדומתהש תיטירבה הירפמיאב 

וז השיג לש דוסיה־תחנה .(commonwealth)"תויתליהקה תלוכסא" הפוקתה ינב יפ־לע 

הניחבמ גשגשל תימוקמה הייסולכואה תא דדועל ילאינולוקה ןוטלשה לע יכ התייה 

Merdith, ;1993 ,ינבואר) הלוכ הירפמיאה לש תילכלכה התחלצה הנומט ךכב יכ תילכלכ 

תואמצע חימצהל ידכ תויתשתב עיקשהל תונוכנל וז השיג המגרות ישחומ ןפואב .(1975 

הכירצ התייה תימוקמה הרבחה .הירפמיאה לש התבוט ןעמלו םיבשותה תחוורל תילכלכ 

ןוטסדלג הז היה הרשע־עשתה האמב .רוצייה תלדגהל ךרדב תימצע הקפסהל ףואשל 

דרול ויה תירוטדנמה הפוקתב וישרוי .תילאירפמיאה הלכלכה לע ןוידב וז הדמע גצייש 

וקיפ־סקייס םכסה ירוחאמ דמעש יטירבה דיקפה ,סקייס קרמו ,יטירבה ץוחה רש ,רופלב 

תלשממ לש הריכזמ רתוי רחואמו ריהקב יברעה דרשמה שיא ,ןוטיילק טרבליג .םסרופמה 

ןיבהל ןתינ .וז השיג לש בהלנ ךמות אוה םג היה ,1925-1923 םינשה ךלהמב טדנמה 

וז השיג .רופלב דרולכ םינויצ־ורפ לש םמלוע־תפקשהל המיאתה וז השיג דציכ לקנב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:56:57 UTC������������� 

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



תירוטדנמה הירוטסיהב תידוהיה תונגרובה לש המוקמ הפפ ןליא 152 

תויתשתב תינללוכה העקשהה .1929 תנש דע תיטירבה תירוטדנמה הבשחמב הטלש 

תעלבומ םיקהל ןיידע שקיב אל הנש התואל דעש ,ידוהיה בושייה תא בטיה התריש 

.תירוטדנמה הנידמה ךותב תילכלכ 

,דרפנ קשמ לש ותמקהב תודח רתיב תינויצה תונווכמה הדקמתה 1929 תנשב לחה 

תא תיטירבה תילכלכה תוינידמה יבצעמ ושטנ רשאכ ,1936 תנש דע הכראתהש המישמ 

"הלודגה הינטירב" הפוקתה ינב יפב התנוכש הסיפת תבוטל "תויתליהק"ה תסיפת 

 (Greater Britain). תפוקתבו ,ילאערזיד ןימינב ידי־לע וז השיג הגצוי הרשע־עשתה האמב

קסע ,דניה הירפמיא תיינבש ההגהב התצמתה השיגה .לי'צר'צ ןוטסניו ידי־לע - טדנמה 

.ןהב הירפמיאה לש תילמינימ העקשה ךות תובשומה ןמ תילמיסקמ םיחוור תקפה לש 

עצבל תיטירבה הלשממה התשקתה ,1929 תנש ןמל ןודנולב הייטנה התייה וזש יפ־לע־ףא 

הנידמה יכ ורבס תיטירבה הלשממב םיטעמ־אל םירבח .השעמל הכלה וז תוינידמ 

,בייחמ הינטירבל םימואלה־רבח קינעהש חוכה־יופיי יכו ,הליגר הבשומ הניא תירוטדנמה 

וז התייה רבד לש ופוסבש ןכתיי .תיתשתב תוכשמתמו תופסונ תועקשה ,ןיע־תיארמל ולו 

הבשומ ,דניה ץראה וליאכ גהנתהל הל הרשפאש םימואלה־רבחב הינטירב לש תויטננימודה 

.דחאכ םיטסילאיצומו םינרמש הדחיא "הלודגה הינטירב" לש השיגה ,הרקמ לכב .אל ותו 

לש רוביילה תלשממ .ץראב תויטירבה תועקשהה תא םצמצל שקיב ,אוה־ומעטמ ,דחא לכ 

העקשה ןיב הקיזל רושקה לכב דחוימב ,אשונל סחיב רתוי תיעמשמ־וד התייה 1929 

העקשה חיטבהש טנמלרפב קוח וז הלשממ הריבעה הכרד תליחתב .הלטבאב קבאמל 

תא הלשממל חינה אל הינטירבב םיניישעתה ץחל ךא ,תובשומה חותיפל תילאירפמיא 

יאלקח חותיפל ,הדובע תומוקמל םורתל הלוכי התייהש העקשה לכו ,השעמל הכלה קוחה 

.םאה־הנידמה לש התחימצ תבוטל הלספנ ץראב תיתיישעת היצזינרדומל וא 

קר הינטירב תלשממ ידי־לע הצמוא ,תילאירפמיא תוינידמכ ,"תישפוחה הלכלכה" 

הצלאנ איה םעפה ךא ,תוריחבב רוביילה תגלפמ בוש התכז הנש התואב .1931 תנשב 

יכ תוועמה ןויערה תא וגה םינורחאה הלא .םילרבילה םע תינויצילאוק הלשממ םיקהל 

תדמעל "תויתליהקה" תדמע ןיב רעפה לע רשגת ,התוא וניכש יפכ ,"תישפוח הלכלכ" 

םרג ,םילרבילה םעטמ תובשומה רש היהש ,רטסיל ףילנוק ."הלודגה הינטירב" 
דחא םוי רשא ןיטסלפב םירכיאל תובוט תרשבמ תישפוח הלכלכ" יכ ולש ,רחיתפה־פואנב 

."וזה ץראב םינוב םידוהיה םירגהמהש תיטסילטיפקה תואיצמב בלתשהל םידיתע דוע 

תחת ,תעכ תיטירבה תוינידמה יכ ףוקוו רותרא שדחה ןוילעה ביצנה ריבסה רתוי רחואמ 

ידכ שמשי םנוה .ןיטסלפל רגהל םיידוהי ןוה ילעב דדועל" איה ,שדחה רשה לש ותגהנה 

לש התלעותלו תיצאנה הינמרגמ םהיפלאב וחרבש םיששורמה םהיתויחאו םהיחאל רוזעל 

.(16 'ע ,1993 ,למיוב לצא טטוצמ)"הלוכ ץראה 

קשמש םשכ ,טדנמה תונוטלש לש הנושאר הריחב התייה אל תיטסילטיפק הלכלכ 

םתיא ואיבהש לדומה ־ אוה ךופהנ .תיטירבה תוינידמה לש ןושאר דעי היה אל לופכ 

תואלקח לע ובורב ססובמה ףתושמ קשמ לש היה םירצממו ודוהמ םייטירבה םירוטזינולוקה 

ןודנולב םייטילופ םייוניש ,ינויצ ץחל .םינטק םיינוריע םיזכרמ םע תימצע הקפסה תלעב 

תויתועמשמל התומכשו ביבא־לת תא וכפה הינטירבב תוילכלכ תולוכסא ןיב חוכ יקבאמו 

תיינב לש תערכמהו תבצעמה הפוקתב שחרתה אל הז ךילהת ךא .ינויצה לעפמב רתוי 

דע דבלב רזע־עונמכ שמיש אוה ,"יביבא־לתה" עונמה הווהתהשמ םגו ,ידוהיה בושייה 

.טדנמה תפוקת לש המויס 
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רותיאש ךכמ עבונ רימש לש ררועמהו בושחה ורמאמ לע יתבוגת ןוויכש הדומ ינא 

ןויסינב רתוי זכורמ ינא .התוחפ הדימב יתוא ןיינעמ ינויצה רטקה לש ירקיעה עונמה 

הנושארה היילעה ןמ הליבוהש הליסמב הז רטק ידי־לע וסרדנש הלאל הרק המ ןיבהל 

קשמ לש דחא לדוממ רתוי ךותב םתעיסנ תא בתנל ולכי הז רטקב םיגהנה ."הבכנ"ל 

בושייה ישנא לש םמוקימ ,הליסמה ינובכ םיטירבה לש םמוקימ ,םיגהנכ םמוקימו ;ילכלכ 

לע םירערעמ הלא םימוקימ ־ םיסרדנכ םיניטסלפה לש םמוקימו םיעסונב ידוהיה 

.המצועו חוכ יגשומ לש תומייק תומגידרפ 

יסופדל קינעמ רימשש תובישחה םע םיכסהל אלא רשפא־יא הז רשקהב ,ןכ־לע 

הפדעה םג הנתינש ריכזהל יאדכ יכ םא) םידוהיל הפדעה ונתנש םיירוטדנמה הקסעהה 

םיקסעומה לש םרפסמל ההז היה םיידוהיה םיקסעומה לש םרפסמ ןכלו ,םירצונל המוד 

ךותב הנידמ הליחת תונבל תונויצל הרשפאש תוינידממ קלח התייה וז הפדעה .(םיירצונה 

םישולשה תונש תליחתב ריהקמ ינייסוח־לא רדאק־לא דבע לש ותרזח םע קר ,בגא .הנידמ 

םידבכנה תחפשמל הז ןב .תיניטסלפ תיטילופ העיבתל םימלסומ לש הקסעהה אשונ ךפהנ 

,תיניטסלפה הקיטילופב ידמל ילוש ואוב םע היהש ,יניטסלפה ימואלה קחשמב הליבומה 

וקסע אל וימדוק .םיניטסלפה לש םלרוג ןיבל הקסעהה תוינידמ ןיב רשקש ןושארה היה 

ךרדל ."תיטירב תוינידמ" היה לכה אל יכ בושו בוש ןייצל בושח ןכל .רקיעו ללכ אשונב 

תוינידמה ךותב הבר תובישח התייה תויטילופהו תויתרבחה תותיליעה לש ןדוקפת 

לש םיטושפ םילדומב הקבד אל םג ךא ,אסיג דחמ ,תיזוכיר התייה אלש ,תירוטדנמה 

הקיטקלאיד הרשפאש רתוי הליזנ תוינידמ התייה וז .אסיג ךדיאמ ,"תיטסילטיפק הלכלכ" 

תיניטסלפה תוימואלה לש םידבכנה .הרבחה לש תוליהקל יטירבה יטילופה זכרמה ןיב 

תוגיהנמה הלצינ רבכ תע התוא דע ךא ,1929 תנש ירחא קר הז יטקלאיד חיש־ודל וסנכנ 

ורתונו ודרש הלא תודבוע .חטשב תודבוע עובקל ידכ חיש־ודה תוכז תא םות דע תינויצה 

.תיטסילאיצוס וא תיטסילטיפק התייה תירוטדנמה הלכלכהש ןיב ,הפוקתה ףוס דע ןניעב 

ןונגנמב הטילשה לע תרכינ העפשה םנמוא התייה ביבא־לתב ינוניבה דמעמל ,ףוסבל 

התולהנתה ךרדמ האצותכ הבר הדימב הגשוה ןכא וז המצוע .ולוהינ לעו ימוקמה יטילופה 

ורמאמ לש ינשה וקלח .תירוטדנמה תוינידמה ללגב אל לבא ,תירוטדנמה תוינידמה לש 

תתשומו בצועמה ,ןידה־תכירע עוצקמ לומ חוכה תמגידרפ לש המוקמ תא קדוב רימש לש 

,הלגמ רימשש יפכ ,תירוטדנמה תוינידמה לש התולהנתה .ינגרוב חוכ לע טעמ־אל 

תידוהיה תונגרובל ןתנש ןפואב תוימוקמה טפשמה תוכרעמ לש ןדודישל הליבוה 

תכרעמה לש התמקה .תימוקמה תיטפשמה תרגסמה בוציעב יזכרמ םוקמ תיביבא־לתה 

וז תואמצע םאה ךא .הכ דע חנוהש הממ רתוי יאמצע לעפמ ןכ םא התייה תיטפשמה 

תוהזה לש הקיטילופה לש ,רתוי ןוכנ וא ,תילעופה הקיטילופה לש המצועבו חוכב המסרכ 

תוכרעמ .תרחא השוחת ןנובתמב עטונ םויה דע ילארשיה ינויצה רופיסה ךשמה ?תילעופה 

היה יטילופה ומויקש ימל ןיטולחל תופופכ ,םויכ םג ךכ ורתונו ,ויה תיתוברתה הינומגהה 

,הרבחה ךותב םייחה תא ילוא הרידסה תיטפשמה תכרעמה .תובשייתהבו תולחנתהב יולת 

ודיב ויהש ימל ,ףנחתמו לצנתמ בורל ,הנאת הלע רשאמ רתוי אל השמיש איה ךא 

הנכותמ ,התוהזמ ץראה ןוקירלו ,אסיג דחמ ,ינויצה לעפמה תיינבל םיירקיעה םירישכמה 

.אסיג ךדיאמ ,םימדוקה היבשותמו 

קינעהש תובישחה לע ול עידצמו ץראב ינויצה ידסממה רקחמל ,תכרעהב רתונ ינא 

ךא .תינויצה תבכרה תא עינהש ירקיעה עונמכ תילעופה תוהזה תקיטילופ לש המוקמל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:56:57 UTC������������� 

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



תירוטדנמה הירוטסיהב תידוהיה תונגרובה לש המוקמ הפפ ןליא 154 

היה אל םילעופה לש םיסרטניאה ןיבל הז עסמ ןיבש ענכושמ יתרתונ הדימ התואב 

םיילאינולוק םירטק ומכ ,סרדש ,ירזכאו ירסומ־אל עסמ רתונ אוה וסיסבבשו ,םולכ־אלו 

לעפמ וניה תינויצ תונגרוב לש ירוטסיה רוזחש ,ןכ־לע .תימוקמה הייסולכואה תא ,םירחא 

וז תונגרוב לש התובישח וא המוקמ תמצעהב םייתסי אוה םא קפס ךא ,קתרמו בושח 

.וז ץרא לש היתורוקב המצועו חוכ לש והשלכ ירוטסיה ןובשחב 

תורוקמ 

."היתואצותו לארשי־ץראב יברעה רפכב יאלקחה חותיפה תוינידמ" .(1993) 'י ,למיוב 

.הפיח תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבקל רמג־תדובע 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .(1999) 'א ,תרופ־ק 
.סנגאמ :םילשורי 

.60-41 ,9 ,תרוקיבו הירואית ."לארשי־ץראב םיירבע םידיקפ" .(1996)'ד ,סירפ הד 

היסאב לוהמ םזילאינולוק לע יתאוושה טבמ - םזילאינולוקכ תונויצה" .(1997)'א ,הפפ 

היפרגוירוטסיה תונש האמ ;היזיוורל ןוזח ןיב ,(ךרוע) ץייו 'י :ךותב ."הקירפאבו 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(344-311 'ע) תינויצ 

תטיסרבינוא :ביבא־לת .1948-1920 ,לארשי־ץראב טדנמה לשממ .(1993)'י ,ינבואר 
.ביבא־לת 
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