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,היצזילבולג לע "!?וישכע הספילקופא" 
*תורחא תורצו תחנ רסוח 

ץיבוקרב הצינ 
 **

הלאשב דקמתמ םהינימל םיטסילבולגה ןיב םויכ םישטינה םיברה םיחוכיווה ןמ דחא 

אמש וא שדח ןדיעל תישונאה הרבחה תא ודיעצה ןכא ןורחאה רושעה לש םייונישה םא 

ילואו ,שדח לוגלג לע םירבדמ םינושארה 1."תרדא יונישב תרבג התוא"ב השעמל רבודמ 

תויתמרדה תועדוהל לוטיבב םיסחייתמ םינורחאה וליאו ,תישונאה היצולובאב ,ןורחאה ףא 

תוחכוה םיאיבמ הלאו הלא .הציק לע םיזירכמה (םמצע םעטמ) "הירוטסיהה ירש" לש 

חיכוהל תנמ־לע תורחאו הלא תועפות לע םיעיבצמו ,םינוש םינותנמ םינותנו תוירפסמ 

2.תחצינ הרוצב םתדמע תא 

אצויש הז אוהו ,הברהב רעוס ,ףסונ חוכיו םייקתמ "שדחה ןדיעה" ישנא ברקב ךא 

ןיבל םיכרבמה ןיב חוכיווה והז .יתרבחהו יטילופה הלועפה הדש לא הימדקאה תולובגמ 

םיאור ,וז תרבוחב ורמאמב ץצוח אצוי בהנש הדוהי םדגנש ,םינושארה .םיללקמה 

עיבצמ (2000)ןמדירפ ,המגודל .ישונאה ןימל עפשו הכרב איבמש ךילהת היצזילבולגב 

היצזיטרקומד ידיל םג םיאיבמה ,עדימהו היגולונכטה לש היצזיטרקומד לש םיכילהת לע 

תוקסעב תופתתשהה תויורשפא תא םיביחרמו ,תויוכמסה רוזיב לשו תוטלחהה תלבק לש 

,ודידל ,היצזילבולגה .תושדחה תרושקתה תויגולונכטל תושיגנ ול שיש ימ לכל תויסנניפ 

םג המחלמה ריחמ תא הלעמ תילכלכה היצרגטניאהש םושמ ,תומדא ילע םולש ןיכשת םג 

תא האטבמ" היצזילבולגה ,ללכב .הירוטסיהב םידקת רסח ןפואב םיחצונמל םגו םיחצנמל 

יברו רתוי םיבוט םייחל תיסיסבה הקושתה וז .םדאה ינב לש רתויב תוקומעה תופיאשה 
םיאור ,םתדמע תא הנמאנ גציימ בהנשש ,םינורחאה .(269 'ע ,םש) "...רתוי תויורשפא 

לש יביטמיטלואה ןוחצינהמ האצותכ .םעפ־יא בוט היהש המ לכ לש סרהו ןברוח ךא הב 

הנבומב הקיטילופה ,תיתרבחה תוירדילוסהו יתרבחה םקרמה םיסרהנ ,ילבולגה ןוהה 

רוקמ תא םידבאמ םישנא ינוילימ ,תוררופתמ תוליהק ,רכה ילבל דע תקחשנ יסלקה 

.קתע ןוה םירבוצ טעמ־יתמש דועב דבלב םירוריפב םיכוז םירחאהו ,םמחל 

יהמ :ןוגכ ,דוסי־תולאש יבגל רושיגל םינתינ־יתלב תופקשה ירעפב רבודמ ,ןכא 

הביט המו ,תוריח תמועל ןויווש תמגוד ךרע לש ולקשמ תויהל ךירצ המ ?הבוטה הרבחה 

עדמה דרשמ ידי־לע ןמוממש ,היתוכלשהו היצזילבולגה לע רתוי לודג רקחממ קלח וניה ,דז רמאמ *. 

.עבש־ראב ,ןוירוגךב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה ** 

.םיירקיעה תקולחמה יווק תא תורתאמו היצזילבולגב ןוידה תא תופממה תובר תוריקס םויכ תומייק 1 

 •Bartleson, 2000; Hay <fc Marsh, 2000b; Held et al., 1999; Sklair, 1999 :לשמל ,ואר

המואו ורבלא תא תונמל ןתינ ־םיטסילבולגרפיה" םינוכמה הלא לש םיקהבומה םיגיצנה ןיב 2 

(Albrow, 1996; Ohmae, 1995), ,םתמועל .(1993) המיוקופו (2000) ןמדירפ תא ןבומכו 

 (Hirst <fe Thompson, 1999; Scott, 1997; Weiss, 1998) סייוו טוקס ןוספמות ,טסרה

.ינקפסה וקה תא הנמאנ םיגציימה םע םינמנ 
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בורל החוורה ברימ תא וחיטביש םייטילופה םירדסהה םהמ ?ינויווש־אל םלועב תוריח לש 

לש ומוקמ תויהל ךירצ המו ?םיירסומ םיחנומב קושה לע בושחל ןתינ דציכ ?םדאה־ינב 

?הלא תומלידמ תחא לכב קושה 

ינשל תופתושמש תודחא תוחנה ןיעה ןמ ריתסמ חוכיווה טהלש הלגמ ףסונ טבמ ךא 

בהנשש ,(2000)ןמדירפ סמות לש ורפסב שמתשא ,הלא תוחנהב ןוידה ךרוצל .םידדצה 

יילע ,הז םע דחי .ןאכ םסרפתמה בהנש לש ורמאמבו ,ולש אתגולפ־רבכ וב רחב ומצע 

.תודמעה יתש ןיב יסיסבה לדבהה תא שטשטל לוכי וניא םיינשה ןיב ןוימדהש ןייצל 

דחא לכש הדמעב אוה לדבהה .ללוש ינשהו בייחמ ןושארהש ךכב קר הצמתמ וניא לדבהה 

.וניתוזוחמב םג תטלשה הסיפתל הכפהנש ,תילרביל־ואינה םלועה־תסיפתל סחיב קיזחמ 

.היתודוסי תא רערעל הסנמ ינשהו ,הקוזיחל ךבדנ דוע ףיסומ ןושארה 

וניאש הזכ ,םלוע־ירדס הנשמש ךילהת היצזילבולגב םיאור ןמדירפ םגו בהנש םג 

תא ריהבהל תנמ־לע עבטה־ינתיא לש תורופטמל ךרצנ ףא בהנש .הנכ לע ןבא ריאשמ 

,ןכא ."חורה םע לוח לש הנויד ומכ ענ" ילבולגה ןוהה :ךילהתל סחיימ אוהש המצועה 

.הבוט הקלח לכ סורהל הכרדב הרצועל רשפא־יאו ,הנוידה לש הכלהמב טולשל רשפא־יא 

לשו תוינרדומה לש שדח לוגלגב וא ךשמהכ ,היצזילבולגה ,םיבייחמה לצאש אוה ןיינעמה 

דוגינ לש םיסחיב דמוע ןורחאה הזשכ ,עבטה תויבב ךישמהל הרומא ,המדקה טקיורפ 

תספתנו עבטה־ינתיאל המודמ המצע היצזילבולגה בהנש לצא וליאו ,תישונאה תוברתל 

עבט ןיבש םיסחיה תא םתסיפתב םג המוד םיינשה לש םתדמעש ,ןאכמ .תוברתה ביואכ 

.ףוס ול ןיאש טקילפנוק לע םיססובמה םייבטוק םיסחיכ תוברתל 

וב םיאורו ,היצזילבולגה לש ילכלכה דמימה תא ןוידה זכרמב םידימעמ הז םגו הז םג 

םיכוז םה םא ,םירחאה םידממה לכשכ ,ידבלבה אל םא ,ךילהתה לש יזכרמה עונמה תא 

הדימב תססובמה הזת םנמוא גיצמ ןמדירפ .דבלב םיחפסנ לש דמעמ םילבקמ ,תוסחייתהב 

בהנש לצא וליאו ,(תרושקתה תייגולונכטב םייונישה) יגולונכט םזינימרטד לע הבר 

תורזגנה תורומתה םיינשה לצא ,הז לדבהל רבעמ ךא :ילבולגה ןוהה אוה ירקיעה ןקחשה 

,תחאה הסרגב ,"רתוי םיבוטה םייחה" תא תורשפאמש הלא ןה הלכלכה לש היצזילבולגהמ 

יאדוובו ,(458 'ע ,בהנש)"םירשעה האמה לש םילודגה עורה ישעמ" ירוחאמ תודמועש וא 

.תרחאה הסרגב ,תחאו םירשעה האמב ושעיי דועש הלא לש 

רתאל תורשפא ןיא ,תינללוכ הכ הרוצב גצומו לוכי־לככ ספתנ ךילהתה רשאכ ,ןכא 

ףידעה בצמה םצעבו ,ךרוצ ןיא םג ןמדירפ לצא .תישממ תודגנתה לש םינכוס וא תוריז 

קר םילעופה הלא :םיגוס השולשמ םה םידיחיה םידגנתמה .תודגנתה רדעה אוה םלוכל 

האנהה־תובוט תא םהמ הענמ היצזילבולגהש םושמ םייתצובק וא םיישיא םיסרטניא ךותמ 

םייטסילופופ םיאקיטילופ :תיטסילופונומה הנידמה תוסחב ואצמש רשועהו חוכה תורוקמו 

םיביבחה ,םינורחאהו :תירבה־תוצראב ןנקויב טפ וא תפרצב ןפ־הל ירמ ןדכ םייגוגמדו 

םוש חסנל אל םג ךא ץורימב ףתתשהל םילגוסמ םניאש הלא לכ םה ,תוחפ דוע 
תיראש תא ותרכי ,העישפל ורכמתי אלא דגנ תכמ וחתפי אל" הלא .דגנ־תייגולואידיא 

םהל ןיא .םהל שורדש המ לכ תא םיבנוג טושפש תיבה ירסחל ופרטצי ...םשגה תורעי 

.(259 ,2000 ,ןמדירפ)"הנעמ אלל תופיאשו םיכרצ קר .טספינמ אלו םילגד 

לכ רדעהב ,ותסרגל םאתהב ,ןכא .אצומ וניא ךא תודגנתה שפחמ בהנש וליאו 

ךפהמה לוכי־לכ לש דמעמ רבצש ןוהה לש ותוקמקמח לשבו ,תיתרבח תוירדילוס 

ןכאש םיטעמ תודגנתה־יסיכ םתוא .העושיה אובת ןכיהמ תוארל םג רשפא־יא ,םלוע־ירדס 
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אל ירה ,תיאמצע תרושקת לש םיימואל־לע םיפוג וא םדא תויוכזל םינוגרא ןוגכ ,ורצונ 

ומצע בהנשש יפכ ,הרציי המצע היצזילבולגהש םיילוחל הפורת תתל תנמ־לע אלא ואב 

;תיתימא תודגנתהל לאיצנטופ תווהל םילוכי םהש בושחל ונל לא ,ךכמ רתוי .ןייצמ 

בהנש םא ,ךכ .(458 'ע ,בהנש)"היצזילבולגה לש ינייתפה דצה תא םיקזחמ" םה ,ךפיהל 

דצה לש הז דצב הז םמויקב הצמתמ הז ןפ ,היצזילבולגה לש יטקלאידה ןפה לע רבדמ 
רורב ירה םירבדה לש וזכ הגצהמש אלא .היצזילבולגה לש ינייתפה דצה לשו ינאכדה 

־הקוק תרוצב) םעטו עבצ תפסותב ,רזפמ ןושארהש ןשעה־ךסמ אלא וניא ינשה דצהש 

לע רבדמ ןכא בהנש םא הלאשה הלוע ןאכמ .(ינגומוהו יחטש רודיבו רגרובמה ,הלוק 

וא םימילשמ םיסחיב םייוצמה םידדצ לע אמש וא םייטקלאיד םיסחיב םייוצמה םידדצ 

תורשפא האור וניא בהנש יכ יתנעטש רורב הז םע דחי .הז םע הז םייחרכה וליפא 

ףאושה ףירח םושיא־בתכ ,דניה ומצע ולש ,רסמהש םושמ תילסקודרפ ,דגיה תודגנתהל 

התייה רוקמב) תרבודמה ותרוצב ןהו הבותכה ותרוצב ןה ־ טסקטהש ,ןאכמ .ןוקית ללוחל 

.תודגנתה לש הקיטקרפ ומצעלשכ הווהמ - (תיבמופ האצרה וז 

ןה ,ןאכ ןהילע יתעבצהש יפכ ,היללושלו היצזילבולגה יבייחמל תופתושמה תוחנהה 

הניחבמ ןהו תיטרואית הניחבמ ןה תויתייעב ןה יתנעטל .תויתייעבכ תאצומ ינאש הלא 

םינפואבו תונוש תוריזב שחרתמה ידממ־בר ךילהת ,דניה היצזילבולגה ,תישאר .תיטילופ 

,םייטילופ ,םייתרבח - םיכילהת יוביר אלא ,דיחאו דחא ךילהת ,דגיא היצזילבולג .םינוש 

םניב ןילמוג־יסחיב םייוצמו הז דצב הז םישחרתמה ־ םייגולואידיאו םייתוברת ,םיילכלכ 

בצקבו תונוש תודימב אלא ,הדיחא הרוצב םישחרתמ םניא הלא םיכילהת .םמצע ןיבל 

םירחאה לע דחא טביהל וא ךילהתל תופידע ןתונה חותינ לכ םג ןכל .ןמזבו בחרמב הנוש 

לש ןתובכרומ תא הווסמ (ילכלכה וא יטילופה ,יתרבחה ,יתוברתה טביהה הזש ןיב) 

,לשמל .(Hay Marsh, 2000a; Mittelman, 2000 :םג ואר) הנממ םלעתמו תורומתה 

לש היצזידוירפה תלאש תא הנוש הרוצב ןוחבל ןתינ יזא םיטביהה לולכמל םיסחייתמ םא 

ןתינ םיבלש וליאו הליחתה איה יתמ הלאשב ןיידתהל ךישמהל םוקמב .היצזילבולגה 

ןוהה לש היצזילבולגה תא ןחבנ םא תונוש תובושת תתל לכונש ןכתיי ,ךילהתב תוהזל 

לש םינושה םידממה ,ךכ לע ףסונ .תויתרבח תועונת לש וא הריגהה לש וז תמועל 

תדמועה המישמה ,ךכ .תונוש תויתרבח תוצובק לע הנוש ןפואב םילעופ היצזילבולגה 

תא םיחנמה םיללכה תא ןיבהל ונל ורזעיש םייטילנא םילכ חתפל תוסנל איה ונינפב 

ןתיא דדומתהל לכונש תנמ־לע ,היתוכלשה ללש לע ,וז תבכרומ הקימניד לש התלועפ 
.היוארה הרוצב 

תומאתה־יאו םיסקודרפ ,תוריתס :ירקחמ םוי־רדסל תועצה 

,תויגוס שולש תוחפל דימעהל שי ירקחמה םויה־רדס לע .הטושפ הניא המישמה 

ןיב םימייקתמה םיידדהה העפשהה ינפואו םיסחיה איה הנושארה .וזל וז תיטילנא תורושקה 

שי .הקיטילופל ןוהה ןיב תמייקתמה הדרפהה לע דמוע בהנש ,לשמל .םינושה םידממה 

םיביתנה תא הוותמו רשפאמש הז אוה יטילופה דציכ תוארהלו םירשקה תא הרזחב תווטל 

תופרטצהל תוולתמה תוילכלכה תובטהה לע וא ןוהה לע תורחתה דציכו ,ןוהה תומירז לש 

תוריתסה איה היינשה היגוסה .יטילופה הנבמה לע העיפשמ םיירוזאה םישוגהמ דחאל 
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לשבו םינושה םידממה לש תונושה תוקימנידה ללגב תורצונה תויבקעה־יאו תוימינפה 

ןיב תרבחמ תישילשה היגוסה .תונוש תודימבו הנוש בצקב םישחרתמ םהש הדבועה 

דציכ ־ תויתרבח תוצובק לש ילודיבה יתרבחה םוקימל ןתוא תרשקמו תונושארה םייתשה 

תונוש תויתרבח תוצובק לע היצזילבולגה לש םינושה םיכילהתה םיעיפשמ םינפוא וליאבו 

5.םלועב םינוש םירוזאב 

םייק םהבש םירתאה תא תוהזלו תודגנתהה תויורשפא תא רתאל שי וז תובכרומ ךותמ 

תודגנתהה תלועפ םג ,תומר המכב תשחרתמ היצזילבולגהש ןוויכמ .הרומתל לאיצנטופ 

,ןכ־ומכ .תילבולגה המרבו קושה תמרב ,הנידמה תמרב :תומר המכב תושעיהל הכירצ 

איה ,רמולכ ,הל ץוחמ ןהו היצזילבולגה תרגסמב ןה תושעיהל הלוכי תודגנתהה תלועפ 

קבאמל םהב שמתשהל ןתינ רשאו תקפסמ המצע היצזילבולגהש םילכה תא לואשל הלוכי 

לש ןוזח םיעיצמה םייפולח קחשמ יללכ חסנלו םילכה תא רובשל הלוכי איהו ,המצעהלו 

:ןוסטרבור דלנור לש וירבד תא ץמאל העיצמ ינא ןכל .היצזילבולג אלל םלוע 

 Thus, the necessity is to display as fully as possible the extent

 of the complexity before we begin to engage in practices of

 simplification... we should begin with the task of complexification

 before we engage in the task of simplification. (Robertson <fc
 Khondker, 1998, 27)

יתש תרזעב ,םייללכ םיווקב ןודא םיאבה םירבדב ?רבדה תא תושעל ןתינ דציכ 

םיסחייתמ רשאכש הארא תישאר .הלא תויגוס תרזעב בושחל ליחתהל ןתינ דציכ ,תומגוד 

םישנ תוצובקש םייונישה לש תבכרומ הנומת תרייטצמ ,היצזילבולגה יכילהת לש לולכמל 

הניה הלא םייונישב הכורכה תוימינפה תוריתסה תנבה .םלועב םינוש םירוזאב תורבוע 

היצזיטרקומדה ךילהת אוה ינשה אשונה .קבאמו תיטילופ הלועפ לע הבישח םשל תינויח 

לש האצות וניה הז ךילהת םג .םיעשתה תונש דע ךשמנו םיעבשה תונש עצמאב לחהש 

יוורו תויבקע רדענ אוה םגו ,היצזילבולגה לש םינושה םיטביהה ןיב םיבכרומ םיסחי 

יד ןיאש ןעטא רמאמה לש ןורחאה קלחבש םושמ ונניינעל בושח הז אשונ .םיסקודרפ 

.תילבולגה המרב םג הב קוסעל שי אלא ,הנידמה תמרב היצזיטרקומד לע רובידב 

םישנו היצזילבולג 

לש רבעמהו רוצייה לש היצזילבולגה :םה הז רשקהב םתוא ןוחבל שיש םיכילהתה 

םישנ תועונת לש היצזילבולגה :אוצייל תדעוימה היישעתל ישילשה םלועב תובר תונידמ 

םינוגרא לש םויה־רדסל םישנה תויוכזו םדאה תויוכז לש אשונה תיילע :םישנ ינוגראו 

- (structural adjustment)"ינבמה יונישה" תוינידמב תוכורכה תורומת ןכו :םיימואלניב 

.הדובעה קוש "תשמגה"ו החוורה־תנידמ םוצמצ ,ירוביצה רזגמה לש ולקשמ םוצמצ 

הקירמא תונידמב :םלועב םירוזאה לכב תונוש תומצועב םישחרתמ הלא םיכילהת 

הרזעלו תואוולהל יאנתכ עבטמה ןרקו ימלועה קנבה ידי־לע תופכנ ןה היסאבו תיניטלה 

בלה"תמושתב וכז אל יתעדלש הלא תא ןאכ הגיצמ ינא ךא ,םיפסונ םיבושח םיאשונ שיש ןבומ 3 

.היוארה תירקחמה 
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469 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

־ואינה היגולואידיאהו תוינידמה לש יוטיבה ןה הקירמא ןופצו הפוריא תונידמב ;תיסנניפ 

תועפשה לש תבכרומ הנומת הלוע ,םיכילהתה ללכ תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ .תוילרביל 

םוי־רדס לש חוסינ תושקמ ,דחא דצמ ,הלא תוריתס .תונוש םישנ תוצובק לע תורתוס 

לש היינבה ךילהת לש היצזיטרקומדל תורשפא תוחתופ ,רחא דצמו ,ףתושמ יטסינימפ 

.יוכידו הרדה ,גרדמ ןוגכ םיאשונ םע תידימת תדדומתמה תוירדילוס תריצילו םויה־רדס 

םיעגפנה םה םישנה בור וקסעוה םהבש םידיקפתהו םיפנעה ,םירזגמהש ןוויכמ 

ןושארה םלועה תוצראב תולטבומה םישנה רועיש ,היצזילבולגה יכילהתמ םיירקיעה 

לש ותודיינ .תיתועמשמ הרוצב הלוע קוש תלכלכל תיזוכיר הלכלכמ ורבעש תורבחבו 

תומוקמ תרבעהל הכילוה ,הלוז הדובעה םהבש תומוקמל רובעל ול תרשפאמה ,ןוהה 

תוצראל ליטסקטהו הקינורטקלאה יפנעב רוצייה־ספב "lower end"־ה לש הדובע 
הבילה־תוצראב םידבועה דמעממ תולטבומה רועישב היילע איה האצותה .הירפירפה 

החוורה ינונגנמו הנידמה .ישילשה םלועב םישנל תנגומ־אלו דחוימב הלוז הדובע תריציו 

תא וקפיסש םהו ,ברעמה תוצראמ לודג קלחב םישנ לש רתויב לודגה קיסעמה םניה 

החוורה יתורישב םיצוציקה ."םיבוטה םיבו'גה" הנוכמש המ לש רתויב לודגה רגאמה 

םישנה ברקב תולטבומה רועיש תא ולעהו םהב רכינ םוצמצ ידיל ואיבה הנידמה ינונגנמבו 

לש ןקלחב ןכ־םג לפונש ,"םיערה םיבו'גה" רגאמ הלע הז תמועל .ינוניבה דמעמהמ 

,קוחרמ קווישבו תוריכמב ,ןוזמה ףנעב ,םיתורישה רזגמב תויוצמ הלא תוקוסעת .םישנה 

קודה חוקיפב םג אלא ,תיתקוסעת תוביצי־יאבו ךומנ רכשב קר אל תונייפאתמ ןהו 

,בורל תולוכי ןניא ןושארה םלועה תונידמ .הימונוטוא לכ רדעהו היצזיטרדנטס ,ינרדוחו 

התוא ךופהל ןיידע תולוכי ןה ךא ,תיתועמשמ הרוצב הדובעה תא ליזוהל ,תונוש תוביסמ 

.ןוהה יבגל ןהלש תויביטקרטאה תא ריבגהל תנמ־לע םיקיסעמה תניחבמ רתוי "השימג"ל 

ירדסה תחימצ בקע (underemployment) הקוסעת־תתה ירועישב היילעב םיזוח ונא ךכ 

,תינמז הדובע ,םדא־חוכ תורבח ךרד הקסעה ןוגכ ,"םייטסידרופ־רתב" םישדח הקוסעת 

תוקסעומה םישנה רועישו ,המודכו תיבהמ הדובע ,ןלבק ךרד הדובע ,תיקלח הדובע 
םג תבחרתמ ,םיפוכתה םיילכלכה םירבשמה םע ,תעב־הב 4.הדמתהב הלוע הלא םינפואב 

,םירחאו יקסריבס) םישנ לש הובג רועישב דימת הנייפאתהש ,תילמרופ־אלה הלכלכה 

.(Moghadam, 1999; Sparr, 1994 ;סופדב ,ןימינב ;2001 

םלועמ היה אל יטסידרופה רדסהה :היצזילבולגה ירקבממ החכשנש הבושח הדבוע ריכזהל שי ,השעמל 

יפכ ,עסושמו לצופמ ,חלופמ הדובעה קוש היה ,יטסידרופה "בהזה רות" תפוקתב םג .ילסרווינוא 

Edwards, Reich Sl Gordon,) םיעבשה תונשב רבכ ויתימעו סדראודא דר'ציר תאז וראיתש 

תמרב תדמתמ היילע םע יתקוסעת ןוחטיבב וכזו םייטסידרופה םירדסההמ ונהנש ימ .(1975 

םימלש םירזגמ ומייקתה םדיצל .םירגהמ־אל םינבל םירבג רקיעב ־ "םידבועה תלוצא" ויה הסנכהה 

ונהנ ןהמש תונגהב וכז אלש - תוצובקה לכמ םישנו םירגהמ ,םיטועימ - םינגרואמ־אל םידבוע לש 

ושוריפ "הדובעה קוש לש היצזינימפ" הנוכמה ךילהתה .הבילה־רזגמב וקסעוהש םינגרואמה םידבועה 

םישנ תדובע לשו ללכב ילאירפירפה רזגמה לש םינייפאמה תא תולבקמ תודובע רתויו רתויש םצעב 

"more and more workers are being treated as women have been treated :טרפב 

 (165 ,1999 ,historically" (Brush,
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םיכורכה םיכילהת םג וחתפתה ,םישנ לש הקוסעתה יסופדב םייונישל ליבקמב 
םינוגרא לש םויה־רדסל הלע םישנה תויוכז לש אשונהו ,םישנה תעונת לש היצזילבולגב 

םיימואלניב םישנ ינוגרא לש תיביסמ הלודש תוליעפ לש האצותכ .םיבר םיימואלניב 

םישישה תונשב לחה ולבקתה ,ימואלניבה הדובעה ןוגראו תודחואמה תומואה ןוגרא לומ 

המיתחה בצק .טרפב הדובעבו ללכב םישנ ןויוושב תועגונה תוימואלניב תונמא המכ 

וריבעה תובר תונידמש התייה האצותהו ,דחוימב הובג היה ןרורשאו הלא תונמא לע 

הקיקחה תא וקימעה תורחא תונידמו ,הקוסעתב םישנ ןויוושב תעגונה הקיקח הנושארל 

ידרשמב תויתלהנמ תודיחי תונידמה לכב טעמכ ומקוה ליבקמב .הז אשונב תמייקה 

םישנה דמעמ םודיק ןתרטמש תובר תויטרקורויב תויצקנופו ירוביצה ןונגנמבו הלשממה 

 (1999 ,Berkovitch). םיקלחב התע תוגוהנה תושדחה הקוסעתה תוקיטקרפש ,אקע אד

הבש הפוקת התואב תוגוהנ ויהש הלאמ תיתועמשמ הרוצב תונוש הדובעה קושב םילודג 

רשאו הדובעה קושב הלועפל תונושה תויגטרטסאה תא המדיקו םישנה תעונת החסינ 

תושיגנב ,תנקתמ הפדעהב ודקמתה הלא תויגטרטסא .הדובעה תקיקח הססבתה ןהילע 

לפטל ודעונ הלא תוינכות .םודיקבו םיאנתב ,רכשב ןויוושבו ,םייתרוסמ־אל תועוצקמל 

הדובעה םוקמב תישענ הדובעה ובש ,םידיחא הדובע יזוח לע תתשומה קושב תוילפאב 

תועבונ םידבוע ןיב תונחבהה ובש יטסידרופ־רתב הדובע קושב אלו ,תויטרדנטס תועשבו 

ךכ .(Jenson, 1996) ילמרופ־אל הדובע קושב אל יאדוובו ,הדובעה הזוח לש ועבטמ 

,הליעי תויהל היושע התייהש הדובעה קושב ןויווש ןעמל קבאמל תראופמ תכרעמ הרצונ 

- יטסידרופה ,ילמרופה ,ירוביצה הדובעה קוש ־ הל תיטנוולרה קבאמה תריזש אלא 
.תמצמטצמו תכלוה 

לש (commodification) הרחסה ידיל םיאיבמ החוורה־תנידמ לש םיתורישב םיצוציקה 

םיתורישה ,םירחאה יבגל וליאו ,קושב םתוא תונקל םילוכי םיעצמאה ילעב .םיתורישה 

תונבה :םישנה לש ןלופיטל השעמלו ,החפשמה לש התוירחאל ,יטרפה םוחתל םירבעומ 

תויחאהו תוהמיאה ,(לעבה ירוהב תולפטמה) תולכה ,(םישישקה םירוהב תולפטמה) 

םיתיעל .םישנ ידי־לע םיקפוסמ םה ,קושב םישכרנ םיתורישה רשאכ םג ךא .תורוכבה 

תונידממ תורגהמ םישנב רתויו רתוי רבודמ םויכ ךא ,הנידמ התוא תונב םישנב רבודמ 

הדבועה ללגב רצונ ןושארה םלועב החפשמב תילופיט הדובעל שוקיבה .ישילשה םלועה 

דמעמהמ םישנ תאיצי לש רבגתמ ךילהת שחרתמ החוורה יתורישב םיצוציקל ליבקמבש 

לוטיל תורומא ויה "יעבט" ןפואבש ,"תולפטמ"ה ,ךכ .ןתיבל ץוחמ רכשב הדובעל ינוניבה 

ןורתפה .וז הדובעל תויונפ ןניא ,ןהמ המצע תא הררחש הנידמהש תולטמה תא ןמצע לע 

הדובעה־תריגה תרגסמב שחרתמ הז אוביי .תורחא םישנ לש אוביי אוה אצמנש 

לא ינשה םלועה היהש הממו ישילשה םלועהמ הדובע־תריגה לש םילג םתוא ־ תילבולגה 

קוח הוויה לארשיב) תטלוקה הנידמה לש הרושיאבו הדודיעב םא ןיב ,ןושארה םלועה 

הנכמ דלי'צכוה ילראש העפותה הרצונ ךכ .ואל םא ןיבו (ךילהתב יזכרמ ףחד דועיסה 
:"הבהא לש היצזילבולג" 

,תודחא תוילוח תלעב תרשרשמ תבכרומה לופיט לש היצזילבולג [יהוז] 

לצונמ הלש ףדועה ךרעהש הריחס הדובעל םיכפהנ לופיטהו הבהאה הבש 

תרגוב תוחא הנושארה הילוחב :ךכ תיארנ תיסופיט תרשרש .םימעפ המכ 

היינשה הילוחב .םינטקה היחאב תלפטמ ישילשה םלועב היינע החפשמב 

הרגיהש תרחא השיא לש םידליב תלפטמו תנמואכ תדבוע החפשמה םא 
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הידליב םש לפטל ידכ - תישילשה הילוחה וזו - ןושארה םלועה תנידמל 

Hochschild).5, 2001) הרישע הנבל השיא לש 

םישנה ןיב םיסרטניא ידוגינ וכותב הנבמ וללה םיכילהתה לולכמ דציכ רורב םג ןאכמ 

ןהלש הדובעה תולעש לככו ,תועש רתוילו תונימז תולפטמ רתוי שיש לככ .תונושה 

ןתחפשמש ידכ הדובעל תאצל תולוכי ןושארה םלועהמ רתוי תובר םישנ ןכ ,רתוי הכומנ 

תועש תשרודה הריירק חתפל ולכוי ןמצע ןהש ידכו ,רתוי ההובג םייח תמרל עיגהל לכות 

ןהש ידכ ־ רוציקב ;תיטילופ וא/ו תירוביצ הדובעל רסמתהל ףא ילואו תובר הדובע 
תוריכב תודמעל העגהו תובלתשה לש (ילרבילה) יטסינימפה יוויצה תא שממל ולכוי 

הובגהו ינוניבה דמעמהמ םישנ ןיב דימת םייקתה הז םיסרטניא דוגינ .ירוביצה םוחתב 

התע ,ינתאו ידמעמ ןויבצ ול היה רבעבש דועב ךא ,ןהלש תולפטמהו תיבה־תורזוע ןיבל 

.ילבולג דמימ םג לבקמ אוה 

םידע ונא הפ םג ?ישילשה םלועב םישנ לע רוצייה לש היצזילבולגה לש תוכלשהה המ 

ישילשה םלועב תונוש תוצראל םיבר רוציי ירתא תרבעה .היצזילבולגה לש סונאי ינפל 

רכשב הקוסעתל תויאלקח תודובעמו ילמרופ־אלה רזגמהמ םישנ לש רבעמל הליבוה 

תנייפאתמה ,םישנ תקוסעת לע הבר הדימב וססבתה הלא םילעפמ .ילמרופה רזגמב 

םודיק תויורשפא רדעהו םייתואירב םינוכיס ,רתויב ךומנ רכש ,תוצירע חוקיפ תוטישב 

תועש הרשע־הנומש תודבוע" ןה יכ ורמאמב ןייצמ בהנשש םישנה הלא 6.יתקוסעת ןוחטיבו 

םישנה לש ןבוליש ןפואב תקסועה תורפסהמ לודג קלח ,ןכא ."דיבריאב תורפתמב םויב 

תחיתפ םעש הדבועב דקמתמ תילבולגה תיטסילטיפקה הלכלכב ישילשה םלועהמ 

תנעשנו תרזענה ,תיטסילטיפקה לוצינה תטיש םג תלפכושמ ,רכשב הקוסעתה תויורשפא 

.תוילכאירטפ הטילש תוטיש לע 

לע תרוקיבב תאצל תורקוח ולחה תונורחאה םינשב ?רופיסה םכתסמ הזב םנמואה ךא 

,"ישילשה םלועב םישנ" תינגומוהה הירוגטקב שומיש ושעש םיינבמ־ ורקמה םירקחמה גוס 

םינוא רסחו ליבס ןברוקל ןתכיפה ךותו ןהיניב םייתועמשמה םילדבהל תוסחייתה לכ אלל 

בציע ובש ןפואהמ תמלעתמ וז השיג .היכראירטפהו םזילטיפקה תוחוכ ידיב קחשמ ילכלו 

תוליעפ תונכוס םישנ ויה ובש ןפואהמו ,תוירדגמה ןהיתויוהז תא םישגה לש םייחה־ןויסנ 

הלא דציכו ,תוירדגמ תויוהז לש תויתרוסמ תורוצ ןיבל ןוהה רבצה ןיבש ןילמוגה־ירשקב 

7.ןמצע תודבועה םישנה ןוניכלו ןתמו־אשמל חתפ תוחתופ 

םא ,םידליב לופיטב רשאמ רתוי םילוחבו םיכנב ,םישישקב לופיט תדובעב רבודמ ץראבש ןייצל שי 

,"הבהא לש ,דיצזילבולג" ,ןיזק הנרוא לש הרמאמ םג ואר .לטובמ וניא הלא לש םרועיש םג יכ 

.6.3.2000 ,ץראה 

ןהילאש) אוצייל היישעת לע תססובמ ןתלכלכש תונידמב הקוסעתה יסופד לש תיתיצמת הריקס 

,םינורחאה םירושעב ולחש םייונישה לשו !ןהלש רוצייה ירתא תא תוריבעמ תוימואל־ברה תורבחה 

.Elson 8c Pearson, 1981; Pearson, 1998 :לצא ואר 

ןאיד .ןוסריפ תורל םיל הדניל ןיב להנתמה ןוידב אוצמל ןתינ חוכיוול רתויב בוטה יוטיבה תא 

תויטסימיספה תורקבמה ברקב ןוטה תא ןתנש רמאמה תא 1981 תנשב ומסרפ ןוסריפ תורו ןוסלא 

 (1981 ,Elson <fe Pearson). הפירח תרוקיב המסרפ םיל הדניל (1990 ,Lim), םינש הנומשו
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חיש־וד ולהינ (Fernandez-Kelly 8l Wolf, 2001)ילק־זדננרפ הישירטפו ףלוו הנאיד 

תבלשמה ,היצזילבולגה םא הלאשב תודקמתה ךות ,Signs תעה־בתכ יפד לעמ הז אשונב 

םישדח םילכ םישנל תקפסמ םג ,רכשב הדובעה קושל ישילשה םלועהמ םישנ לש תוסמ 

ופידעה םישנש תאצומ ,לשמל ,היזנודניאב םישנ לע הרקחמב ,ףלוו 8.היכראירטפב קבאמל 

הרשפא העונצה הסנכההש םושמ רקיעב ,זרואה תודשב הדובעה לע תורפתמב הדובעה תא 

תורענה לע ץחל םנמוא לעפומ םימיוסמ םירקמב .ןהיתוחפשממ תואמצע לש המ־תדימ ןהל 

ןממל ,החפשמב ךומתל תנמ־לע םילעפמב רכשב דובעל םתחפשמ ינב ידי־לע תוריעצה 

םישנה םירחא תומוקמב ךא ,החפשמ םיקהל םהל רוזעלו םהיחא לש םידומילה תא 

תואמצעל ךרד ךכב םיאורה ,םירוהה תודגנתה תורמל וז תורשפאב תורחוב תוריעצה 

.(Wolf, 1992) םהיתונב לש (היוצר־אל) 

ררחשמ לאיצנטופ שי יטסילטיפק קושב רכשב הדובעל םא היגוסב ןוידה תרגסמב ,ןכא 

הלאשה ביבס הבר הדימב םיבסנ םיחוכיווה בור ,לוצינו יוכיד לש תפסונ ךרד וז אמש וא 

חוכ תא הריבגמ וז הטילש םאו ,הדובעהמ ןתסנכהב הטילש םישנל שי הדימ וזיאבו םא 

שי רכשב הדובעל ,ןוסריפ תנעוט ,הז םע דחי .הל ץוחמו החפשמה ךותב ןהלש חוקימה 

לש תוינשדח תויגטרטסא תחימצל םידע ונא תונורחאה םינשה םירשעב .תופסונ תוכלשה 

,תודבועכ ןהו םישנכ ןה ,ןהלש םיסרטניאה לע הנגה םשל תודבוע םישנ לש תויונגראתה 

תומילאו תינימ הדרטה ,הדובעב תוחיטבו תואירב ,הדובע יאנת ,רכש :ןוגכ םיאשונ ביבס 

,תונכרצ יאשונ ,תיטילופו תיחרזא תופתתשה ,ןוירפ תויוכז ,הדובעה םוקמבו תיבב 

תופתתשה םג ומכ ,םילעפמב הקוסעת ,ךכ לע ףסונ .הדובעה םוקמב הרשכהו הלכשה 

הלועפל סיסבה תא םישנל תוקפסמ ,תיביטקלוק תוליעפבו הסנכה ירציימ םיטקיורפב 

.ןהלש היחמה יאנתו םייחה־ ןויסנ לש שדחמ בוציע םשל שורדה ןויסינה תאו תיביטקלוק 

רכש לש םיאשונב םיגשיה לש םיחנומב קר לעפמה תמרב קבאמה תא טופשל רשפא־יא 

תלוכיה דחוימב ,וב םיברועמה לש תולוכיה חותיפל ךרדכ ותוא טופשל שי .הדובע יאנתו 

.(Pearson, 1998) תימצע תונגראתהל 

םישנ תוצובק ןיב םירעפה תלדגה ידיל האיבמ היצזילבולגה ,דחא דצמ ,םוכיסל 

התע ףסונ תונוש תוינתא תוצובקמו תודמעממ םישנ ןיב םדוק ויהש םירעפל .תונוש 

,םיבחרתמ ישילשה םלועהמ םישנל ןושארה םלועהמ םישנ ןיב םירעפה .ימואלניבה דמימה 

ןבצמ תערהל קודה רשקב ךורכ תונושארה הלא לש ןדמעמב רופישה םימיוסמ םירקמבו 

תונגראתהה תלוכי הלוע ,ןאכ וראותש םיכילהתה תובקעב ,רחא דצמ .תונורחאה לש 

הז ךילהת .תילבולגה המרב ןהו תימוקמה המרב ןה ,ישילשה םלועב םישנ לש קבאמהו 

רתויו רתוי םירצונ .םישנ תועונת לש היצזילבולגה לש תיללכה הפונתל ליבקמב שחרתמ 

תרצונ רשאכ אקווד ,ךכ .םלועה תווצק לכמ םישנ ןיב םישגפמ םימייקתמ םהבש םימורופ 

חרכה רצונו אוה םג םצעתמ םיסרטניאה דוגינ ,ףתושמ קבאמ תריציל תינוגרא תיתשת 

רוזחא .תוירדילוסל םיסב תריצי םשל ,רבעבמ רתוי תויטרקומד ,תושדח םיכרד שפחל 

.רמאמה ףוסב וז הדוקנל 

"אטח לע התכה" םגו תירוקמה התדמע תא הריבסה ובש הבוגת רמאמ ןוסריפ המסרפ רתוי רחואמ 

 .(Pearson, 1998)

ןויליג ותואב Signs, 26(4), 2001 - 8 - תא תונחובה תורצק תוסמ לש הרדס המסרפתה 

.תיטסינימפו תירדגמ טבמ־תדוקנמ היצזילבולגה 
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473 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

היצזיטרקומדה יכילהת 

רטשמה תא אבצ יניצק לש הנטק הצובק הליפה ובש םויה ,1974 לירפאב 25 ןמל 

תרחא וא וז הרוצמ תונידמ םישימחכ ורטפנ ,הנש םיעבראמ רתוי ךשמב לגוטרופב טלשש 

הקירמא םורדל טשפתה ,הפוריא םורדב שחרתה היצזיטרקומדה ךילהת .היטרקוטוא לש 

תודחא תונידמ לע עיפשה ,תומדקומה םינומשה תונשו תורחואמה םיעבשה תונש ךלהמב 

תונש ףוסב תוצעומה תירבבו הפוריא זכרמב ,הפוריא חרזמב הפונת לביק זאו ,היסאב 

1989 ןמל .המורדו הקירפא זכרמ לע םג חספ אל ךילהתה .(Schmitter, 1995) םיעשתה 

תכרעמל וליבוהש תומרופר וצמיא רוזיאה לש תונידמה עבשו םיעברא ןיבמ תיצחממ רתוי 

תונידמה לכ טעמכ וגיהנה 1995 תנש דע .רתוי תיטסילרולפו תיתורחת תיטילופ 

ןהמ שילשבו ,תויתורחת תוריחבו תיטילופ היצזילרביל לש תמיוסמ הדימ הקירפאב 

םירושע השולשל האוושהב ,תאז .ןיטולחל תושדח תולשממ ורחבנ (תונידמ הרשע־עברא) 

הפלחתה (סויצירואמ) תחא הנידמב קר םכלהמבש ,1989 ינפל ,ילאינולוק־רתב ןוטלש לש 

איה תללוכה האצותה .(Joseph, 1999) םימד־תוכיפש אלל תוריחבמ האצותכ הלשממ 

וא תויטרקומד םלועב תונידמהמ 70"/0־כ ויה םירשעה האמה לש םיעשתה תונש עצמאבש 

9.היצזיטרקומד לש ךילהתב 

תאו ורצונש תויטרקומדה תורוצה ןיב םילודגה םילדבהה תא ןובשחב איבנ םא םג 

הז ךילהת 10.תילבולג העפותל הכפהנ היטרקומדהש רמול ןיידע ןתינ ,דגנה־ילגו תוגיסנה 

יתועמשמ וניאו תילכלכה היצזילבולגה יכילהת דצב שחרתמ תיטילופ היצזילבולג לש 

תילכלכה היצזילבולגה יכילהת ןיבל וניב תידדה העפשה תמייק ,ךכמ רתוי .םהמ תוחפ 

םג ומכ - םייתנידמניבה ןהו םייסנניפה ןה ־ םיימואלניבה תודסומה תחימצ ,תיתוברתהו 

קר אל ,ךכ .םייתלשממ־אל םינוגראו תויתרבח תועונת לש םתעפשהו םרפסמ תובחרתה 

היצזיטרקומדה ילגל תוביסהש אלא ,תילבולג ןוטלש תרוצל הכפהנ היטרקומדהש 
11.םיילבולג םיכילהתבו םינבמב תוצוענ םייחכונה 

הרדגהה .ידמל תיטסילמרופו תיטסילמינימ הרוצב היטרקומד םירידגמ הז םוחתב םירקחמה בור 9 

תויטרקומד־ורפ תוגלפמ לש תופתתשה <2) ;תוישפוח תוריחב <1> :תואבה הדימה־תומא תא תללוכ 

.תיטרקומד תילרביל הקוח <4> ;תיסחי הביצי הלשממ <3) ;תוריחבב 

,1848 תנשב שחרתהש ,ןושארה ;היצזיטרקומד לש יעיברה לגב התע םייוצמ ונא ,רטימש פיליפ יפל 10 

תונידמה בור רשאכ ,הנושארה םלועה־תמחלמ ירחא היה ינשה ;םימי־רצק ךא דואמ םישרמ היה 

ינמרגה ךיירהו ,תויטרקומדל ויהנ תיסורהו תירגנוה־ורטסואה הירפמיאה תוררופתה רחאל ורצונש 

ורזח תושובכ תונידמ רשאכ ,היינשה םלועה־תמחלמ ירחא היה ישילשה לגה ;רמייו תקילבופרל ךפהנ 

קלחל םג היצזיטרקומדה הטשפתה ,היצזינולוק־ הדה יכילהת םע דבב דב רשאכו ,יטרקומדה הנבמל 

,רתוי הקומע ותעפשה ,יפרגואיגה ופקיהב רתוי ילבולג וניה יחכונה לגה .היסאו הקירפא תוצראמ 

.(Schmitter, 1995) רבעב רשאמ היטרקוטואל תויסרגר תוחפ שיו 

קוסיעה היה הז םינומשה תונש ףוס דע ,ןכא .םיימינפ תוחוכ לש םתעפשהמ םלעתהל ןיאש רורב 11 

,הזכרמו הפוריא חרזמ לע רבעש ןורחאה לגה ןמל ךא .היצזיטרקומדב הקסעש תורפסה לש דיחיה 

םניב ןילמוגה־תוליעפלו - םיירוזאו םיילבולג - םיינוציח תוחוכ תעפשהל בלה־תמושת הטסוה 

,עינמה םרוגה קר םישמשמ םיינוציחה תוחוכהש ןעוט םהדירפ ירפ'ג .םיימינפ םינבמו תוחוכ ןיבל 

רקחמל תניוצמ המגוד .(Pridham, 1995) יחרכה יאנת םיווהמ םימיאתמ םיימינפ םיאנתש דועב 
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דצב יוקיחו היזופיד יכילהת לש תבורעתב רבודמ ?םילעופ םיילבולגה תוחוכה דציכ 

היזופידה יכילהת .םייטילופו םיילכלכ םיצחל תובלשמה (conditionaiity) הינתהו הייפכ 

חלצומ רבעמ לכ .ידסומ סיסב םהל שי אלא ,קירה ללחב םישחרתמ םניא יוקיחהו 

תוילמרופ עדימ תותשר לשו םייתלשממ־ אל םינוגרא לש םתוחתפתהל ךילוה היטרקומדל 

תקפסה ,םדא תויוכז םודיק ,םיטועימ לע הנגה - היצזיטרקומדה םודיקל תוילמרופ־אלו 

ינוגרא ןיבל םילאוטקלטניאו הימדקא ישנא ןיב תושיגפו עדימ יפוליחו ,ילכלכ ץועיי 

לש הז גוס - דרפסו ןווי ,לגוטרופ לש ־ םינושארה םירקמב .םהינימל םדא תויוכז 

לש תרבוגו תכלוה הדימב ןייפאתמ ךילהתה ,םויכ .ןיידע םייק היה אל תימואלניב תיתשת 

תורוצ לש םוצע ןווגמב םיעיפומה ,םייתלשממ־אל םיימואלניב םינוגרא לש תוברועמ 

הבר הדימב רשפאתמ ןהיניב רשקהש - תונרקו תועונת ,תודוגא ,תותשר - תונגראתה 

Schmitter).12, 1995) תרושקתה לש היצזילבולגל תודוה 

ידי־לע לעפומה הינתה וא הצחמל הייפכ לש ףסונ חוכ לעופ הלא םיכילהת דצב 

ובצוהש םייטילופה םיאנתה רחא אלמל ללכ־ךרדב לדתשת הנידמ .םיימואלניב םינוגרא 

הנידמ לש דמעמ תלבקל ,ינוציחה בוחב הלקהל ,ילכלכ עויס תלבקל םדקומ יאנתכ 

ללכ־ךרדב .ימואלניב וא ירוזא ןוגראב תורבחל וא דסבוסמ יארשאל השיגל ,תפדעומ 

תוריחב חיטבהל תנמ־לע תוריחב תעב םיפיקשמ תסנכהל המכסה :םיאבה םיאנתב רבודמ 

לש תופתתשה רוסיא ,רטשמה ידגנתמל הנינח ןתמו םייטילופ םיריסא רורחש ,תוישפוח 

תפלחהל תורשפא ןתמו םייאבצ םיצחלל תודגנתה ,ןוטלשב תויטרקומד־אל תוגלפמ 

םורדב היטרקומדל םינושארה םידבעמה םע הלחה וז הקיטקרפ .ןוטלשבש הגלפמה 

ןכתיי .םירחאה םירוזאל היצזיטרקומדה ךילהת טשפתה רשאכ הפונת הרבצו 13,הפוריא 

,רחסה יסופד תניחבמ רתוי תועיגפ תושדחה תויטרקומדהש הדבועה לש האצות םג וזש 

Pridham, 1995;)הז גוסמ םיצחל ןהילע ליעפהל רתוי לק ןכלו ,ןהלש תובוחהו תועקשהה 

 1995 ,Schmitter).

זכרמ לש תויטרקומדה ןיב םילדבהה תרבסה םשל םיילבולגל םיילקול תוחוכ ןיב שגפמב דקמתמה 

גא הליטא לש ורקחמ אוה הפוריא חרזמ לש הלא ןיבל הפוריא(Agh, 2000). תעפשה ןיב הנחבהה 

ןיבל היצזיטרקומדה ךילהת ןיבש הבושחה הנחבהל םג תסחייתמ םיימינפהו םיינוציחה תוחוכה 

היטרקומדה לש התוססבתה (Anderson, 1999). תלחתה לע םיעיפשמכ םיספתנ םיינוציחה תוחוכה 

.ותורסמתהל םיארחאכ - םיימינפהו ,ךילהתה 

לשו תוילבולג תויתרבח תועונת לש םתעפשה תא תנחובה הלדגו תכלוה תורפס םויכ תמייק 12 

לש ןהו םיירוזאו םיימואלניב תודסומ לש ןה תוינידמה לע םייתלשממ־אל םיימואלניב םינוגרא 

 Boli <fe :םוחתה לע רתויב ועיפשהש םירפסה תשולש תא קר ןייצא העיריה רצוק תאפמ .תונידמ

 .Thomas, 1999; Keck <fe Sikkink, 1998; Smith, Chatfield <fe Pagnucco, 1997

םיימואלניב םינקחש ועיקשה ,היטרקומדל לגוטרופ לש רבעמה לש םיילרוגה םיבלשה דחאב ,לשמל 13 

לש םייברעמה םיטרדנטסל תביוחמ היהת לגוטרופ יכ חיטבהל תנמ־לע יביסנטניא ץמאמ םינוש 

הנתנש) תיפוריאה הייליהקה ,ו''טאנ םיברועמ ויה הלא םיצמאמב .תירוביצ תוינידמו היטרקומד 

הכימת איה םג הקינעהש) תימואלניבה עבטמה ןרקו <1975 תנשב םוריחה־תאוולה תא לגוטרופל 

.(Schmitter, 1995) תיברעמה הינמרגו תירבה־תוצרא לש היומס תוברועמ םג התייהו ,(תיביסמ 

רבעמב תימואלניבה תיסנניפה הייליהקה לש התוברועמ לעו ילבולגה ילכלכה רשקהה לע דוע 

.Tovias, 1995 :ואר ,הפוריא םורד תוצרא לש היטרקומדל 
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דיבעה 2002 ילוי ףוסב .היקרוטב תונורחאה תויושחרתהה תא ,המגודל ,ואר 

חרזאה תויוכז רופיש ,תוומה שנוע לוטיב םתרטמש םיקוח רשע־השימח יקרוטה טנמלרפה 

תונגפה תרתה ,אבצהו הנידמה תודסומ לע תרוקיב ןיגב םישנועה לוטיב)יוטיבה שפוחו 

ידרוכה ינתאה טועימב הרכהו (םידעצמו תויבמופ תופיסא םיליבגמה םיקוחב הלקהו 

,תונותיע ,ךוניח םייקל ןכו ,תידרוכה הפשה תא דמלל רתוה) תויתוברתה ויתויוכזבו 

לש התסינכל יאנת וויה הלא םיקוח .*תידרוכה הפשב היזיוולט יצורעו וידר תונחת 

,התע קרו ,1987 תנש ןמל דוחיאה תותלד לע תקפדתמ היקרוט .יפוריאה דוחיאל היקרוט 

14.(4.8.2002 ,ץראה) הפוריצ רבדב תוחישה וחתפיי ,וללה םיקוחה ורבעוהש רחאל 

הייליהקבו (OAS) תויאקירמאה תונידמה ןוגראב ,הפוריאב רקיעב תלבוקמ וז הקיטקרפ 

לחה (The Organization for African Unity) הקירפא תודחאל ןוגראה םג לבא ,תיטירבה 

.רטשמ ייוניש עונמל תנמ־לע יביטקלוק ןוחטיב לש םיאשונב ןודל 

רבעמ) הזכרמבו הפוריא חרזמב תונידמה ורבעש תילכלכהו תיטילופה הכפהמה 

םדוק יתילעהש הנעטל תיתיצמתו תקתרמ המגוד תשמשמ (ןהיניב םירכינה םילדבהל 

Agh,) גא הליטא .הלועפב היצזילבולגה תוחוכ לש לולכמה תא ןוחבל ךרוצה רבדב 

תולכלכה יבגל תילרוג הלכלכה לש היצזילבולגה התייה דציכ ,תישאר ,הארמ (2000 

תוינבמה תומאתהה תא תושעל תולגוסמ ויה אל ךא חתפיהל וסינש ,תויקרטואהו תורוגסה 

תוכרעמה תא תרושקתה לש היצזילבולגה החתפ רשאכ הרק המוד רבד .תושורדה 

תודסומ ,תישילש .יברעמה םייחה חרוא םע ןתוא התמיעו תורוגסה תויגולואידיאה 

ושעו םדא תויוכז לש הדימ־תומא תונידמה לע ופכ תימלוע להק־תעדו םיילבולג 

הז היה ,לכל לעמו .ןהלש תויסולכואה ינפל ןהלש תויטילופה תוכרעמל היצמיטיגל־הד 

תוגהנתהה יללכ תא םשיילו לבקל הלא תונידמ לע ץחל ליעפהש יקניסלה ךילהת 

תורבחל תויאכז תויטרקומד תונידמ קרש הפיקתה תוינידמה םג תלעופ םויכ .התואנה 

.תיפוריאה הייליהקב האלמ 

םירקחמ .רוזיאה לכב הדיחא היטרקומד איה האצותהש ,ןבומכ ,רמוא הז ןיא 

חרזמ לש תויטרקומדה ןיב רקיעב ,םירכינה םילדבהה לע םידמוע םיבר םייתאוושה 

וללה םיכילהתה לולכמ תא ןוחבל שיש םימיכסמ לכה ךא .הזכרמבש הלא ןיבל הפוריא 

.ופוס תא ועבק אלש םגה ,יונישה תא ועינהש םימרוגה תא ןיבהל תנמ־לע 

תוחוכ דציכ - יתילעהש היינשה הנעטה תא םג ןוחבל רשפאמ היצזיטרקומדה ךילהת 

יכילהת ,לשמל .תוימינפ תוריתסו תוילסקודרפ תואצות לש הרוש םיבינמ היצזילבולגה 

לש הלדוג תא םצמצל םיצמאמב םיכורכ ויה החרזמבו הפוריא זכרמב היצזיטרקומדה 

התייה האצותה לבא ,םזינומוקה ימיב המקוהש תיתלשממה היטרקורויבה לשו הנידמה 

ךא ,תושדח תונידמ רשע ףוריצ לע םילחה יפוריאה דוחיאהש עדונ סופדל רמאמה תדירי תעב 14 

,אטיל ,היבטל ,הירגנוה ,הינוטסא ,היכ'צ ,ןיסירפק :ןה תונידמה רשע .ןהיניב הללכנ אל היקרוט 

םיאנתב ודמע תונידמה לכש העידוה לסירבב תיפוריאה תוביצנה .הינבולסו היקבולס ,ןילופ ,הטלמ 

םג ןבומכו ,םדאה תויוכזו קוחה ןוטלש ,היטרקומדה לע הרימשל תויוברע תוברל ,ןהל ובצוהש 

תא םיינע םיקרוט ינוילימ לש הפצהמ ךכמ ששחה) תוילכלכ תוביסש הארנ .תדקפתמ קוש תלכלכ 

טאת התסנכהש ןכתיי ןכלו תירבה־תוצרא לש התירב־תלעבכ תספתנ היקרוט) תויטילופו (דוחיאה 

הנידמה היהת היקרוט) תויתד ףא ילואו (תירבה־תוצראל ידגנ שוגכ דוחיאה תושבגתה תא 

.<10.10.2002 ,ץראה) הפוריצ תא וענמש הלא ןה (ןוגראב הדיחיה תימלסומה 
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תומרופרה םושיי םשל שרדנש יתלהנמ ילכ ותוא לש ,היצזיטרקומדה םשב ,הסירה 

Huber,) םירחאו רבוה ןילווא .(Suleiman, 1999) תונידמ ןתואב תויטילופה 
 1999 ,Rueschemeyer <fe Stephens) שחרתמש היצזיטרקומד לש הז ךילהת דציכ םיארמ

לבא תילמרופ היטרקומד לש תוטשפתהבו דודיעב םנמוא ךורכ םינורחאה םירושעה ינשב 

תודסומהש םיצחלה .תינפתש היטרקומדלו היטרקומד־לאיצוסל תוביוחמה תשלחהב םג 

הייטנה תא םיקזחמ "ינבמ יוניש" לש תומרופר ךורעל תונידמ לע םיליעפמ םיימואלניבה 

,רוביצה ןיבל תוטלחהה ילבקמ ןיב ץיח םירצוי ,תיתלשממה הלהנמה ידיב חוכה תא זכרל 

יעצמאכ "םוריח־תוינכות"ו םיילהנמ םיווצ תועצמאב הלשממ תוטלחה לש םושיי םידדועמו 

היטרקומדה לש (accountability) תויתוירחאה דמימ שלחנ וז הרוצב .הקיקחל יפילחת 

םג ירה ,לדג יתרבחה ןויוושה־יא רשאכו .יטילופהו ירוביצה ןוידה תועמשמ תמצמטצמו 

בחרמה תומצמטצה .תקחשנו תכלוה ינפתשה ןבומב דקפתל היטרקומדה לש התלוכי 

רבוע דבוכה־זכרמש ךכמ קר אל תעבונ תוינידמב חותפ ןויד רשפאל לוכיש ירוביצה 

הז ןוידב ףתתשהל תולוכיש תוצובקה תוטעמתמש ךכמ םג אלא ,הלהנמל הקיטילופהמ 

לש היצזילרבילב םיכמותה רתוי םיבר םידעצ תמשיימ הנידמהש לככ .תיביטקפא הרוצב 

הכימתו יתקוסעת ןוחטיב ,הסנכה קר אל םידבאמ שדחה ילכלכה רדסב םידיספמה ,קושה 

תודמעמה לש תועונתו םינוגרא ,ךכמ האצותכ ."יטילופה םלוק" תא םג אלא ,תיתלשממ 

םשל תיטרקומד־לאיצוס תוינידמ םדקל יוכיסה רתוי דוע תחופ ךכבו ,םישלחנ םיכומנה 

ליעל םירכזומה םיבתוכה .םילדגו םיכלוהה םייתרבחה־מיילכלכה םירעפה םוצמצ 

ךילהתש דיעת בורקמ הניחב ךא ,תושדחה תויטרקומדל רקיעב םחותינב םנמוא םיסחייתמ 

15.תוקיתו תויטרקומדב םג שחרתמ המוד 

דרפנ־יתלב קלח םה .וללה "םילוקלקה" ןוקיתב קפתסהל שיש ךכמ עמתשמ ןיא 

בייח הנידמ לש היצזיטרקומד ךילהת לכ ןכל .ןאכ יתגצהש יפכ ,היצזילבולגה יכילהתמ 

.אבה קלחב האראש יפכ ,רתוי בחרנ ץמאממ קלח תויהל 

העושיה חמצת אל הנידמהמ 

תוקלתסה איה תילכלכה היצזילבולגה יעגפמל תוירקיעה תוביסה תחאש ןוויכמ 

בושל הנידמל אורקל שיש עמתשמ ןכא ,תיתרבחהו תילכלכה הריזה לוהינמ הנידמה 

ורסמתהש יפכ תוחפל וא) םייתרוסמה הידיקפת תא אלמלו רוזחלו רמשמה לע בצייתהלו 

םייח תמר תקפסהל תוביוחמו תילכלכ תוינידמ לוהינ ־ (היינשה םלועה־תמחלמ ירחא 

ימוחת תבחרהל םיארוק ,ילארשיה חישב םירחא םג ומכ ,בהנש ,ןכא .היחרזאל תנגוה 

.ןוהה יוסימו תויתרבח תויוכזל דוסי־קוח תקיקח תועצמאב הנידמה לש תוליעפה 

ידי־לע םירקבל תושדח תולעומה תושירדה תא ןממל ולכוי ןוהה יוסיממ תוסנכהה 

רכשה תא תולעהל ,םיירוביצה םיתורישה ךרעמ תא ביחרהל םינוש םייתרבח םינוגרא 

תא םג ומכ םינושה הרבעהה ימולשת תא לידגהלו ,טרפב םומינימה־רכש תאו ללכב 

םלועב םינוש תומוקמב היצזיטרקומדה ךילהת לש תובכרומה תואצותה לע םידמועה םיפסונ םירקחמ 15 

לצא אוצמל ןתינ: Anderson, 1999; Pridham, 1995. ורמאמ תא דחוימב ואר ןוסרדנא לצא 

ףזו'ג לש קתרמה (Joseph, 1999) .הקירפא תונידמב היצזיטרקומדה לע 
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הלאה םידעצה לכ ,ןכא 16.רשפאה לככ ילסרווינוא סיסב לע םדימעהלו תוכימתהו תובצקה 

הפוקתב דחוימב ,הב ורצונש םיערקה יוחיאו ןוחטיבה תשר תבחרה םשל רתויב םיינויח 

לדג הלטבאהו ינועה לגעמל םיפרטצמה בצקו םייתרבחה םירעפה םיבחרתמ הבש תיחכונה 

,תויעבה ןורתפל הדיחיה תבותככ הנידמה תא הגיצמה ,וז הנעטבש אלא .ררחסמ בצקב 

.תויעב ןתוא תא לדציש םיילבולגה םייונישהמ תומלעתהמ םיעבונה םידחא םילשכ םימולג 

,חוורה רואיתה יפ־לע .הנידמה לש התעיקש תא םיכבמ םירקבמה ןיבמ םיבר ,תישאר 

ךילהת בקע) םיירמוחה היסכנ בורמ הששורתה איה 17.טעמכ תדקפתמ הניא רבכ הנידמה 

תילכלכה תוליעפה לשו קשמה לש םילודג םיקלח תסוול התלוכימ הדביאו (הטרפהה 

לש תמיוסמ הדימל גואדל התלוכימו (היצזילרבילהו היצלוגר־הדה ךילהת תובקעב) 

תשר תקפסה לשו םייתרבחה םיתורישה לש ץוציקה ךילהתב) תיתרבח תוירדילוס 

לש לעופל איצומה לש דיקפתה תא תאלממה תידסומ תכרעמ אוה רתונש לכ .(ןוחטיב 

ימלועה ןוהל השורדה תיתרבחהו תיזיפה תיתשתה תא קפסמה ,שדחה ילבולגה דמעמה 

אלממה ,הז לדלודמ דסומ דציכ .(Robinson, 2001) "רבטצהל" ךישמהל תנמילע 

תא גיצהל ,דחא דצמ ,רשפא־יא ?המבה תמדק לא רוזחל לוכי ,םיילמינימ םידיקפת 

וז לש התובצייתהמ חמצת העושיהש תופצל ,רחא דצמו ,םיילגרו םיידי תתורככ הנידמה 

.ךכ־לכ תיביסמ המצוע ילעבכ םיראותמה םיכילהת לומ 

תא םייתרבחה םירעפה תקמעהל תוירקיעה תוביסכ הנומ תיוושכעה תורפסה ,תינש 

־תמחלמ רחאל םינושארה םירושעב המקרנש תיטסידרופה "תיתרבחה הנמאה" תרפה 

־תנידמ לש םירדסהה תקיחש תאו ,הנידמהו םידבועה ,םיקיסעמה ןיב הנושארה םלועה 

םע םיבתוכה בור לש המכסההמ .ןוחכישב הקול איה ,הנוכנ וז הנחבא םא ףא .החוורה 

־תנידמ לש וז הפוקת לש הגצה ,עלבומב םיתיעלו רהצומב םיתיעל ,תעמתשמ וז הנחבא 

תוכופהתמ תרחא וא וז הרוצב םינגומ ויה םידבועה בור ובש ,"בהזה רות" ןיעמכ החוורה 

.ןויווש־יא לש תיסחי תלבסנ הדימ התייה ובשו ,םינוש םירדסה תועצמאב קושה 

וקחמ םויה לש םייתרוקיבה םיבתוכהש םושמ תרשפאתמ בורקה רבעה לש וז היצזיטנמור 

.התראפת אישב התייה דוע וז רשאכ החוורה־תנידמ יפלכ ונפוהש תרוקיבה יציח לכ תא 

תא תדסממ החוורה־תנידמ :תוירקיעה תורוקיבה תא רוציקב תוארוקלו םיארוקל ריכזא 

לש ינכפהמה לאיצנטופה תא תסרפמו ,היצזיטילופ־הד ול השוע ,ידמעמה טקילפנוקה 

םיסרטניא תשיכר ידכ ךות תונגרבתה לש ריהמ ךילהת רבועש ,םילעופה דמעמ 

וליכשהש - ינוניבה דמעמה ינב ויה םיירקיעה םינהנהש הדבועה .םייקה בצמב םיניירושמ 

ולביק רשאו החוורה־תנידמ הקינעהש םיילסרווינואה םיתורישה לכ תא רתוי בוט לצנל 

־תנידמש הנעטה םג םיבותכהמ המלענ .איה םג החכשנ ־ הלש םיקסעומב רכש הנממ 

החפשמה לש םיינגרובה רסומה יכרע תטלשהל ,יתרבח חוקיפל יעצמא השמיש החוורה 

ינתונ לש תירסומה תונוילעה תשוחתל ףקות ןתמלו חוכה גרדמ רורשאל ,תילכראירטפה 

.םהילבקמ לע םיתורישה 

.www.adva.org טנרטניאה רתאב הודא זכרמ לש םינושה םימוסרפה תא ,לשמל ,ואר 16 

תסוול ןיידע הלוכיש הדיחיה הניה הנידמהש ןעוט אוה .וז הסיפתל ףתוש וניא בהנשש ןייצל שי 17 

חוכ ול סחיימ אוה ,ילבולגה ןוהה לש ינסרודה יפואה תא וראתב ,הז םע דחי ךא .םיילכלכ םיכילהת 

.ולומ דומעל םעפ־יא לכות יהשלכ תיטילופ תושי דציכ תוהתל אלא ונל רתונ אלש ,בר הכ 
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תורחא תורצו תחנ רסוח ,היצזילבולג לע "!תישכע הספילקופא" ץיבוקרב הצינ 478 

לש םייתרבחהו םיילכלכה םיריחמה םע דדומתהל ןתינש הסיפתה ,תישילש 

לע תנעשנ איה .תיטסינורכנא ,דניה םימייקה םייתנידמה םינבמה תועצמאב היצזילבולגה 

דדומתהל הכירצ הנידמה םתיאש םינוכיסהו תוילכלכהו תויתרבחה תויעבה בורש החנהה 

תרגסמב .םכותב אצמיהל םירומא תונורתפה םג ןכלו ,הנידמה תולובג ךותב םרוקמ 

הייסולכואהו הירוטירטה תא קר אל םימחתמ םיילאירוטירטה תולובגה ,וז הבישח 

ובשו תוחמוצ תויתרבחה תויעבה ובש בחרמה תא םג אלא ,ןהב טולשל הרומא הנידמהש 

תויעבב לופיט םשל *םיינויצמיטיגלהו םיירמוחה ,םיינונכתה) םיבאשמה תא רתאל שי 

וחמצ ןמיע תדדומתמ הנידמהש תויעבה בור ובש ,רחא ןדיעב םויכ םייח ונא םלוא .הלא 

תודסומהמ רתוי וא דחאב ,תורחא תונידמב יאדוול בורק ץוענ ןרוקמ .המוחתל ץוחמ 

trans-border)"תולובגה תוצוח תויעב"ב לודיגה .תוימואל־ברה תורבחב וא םיימואלניבה 

 problems), דלה דיווייד לש ונושלכ(2000 ,Held) - הדמשהל קשנב שומיש ,תופגמ ןוגכ

יאשונו ץוח יאשונ ןיב הנחבהה תא שטשטמ - הליערו תיניערג תלוספ לוהינ ,תינומה 

ילכלכ לוהינל םייתרוסמה םירישכמה ןיבמ המכ לש םתוליעיל עגונב תויהת הלעמו ,םינפ 

,םיטנמלרפ ףקוע שיבכב ענ" ילבולגה ןוההו ,הנוכנ ןכא בהנש לש ותנעט םא .יטילופו 

תיסנניפה היצזילבולגה" םאו ,"...םייטרקומד םינונגנמ ףקועו הקוח ףקוע ,םיקוח ףקוע 

תכרעמל הפופכ הניא איה[ו] ,יתרבח סיסב לכ הל ןיאש תיתוכאלמ םלוע־תנידמ תרציימ 

םירוזמרו םירורמת ביצהל תנמ־לעש רורב יזא ,"תירטנמלרפ וא תיטרקומד הרקב 

תודובעל הקלחמה ידבועב יד ןיא ,תישארה ךרדל הרזחב םרבחלו וללה םיפקועה םישיבכב 

תידעלבה תיטנוולרה תיטילופה הדיחיה תויהל הלוכי הניא הנידמה .הנידמה לש תוירוביצ 

.יהשלכ תיטילופ הרקבל תילכלכה היצזילבולגה תפפכה םשל 

םייתנידמה םינונגנמה לש תיביטקפאה תלוכיה תדימ קר אל תדמוע קרפה לע ךא 

הייפוא :היטרקומדה לש התוהמ ןוידל תדמוע קרפה לע .תושדחה תויעבה םע דדומתהל 

.המכסהו היצמיטיגל ,תופתתשהו גוציי לש תועמשמה ,היתולובגו תיטילופה הליהקה לש 

ךישמהל ונילע ןכא םאו ,היצזילבולגה ןדיעב הלא לכ לש םתועמשמל רשאב לואשל ונילע 

חמצ תונורחאה םינשה םייתאמ ךלהמב .הלועפלו תוכמסל דיחי רוקמ הנידמב תוארל 

גשומה רשאכ ,תיטרקומדה רטשמה תרוצ תלעב םואלה־תנידמ לש לדומה דסמתהו 
־ידומעכ ול םישמשמ םירכומ תולובג ידי־לע תמחותמכ הירוטירטה תסיפתו "תוחרזא" 

םיטרפה ןיב הנחבהל םיאתמה םיסבכ תולובגה תא תוארל ןתינ היה הז לדומב .ךוות 

םיקבאמהו תושירדה .םהב םיללכנ םניאש הלא ןיבל תוטלחהה תלבק יכילהתב םיללכנה 

תויוכז ןתמ - תוצובק רתויו רתויל תוחרזאה תבחרהב ודקמתה היצזיטרקומדל םייתרבחה 

םהיפלכ ביוחמ טילשהש םיחרזאה לגעמ תבחרהבו ־ הליעפ תופתתשה ןהל ורשפאיש 

המ לבא .(Held, 1995)(ןבומכ ,םלועמ םלשוה אל לעופבש ךילהת) ןובשחו־ןיד ןתמב 

םיילכלכה םיכילהתה רשאכ ,יחכונה ןדיעב וז תידסומו תיטרואית תכרעמ לש תועמשמה 

םוקמב תמשוימו תחסונמה תוינידמ רשאכ ,םיימואלה תולובגל רבעמ םרוקמ םייתרבחהו 

לש תוטלחה רשאכו ,םירחא םירוזא יבשות לע תורישי העיפשמ ץראה־רודכ ינפ לע דחא 

ןיאש תוליהקו םידיחי לש םהייח תא תונשל תויושע יטרקומד חוקיפ לכ םהילע ןיאש םיפוג 

?הלא תוטלחה לע עיפשהל (תילמרופ־אל םג ומכ תילמרופ) תורשפא םוש םהל 

ונאש יפכ ,םואלה־תנידמ לש לדומה יכ ,הז הבשחמ־וקל המודב ,תנעוט גנאי סירייא 

:תלאוש גנאי .(Young, 1997) קדצה ןורקע ןחבמב םג דמוע וניא ,וילע בושחל םיליגר 

תובוחה לש הלחהה חווט המ ,תורחא םילימב וא ?קדצה תונורקע לש תולובגה םהמ 
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479 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

What is the scope of)?קדצה תונורקעמ תועבונה םיטרפ לשו תודסומ לש תויוביוחמהו 

 ?obligations of justice). םישנאל .םואלה־תנידמ התייה הכ דע תלבוקמה הבושתה
תוביוחמ שי ,תינוביר הנידמ לש תוכמסה םוחת ידי־לע תרדגומה ,תמיוסמ הרבחב םייחה 

גוהנל םיביוחמ הנידמה תודסומ ,הדימ התואב .הנידמ התואב םירחאה םיחרזאל קדצ לש 

ןורקעמ תעבונה תוביוחמ ןיא היחרזאלו הנידמל .הנידמה יחרזא לכ יפלכ ןויוושבו קדצב 

תבוטל לועפל הנידמה תבוח ,ךפיהל .היתולובגל ץוחמ םינכושה הלא יפלכ קדצה 

לע התלועפ עיפשת דציכ ןובשחב איבהל ילבמ הלש םיחרזאה תבוטלו הלש םיסרטניאה 

ןדיעב ךא .םהלש וזמ תרחא הנידמל תועיבתב אובל תירסומ תוכז ןיא םירחאלו ,םירחא 

ןייפאתמ היצזילבולגה ןדיע .וז הדמע לש ירסומה סיסבה טמשנ ,גנאי תנעוט ,היצזילבולגה 

תולובגב הריכמ הניאש ,תיתרבחו תילכלכ ,תידדה תולת לש הפופצ תכרעמב 

תויהל םיכירצ קדצה תולובג ןכל .םואלה־תנידמ ידי־לע תמחותמ הניאו םיילאירוטירט 

םיילאירוטירט תולובג אלו ,תוידדהה תועפשההו םירשקה תכרעמ לש תולובגה 

ןתינש הנעטה תא הקידצמ וללה םיסחיה יכרעמ לש תשרה תופיפצ תדימ .םייתורירש 

18.ילבולג קדצ לע רבדל הקדצה שי ןכלו ,תימלוע הרבח לע םויכ רבדל 

,תימוקמה תואלקחה לע ןגהל םתרטמש םידעצ תטקונ לארשי־תנידמ רשאכ ,לשמל 

איה ןמיעש תוחתפתמ תונידמ ןתואב םיאלקחה לע תוכלשהה תא םג ןובשחב איבהל הילע 

הגפ ,ץראה ןותיעב םסרפתהש ןפוד־אצוי רמאמב - תפסונ המגוד .רחס ירשקב היוצמ 

לארשיב םיחרזאל האירקב ,םייאקירפאה םידבועה דוגיא שאר־בשוי ,קורבדלוה הנאנ 

קשמב דבועה יאקירפא לכ" :םייוצמ םה ובש בצמל םתנבהו םתדהא תא שוכרל ןויסינב 

רזגכ והומכ ,םיאקירפאה שוריג ...הקירפאב םדא ינב םירשע לש םמויק תא חיטבמ תיב 

תקדוצ תוינידמ ,ךכ 19".ונב קרו ךא יולת םמויקש וניתוחפשמ ינבו ונריקי לע תוומ ןיד 

ןהו םמצע םירגהמה לע ןה תועפשהה לולכמב םג בשחתהל הכירצ הדובעה־ירגהמ יפלכ 

.םיילארשיה םידבועה לע תועפשהב קר אלו ,םהלש אצומה־תוליהק לע 

תויהל לוכי וניא דבלב הנידמה לע ובהי לכ תא ליטמה ןורתפש עבונ הלעמל רומאהמ 

תא שוטנל שי .תירסומ הניחבמ ףקת תויהל לוכי וניאו תילטנמורטסניא הניחבמ ליעי 

םשל .תורחא הלועפ תוריזל רקיעבו ,םירחא םיקיפאל תונפלו תולבוקמה הבישחה יכרד 

תויוכז ,תופתתשה ,תוחרזא ןוגכ דוסי־יגשומ לש םתועמשמ תא שדחמ חסנל שי ךכ 

םואלה תולובג ידי־לע תרדגומה תיטילופה הליהקב תידעלב םיעוטנ ויהי אלש ךכ ,תובוחו 

םיירוזאה םירושימה לע םג ושרפתי אלא ,הנידמה לש םיילאירוטירטה תולובגה ידי־לע וא 

רורב הז םע דחי .תוימוקמ תוליהק לש תוימואל־תתה תוריזל ועפעפי םג ומכ םיילבולגהו 

הנידמה לש היצזיטרקומדה ךילהת לע .םולכ־אלב הרוטפ תאצל הנידמל הל לאש 

תכרעמלו ילבולג קדצל וז הנעט דציכ :לשמל ,ןוביל תושרודה תובר תויגוס ןבומכ הלעמ וז הנעט 18 

המוד הדימ שי םלועב םישנאה לכל םאה ?תימצעה הרדגהה ןורקע םע תבשייתמ תילבולג תיטילופ 

הלוכי ךכ־לכ הבחר תוירדילוס םאה ?תורחאה תוליהקה לכלו םירחאה םישנאה לכל תוביוחמ לש 

ןתמ םע תבשייתמ םיילבולג תודסומל היצלוגר תלוכיו חוכ רתי ןתמל האירקה דציכ ?חומצל 

תויגוסב קתרמ ןויד ?יחכונה רשקהב אקווד ינויח וניהש דעצ ,תירוזאהו תילקולה המרב הימונוטוא 

.Young, 1997, 236-271 :לצא ואר הלא 

.10.9.2002 ,ץראה ,"םיתבה יקנמ ,ונחנא" ,קורבדלוה הנאנ 19 
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־ רתוי ינתפאש ורמאיש שיו ־ רתוי בחר טקיורפמ דרפנ־יתלב קלח תווהלו בלתשהל 

.ולש םייזכרמה תודסומה לשו ילבולגה ילכלכה־יתרבחה רדסה לש היצזיטרקומד לש 

תודגנתה וא תילבולג המרופר :יטילופ םוי־רדסל תועצה 

.יתרבח יונישלו יטילופ םוי־רדסל םידחא תונויער עיצא רמאמה לש הז ןורחא קלחב 

התואנה הדוהתב וכז םרט ךא ,םינוש תומש תחת םירקבל םישדח םילעומ הלא תונויער 

םיכרדל רקיעב סחייתמ ,הלעמל רמאנכ ,ילארשיה חישה .לארשיב היצזילבולגה לע חישב 

ינפמ ןגמ־תמוח ןיעמ שמשלו םייתרוסמה הידיקפתל רוזחל הנידמה לע ןהבש תונושה 

הדבועל תועדוותה תענומ םג וז הדרפה־תמוחש הארנ ךא .תילכלכה היצזילבולגה יילוח 

,תילבולג המרופרל העונת ןיעמ םידיגו רוע םורקל הלחה רושעמ רתוי ינפל רבכש 

תויתרבח תועונת ,םיילקולו םיירוזא ,םיימואלניב םייתלשממ־אל םינוגרא הב םיברועמש 

תודחואמה תומואה ןוגרא םג ומכ ,םיירוזא םיימשר םיפוג ,תונוש תומרב תולעופה 

עדי ימוחתמ תורקוחו םירקוח םג םיפתוש וז העונתב .םירחא םייתנידמניב םינוגראו 

הביתכהמ םילדבנה ,הבשחמ יררועמ םיבתכ לש הרופ לובי הנורחאל ובינהש ,םינוש 

לככ םכחותמ ,חותינב םיקפתסמ םניא םהש ךכב ,הרבחה יעדמב תוחפל ,תיתרוסמה 

עבונה יונישל יטילופ עצמ םג םיחטוש אלא ,היהתש לככ תילקידר ,תרוקיבבו ,היהיש 
הז םילדבנ םיבתוכה 20.תוירסומ תודמעו תויביטמרונ תוסיפת לש בטיה תחסונמ תכרעממ 

:תויגולואידיאה תויונווכמב םג ומכ תונושה תויטרואיתה תושיגהמ םיעבונה םישגדב הזמ 

םיילבולגה תודסומה לש יטרקומדה חוקיפה תאו היצזיטרקומדה תא זכרמב םידימעמה שי 

רקיעה תא םיילכלכה קחשמה יללכ לש םיונישב םיאורה שיו ,םיימואלניבה םינוגראהו 

תורומתב םידקמתמה שי ;תונידמ ןיב םיילכלכה םירעפה תתחפהל םיכרד רחא םישפחמו 

.(ידעלבה אל יכ םא) ירקיעה ןקחשה תא הנידמב ןיידע םיאורש שיו ,תילבולגה המרב 

תא םגרתל שי דציכ ,תורחא םילימב וא ;יונישה ינכוס ויהי ימ ,ןבומכ ,איה תיזכרמ הלאש 

תויתרבח תועונתש דיקפתהו םוקמה המו ,תיטילופ הלועפל (agency) תולעופה תלאש 

.יתרבחה יונישה ךילהתב אלמל תוכירצו תולוכי 

גיצהל אלא ,תיתטיש תרוקיב וא חותינ אל םגו הפיקמ הריקס ןאכ שורפל יתנווכ ןיא 

המצע היצזילבולגהש םילכב שמתשהל ןתינ םהבש םינפואה תא דבלב גלזמה הצק לע 

.רתוי תוקדוצו רתוי תוינויווש ,רתוי תוינמוה םינפ הל תוושל תוסנל תנמ־לע תרציימ 

היצזילבולגה יכילהת לש רשקהב היטרקומדה לש השדח היצזיטרואיתל תונויסנה דחא 

עיבצמ דלה Held).21, 2000) דלה דיווייד ידי־לע חסונש יפכ יטילופומסוקה טקיורפה אוה 

רשע־העברא .Global Futures: Shaping Globalization רפסה איה תובר ינמ תחא המגוד 20 

ךרוע ,סרסיפ ןיוורדג ןאי םהינפל גיצהש השקבל םיבתוכה ונתנש תובושתה םה רפסבש םיקרפה 

Nederveen) "םויהמ הנש םירשע דועב תואריהל ךידע םלועה ,םכתעדל ,דציכ ונל ורמא" :רפסה 

 2000 ,Pieterse).

"third way לע ורבדב ,סנדיג ינותנא תמגוד ,םירחא םיבתוכ לצא םג תועיפומ תומוד תוסרג 21 

 internationalism". תונויערה תא קר אלא ,תללוכ הריקס ןאכ גיצהל יתנווכ ןיא ,רומאכ ךא

Eschle., 2000 :לצא ואר הז לדומ לע תרוקיב .םיירקיעה 
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481 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

התוכמס ובש ,(neo-medieval world order)ימייניב־ימי־ואינה חוכה הנבמ לש ותחימצ לע 

יזכרמב תופלחומ המוחתב םינכושה םיבשותב הלש הטילשה תלוכיו הנידמה לש תידעלבה 

אלא .הז לעמ הזו הז דצב הז םימייקתמה חוכו תויוכמס לש תונוש תומר ילעב םיבר חוכ 

ןה תונשל שי ןכל .יטרקומד ךילהו חוקיפ לכל ץוחמ םיאצמנ הלא חוכ ידקוממ לודג קלחש 

תולובגל תידעלב ופפחי אלש ךכ "תוחרזא" גשומה תא ןהו תיטילופה תוכמסה הנבמ תא 

.ופקיהב ילבולג וניהש יגרד־ברו יתבכש־בר הנבמכ שדחמ ובצועי אלא ,םיילאירוטירטה 

ךירצ םייטרקומדה םייטילופה תודסומה לש םתוכמס חווט םא" :גנאי סירייא לש היתולימב 

םינורחאה הלא םאו ,קדצה ןורקעמ תעבונה תוביוחמה תולובג םע המאתהב תויהל 

"תילבולג תוכמס ילעב םייטרקומד תודסומב ךרוצ שי יזא ,תילבולג ,דניה םויכ םתלוחת 

 .(Young, 1997, 250)

ויתובקעבש ,תיטילופ תוכמס לע שדחמ הבישח לש ךילהת אוה טקיורפה לש ורקיע 

םירדסהב אטבתת הז םוקמבו ,תמחותמ הירוטירט לש יתרוסמה ןגועהמ קתנתת איה 

ןוטלשו לוהינ לש תויודגאתה לש ןווגמב לחה ,תונוש הלועפ תומרב ונגועיש םייטרקומד 

ןיא .תוילבולג תותשרו תירוזאה המרה דעו ־ םואל־תונידמב םירוזאו םירע ־ ימצע 

־ףותיש לש תונוש תורוצ םלועל האיבה הכ דע היצזילבולגה .ןיאמ שי תריציב רבודמ 

תונבל ןתינ וילעש ןגוע תורצוי ןה דחי .הלכלכבו קוחב ,טפשמב ,הקיטילופב הלועפ 

.רתוי תויארחא תוילבולג ןוטלש תורוצ 

תחסנמ תיטילופומסוקה היטרקומדה .םאתהב תונתשהל ךירצ "תוחרזא" גשומה םג 

רשאו םיכייתשמ םיטרפה ןהילאש תונושה תוליהקל תסחייתמה תיתבכש־בר תוחרזא 
22.םהלש תיטילופה תוהזה תיינבל סיסב םג ומכ םייתרבחה םהיסחיל תורגסמ תושמשמ 

הנידמל רבעמ תובוחהו תוירחאה תבחרה אוה תיטילופומסוקה תוחרזאב רקיעה ךא 

world) "תימלוע תוחרזא" ־ המוד גשומ לע רבדמה ,ןמרטוו .תילאירוטירטה 

 citizenship) רביד םזילאיצוסה םג ידה .השדח הניא וז הבישח ךרדש ונל ריכזמ ־

הגשמהה ךרד .תוילסרווינוא לע הרביד תירצונה תדה םגו ,תוימואלניב לש םיחנומב 
,וללה תוסיפתה יתש םע (עלבומב וא רהצומב) דימתמ חישב תאצמנ תוחרזא לש השדחה 

דיתע לא ץופקל וא 'בהזה רות' לש רבעה לא רוזחל עיצהל ילבמ" האלה הכישממ ךא 

Waterman,)"דיתעל רבעה ןיבו תויוברת ןיב דימתמ חיש [להנל העצהב] אלא ,םלשומ 

 231 ,1998).23

היטרקומד לש הגשמה לכל ינויח "תויוכז" גשומה ,תילרבילה הסיפתב ומכ 

.רתוי םיקדוצו רתוי םיינפתש םיילבולג ןוטלש תודסומ תונבל ןויסינ לכלו תיטילופומסוק 

.Yuval-Davis 1997, 2000 :לצא ןויד ואר תיתבכש־בר תוחרזא לע 22 

ןוגכ םיחנומ ונעמושב ,ששחה תא תולעהלמ ענמיהל םילוכי ונניא ינרדומטסופה ןדיעב 23 

ירטנצונתא םזילסרווינוא תינש קתעושיו רצו" הז טקיורפב אמש ,םהימודו "תויטילופומסוק" 

דלה דיווייד ,בגא) ןהלש יסחיה חוכה תדימב רקיעבו ןתוברתב וזמ וז תונושש תוצובק לע הפכייש 

יסננ העיצמש םיגשומה תרזעב הלאשה םע דדומתהל הסנמ ןמרטוו .<וז המלידל סחייתמ וניא 

וז םוקמב "תיגולאיד תוילסרווינוא" תחסנמו "תוירדילוס לש הקיתא" לע תרבדמה - רזיירפ 

ןויד ךות תוהז תיינב לש ךשמתמ ךילהת לעכ תוירדילוס לע רבדל עיצמו - "תיגולונומה" 

*תומילשמהו) תונושה תויועמשמה לע .(negotiating differences) םילדבה תודוא־לע ןתמו־אשמו 

.Waterman, 1998, 235-238 :ואר ,"תימואלניב תוירדילוס" גשומה לש 
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לש תובוחמ תוקתונמ ןניאו תוטשפומ ןניא תויוכזה ,םילרבילה לצא ומכ אל ,ןאכש אלא 

ןה ןכ־ומכ .(relational rights and obligations) םייתרבח םיסחי לש רשקהמו תוידדה 

גשומה םע דחא הנקב הלוע וז הסיפת .תופתתשהבו הלועפב תוכורכ אלא ,תוליבס ןניא 

תללכה ושוריפ תוחרזאה לש יגולוקאה דמימה .תונושה ויתוסרג לע "תיגולוקא תוחרזא" 

יד ןיאש ךכב הרכהה השוריפש ,תיטסינימפה הבישחב ךכ־לכ תיזכרמה ,care לש הקיתאה 

ויהי ןהש תנמ־לעשו ,םיימואל תולובגל רשק ילב ,םישנאה לכל תויוכזה תבחרהב 

.ונלש תיעבטה הביבסלו תורחא תוליהקל הליעפ תוירחא תולגל ונילע הבוח אמייק־תונב 

,תוירטנצ־וקאב תילרבילה תוחרזאה לש ירטנצופורתנאה סיסבה תא ףילחהל שי ךכ םשל 

תגרוח םיחרזאכ ונתוירחא יכו ,"המדק"מ תוחפ אל בושח הביבסה רומישש ךכב ריכהלו 

תא ונתיא םיקלוחש הלא לכל תסחייתמו הליהקב ונתיא םיאצמנש הלאל רבעמ לא 

.(Faulks, 2000) םיאבה תורודהו םירחא םינימ ללוכ ,ץראה־ רודכ 

ךרד לש הסיסבב תוחנומה תוירסומה הדימה־תומא תאו דוסיה־תוחנה תא לבקנ םא 

ןווגמו תוישחומ תורטמ םאתהב ןהמ רוזגלו תויללכ תויחנה ןהב תוארל ןתינ ,וז הבישח 

םותרל ןויסינ ךות תיחכונה היצזילבולגה תוחוכל ןלוככ ןבור וסחייתיש ,הלועפ יכרד לש 

.רתוי תוישונא םינפ הל תוושל תנמ־לע םתוא 

לוטיל תורישעה תונידמה לש ןתבוח לע םירבדמה שי ,גנאי סירייא לש התסיפת חורב 

םשל םורדל ןופצה ןיב חוכה יסחי תכרעמ יונישל םידעצ םאתהב טוקנלו תירסומ תוירחא 

יכ ןעוט ,המגודל ,(Faulks, 2000) סקלופ תיק .ויבשות לכל רתוי ןגוה םלוע תריצי 

תוימלועה תוילכלכהו תויטילופה תוכרעמה ןהבש םיכרדב ריכהל תובייח ברעמה תונידמ 

רסוחו ינוציח בוח ,עזעזמ ינוע .םירחאה לכ ןובשח־לע ןהלש םיסרטניאה תבוטל תונגרואמ 

רחס לש ,תילאינולוקה תשרומה לש האצות םניה ,לשמל ,הקירפאב תיטילופ תוביצי 

.תולעופ תויברעמה תויצרופרוקה ןתועצמאבש תוירסומ־אלה תוקיטקרפה לשו םידבעה 

ילכלכה חוכה שי ברעמה תונידמל ,תוירחאמ םיימוקמה םיטילשה תא רוטפל ילבמ 

ןושארה דעצה .רתוי קדוצ היהיש ךכ ימלועה רדסה תא שדחמ תונבהל שורדה יטילופהו 

היה 1999 תנשב 24.ןהל תובייח תוחתפתמ תונידמש תובוחה תקיחמ אוה טוקנל ןהילעש 

תובוחמ םיבר .ולביקש עויסה ללכמ העברא יפ תוחתפתמה תונידמה לש תובוחה רזחה ךס 

ןבורש רוצייה) םלגה־ירמוח לש ךומנה םריחמ לשו םזילאירפמיאה לש האצות םניה הלא 

.םינוקל םירכומה ןיב םיינויווש־אלה חוכה יסחימ האצותכ ,ימלועה קושב (וילע תוססבתמ 

אלל .ישילשה םלועל עויסה יפסכ תא לידגהל שי ,בלושמ דעצכ ,תובוחה תקיחמ דצב 

.אמייק־רב חותיפ דדועל ולכויו םייתועמשמ ויהי עויסה יפסכש יוכיס ןיא תובוחה תקיחמ 

רוציל שי ,לשמל .םיפסונ םייחרכה םידעצב ךרוצ שי ,תובוחה תקיחמל ליבקמב 

גוהנל תוימואל־ברה תורבחה תא ובייחיש םינגוה םיילבולג הקוסעת ירטשמו רחס ירטשמ 

לע חקפל תנמ־לע ,הנוילע תילכלכ תושר ןוגכ ,םישדח תודסומ םיקהל ןתינ .םהיללכ יפל 

.היצזילבולג־יטנאה תועונת לש םייזכרמה םיאשונה דחאל ךפהנ תובוח תקיחמל קבאמה ,ןכא 24 

Jubilee םשה תחת הנגראתהש תונידמ האמכמ םיליעפ לש תשר איה הז קבאמב לגדה תאשונ 

 Movement International, התרטמ רשאו: To lift nations and their people out of"

 .foreign debt bondage; and struggle for global and social justice"

http://www.jubilee2000uk.org. :ואר 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:54:45 UTC������������� 

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



483 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

תודסומה תא םותרל וא/ו 25,תוימואלניב תויסנניפ תוקסע לע יוסימ ליטהלו יסנניפה ןוהה 

ןוגראל ימלועה רחסה ןוגרא ןיב ילמרופ הדובע־רשק דסמל שי .וז הרטמל םימייקה 

ימכסהב וללכיי תנגוה הקוסעתל םירושקה םיאשונש אדוול תנמ־לע ,ימלועה הדובעה 

ךרוצלש ןבומ .ןושארה םלועה תונידמ תא הבוטל תולפהל ולדחי רחסה ימכסהשו ,רחסה 

,ותוכמס תא קימעהלו ימואלניבה הדובעה ןוגרא לש תוירחאה ימוחת תא ביחרהל שי ךכ 

לע תוילילש תויצקנס תלטהל עגונב ןה תיביטקפא היהת ולש הפיכאה תלוכיש ךכ 

Edmonds,) תויבויח תויצקנס תועצמאב םיטרדנטסל תויצ דודיעל עגונב ןהו םירפמה 

 2001 ,2000; Giddens <fe Hutton).

תונידמה תוענמיה ,דחאה :םה טוקנל יוארש םיפסונ םייתועמשמ םידעצ ינש 

םישקובמ םירושיכ םע םישנא ובש ךילהת ותוא - "תוחומ תחירב" לש דודיעמ תוחתופמה 

רתוי הבר תונכומ יוליג - םילשמה ןוויכב ־ רחאהו :ברעמה תונידמ ידי־לע "םידוצינ" 

והז .תורחא תונידמ םע ןהלש םייגולונכטה םישודיחה תא קולחל תוחתופמה תונידמה דצמ 

.היצזילרביל רתי םישרודה ימואלניבה רחסב םידיחיה םימוחתה דחא 

,יארחא ילבולג לוהינ םשל םיידסומ םירדסה לש תכרעמ רוציל שיש עמתשמ ךכמ 

לע .תוימואל־ברה תורבחה לש ןתלועפ לע תוישממ תולבגה ביציו ןוהה תא ןסריש 

ןהל הקינעמ תיחכונה תכרעמהש תונורתיה לע רתוול תונוכנ תולגל תורישעה תונידמה 

.רתוי תקדוצ תיפולח תכרעמ ןוניכ םשל לועפלו ,ןהיבשותלו 

Kohler,)ילבולגה םזינאיסנייקה גיצמש לדומה תומדב אובל הלוכי וז םירדסה תכרעמ 

המ לש (לאמשמו ןימימ) םירקבמה לצא םינומשה תונשב הנושארל עיפוה גשומה .(1999 

םיביכרמ .ישילשה םלועל "לשרמ תינכות" ןיעמ וניהש 26,"1980 טדנרב ח"וד" הנוכמש 

עצמכ ןהו םיימדקא םיחותינב ןה בלתשהלו םינוש םיגוחל לחלחל ולחה זאד ןוידהמ םינוש 

לועפל םיסנמה הלא לש םג ,רתוי תובכורמ תוסרגבו ,םיליעפ תוצובק לש הלועפל 

ביצמ ילבולגה םזינאיסנייקה ,תילאמשה ותסרגב .םיימואלניבה תודסומה ברקב תומרופרל 

הסנכהה תוגלפתה תא רפשל ,תילבולג האלמ הקוסעת גישהל :תואבה תורטמה תא ומצעל 

ךות תאז לכ - תילכלכה החימצה תא לידגהלו תיתרבחה החוורה תא ריבגהל ,תילבולגה 

.תוטלחהה תלבק יכילהת לש היצזיטרקומדו הביבסה לע הרימש 

תבלושמ הלועפ ,ילבולגה םזינאיסנייקה יפ־לע ,השורד הלא תורטמ גישהל תנמ־לע 

תכרעמ םיעיצמ םידחא 27.תילבולגהו תירוזאה ,תיצראה ,תימוקמה תומרב ינבמ יונישל 

לע o/"0.05 לש סמ ליטהל (Tobin Tax :ומש תא תאשונ םגש> ןיבוט סמיי'ג לש ותעצהב רבודמ 25 

.Wachtel, 2000 :ואר ,ילבולג יוסימ לע דוע .תוילבולג תויסנניפ תוקסע 

תוחתופמה תוצראהמ תונוש תוצובק יגיצנו םיאקיטילופ ,םינלכלכ לש תווצ ידי־לע ןכוה הז ח"וד 26 

יליו לע וז המישמ ליטהש ,ימלועה קנבה אישנ זא ,הרמנקמ טרבור לש ותשקבל םאתהב ,תוחתפתמהו 

http://www.brandt21 forum.info/^ תוארל ןתינ םיטרפ .רבעשל הינמרג רלצנק ,טדנרב 

 BrandtCommission 1 .htm.

םיאנתה תריצי - עציהב תדקמתמ תילכלכ החימצ לש המגידרפה תילרביל־ואינה הלכלכבש דועב 27 

,הטרפה ,היצלוגר־,דד ןוגכ) הדובעהו ןוהה לש תויולעה תדרוה תועצמאב רוציי ידדועמכ םיספתנה 

תריצי םשל םישוקיב דודיעב תדקמתמ תינאיסנייקה הלכלכה - (םייגולונכט םיחותיפו ןוהה דוינ 

תוברעתהמ רקיעב םיעבונכ "קושה ילוקלק" תא תספות הנושארה ,ןכ־ומכ .עציהה םע המאתה 

הלכלכה .ונוקית לע אובי לכה ,עירפמ ןיאב לועפל קושה ינונגנמל וחיני קר םא .הנידמה 
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תורחא תורצו תחנ רסוח ,היצזילבולג לע "!?וישכע הספילקופא" ץיבוקרב הצינ 484 

םיעיצמה שיו ;תילבולגהו תירוזאה ,תימוקמה תומרה תא בלשמה ןוטלש לש תיביטרדפ 

ןד־סיי'צ רפוטסירכ ,ךכ .(world state) תימלוע הנידמ םצעב הווהיש ידסומ ךרעמ תמקה 

,דיחפמ עמשיהל יושע תימלוע הנידמ לש ןויערהש יפ־לע־ףא יכ םינעוט לווזוב ירטו 

עונמל רתויב הבוטהו הרישיה ךרדה הארנכ וז ,תישאר .םיעירכמ תונורתי המכ וב םימולג 

איהש ,תיחכונה תיתנידמניבה תכרעמה תא תונשל לכות תילבולג הנידמ ,תינש .תומחלמ 

חורבל ותלוכיו ןוהה לש ןורמתה תלוכי ירוחאמ דמועה יטילופה הנבמל סיסב הווהמש וז 

טלשית תימלועה הנידמהש םנמוא ןכתיי .תורחא תויתרבח תולבגהמו םינגרואמ םידבועמ 

םשל קבאמל דקומ קפסי וזכ הנידמ לש המויק םצע ךא ,םיטסילטיפקה ידי־לע הליחתב 

,םינזואמ הקולחו רוציי ןפוא תריציל סיסבו םיילכלכ םיכילהת לש תיתרבח היצלוגר 

םתעדל .(Chase-Dunn 8c Boswell, 1999) תיגולוקא הניחבמ רתוי םינוכנו םיינויווש 

םייסנניפה תודסומב תומרופר ןעמל קבאממ רתוי הנוכנ וז ךרד ,לווזובו ןד־סיי'צ לש 

תימואלניבה עבטמה ןרק ןוגכ ,םיקיתווה סדוו ןוטרב תודסומב רבודמש ןיב) םימייקה 

ואר ;ימואלניבה רחסה ןוגרא תמגוד רתוי םישדח םינוגראב רבודמש ןיבו ,ימלועה קנבהו 

תוכמסה לש הבחרהלו היצזיטרקומדל תונויסנ לע הפידעו ,(Bond, 1999 :לצא חותינ 

ןוגראו תודחואמה תומואה ןוגרא ןוגכ ,םימייקה םייתנידמניבה םינוגראה לש תירוטלוגרה 

Held, 1995,) דלה דיוויידו גנאי סירייא ,לשמל ,םיעיצמש יפכ ,ימואלניבה הדובעה 

 1997 ,2000; Young).

ןו'ג ידי־לע תעצומ הכ דע ורכזוהש הלא לכמ תילכתב הנושו תילקידר הפולח 

השיגה תא ץמאמ םייהנרב .(Eschie, 2000 :לצא ,John Burnheim) םייהנרב 

תויעבל רוקמה תא ,התושלחיהו החוכ תדיריב אלו ,אקווד הנידמב האורו תיטסיכרנאה 

תויטרקורויב תרציימ ,היחרזאל ןוחטיב קפסל תלגוסמ הניא הנידמה .תויוושכעה 

היטרקומדה .יטילופה םויה־רדס תא הליבגמו תיתוברת תודיחא הפוכ ,תושימג־אל 

ןווגמל יוטיב תתל הלוכי הניאו תיטילופה תופתתשהה תלוכי תא הליבגמ תילרבילה 

היקרמד הניה היוצרה יטילופה ןוטלשה תרוצ ןכל .הרבחב םימייקה םיסרטניאה 

 (demarchy), חוקיפ תורוצ לש היצזילרולפ לעו םיסרטניא לש היצגרגא־סיד לע תססובמה

ורחביי ,תוריחבו העבצה יכילהת םוקמב ,לשמל .הנידמה לש יזוכירה הנבמה תא ופילחיש 

םוש אלל ,םיבשות לש גציימ םגדממ הלרגה תועצמאב םינושה םיפוגל םידיקפתה יאלממ 

לכב םייקתת וז לוהינ תרוצ .ןתוא ףוכאל וא תוטלחה םאתל התוכמסבש לע־תונכוס 

עבטה־יבאשמ תקולח ,הדובעה קוש ,ילכלכה םוחתה ללוכ) םייטנוולרה םימוחתה 

תומרה לש םיגיצנ ידי־לע שיואתו ,תילבולגה המרב םג ללוכ ,תומרה לכבו (תועקרקהו 

,םיפפוח ,םירזופמ חוכ ינבמ לש םלוע ־ תונידמ אלל םלוע איה האצותה .רתוי תוכומנה 

םיטעמ לש תוצובק לע השקי הזכ יתרבח רדס .תוביסנל םאתהב םינתשמו םיליזנ 

ןכלו ,ישפוחה קושה תלועפ לש הרישי האצות קושה ילוקלקב האור ,הז תמועל ,תינאיסנייקה 

הלכלכהמ םג ומכ תילרביל־ואינה הלכלכהמ לידבהל .םנוקיתל יחרכה דעצ הניה הנידמה תוברעתה 

עציהו שוקיב ירועיש ,ירק ,תימלועה תכרעמה ,דניה חותינה־תדיחי ,תילנויצנוונוקה תינאיסנייקה 

הטישהמ לידבהל .ימלועה שוקיבה לוהינל םיליעי םילכ תריצי איה הרטמה ןכל .םיילבולג 

אלא ,םישוקיב רוציל תנמ־לע תכרעמל םיפסכ תמרזהל קר הנווכה ןיא ,תירוקמה תינאיסנייקה 

.(Kohler, 1999) םייקה הנבמה יונישל הבחר תינכותל 
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485 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג''סשת 

הבחר תופתתשה רשפאי אוהש ןוויכמו ,ןהידיב חוכה תא זכרל (ןוה־ילעב וא תותיליע) 

- רשועה תקולח לש םיכילהתה םג ,םיסרטניא יובירלו םיטרפו תוצובק לש ןווגמל גוצייו 

.רתוי םיינויווש ויהי - תילבולגה המרה דעו הליהקה תמרמ 

תובלתשהה תא ןביצהב תומוד ןלוכ ,תונושה תוטישה ןיב םייתוהמה םילדבהה תורמל 

תכרעמ לע םירבדמה הלא םג ,תימלוע הנידמ לע םירבדמה הלא םג .הרטמכ היצזילבולגב 

יתיניכש המל םצעב םיכייתשמ םלוכ ־ תיטסיכרנאה הייארה ילעב וליפאו תיביטרדפ 

םייטרקומדה םייטילופה םיטביהה קוזיחל םיכרד םישפחמו ,"תילבולג המרופרל העונתה" 

איה םלוכ לש החנהה .הלש םיילכלכה םיטביהה ןובשח־לע היצזילבולגה לש 

ןכל .תינרוחא לגלגה תא ריזחהל רשפא־יאשו ינוויכ־דח ךילהת הניה היצזילבולגהש 

סנדיג ינותנא .ילבולגה ןוהה תוחוכ לע חקפלו טולשל םיכרדב דקמתהל ךירצ םויה־רדס 

.ונתיא ראשיתו ונתיא ןאכ היצזילבולגה" :רתויב תורורבה םילימב תאז ורמא ןוטה ליוו 

Giddens)"ונל שיש המ לכ איה ...הרזח ךרד ןיא ,תוענמנ־יתלב תוגיסנ המכ ויהי םא ףא 

 215 ,2001 ,Sc Hutton).

ילגלג תא רוצעל הצפחו הנימאמש תפסונ העונת החמצ וז העונת דצבש אלא 

תוילקידר תופולח המכ העיצמ רשאו םימייקה תודסומב המרופרל תדגנתמש ,היצזילבולגה 

תכרעמל תודגנתהל סיסב ווהיש הליהקהו הנידמה תמרב םינונגנמ תריציל תונווכמה 

הלכלכל הצרמ ,דנוב קירטפ .ימוקמה חותיפה יכרוצ תא םדקל הרטמב תמייקה תילבולגה 

ולעפ ,תילבולג ובשח" :רמוא ,תונוש היצזילבולג־יטנא תועונתב ליעפו הקירפא־סורדב 

תויתרבחהו תוילכלכה תוכרעמה תא - הנידמה תמרב - שדחמ ורידגה לבא ,תילבולג 

ןיא .(Bond, 1999,438)"רתוי תינויווש תיטסילטיפק תוחתפתה םשל ןהל םיקוקז ונאש 

רצוויתש תיפולח הקיטילופל אלא ,"םעפ לש" הנידמה לא הרזחל ההימכב וז האירק שרפל 

איבמ דנוב .תילבולג תוירדילוסב התנזה ךות ךא הנידמל ןווכיש יביסרגורפ קבאמ ךותמ 

:םהל בישקנ ונא םגש יוארה ןמו ,הדנקמ ילקידר טסילאיצוס ,ןדניג םס לש וירבד תא 

 The real issue of "alternatives" isn't about alternative policies...
 but about alternative politics... Making alternatives possible
 requires a movement that is changing political culture (the
 assumptions we bring to how society should work), bringing more

 people into every-day struggle (collective engagement in shaping

 our lives), and deepening the understanding and organizational

 skills of activists along their commitment to radical change

 (developing socialists), (cited in Bond, 1999, 442)

תירב־ילעב הל שי ךא ,הקירפא תונידמב רקיעב ,ישילשה םלועב העונתה לש הסיסב 

תא ךירדמה וטומה .הקירמא ןופצו הפוריא תונידמב םינוש חטש־ינוגראו תועונת ברקב םג 

ימ ךא שדח וניא גשומה .היצזילבולגה יכילהתמ (delinking) "תוקתנתה" אוה העונתה 

Amin,) ןימא רימס יאקירפאה ןלכלכה היה ,1985 תנשב רבכ ,יחכונה ןוידל וסינכהש 

תובר תועונתל הארשה רוקמ הוויהו םירעוס םיחוכיו לש םזכרמב דמע אוה זאמ .(1985 

אלא ,תיקרטוא תכרעמ תריציל ותנווכ ןיא יכ שיגדה ןימאש דועב ךא .ישילשה םלועב 

םע םימכסההו םיסחיה תוכרעמ לכב הנידמה לש ימינפה חותיפה ןויגהל תופידע ןתמל 

םיילבולגה םייסנניפה תודסומב ,ןושארה םלועה תונידמב רבודמש ןיב ־ םיינוציח תוחוכ 
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המרב ןה ,"תוקתנתה"ה תייגטרטסאב םיכמותה הלא םויכ ־ תוימואל־ברה תורבחב וא 

,תטלחומ תוקתנתה לע םירבדמ ,תיתליהקה המרב ןהו תיתנידמהו תילבולגה 

שולישה לש טלחומה וקוריפל ,תוקתנתהה יכמות יפ־לע ,לועפל שי תילבולגה המרב 

םייקתמה רעוסה חוכיווב .ימלועה קנבהו עבטמה ןרק ,ימלועה רחסה ןוגרא לש שודק־אלה 

תעמשומ ,"fix it or nix it" םשה תא לביקש ,היצזילבולג־יטנאה יגוח ברקב הלא םימיב 

תא קזחת קר המרופר לכ השעמל יכו הלא תודסומב המרופרל תורשפא לכ ןיאש הנעטה 

רתיב תוכזל ךכבו ,הרואכל םייביסרגורפכ םמצע תא גיצהל םהל רשפאתו םחוכ 

,ןהיניבש תוינעל דחוימב ,ישילשה םלועה תונידמלו ,העידיה אהב ביואה םה .היצמיטיגל 

לכו ,תוינעה תונידמה ראווצ לע חנומה ןוטגנישוו לש ףגמה והז") םהידעלב בטיי קר 

זכורמ ץמאמ דצב 28.«"הפוצמהמ תוכופה תואצותל קר ליבוי ףגמה תא חצחצל ןויסינ 

תיחפהל ישילשה םלועה תונידמ לע ,םנומימ תעינמלו הלא תודסומ לש היצמיטיגל־הדל 

־יתלבה םיצחלהמ ררחתשהל ךכו ,תימלועה הלכלכב ןתוברועמ תא ןתינש המכ דע 

ןיא .תורישי תועקשהל "אל"ו רחס ירדסהל "אל" רמול ןהילע .הלא םינוגרא לש םילבסנ 

יפכמ תרחא םלועה תא ןיימדלמ שושחל ןיאו ,תוילילשה תויצקנסהמו תוכלשההמ שושחל 
29.םויכ אוהש 

םולשת לש תידדצ־דח הקספה לש תונושה תוכלשהל רשאב םיניידתמ הלאש דועב 

תוימואל־ברה תורבחה תאצוהו םימייקה רחסה ימכסה לכ לוטיב ,םיינוציחה תובוחה 

.השעמל הכלה תוקתנתהה תוינידמ תא תושמממ תונוש תונידמב תובר תוליהק ,םחטשמ 

,תימואלה הלכלכהמ ןהו תילבולגה הלכלכהמ ןה (תונוש תודימב) תוקתנתמ הלא תוליהק 

ילכלכ חותיפ לע ססבתמה יטילופ/ילכלכ/יתרבח ןוגרא לש יפולח לדומ תוגיצמו 

תינוציחש תוכמס תרוצ לכל דגנתמו הביבסה לש םילבגומה םיבאשמב בשחתמ ,יתליהק 

רבודמ ןיא .םיצוחנ םניאש םירצומ לש רתי־תכירצלו תיטסילטיפקה ךרדל ,הליהקל 

םינוש תומוקמב אוצמל ןתינ הירוטסיהה לכ ךרואל .השדח םייח ךרדב וא היגולואידיאב 

יבגלש אוה םויכ וז היגטרטסא דחיימה .הלא תונורקעל םאתהב ויחש תוליהק םלועב 

,ןושארה םלועב תוינע תוליהק יבגל ןהו ישילשה םלועב תוליהק יבגל ןה ,תובר תוליהק 

קלח המצעב הניה וז הלועפ ךרד םגש אוה ףסונ לדבה .תודרשיהל הדיחיה ךרדה וז 

תורבעומה הלועפ יכרדו תוקיטקרפ לש הדימל ךילהת והז .יחכונה היצזילבולגה ךילהתמ 

םירוזא יצוח םירשק םהיניב םימייקמה חטש־ינוגראו תועונת תרזעב רחאל דחא םוקממ 
.םיימואל תולובגו םייפרגואיג 

Brecher,) םירחאו ר'צרב לש םרפס תא רקוס אוה ובש דנוב קירטפ לש רמאממ חוקל טוטיצה 28 

 2000 ,Costello <fe Smith), ךורעל ירשפאו יוצר הדימ וזיאב הלאשל סחיב חוכיוול םחייתמה

http://www.zmag.org/ZSustainers/^ עיפומ רמאמה .םיימלועה םיילבולגה תודסומב המרופר 

 ZDaily/2001 -03/18bond.htm.

http://www.zmag.org/ZSustainers/ZDaily/2000-04/^ דנוב לש ורמאמ ואר 29 

 06bond.htm, דנוב לש תיבה־רתאב אוצמל ןתינ אשונב םיפסונ םירמאמ

 108=,http://www.zmag.org/bios/homepage.cfm?authorID

םע הנמנה ,חותיפלו יפולח עדימל ןוגראה לש רתאבו http://www.zmag.org רתאב ןכו 

.Cheru, 2000 :םג ואר ,http://www.aidc.org.za. :אשונב קבאמה תא םיליבומה 
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םייחה לש טביה לכ לע קנעה־תורבח לש ןתוטלתשה לע רגית תוארוק הלא תוליהק 

םייתיישעת םירצומו םיתוריש ןתמ ,הכירצו קוויש ,יאלקח רוציי - םיילכלכה־פייתרבחה 

םייאלקח םיביטרפואוק ,םייטנטילימ םיאלקח ידוגיא לש החימצב רבודמ .יארשא ןתמו 

agro industrial) תויאלקחה קנעה־תורבח דגנ םיקבאנה היקשהל םיביטרפואוקו 

 business) תא תלזוג ,תונטקה תווחה תא תקחומה תיקסעה הלועפה ךרדל הפולח םיגיצמו

תשמתשמו עקרקה תא תלדלדמ ,םלועה לכב םירכיא תוחפשמ ינוילימ לש םתסנרפ 

תכרעמה לע ךוראה חווטל תוקיזמ תוכלשה ןהל שיש תוימיכ הרבדהו ןושיד תוטישב 

,םיחותפ םיקווש תועצמאב ךרענ רחסמה ,תולודגה קווישה תותשר םוקמב .תיגולוקאה 

הסנכה תורוקמ םישמשמ הלא םיקווש ."םישפשפ יקוש"ו םירכיא יקוש ,בוחר־תולכור 

םיקפסמו ,םיכומנ םיריחמב םיירט םייאלקח םירצותו םירצומ לש הגשה םירשפאמ ,םיידיימ 

ימוקמ עבטמב שומיש איה ימוקמ הסיסבש הלכלכ תריציל תפסונ הטיש .רוזחמל תורשפא 

תיסיסבה עבטמה־תדיחיכ הדובע תעשב שומישב רבודמש ןיבו םינוטי'זב רבודמש ןיבג 

םיקסע דדועל תנמ־לע .םיתוריש לש ןהו תורוחס לש ןה ןיפילח־רחס וא (רלודה םוקמב 

םניה םיוולה הז גוסמ םיקנבב .יארשא־ ורקימ ןתמל םיקנב םינוש תומוקמב םימקומ םינטק 

יתרבח קדצ לש תונורקע לע םהיקסע תא ססבל םג םיבייחתמ םהו ,תוינמה יקיזחמ 

.(Ekins, 1992; Starr, 2000) תיתצובק תוירדילוסו 

.היצזילבולג־יטנאה תועונת םג תוברועמ תויאמצע תוליהק תריצי לש הז ךילהתב 

הינומגהל תודגנתה תריציב םיבושחה תוחוכה דחאל ךפהיל לאיצנטופה שי הלא תועונתל 

ןקלחו תימוקמה המרב תולעופ ןקלח .הנממ םיעבונה הלועפה יסופדלו תילרביל־ואינה 

תויביסנטניא לש תונוש תומרב ,םירשק תומייקמ ןלוכ טעמכ ךא ,תירוזאה המרב 

Ekins, 1992; Karliner, 2000; Starr, 2000;) תורחא תונידמב תועונת םע ,היצזילמרופו 

 2000 ,Wichterich). ונלוכש הדבועה אלו ,תילבולגה תיחרזאה הרבחה לש ןיערגה הז

ךא .הנודמ לש םיפילקב םיפוצו הלוק־הקוק םיתוש ,סדלנודקמ םילכוא ,סני'ג םישבול 

הרכהו תוירדילוס תריצי איה דדומתהל הלא תועונת וכרטצי ,רמיעש תירקיעה הלשכמה 

,תורחא תוכרעמ ידי־לע וא היצזילבולגה ידי־לע תורצונה קדצה־יא לש תורוצה ןווגמב 

תועונתה לש סויגה סיסב בחרתיש לככ םצעתת קר וז היעב .תונעזגהו היכראירטפה ןוגכ 

הדובע לש המוצע העקשה תשרדנ .ןלגד לע ותרחי ןהש םיאשונה רפסמ לדגיש לככו 

,וילאמ ןבומו םייק סיסב הניא תוירדילוס .הססבלו תוירדילוס תונבל תנמ־לע תיטילופ 

ןאכ .תפתושמ הדובע תרשפאמה תונבה תכרעמ תגשהל ךרדב לכסתמו ךרפמ ךילהת אלא 

תונבל ןהיצמאממו תוילבולגה םישנה תועונת לש ןהיגשיהמו ןהיתויועטמ דומלל םוקמה 

.קבאמו תודגנתה לש תופתושמ תוכרעמ 

,םייתואיצמ־אל םיארוקלו תוארוקל םיארנ ןאכ ובתכנש םירבדהש דואמ ןכתיי ,םויסל 

ואוביו ושגרתיש הלאו יחכונה רבשמה יאנת אקווד לבא .םימימת יאדוובו םייפוטוא ילוא 

,תרחא "המימת" הבישח לכל וא ,הז גוסמ הבישחל ונתוא םיבייחמה םה דיתעב ונילע 

.יתימא יונישל תורשפאה תא וקפסיש הלא םג םהש ןכתייו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:54:45 UTC������������� 

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



תורחא תורצו תחנ רסוח ,היצזילבולג לע "!?וישכע הספילקופא" ץיבוקרב הצינ 488 

תורוקמ 

רוטקסב תוילנויספורפ אל תורשמב םישנו לארשיב החוורה תנידמ" .(סופדב)'א ,ןימינב 
.החוורו הרבח ."'שרה תשבכ'ו םדא חוכ תורבח :ירוביצה 

לש הדובעה קושב םישנ .(2001) 'י ,לאקזחיו 'ב ,יקסריבס ,'א ,רוגוק ,'ש ,יקסריבס 
.הודא זכרמ :ביבא־לת .החוורה תנידמ 

.םע־רוא .ןורחאה םדאהו הירוטסיהה ץק .(1993)'פ ,המיוקופ 

.הנתשמ םלוע לא טבמ - היצזילבולגה :תיזה ץעו "סוסקל"ה .(2000) ל"ת ,ןמדירפ 
.יצרא דה :הדוהי־רוא 

 Agh, A. (2000). "Globalization and Regionalization in Central Europe: Positive

 and Negative Responses to the Global Challenge". In C. Hay and D. Marsh

 (eds.), Demystifying Globalization (pp. 127-146). London: Macmillan.

 Albrow, M. (1996). The Global Age: State and Society Beyond Modernity.

 Cambridge: Polity Press.

 Amin, S. (1985). Delinking: Towards a Polycentric World. London: Zed
 Books.

 Anderson, L. (ed.) (1999). Transitions to Democracy. New York: Columbia

 University Press.
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 Edmonds, J. (2000). "An Agenda for the Labour Movement". In B. Gunnell and

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:54:45 UTC������������� 

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



489 (2 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

 D. Timms (eds.), After Seattle: Globalization and Its Discontents (pp.
 25-28). London: Catalyst.

 Edwards, R., Reich, M. and Gordon, D. (eds.) (1975). Labor Market

 Segmentation. Lexington, Mass.: D.C. Heath.

 Ekins, P. (1992). A New World Order: Grassroots Movements for Global
 Change. New York: Routledge.

 Elson, D. and Pearson, R. (1981). "Nimble Fingers Make Cheap Workers".
 Feminist Review, 7, 87-107.

 Eschle, C. (2000). Global Democracy, Social Movements and Feminism.
 Boulder, Col.: Westview.

 Faulks, K. (2000). Citizenship. London and New York: Routledge.

 Fernandez-Kelly, P. and Wolf, D. (2001). "A Dialogue on Globalization". Signs,
 26, 1243-1249.

 Giddens, A. and Hutton, W. (2001). "Fighting Back". In W. Hutton and
 A. Giddens (eds.), On the Edge: Living with Global Capitalism (pp. 213

 223). London: Vintage.
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