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לש תיתרבחה הירוטסיהב בושח קרפ שמשמ רימש ןנור לש ורפסב גצומה חותינה 

תוביסנהו ךרדבש הנידמה ,תוימואלה ,תילאינולוקה הנידמה ןיב שגפמב קסועה ,לארשי 

תרזגנש תקתרמ הדיחב חתופ רפסה .טדנמה תפוקתב טפשמה תובצעתה לש תוירוטסיהה 

םתובצעתה רופיס אוה דחאה .תילארשיה הרבחה לע םינוש םייפרגוירוטסיה םירופיס ינשמ 

הרואכל ושבוג םה ובש ןפואהו בושייה לש םייתרבחהו םיילכלכה ,םייטילופה תודסומה לש 

תילאינולוקה הטילשל תידוהי־תינויצ הפולח תריצי ךות תיטירבה הנידמה םע קבאמב 

לש םתיינב תאו תימואלה תוהזה לש השוביג ךילהת תא ראתמ הז רופיס .י"א־הניתשלפב 

תינונקה היפרגוירוטסיהב רדגומ אוה .השדחה הנידמה לש ךכ־רחאו םיימואלה תודסומה 

רעפ לש דימתמ רומיש ךות ("תילאודה הרבחה" הנוכמש המ)"הנידמ"ל "בושיי"מ רבעמכ 

.םהינש ןיב ילאוטפסנוקו יגולונורכ 

ךשמה הניהש ,תילארשיה טפשמה תכרעמ לש התורצוויה ןפואב ןגועמ רחאה רופיסה 

םינגועמה םילעופ תודסומו תוקיטקרפ הריאשה וז .תיטירבה טפשמה תרוסמ לש יראיניל 

לא הצמיא הנידמהש ,תחתופמ הקיקח תכרעמבו םימידקתב ,תורוסמב ,םיגהנמב 

קר הניא ,רימש ןעוט ,וז הריתס .ינוביר ףוגכ הדוקפת תליחת םע האולמב טעמכ הקיח 

תכרעמ ,תילכלכה תכרעמה לע םג ןפוא ותואב הלח איה .תיטפשמה תכרעמה תלחנ 

לוהינה ,תינוריעה תכרעמה ,הדובעה קוש ,ן"לדנה קוש ,אבצה ,שועיתה ,ךוניחה 
.היצרטסינימדאהו 

תילאינולוקה השוריב םינגועמ לארשיב הרבחהו הנידמה לש התובצעתהש דועב ,ךכ 

ךותמ אקווד אלא ,תויכשמה לש םילכב ראותמ וניא יפרגוירוטסיהה רופיסה ,תיטירבה 

,וז הינרפוזיכס םע דדומתהל הסנמ רימש לש ורפס .םייקה תייחדו תודגנתה ,יוניש 

תוביסה תא ,טפשמה תריז ינפל ודמעש תונושה תופולחה תא ךכ ידכ ךות ריבסהלו 

לש םתעפשה תאו ,תומייקה תויורשפאה לכ ןיבמ (תילאינולוקה) תחא תורשפא תריחבל 

תא "םידעתמ"ו "םירפסמ" ,"םיניימדמ" ,"םירכוז" ונא ובש ןפואה לע הלא םיכילהת 

.י"א־הניתשלפב ידוהיה־ימואלה קבאמה 

העונתה לש התובצעתה תא ריבסהל ןתינ םאה :האבה הלאשה תא לאוש רימש 

הנידמה האלימש ליעפה דיקפתה תא ןיבהל ילבמ היתודסומ תמקה תאו תינויצה־תימואלה 

יפרגוירוטסיה הנפמב ךבדנ הווהמ הלא םירטמרפב הלאשה תבצה ?הז ךילהתב תיטירבה 

תויכשמהל בושח רוקמכ אלא ,לושכמכ אקווד ואל תיטירבה הנידמה תא האורה בושח 

שבוככ םיטירבה לע בתכנ ידמ רתוי ,תורחא םילימב .תילארשיה הנידמה לש תידסומה 

םג רימשל רשפאמ הז חותינ .הנידמל וניכה םהש תיתשתה לע בתכנ ידמ טעמו ,רז 

חרזמב תילאינולוקה הנידמה לש הדמעמ לע תופסונ תויטרואית תולאש םע דדומתהל 

םזילאינולוק ןיב רשקה לע ,םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמה ךלהמב ןוכיתה 

הז רקחמ ."תיחרזאה הרבחה" ךשמהב ארקייש המ ןיבל הנידמה ןיב רשקה לעו ,תוימואלו 

םהיתודובע ןוגכ ,הז ןוויכב ןורחאה רושעב ומסרפתהש תודובע המכל ףרטצמש ,רימש לש 

רשפאמ ,(תילכלכה הריזב)גרומו סורג ,רצמ לש וא (תיטילופה הריזב)יתשנבנבו בגש לש 
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םירפס תרוקיב בהנש הדוהי 476 

תנזואמ היצזירוטסיהב קוסעלו תויפרגוירוטסיהה תויטהה ןמ וקרפל ,ןיידה תא חותפל 

.תילארשיה הרבחה לש היתורוקמ לש רתוי 

אוה .שמתשמ אוה הבש היגולודותמה אוה רימש לש ותדובעב ףסונ ןיינעמו בושח רבד 

לומ דימעמ אוה :ךפיהל .םזילאינולוקה דיקפת לע יראיניל יטסינימרטד רופיס רפסמ וניא 

האמה תליחתב תמייק התייהש תידוהי תורשפא תיטירבה־תילארשיה טפשמה תכרעמ 

הניהש תילאוטפסנוק תונוש רשפאמ תוירוטסיהה תויורשפאה ןווגמ .ביבא־לתב רקיעב 

לש קזחה קלחה השעמל הז .םיירוטסיה םירקחמ הברהב הרסח רשאו ךכ־לכ תיחרכה 
.הדובעה 

םהב התשע תידוהיה הייסולכואהש םידבר השולש הללכ ירבעה םולשה־טפשמ תכרעמ 

תיתדה טפשמה תכרעממ ,תיתנידמה טפשמה תכרעממ הלדבנ וז תכרעמ .שממ לש שומיש 

,רסמתהלו אירמהל הנכומש תיאמצע הפולחכ הדמעו ,תיתורדתסהה טפשמה תכרעממו 

.תילאוטקפ־רטנואק תורשפאכ קר ,םינש תורשע המכ רחאל ,םויכ הרתונ וזש אלא 

לע תיתנידמה תכרעמה תא ופידעה בושייה לש םיינויצה תודסומהש אוה ןיינעמה 

8 קרפב גיצמ רימש .תויכשמהה רבדב ןועיטה תא תקזחמש הדבוע ,תויפולחה תוכרעמה 

דמימה ןיב חתמב דחוימב דקמתמו ,שמתשמ אוה הבש היגולודותמה לע בושח ןויד 

תורשפא ,גיצמ אוהש תורשפאה לש (טעמכ יגלטסונה)יביטמרונה דמימה ןיבל יריפמאה 

.תרחאב תיביטמרונו תחא ןמז־תדוקנב תיריפמא התייהש 

לש גוס ירבעה טפשמה תכרעמ לש יריפמאה רואיתב תוארל ונתיאמ שקבמ רימש 

םייטילופואיג םיאנתב ירשפא תויהל לוכי היהש ןוזח טטרשמה ,ינש רדסמ יגולויצוס ןוימד 

הצירטמ ךותב תוארל שי יריפמאה לדומל הכפהנו הרחבנש היצפואה תא .םירחא 

תורשפא" ירבעה טפשמה תכרעמב תוארל שקבמ אוה .תיטילופו תיתרבח ,תירוטסיה 

םג תרציימ לבא ,הרחבנ אלש ךרדה ,ושמומ אלש תויורשפאה תא תפקשמש "התמ 

,היבגל תוקפסו תולאש תולעהלו השמומש תורשפאב תופצל רשפא הנממש הביטקפסרפ 

שומימל רישכמ קר הניא הנידמה התרגסמבש םיעצמאהו תורטמה תופלחתהל סחיב ,לשמל 

ךרוע רימש ןאכ .המצע המואה לש התומלגתה םג אלא ,<7־ו 6 םיקרפ) תיתרבח תורטמ 

םג ןבומכ תולעל הלוכי התייה וזכ הייהת .הנידמ ןיבל תוימואל ןיב הצוחנ הנחבה ןבומכ 

הנידמהו תידוהיה תוימואלה ןיב יוהיזה תא הארנכ החוד התייהש ,תיתדה טבמה־תדוקנמ 

הנידמב אלו ,םייתד תוקיטקרפבו םילמסב תנגועמ תוימואלה ,התניחבמ ןכש ,תילארשיה 

.המצע 

םיכלהמה תא תופמל ינשדחה ןויסינה לשב קר אל ךרד ץרופ רימש לש ורפס 

,יפרגוירוטסיה חוכיו לש ותיזחב בצייתהש םושמ קר אלו ,טפשמה תכרעמ לש םייפולחה 

לא םזילאינולוקו תונויצ ןיב רשקב ןוידה תא טיסהל חילצמ אוהש םושמ (רקיעבו) םג אלא 

קסיל השמ לומ לא םר ירואו ריפש ןושרג ,לשמל) םייקה ןוידה .רתוי םיירופ םיקיפא 

- ןכ םאו ,תיטסילאינולוק העונת התייה תונויצה םא הלאשה ביבס בסנ (אריפש הטינאו 

םיירשפא םימגד המכ ןיבמ דחא םגד הווהמ תונויצהש םינעוט םיכמותהש דועב .גוס הזיאמ 

ןיבל םזילאינולוק ןיב הנחבה תושעל שי יכ םינעוט םידגנתמה ,םזילאינולוק לש 

הדיקפתב תודקמתהה .הז חוכיוול יתועמשמו בושח דמימ ףיסומ רימש .היצזינולוק 

םיגולויצוסהו םינוירוטסיהה תא םג הליבוה ,ןעוט אוה ,תינויצה העונתה לש ילאינולוקה 

תא ונייפאש תויטמגידרפה דוסיה־תוחנהמ קלח ץמאל תילארשיה הרבחה לש "םישדחה" 

.וז הרבח לש הבוציעב םזילאינולוקה לש יזכרמה ודיקפתמ םלעתהלו ,םהימדוק 
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םידוהי ןה ,אסיג דחמ ,ובש בצמ לע עיבצמ ןחבאמ רימשש ילאודה םזילאינולוקה סופד 

לדומה ןמ קלח ץמאמ דצ לכ רשאכ ,תיטירב תילאינולוק הטילשל םינותנ םיניטסלפ ןהו 

תילאינולוק תובשייתה תעונתכ תלעופ המצע תינויצה העונתה ,אסיג ךדיאמו ;יטירבה 

.רויעו תואלקח ,תומדא שוביכ לש תוקיטקרפ תועצמאב התונוביר תא ססבל תרתוחה 

הכובסה םיסחיה תכרעמ תא רבד לש ופוסב בציעש אוה ילאוד םזילאינולוק לש הז סופד 

,רתיה ןיב ,יארחא היהש אוהו ,הניתשלפב תירוטדנמה הנידמה ןיבל תינויצה הליהקה ןיב 

.תילארשיה טפשמה תכרעמ לש הבוציעל 

רקיעבו ,תילארשיה הרבחה רקחל שדח םוי־רדס בצעמ רימש לש הז ורפס ,הז ןבומב 

הרבחהו םילנויספורפה ,ינוניבה דמעמה לש םדיקפתב והומכ םיניינעתמה וניניבמ הלאל 

,לשמל ,קוזיח לבקמ רימש רחבש ןוויכה .תילארשיה הנידמה לש הבוציעב תיחרזאה 

תילארשיה הרבחב ילנויספורפה לוהינה לש ודוסימ תודוא־לע לקנרפ לכימ לש התדובעב 

העונתה ןיב תבכרומה םיסחיה תכרעמ יכ תאצומ לקנרפ םג ,רימש ומכ 1.טדנמה ןמל 

תילארשיה הרבחה לש הסחי תא הבציעש איה יטירבה ילאינולוקה טקיורפה ןיבל תינויצה 

תעב ,יוטיב ידיל האב תירוטדנמה הנידמה לש התעפשה .ילנויספורפה לוהינה יפלכ 

ידי־לע וצמואש תוילנויספורפ לוהינ תוקיטקרפ לש ןמודיקבו ןדודיעב ,תחא הנועבו 

וררועש תודגנתהבו ,תידוהי הטילשב ויהש םייתנידמו םיילכלכ ,םייתיישעת םינוגרא 

.ילאינולוקה טילשה םע םיוהיז לשב ,םמצע םינוגרא םתוא ךותב םיתיעל ,הלא תוקיטקרפ 

הבוציע לע ותעפשה תא ןוחבל עיצמ רימש ובש ןפואהו ,ילאודה םזילאינולוקה גשומ 

קלחכ תילארשיה הנידמה יוניב תנבהב ףסונ ןפ אופיא םיריאמ ,תילארשיה הרבחה לש 

קר אל הספתנ תיטירבה הנידמה ,תינויצה העונתה תניחבמ .חרזמ-ברעמ יסחימ 

השקיב ומיעש ררחשמה הייפואב ילרבילה ברעמה תא תגציימכ םג אלא ,תיטסילאינולוקכ 

חיש־ודב תאצמנ וז הנקסמ .ןוכיתה חרזמה לש רשקהב דחוימב ,תוהדזהל תונויצה 

- ידוהה רשקהב דחוימב - תיוושכעה תיטסילאינולוק־טסופה תורפסה םע יטרואית 

תירניב הסיפתב םזילטניירוא :רמולכ) דיעס לש םיחנומב אל םזילאינולוק לע תרבדמה 

.אבאב ימוה עיצהש יפכ ,תרציימ איהש תויטנלוויבמאה יחנומב אלא ,(החושק 

בהנש הדוהי 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

לוהינה הדש לש דוסימה :תיארנה דיה לש המלענה הירוטסיהה" .(2000) לכימ ,לקנרפ 1 

תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה ,רוטקוד ראותל רוביח ."לארשיב 
.ביבא־לת 
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