
51 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה 

תושדחה תותומעב תוהזו הקיטילופ 

*רזעילא־ק ירוא 

אובמ 

,םדאל םירושקה םיאשונ לש ןווגמב ירוביצ ןיינע לארשיב חתפתמ ןורחאה רושעב 

הלא םיאשונ .(תיגולוקאה רקיעב)ותביבס תוכיאלו ופוגל ,ותוהזל ,ויתופדעהל ,ויתויוכזל 

םינומוקמב חטבל ,תרושקתב םהל ןתינ בר יוטיב ,ירוביצה חישהמ קלחל הגרדהב םיכפהנ 

םג םישבול םעפ אלו ,תונגפה ללוכ ,תונוש האחמ תורוצ לש ןזכרמב םידמוע םה ,םינושה 

הלא .תוגלפמ וליפאו תויתרבח תועונת ,תודוגא ,תותומע ,תוצובק לש תינוגרא הרוצ 

,הרטשמה תומילא ,הדובעה םוחתב הילפא ,יוטיב שפוח ,חרזא תויוכז לע קבאמל תואצוי 

,ריווא םוהיז ,עבטה לע הרימש ,םייח־ילעב לע הנגה ,תוינימ תויטנ ,תוינימ תודרטה 

רבקיהל ,םייחרזא םיאושינב אשניהל תוכזה ,םירחא םייתביבס םיעגפמו הנירק לש הנכס 

.המודכו םירז םידבוע לש םהיתויוכז ,םישדח םילוע לש םהיכרוצ ,תינוליח הרובקב 

ובשחנ אל ,תוומה תוכיאל וליפאו םייחה תוכיאל ,םייחה ןונגסל םירושקה ,הלא םיאשונ 

המ - הנכסב ץראה רודכ" :ונייח תא םיבבוס םה עתפלו בר ירוביצ ןיינע ילעבל רבעב 

תא רומשל" ן"סיפנירג" לש ילארשיה ףינסה ישנא ונתוא םילאוש "?תושעל לוכי התא 

רומא ,שידא היהת לא" :"ןידו עבט ,םדא" ישנא ונל םירמוא "ףונה תאו ,קוריה תא ,ףוחה 

:"לארשי הצוח" שיבכל תדגנתמה "עבטה תנגהל הרבחה" ונל תארוק "שיבכ תנידמל אל 

תכלל בטומ" :החפשמה ןונכתל תילארשיה הדוגאה ונל הריבסמ "םיסוכמ םתאו םודנוק" 
וכליה הבש הנגפהב "סומינונא" ישנא ונל םירמוא "הוורפ שובלל רשאמ םימוריע 

ונת" וא ;ביבא־לת לש תוורפה בוחר אוהש ,הדוהי־ןב בוחרב הזח־תופושחו הזח־יפושח 

הדוהי־הנחמ קושב םירופיכה־םוי ברעב הקלוחש הזרכב רמאנש יפכ "תויחל תולוגנרתל 

תירוביצה הקירוטרהש הרבחב ןנערמ יוניש חטבל הווהמ הז לכ .םירעש האמ תנוכשבו 

,תווצמו תד ,תומחלמו םיחטש ,המוא ,הנידמ :ןוגכ םיאשונ ביבס םינש ךשמב הבבס הלש 

.הבוחו תוחילש ,תוסייגתה ,הנממ הדיריו ץראהמ היילע 

תוישרפ ביבס .השדח העפותב רבודמ יכ ושיחמה תונורחאה םינשב רפסמ תוישרפ 

ינויערה ןוידה םג ורדח התועצמאבש (collective action) תיביטקלוק הלועפ הרצונ הלא 

הלעב תא הגרהש טובחוב הלמרכ תשרפב היה ךכ .יטילופה חישה לא ינורקעה חוכיווהו 

דגנ רלימ סילא לש התריתע ביבס היה ךכ ;םישנ ינוגרא לש ןתנגהל התכזו םילאה 

לע תורחתה הנממ הענמנשכ םירבגל סחיב הערל התלפוהש הנעטב ל"הצו לארשי־ תנידמ 

ןמציו אישנה ןוגכ ,רוביצ־ישיא לש תויואטבתה לע הבוגתה התיה וזכ ;סיט סרוקל הסינכ 

םילייח לש םתומ חכונל םג היה ךכ ;תויבסלו םיאומוהל סחיב ,לאירא ריאמ רמזה וא 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגלופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:51:37 UTC������������� 

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



?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילא־ןב ירוא 52 

תורחאו הלא תוישרפב .םינלבקו םירע ישאר ידי־לע םיפוחה סרה וא םינומיא תונואתב 

רבעבמ הנוש הרוצב תוקוצמו תויעב םיאורש תילארשיה הרבחב תוחוכ םימייק יכ ררבתה 

־יתלב תונורתפ םהל םיעיצמ םהש ךות ירוביצה םויה־רדסל םישדח םיאשונ םילעמו 
.םייתרגש 

ירוביצה חישה - ידכב אלו "הטקשה הכפהמה" תאז םינכמה שיו - טעמכ םישמ ילבמ 

םינשב ומקש םינוגראו תותומע ,תועונת ,תוצובק תוכזב טעמב אל ,הנתשמו ךלוה 

הרשע־שמחמ רתוי לארשיב ןנשי .םימלש םידומע אלמי ודבל םהיתומש ןיינמ .תונורחאה 

,"סומינונא" ,"תויחל תויחל ונת" .םייח־ילעב לש םהיתויוכזב תולפטמש תותומע 

 ".s.o.s קלח קר ןה םייח־ילעב רעצ תדוגאו םייח־ילעבב םייוסינ דגנ הדוגאה ,"תויח

ןבל־לוחכ תרצות ןקלח - םייתביבס םיאשונב תוקסועש "תוקורי" תותומע תואמ .ןהמ 

non) NGOs םשב תונוכמ ,"סיפנירג" תמגוד ,תורחא ;"ןידו עבט ,םדא" תמגוד 

 governmental organizations), םינוגרא לש שדחה לגל תורושקש תויתנידמ־לע תותומע

תולובגל תושחכתהו תונידמ לש ןתונוביר תפיקע ךות םעפ אל ,םילפטמה םיימואלניב 

תותומע םג ןנשיו .םייתביבס םיעגפמו טרפה תויוכז ןוגכ םיאשונב ,םיילאירוטירט 

רוזיא ,ריע השעמל ןיא ירהש ,"םירייארפ אל םה םינושיר"ה קר אלו ,תוימוקמו תוינוריע 

ןיא 1.הלאכ תורשע ןנשי לשמל הפיחב - תויתביבס תויונגראתהב הכז אלש ץרא־לבח וא 

הדרח םרג אלש (תומגוד קר ןה תוירלולס תונטנאמ הנירק וא בבוח־תמד)יגולוקא עגפמ 

לע חקפל העיבתב תיביטקלוק הלועפלו תויונגראתהל המגרותש הדרח ,םילארשיה ברקב 

,חלמה־םי ילעפמש ךכ ידכ דע שקובמ עבצל ךפהנ "קורי" ,ךכו 2.ולסחל וא עגפמה 

םיקורי" :המסיסה תועצמאב םמצע םימסרפמ ,תקולחמב הנותנ הניא עבטב םתעיגפש 

,קהבומ ימואל־ונתא לעפמ איהש ,"לארשיל תמייקה ןרקה" וליפאו ,"ונחנא הז רבדמב 

ןוגכ טרפ תויוכזב תוקסועש תותומע ןנשי 3."קורי תונש האמ" תגציימכ המצע האור 

םירזה םידבועה לע ןגהל הסנמש "דבועל וק" וא הקיתווה חרזאה תויוכזל הדוגאה 

לש םהיפכ־ןויקנ לע וא םיניקת לשממ ירדס לע םידקושש םינוגרא םנשי 4.לארשיב 

1996 תישארב ןויצל־ןושאר תייריע שאר תמזויב המקוהש התומע ,"םירייארפ אל םה םיגושיר" 

תמקה ,ריעל ןד־שוג יכפש לש םתמרזה ,ריעל תולילגבש זגה־תווח תרבעה לש ןתעינמל הלעפו 

הפיחב תותומעה .ריעב עגפיש ןפואב 2000 ןוירוג־ןב הפועתה־למנ תבחרהו ירוזיא תורבק־תיב 

.ךשמהב הב רבודיש "קוריה םורופה" םשב היצילאוקב תונגרואמ 

ויתורימאמ המכ החיכוה ומכו ץראה לכב 1999 ץיקב הטשפתה תוירלולסה תונטנאה ביבס הירטסיהה 

המדק לש הקיטנמורהמ תורענתהה לעו (risk society) "ןוכיסה תרבח" לע (Beck (1992 לש 

ונעט םיבשות .תוירלולסה תונטנאה דגנ תומילא תונגפה 1999 ינויב וצרפ ,לשמל ,הפיחב .תינרצי 

:ואר .ידיימ ןפואב ןתרסה תא ושרדו ןטרסה תלחמל תומרוגו םתואירב תא תונכסמ תונטנאהש 

.11.6.99 ,הפיח תועידי ,"תוירלולסה תונטנאה תדפיתניא" 

הירצומ תא תמסרפמ ,סקלפךרוקה תינרצי ,תיטירבה סגולק תרבח ,לשמל .אבוימ ןויער ,ןבומכ ,והז 

."הביבסה תוכיא ןעמל ,דחיב - 'קוריב הכילה'ב תכמות" הרבחהש החטבה םע 

.חרזאו םדא תויוכזב קסועש הנידמב לודגה ףוגה והז .1972 תנשב רבכ המקוה חרזאה תויוכזל הדוגאה 

לש םהיתויוכז לע הניגמ "דבועל וק" .םיעשתה תונש תישארב רועיש־ןיאל הקזחתהו הלדג איה 

,1998 תנשב .םמצעב םהיתויוכז לע דומעל םילוכי םניאש םיילארשיו םייניתשלפ ,םירז םידבוע 
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שי ,"יתימא" וא "ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה" ןוגכ ,הלא םינוגראל .רוביצ־יחילש 
םילפטמש םינוגרא תורשע 5.טפשמה־יתבל תוריתע תופוכת םישיגמ םהו הבר הדובע 

הילצרהב טלקמב לחה ,תויטסינימפ ידי־לע םבורב ,תונורחאה םינשב ומקוה םישנב 

וא "השיאל ץועייל זכרמה" ,"םעל בל"ל דעו קינזר תור ידי־לע ומקוהש .א.ל תתומעו 

תומייק 8;סדייאב המחלמל דעווה ונשיו 7;תויבסלו םיאומוה לש תודוגא ןנשי 6."ביטקלוקה" 

9;דליה תויוכזב תולפטמש "דליה םולשל תימואלה הצעומה" וא י"לא ןוגכ תובר תותומע 

לע השיאה תוכזב ,לארשיב םייחרזא םיאושינל תורשפאב ,רבגה תויוכזב תוקסוע תורחא 

ונתוכזב 10,וב תלפטמ "החפשמה ןונכתל תילארשיה הדוגאה"ש הלפה אשונב ,לשמל ,הפוג 

תד שפוחל ונתוכזב ,תינוליח הרובק ידי־לע ןיב אפרמ־יכושח ונאשכ ןיב דובכב תומל 
11.תעדל ונתוכזב וליפאו 

תונולת םישילש ינשכ םכותמ - םהיקיסעמ דגנ םידבוע לש תונולת ףלאב התומעה הלפיט ,לשמל 

,דבועל וק :ואר .םילארשי לש תונולת םישימחכו םיניתשלפ לש תונולת שילשכ ,םירז םידבוע לש 

.1998 רבוטקוא ,עדימ ףד 

להנמ ןעמל םיחרזא) "יתימא" :אגרש דעילא ידי־לע 1991 תנשב המקוה ןוטלשה תוכיאל העונתה 5 

יתש .ירניבא הירא יאנותיעה איה הב תיזכרמה תומדהו ,1990 תנשב המקוה *תודימ רהוטו ןיקת 

.המאתהב יתימאו שא םינולעה תועצמאב ןמצע תומסרפמ תותומעה 

תוכומ םישנל טלקמלו םישנל עויסל זכרמל הרושק "םישנ דגנ תומילאב המיחלל התומע - .א.ל" 6 

הרזעבו ץועייב זכרתמ "השיאל ץועייל זכרמה" .קינזר תור ידי־לע 1978 תנשב הילצרהב םקוהש 

תיגולואדיאו תינוגרא הניחבמ" ,וידסיימ תרדגהכ ,גרוחש ןפואב הכימת־תוצובק תועצמאב םישנל 

אוה זאמו ןג־תמרב הרידב 1988 תנשב דסונ זכרמה ."לארשיב תמייקה תדסוממה תיטילופה תכרעמהמ 

.םיריעז םידממ לע רמוש 

הייטנ ,תוהז לש תולאשב רקיעב תזכרתמ וז הדוגא .תיטסינימפ תיבסל הליהק - ף"לק ,לשמל 7 

,תפסונ התומע .תיטסינימפ םלוע־תפקשה תולעב םישנל תיתוברתו תויכוניח תויוליעפו תינימ 

1975 תנשב המקוה ,*םילאוסקסיבו תויבסל ,םילאוסקסומוה ןעמל) טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה 

.תילאוסקסומוהו תיבסל הלודש איהש ,1988 רבוטקואב ,"המצוע" תמקה םע דואמ דע הקזחתהו 

וניאו 1985 תנשב םקוה אוה .םילוחלו םיאשנל הרזעבו הרבסהב רקיעב קסוע סדייאב המחלמל דעווה 8 

.םירחאו םיילאוסקסומוה םינוגרא םע הלועפ־ ףתשל הברמ 

תוכזב רתיה ןיב ,םיעשתה תונשב הקזחתה איה .1979 תנשב רבכ הדסונ *י"לאי דליה תנגהל הדוגאה 9 

טקיורפב תטלוב איה .1990 תנשב המקוה דליה םולשל תימואלה הצעומה .דסממה םע הלועפ־ ףותיש 

םע הלועפ־תפתשמ איה םג .ןמדק קחצי ר"ד איה הב תיזכרמה תומדהו ,םידלי תוליבק ביצנ לש 

.םיידסממו םייתנידמ םימרוג 

1990-1989 םינשב המקוהש *םירבג ןעמל הדוגא) ג"מלא ןוגכ תותומע תוקסוע םירבגה תויוכזב 10 

הדוגאה .1996 תנשב המקוהש "רבגל חא" ןכו רבגה תויוכזל הדוגאה ,דעיבא ןונמא ידי־לע 

דודיעבו תינימ הרבסהב תקסוע איה .(NGO) יתנידמ־לע ןוגרא איה החפשמה ןונכתל תילארשיה 

רפס־יתבב םימודנוק הקליחשכ המסרפתה איהו ,ותחפשמ הנבמו ותוירופ ,ותוינימ לע טילחהל טרפה 

םע ךשוממ קבאמב הנותנ איה .IPPF םשב לודג ימואלניב ןוגראל הרושק הדוגאה .םיינוכית 

.ידוהיה םעב הדוליה דודיעל הדוגאה ,"תרפא" 

הדסונש *"דובכב תומלו תויחל תוכזה") ך"ליל תדוגא ,לשמל ,תמחלנ דובכב תומל תוכזה לע 11 
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1982 תנשב .תותומע ףלא םישולשל בורק לארשיב םויכ ןנשי תותומעה םשר יפ־לע 

,םהלש ןוגראה תמרב םילדבנ תותומעהו םינוגראה 12.דבלב תותומע םיפלא תשולש ויה 

,הרקמ לכב .דסממה םע םהירשק ביטבו תידדהה םתקיזב ,םתלועפ יסופדב ,םהיתורשמב 

.תוהתל שי תיטילופהו תיתרבחה התועמשמ לעש ילארשיה ףונב השדח העפות יהוז 

הנתשמ םולכ ?העפשה לשו תופתתשה לש השדח הרוצב םיקסוע ונא םנמואה 

אל ,ילארשיה רוביצהש ךכ לע הדיעמ העפותה םאה ?קלחנ ןוטלשה לטנו חוכה־תדימריפ 

דצמו ,הנידמה תויושרו ןוטלשה יפוג ידיב ויניינע לכ תא דחא דצמ ריתומ וניא ,רבעבכ 

םאה ?ירוביצה ןוידה םוחתמ םיעקפומכו טרפה םוחתל םיכיישכ םתוא האור וניא םג רחא 

התדיעצ ,התוללכב תילארשיה הרבחב םיללוחתמש םייונישל ןמיס ןה תועונתהו תותומעה 

תומגמל החותפ ,רתוי תיטרקומד ,תויוהז־תבר הרבחל התכיפהל תודע ,שדח ןדיע תארקל 

השדחה העפותל סחיב לואשל שיש תולאשה ללכב ןה הלא םאהו ?תיתוברת־ברו תוימלוע 

?תורחאב רוחבל ונילע אמש וא 

תיחרזא הרבחו תושדח תויתרבח תועונת 

הכותמ האיצוה ,היהתש לככ תנסורמו תדסוממ ,ינרדומה ןדיעב תיטילופה הריזה 

םעפ אל העיפוה וז האחמ .תואיצמה ינפ יונישל ןגרואמ ץמאמ הפקישש האחמ דימת 

תונש קפס אלל ךא ,הכורא הירוטסיה שי הלא תועונתל .תויתרבח תועונת לש ןתומדב 
הרצונ הלא םינשב .היאישמ דחא תא תווהמ םירשעה האמה לש םיעבשהו םישישה 

וציפהל וסינ םינוש םייטילופ תוחוכש "ליגרכ םיקסעה" ןויער לע תישממ רגית־תאירק 

וראיתש תוילרבילו תויטסילרולפ תוסיפתב אטבתה הז ןויער .תירבה־תוצראבו הפוריאב 

ךות דבלב םיבאשמ תקולחו םיסרטניא לע תלבגומ תורחת לש הריזכ הקיטילופה תא 

תוברועמהו תופתתשהה דמימ לש ותובישח תנטקהו ,יאידיאה ,יכרעה דוסיה תחנזה 

תנסורמ ,הקיטילופ לש רחא גוסל הגרדהב הליבוה הרצונש רגיתה־תאירק .תירוביצה 

.דוסיה־תוחנה לע קבאמב הדקמתהש ,תוחפ תימכסהו תוחפ 

ואצמנ תונשיה תוירקחמה תוסיפתה םג ,תיביטקלוקה הלועפה לש הזה שדחה לגה םע 

תוסיפתה יפ־לע .תושדח ורצונ ןמוקמבו תואיצמה תנבהל תומיאתמ־יתלב הגרדהב 

הקיטילופמ הגירח וא הייטס לש גוס היה תויתרבח תועונת לש ןמויק ,תונשיה 

וספתנ ךכל המאתהב .ןברוחו סרה םורגל לולעש תיביטקפאו תילגיל ,תילנויצנוונוק 

תומל ותשקב ךא יללכ קותישו םירירש ןווינמ לבסש שקנ ןועדג לש הרקמה תובקעב 1987 ךלהמב 

תנשב רבכ המקוהש ת"דמח ,לשמל ,תלפטמ תד שפוחל תוכזב .טפשמה־תיב ידי־לע הלבקתה אל 

תוצובקו תותומע הכותב תדגאמ איה .ןהכ םייח טפושהו ןידי לאגי רוספורפ לש םתמזויב 1983 

תעדל תוכזה לע .המודכו ת"מענ ,םיגולואיכראה תדוגא ,תמדקתמ תודהיל העונתה ןוגכ תונוש 

זכר .םדא תויוכז לש םינוגראו תותומע תורשע הכותב תדגאמה ,עדימה שפוחל היצילאוקה תדמוע 

.רבעשל "לובג שי" ישארמ ,ןיחונמ ישי אוה היצילאוקה 

רובצל תלוכי ,סממ והשלכ רוטפ תותומעל רשפאמ םושיר קר .1980 תנשב קר קקחנ תותומעה קוח 12 

.טפשמ־תיבב ירוביצ ףוגכ עיפוהל תוכזו שוכר 
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55 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

םילבוסש ימכ וא "םיגירח" םייתוישיא םינייפאמב ונחינש ימכ וללה תועונתל םיפרטצמה 

תולאשל בלה־תמושת תא ונפה תושדחה תוסיפתה 13.סוטטסב המאתה־יא לש תויעבמ 

resource) םיבאשמה סויג תיירואית החתפתה דחוימב תירבה־תוצראב .תורחא 

 mobilization theory) תיטילופ העפות "הלעמ" יפלכ "הטמלמ" תונגראתה לכב התארש

דחוימב הדקמתה הירואיתה .תרחא תיטילופ העפות לככ הניבהלו הרקוהל שיש הליגר 

םיכמות סייגל ,םיבאשמ גישהל התלוכי ,העונתה לש ינוגראה ,ריפוא ןיב סחיה תניחבב 

Klandermans, 1991;) התחלצה תדימ ןיבל תונוש תויטילופ תויגטרטסא ץמאלו םירבחו 

 7-9 ,1999 ,Buechler, 1993; Deila Porta <fc Diani). דחוימב החתפתה הנוש השיג

האחמהש ,םינומשה תונשב תאש רתיבו ,םיעבשה תונשב רבכ ררבתה רשאכ הפוריאב 

תועונת" ותונכל ןתינש רחא שובלב העיפומ אלא ,המלענ אל םישישה תונש לש תיתרבחה 

,השדח העפותל קר אל סחייתמ חנומה .(new social movements) "תושדח תויתרבח 
םיבאשמה סויג לש הירואיתה .הריבסהל הסנמש הירואית םג השעמל הווהמ אוה אלא 

ץמאמ תופקשמ םהיתולועפו םהיתויונגראתה יכו םיילנויצר םירוצי םה םדא־ינב יכ החינה 

תועונתה לש הירואיתה ,הל דוגינב .הקיטילופה לע יביטקפא ןפואב עיפשהל בשוחמ 

תירוטסיהה הביטקפסרפה תא אקווד הנושארבו שארב השיגדה תושדחה תויתרבחה 

תורוצ וחיגה ,וילא תוסחייתה ךותמ וא ,ונממש ידסומהו ינבמה טביהה תאו תיתוברתהו 

.הלועפ לשו ןוגרא לש תושדח 

ללוחתה םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב ,תוחפ תטשפומ הרוצב תאז חסנל םא 

־טסופ ,תיטסילאירטמ־טסופ ,תינרדומ־טסופ הנוכמה הרבח רבעל ונמלועב יוניש 

Kumar,) תננכותמ הרבח וא עדי תרבח ,תיטרקונכט הרבח ,תיטסידרופ־טסופ ,תיתיישעת 

 1995 ,1995; Thompson; תועונת - תושדחה תויתרבחה תועונתה .(1996 ,טדטשנזייא

ןעמל תועונת ,תויבסלו םיאומוה לש תועונת ,םישנ תועונת ,םיטנדוטס תועונת ,םולש 
14.הז יונישל יוטיב תונתונש ימכ תוספתנ - המודכו תויתביבס תועונת ,חרזא תויוכז 

תיביטקלוקה הלועפה ןיבל הפוריאב ללוחתמה ינבמה יונישה ןיב ורשקש הלא ןיבמ 

(Offe ,(1985) Touraine (1985 :השולש ןייצל ןתינ יתוברתה ןויבצה תלעב השדחה 

 1985) Meluccin). תויתועמשמ הלא םידמולמל וארנ תושדחה תויתרבחה תועונתה

ןורקיע דוע ןיא ,תילאידיא הרבח לש רורב םגד הווהב דוע ןיא רבעל דוגינבש ןוויכמ 

ןוויכמ .קושה לש היצזילאידיא אלו ירוטסיה םזילאירטמ אל ,יהולא וצ אל ,דחא ןגראמ 

תורוצב ,ןהיתוסיפת לש תוידדצ־ברב ,ןהלש ינויערה פוקסודילקב ־ הלא תועונת ,ךכש 

ילבמ םידוגינ לש םלוע וידחי סנכל ןתלוכיבו תולעמ ןהש תויחמומהו עדיה לש תונושה 

תוקעצה המכ דע ,לארשיב תולודג םירע לש םייזכרמ םיתמצב לשמל תודמועש ,תוניגפמ הנדעת 13 

םיעינמ ךותמ האחמ "ריבסהל" הייטנהש ךכ לע תודיעמ תורבוע תוינוכממ ןהילא תונפומה 

.ןיידע החיכש הניגפמה לש (םיינפוג וא> םייתוישיא 

וא תינרדומ־טסופ ,תללוכ תינויער הפולח תריצי ךותמ חרכהב אל םנמוא הז תא תושוע ןה 14 

,ולש דוסיה־תוחנהמ המכ לע רוערע ,ינרדומה רדסה יפלכ תרוקיב ךותמ לבא ,תינרדומ־יטנא 

וירדס ןיבל םייפוסוליפה ויכרע ןיב םייקה רעפב שגד תמיש חטבלו ויתוריתסו ויתושלוח תפישח 

Giddens, :ואר ,ןיטולחל וילע תורערעמ חרכהב ןניאש ,תורוקיבהו ינרדומה רדסה לע .םיידסומה 

 1990.
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילא־ןב ירוא 56 

,שדחה ןדיעה לש אשנכ םגו םוטפמיסכ םג וארנ - תיתוהמ הריתס ללכל ועיגי הלאש 

תועמשמ ןנוכל ,םילמסו םייומיד רוציל ,תואיצמ לע תונשרפ טילשהל תלוכיה ובש ןדיע 

15.תיתועמשמל תכפהנ עדי לע טולשלו 

לככ ךא ,(Tucker, 1991)"?תושדחה תויתרבחה תועונתה תושדחמ המב" ,והתש ויה 

תורגסמל האוושהב חטבל ,הדוחייב ריכהל אל השק היה ןכ הטשפתהו העפותה הבחרתהש 

תועונת וליפאו םיסרטניא־תוצובק ,תוגלפמ :ינרדומה ןדיעה לש תוקהבומה תויטילופה 

ןדיעב תיברעמה הקיטילופה ,תישאר :םיאבה םירבדב רכינ הדוחיי ."תונשי" תויתרבח 

םיבאשמ גישהל ןוצרו םירצ םיסרטניא ידי־לע רקיעב תיחנומש ימכ הלהנתה ינרדומה 

"הגועה" תקולח לע ילטנמורטסניא קבאמ לש תרגסמב ןתינש לככ םייטילופ וא םיילכלכ 

וארנ תויתרבחה תועונתה ,התמועל ;הקולחה לש דוסיה־תוחנה לש תינורקע הלבק ךות 

םניאש "םיירוביצ םיכרצמ" לע ,םייביטקלוק ןיבוט לע תולעב גישהל תופאושש ימכ םג 

Daiton ä) םייטילופו םייתרבח - םינוש םיאשונב ,ולוכב אלא רוביצהמ קלחב קר םיעגונ 

 1990 ,Kuechler).

יכ םא ,תינללוכ תרוקיב תוחתומש ימכ וארנ תושדחה תויתרבחה תועונתה ,תינש 

דמועש המדקהו החימצה ,חותיפה טקיורפ לעו ינרדומה רדסה לע ,הפיקע םעפ־אל 

,םויה־רדס לע םיאשונ לש הכורא הרוש תוביצמ ,לשמל ,"תוקוריה" תועונתה .וזכרמב 

,דעה־תורעי תפירש ,םיסונייקואו תורהנ םוהיז ,הממחה טקפא ,ןוזואה תעפות ןוגכ 

תוחתומ ןה ךכ ידכ ךות .המודכו ןוזמ ירצומ תועצמאב תוינומה תולערה ,תויח תדמשה 

המדקה טקיורפ תא תשמממו תאשונש ימכ תספתנש ,הנידמה לע הפיקע וא הרישי תרוקיב 

Conca 8l :לשמל ואר) וילא הוולנש ישונאהו יגולוקאה ריחמל התעד תתל ילבמ 
 1994 ,Dabelko, 1998; Bauer).

,תוינימל ,ףוגל ,הדובעל ,עבטל סחיה) םירחאו הלא םיאשונ לש םתיילע ,תישילש 

שארב ודמע אל רבעבש ,(םייח־ילעב לשו םדא־ינב לש םהיתויוכזל ,םיישיאניבה םיסחיל 

ותדובע לע ךמתסהל םא ,הדיעה ,ירוביצה םויה־רדס שארבו יטילופה תויופידעה־סלוס 

De Graff Sc Evans,:לשמל)וכרדב וכלהש םירחא לעו (inglehart (1977 לש תמסרופמה 

רבעמ :םירשעה האמה ףוסב תויתיישעתה תורבחב ללוחתמש יכרעה יונישה לע ,(1996 

קוסיעל - ךכ תאז תונכל ןתינ םא ,םחלה לע קבאמה - םיירמוח םיאשונב קוסיעמ 

.יווהב וליפאו תוהזב ,ןונגסב ,םייח־תוכיאב םיעגונש םיילאירטמ־טסופ םיאשונב 

תויתרבחה תועונתה לש םייגולואידיאה םינייפאמה ,תיעיבר הדוקנ רבכ וזו ,המאתהב 

־תסיפת דוע אל .היגולואידיא חנומה לש תלבוקמהו תיתרוסמה הרדגההמ םינוש תושדחה 

םזילטיפק ,םזינומוק ,םזילאיצוס ןוגכ תוילטוטו תודחא לש ההובג המר םע תינללוכ םלוע 

המת ןיא .תויטנרהוק חרכהב םהב ןיאש םיכרעו תונויער לש םזילרולפ אלא ,המודכו 

תא םרפסל הנשמ־תרתוככ ורחב "השדחה הקיטילופה" לע דחי ובתכש םידחא םירקוחש 

תועונתה לש ןתלועפ ,ןכא .(Larana et al., 1994) "תוהזל היגולואידיאמ" :םילימה 

ותובישח תא םישיגדמה םירופס םיטירפ קר ריכזנ .המוצע איה תושדח תויתרבח תועונת לע תורפסה 15 

 Scott, 1990; :שדח גוסמ הקיטילופ תוננוכמ ןה ותועצמאבש ילמסהו יתוברתה ביכרמה לש

 Elder, 1990; Rucht, 1991; Eyerman ä Jamison, 1991; Kriesi et al., 1995;

 .Johnston 8i Klandermans, 1995; Piccolomini, 1996
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57 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

אלש תועמשמ־תומלוע לשו תוהז לש םישדח םידממ תחגה לע העיבצמ תושדחה תויתרבחה 

.רבעב םייזכרמכ וספתנ 

,יזוכירה היפוא יפלכ תרוקיב תואשונש ימכ תוארנ תושדחה תועונתה ,תישימח 

לשו ללכב תינרדומה הקיטילופה לש ילטנמורטסניאהו ילמרופה ,יכרריהה ,יטרקורויבה 

.(Flacks, 1994) שממ לש יתרבח יונישל תויורשפא קינחמש ,טרפב ןומהה תגלפמ 

תודותמו (תוחפ הברה תוילמרופ) םירבח סויג לש תושדח תוקינכט תועיצמ ןה ףילחתכ 

תטלוב דוע .(המודכו יחרזא תויצ־יא ,יטילופ קשנכ תומילא־יא ,לשמל) הלועפ לש תושדח 

הברה התובישח חכונל דחוימב ,ינרדומ־טסופה ןדיעבש הסיפתה תינוגרא הניחבמ ןלצא 

תמשגה תא חרכהב וגישי (העונתה לש) לדוגה וא (םירבחה לש) רפסמה אל ,תרושקתה לש 

תחא אל המגרותשו תינרדומה הקיטילופב החוורש העידל ,ןבומכ ,דוגינב ,תורטמה 

לש ןנוגרא .(המודכו ןומה תונגפה ,ןומה תועונת ,ןומה תוגלפמ) ןומה לש הקיטילופל 

לככ תויזוכיר רסחו היכרריה רסח ,חותפ תויהל הטונ תושדחה תויתרבחה תועונתה 

יתליהק יפוא תוושל ץמאמה תא קר אל םיליעפה ברקב תולגל ןתינ םעפ אל .רשפאה 

לש הרוצ לכל ,וליפא תינוציקה ,תודגנתהה תא םג אלא ,םתעונתל "יתחפשמ" וליפאו 

לש ותדובע םע תורכיה וכרע וליאכ ,היכרגילוא לשו היצזילמרופ לש ,היצזיטרקורויב 

Melucci, 1985; Deila Porta Diani,) היכרגילואה לש לזרבה קוח לע סלכימ וטרבור 

 110-136 ,1999).

ןיא תושדחה תועונתה ירבחל - תינרדומה הקיטילופל דוגינב ,בוש - תפסונ הדוקנ 

הווילש ידמעמ רשקה ותואמ תקתונמש העפותב רבודמ .ינגומוה יתרבח דמעמ וא סוטטס 

םינעוטה םנמוא שי .םיבר םיטקילפנוק לש םייפוא תא םיעבשהו םישישה תונשל דע 

רבודמ ןיא ךכ םג ךא ,"שדחה דמעמה" ותונכל ןתינש המ ךותמ תוחמוצ תועונתהש 

,תידמעמ העדות ,תוריגס ,תכרעמב יביטקייבוא םוקימ םע רכומהו ןשיה חסונב דמעמב 

Jenkins 8c :ואר ,שדחה דמעמה לע) הכפהמ לע םירובידו רדגומ ביוא ,רוכינ לש השוחת 

 1989 ,Wallace, 1995; Eckersley).

,םייסלקה םייטילופה םיפוגהש ךכב םג תטלוב העפותה לש התונשדח ,הנורחא הדוקנ 

תועונתה וליאו ,יטילופה זכרמה תא תונשל ופאש ,"תונשי"ה תויתרבחה תועונתה ללוכ 

ונתוא תנווכמ וז הדבוע .וילא סחיב הימונוטוא גישהל אקווד תוסנמ תושדחה תויתרבחה 

הז גשומב ןודנש ינפל ךא .תונורחאה םינשב ץופנל ךפהנש "תיחרזא הרבח" גשומל רשייה 

העפותה ןיבל תושדחה תויתרבחה תועונתה ןיב ןוימד לע עיבצהל םנמוא ןתינש ןייצנ 

תויגטרטסאב ,הנכותב ,האחמה תרוצב ,תונגראתהה יכרדב - לארשיב תשחרתמש 

יתש ןיב ינושה ירהש .הלק ותכאלמ תא השעי ךכב קוסעיש ימש אלא - המודכו העפשהה 

התועמשמ תא ןיבהל ןתינ היהי אל וידעלבש ינוש ,ןיינע ררועל ךירצש הז אוה תועפותה 

תומוקמבש דמלמ הפוריאב תושדחה תועונתה לש ןויסינה ."ילארשיה ןונגסב" האחמה לש 

ןהלש תויביטקפאה ,תועונתה לש ןיוביר :רמוא הווה ,"תוכיא"ל הכפהנ "תומכ"ה םינוש 

תיטילופו תיתרבח העפות םש הרצונש ךכ לע םידיעמ תואשונ ןהש חישה לש תויזכרמהו 

:איה תלאשנה הלאשה ."תיחרזא הרבח" התונכל ןתינש (הנשי־השדח ורמאיש שיו) השדח 

?לארשיל סחיב המוד המגמ לע עיבצהל לכונ םאה 

םתועמשמ ,הז גוסמ םיגשומ לש םכרדכו ,הכורא הירוטסיה שי "תיחרזא הרבח" גשומל 

,ןורחאה רושעב .(Perez-Diaz, 1998; Alexander, 1998) הפוקתל הפוקתמ תפלחתמ 

הנידמה דגנ "תוירדילוס" תעונת לש התאחמ תא ווילש םיעוריאה ןמל רקיעב השעמל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:51:37 UTC������������� 

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



?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילאךב ירוא 58 

התווילש הנקסמל הרושק וז .השדח תועמשמ גשומל הקנעוה ,םינומשה תונשב תינלופה 

התזיחא חכונל ןה ירשפא־יתלב וניה ינכפהמ יתרבח יוניש היפלש "תוירדילוס" יליעפ תא 

תוממוקתה לכ אכדל התלוכיו םייאבצהו םיילכלכה רוצייה יעצמאב המואה־תגידמ לש 

ידי תא תוכרוח תוכפהמ ויפלש רבטצמה ירוטסיהה ןויסינה חכונל ןה ,הדגנ תיתיזח 

בלשב רתוול שי היפלש הסיפת השבגתהו הכלה ףילחתכ .היצקאיר תומרוגו םינכפהמה 

שמשיש דרפנ יתרבח םוחת לש ונוניכ רבעל תונפלו "רצה" יטילופה םוחתה לע ןושארה 

ברקב ץיפהל הסגמ המואה־תנידמש תחאה "תמא"המ טלפמו תינויער הפולח ןיעמ 

.(Cohen <fc Arato, 1995, 29-82; Frentzel-Zagorska, 1990) הייסולכואה 

םצמוצי הפקותש ילבמ רבע לכל השדחה הסיפתה הטשפתה יפוריא־חרזמה ןויסינהמ 

הטילשה תוקינכטש ימכ הספתנ תילרבילה הנידמה םג ,ךפיהל ;םיירטירוטוא םירטשמל 

,תרוסמ ךותמו .תירוביצה העפשההו תוברועמה ,יוטיבה תויורשפא תא תומצמצמ הלש 

םע גשומה ההוז ,ישמרגו ליווקוט ,לגה לע רקיעב ונעשנ םיילאוטקלטניאה היתורוקמש 

םינוגרא ,תויודגאתה ללוכ אוה .הלכלכהמ ןה הנידמהמ ןה דרפנה תוליעפ לש םוחת 

וזל תיפולח הסיפת ןנוכל םתוא עינמש ןפואב םהיניב םירושקש תויתרבח תועונתו 

םייתוברת רוציי יעצמא לש םתועצמאב רקיעב תואיצמה לע העיפשמו תצפומ וז .תטלשה 

רבודמ 16.םיילאירטמ םיסרטניא רשאמ תוחפ אל םיילאידיא םיסרטניא שממל ןוצר ךותמו 

(public sphere)ירוביצ םוחת ,גשומה לש בחרה ןבומב תוברת לש הריפס ןיעמב השעמל 

17.םירצונ ,דימתמ ןויד ךות ,תויועמשמהו םיכרעה םשו תעבקנ היצטניירואה ובש 

איה המ םג אלא ,תיחרזא הרבח יהמ קר אל ריהבהל שי הרדגהה תא דדחל תנמ־לע 

תויונגראתההמ תובר .הנידמל ץוחמ תונגראתה לש הרוצ לכ הניא איה ,תישאר !אל 

התוא תיתוברתה המרב תורדענ ,הנידמה לע רגית־תאירק וזיאב תוולמ ןה םא םג ,וללה 

ןיא ,רבעל דוגינב ,תינש 18.העפותה תרדגהל תיחרכהה ,דגנ־תסיפת ,תיפולח הסיפת 

.(היווהה ןובשח־לעג העדותה לש התובישח תשגדה לע תססובמ תינאילגהה הסיפתל תורבחתהה 16 

יפכ ,הנידמל טרפה ןיב ךוותמ םרוגכ םייניבה־תוצובק לש ןתובישחב רבודמ ןיא - ליווקוטל רשאב 

םתובישח לע אלא ,ליווקוט תא גיצהל ,תיטסינכמ הכ הרוצב ,תיטסילרולפה היטרקומדה התטנש 

םעפ הנוכש) ישמרגל סחיב .תוינויער תופולחל תלוכיה לשו תיטילופה תוברתה לש ,"סרומ"ה לש 

הרבח תוארל ותייטנ תאו ילכלכ םזינימרטדל ותודגנתה תא ןייצנ םא יד (יטסיסקרמה ליווקוט־הד 

סוסיבה לע .הינומגה תלבקו הנווכה ,המכסה לש תולאש תועבקנו תונודינ ובש דקומכ תיחרזא 

Cohen Arato, 1995; Kumar, :ךותמ דומלל ןתינ תיחרזא הרבח לש וז הסיפתל יטרואיתה 

.Bobbio, 1998 :ואר ,ישמרג לע .1993 

םלצא םג .סמרבה ןגרויו טנדרא הנח לש םהיתודובעב יוצמ ירוביצ םוחת לש ומויק רבדב ןויערה 17 

חוכ ידי־לע המאתהב תרדסומה ,תילכלכהו תיטילופה תכרעמה לש הקיגולה ןיב הנחבהה תמייק 

םיססובמה lifeworld^ וא תיחרזאה הרבחה וא ירוביצה םוחתה ןיבל ,ףסכ ידי־לעו יביטרטסינימדא 

הסנמ (1993b) Calhoun .החותפו תישפוח היצקינומוקו תוירדילוס לע תוחפל ילאיצנטופ ןפואב 

.תינויח הניא וז הדרפה ונתטישל .ירוביצ םוחתו תיחרזא הרבח :םיגשומה ינש ןיב דירפהל 

העפות לאכ תיחרזא הרבח גשומל םיסחייתמ םיבר םירקוח ,הז רמאמב תגצומה הסיפתל דוגינב ,ןכא 18 

ןוטלשה ןיב םייניב־םוחת לש ומויק תא וילאמ ןבומכ םיצמאמו ,תירוטסיה אלו ,תילסרווינוא 

.Osaghae, 1994; Norton, 1995 :לשמל ואר .רוביצל 
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59 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס'ישת 

היצטניירואל רושק וניא המויק ,ךפיהל .תינגרוב הרבח םע תיחרזא הרבח דוע תוהזל 

דגנ ילג־שירב תואצוי ףא התוא תוביכרמה תוצובקה םעפ אלו ,תינשוכרו תידמעמ 

הנידמה םע ול שיש הלועפה־ףותיש לש תונושה תורוצהו יברעמה םזילטיפקה 

תונונגס תריציל תונויסנל סחייתמ "תיחרזא הרבח" גשומהש הארנ ךכ ךותמ 19.תילרבילה 

לש תונורקעל תואיצמה תא םיפיפכמ םניאש תוצובקו םיטרפ ידי־לע םישענש תוהזו םייח 

םיכפוה םהש ךות םדיתע בוציעל םילעופ םה .הזמ הנידמה לש היתויחנהלו הזמ קושה 

תוינורטו תורוקיב ,תואחמ םילעמ םהו .הלאככ וספתנ אל רבעבש םיאשונ םייטילופל 

לש לבגומה היפואל סחיב ,המואה־תנידמ יפלכ ,תוינרדומה טקיורפ יפלכ :םייקה יפלכ 

תגציימש) תיגוצייה היטרקומדה דגנו תויעב רותפל השקתמש תדסוממה הקיטילופה 

.(םהב ורחבש הלא תא אלו ,םיאקיטילופה תא רקיעב 

תיחרזא הרבח .וילאמ ררבתמ תיחרזא הרבחל תושדח תויתרבח תועונת ןיב רשקה 

תושדחה תועונתה ןיב הלועפ־ףותיש לשו ןילמוג־תוליעפ לש םוחת רצונ רשאכ תמייק 

,םואית ,חיש־ודב אלא ,תימואל־ללכ וא תיתרבח־ללכ היצרגטניאב רבודמ ןיא .תונושה 

תרוקיב ובוחב ןמוטש יפולח חיש ותוא ףתושמב ןנוכל תלוכיו תרושקת ,הנבה 

םייביסקלפר םינוגראבו תוצובקב ,הרקמ לכב ,רבודמ .םייקה רדסה לע תיטילופ־הטמ 

תויורשפאלו יטילופה םדיקפתל ,םחוכל ,םתלועפל שיש תועמשמל תימצע תועדומ ילעב 

ןיב ןיחבהל שיש ךכ ידכ דע תמייק וז תועדומ 20.תואיצמה ינפ תא תונשל םהידיב שיש 

םתוא ןיב ־ םבוליש תא ובוחב ןמוט תיחרזא הרבח לש המויקש הקיטילופ לש םיגוס ינש 

תויתעונתה תורגסמב םישענש ,תיביטקלוקהו תישיאה המרב ,תוהז ןוניכ לש םיכילהת 

,תילנויצנוונוקה הקיטילופה לע עיפשהל תונויסנל תמגרתימ וז תוהז ובש ןפואה ןיבל 

דחאה גוסהמ תוליעפה תא .העונתה לש םצמוצמה המלועמ גורחל ןוצר ךותמ ,תדסוממה 

הקיטילופ" - תרחאה תאו ,(identity politics) "תוהז לש הקיטילופ" הנכנ 
.(instrumental politics)"תילטנמורטסניא 

תענומ ,תיטילופה תופתתשהה תא הביחרמ תיטילופה תוליעפה לש הנושארה המרה 

ךות ,םימייקש הלאל םייפולח תועמשמ־תומלוע תרצויו הייסולכואה לש היצזיטילופ־הד 

 19 1988) Keane) רבכ יכ הארה רשאכ םזילטיפקל תיחרזא הרבח גשומה ןיב הפיפחהמ ונתוא ררחש

תורוצ לעב ,הנידמהמ ןחבומ םוחת םייק יכ ןויערה חתפתה הרשע־הנומשה האמה לש היינשה תיצחמב 

,Tucker (1991 לצא םג ךכ לע ואר .תיתוצירעה הנידמה ינפמ וילע ןגהל שיש ,ולשמ תונורקעו 

,תושונאה לש םייליוויצ־אלה םיאנתה םע תיחרזאה הרבחה תא תוושהל םג ןיאש ןבומכ .(80-76 

ןיב תוושהל רתוי הברה ןיינעמ .תיתייעבכ םויכ תספתנש הרוצב הרשע־עשתה האמב ושעש יפכ 

.ןאכ תאז השענ אל ךא ,הרשעיעשתה האמה לש תרוסמב תאז םג ,תיאבצ הרבחל תיחרזא הרבח 

,ימוימויל יפוטואה ןיב ךווית לש דיקפת תיחרזאה הרבחה תא תוביכרמש תועונתל םיסחיימה שי 20 

רורב ,הרקמ לכב .(Alexander, 1996, 217 :וארו יוצמל יוצרה ןיב סחיה לע םינויד לוהינ לש 

תויועמשמה לע דומעתש תינשרפ השיגמ םג ענמיהל לוכי וניא תויתרבח תועונת רקחש 

םדקומ יאנת איהש תיביטקלוקה תוהזה לעו םהיתולועפל םיקינעמ תוצובקו םיטרפש תויביטקייבוסה 

תועונת ןיב רשקה לע ,תיללכ .Melucci, 1988; Alexander, 1996 :ךכ לע ואר .הלועפה תנבהל 

Cohen A Arato, 1995; :לשמל ואר ,רדנסכלא לש ורמאמ לע ףסונ ,תיחרזא הרבחל תויתרבח 

 1993 ,Calhoun, 1993b; Honneth•
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הניא וז המרב תיטילופה תוליעפה .תונווגמו תונוש תויתרבח תורוצב םייוסינו האחמ ,ןויד 

Larana et al., :לשמל ואר ,וז המר לע> המצעלשכ הרטמ הווהמ אלא ,דבלב יעצמא 

גוסמ םייתרבח םיסחי תריצי לשו "תורחא"ו תוהז ןוניכ לש הלא םיכילהת ללגב .(1994 

היצטניירואל תיחרזאה הרבחהו תושדחה תויתרבחה תועונתה תעפות תא םצמצל ןיא שדח 

וא דספהו חוור לש םילוקיש ידי־לע תכרדומש תילאירטמ השיגל ,תילטנמורטסניא 

תיטילופה תכרעמב לבוקמה חסונב ןוחצינו הסובת לש תולאשל תמצמטצמש 
םיסחי ,בחרמ ,ןמז לש תרחא היווח תועיצמ תויתרבחה תועונתה .תילנויצנוונוקה 

הרוצב ,המודכו הקיטילופה לש תשדוחמ הרדגה ,תויועמשמ לש יפולח םלוע ,םיישיאניב 

 ^1985) Meiucci) לש המויקל סחיילו תועטל ןיא ,הז ןבומב ."ילמס רבגמ"ל התוא המדמ

,תילנויצנוונוק הקיטילופמ העיתרב רבודמ םא אלא ,תיטילופ־א תועמשמ תיחרזא הרבח 

הרבחה לשו תושדחה תויתרבחה תועונתה לש יטילופה דיקפתה ךא .תיתגלפמ ,רתיה ןיב 

קחשמה־יללכ לע קבאמה רשאמ הקיטילופל האי הרדגה ןיא ירהש ,רורב אוה תיחרזאה 

.םתוא עובקל ןויסינהו 

המרל תויתרבח תועונת לש ןתועדומ ךותמ םג השענ קחשמה־יללכ תא עובקל ןויסינה 

יפלכ תנווכמו רתוי הברה תיטנסרטניאו תילטנמורטסניא איהש ,הלועפה לש היינשה 

לש ןתוליעפ לע ,םיבאשמ תקולח לע עיפשהל ןויסינ ךותמ ,דסממהו יתנידמה זכרמה 

תוקלחתה לע וליפאו תוטלחה תלבקב תופתתשה לע ,הקיקח יכילהת לע ,תוגלפמ 

תיטילופה הלועפה לש וללה תומרה יתש רשאכ קר םייקתת תיחרזא הרבח .ןוטלשב 

,םייתוברת םייוסינו תושדח תויוהז רשאכ קר םייקתת איה .וידחי יביטקפא ןפואב ומייקתי 

םימגרותמ ,םינוש םירזגמו תוצובק ברקב ביציו ימונוטוא דמעמ םמצעל םישכורש 

וליאכ םעפ אל הארנ םנמוא 2,.התוללכב תואיצמה לע םיעיפשמו תיטרקנוק הקיטילופל 

םעו תידסממה הקיטילופה םע "הלועפ־סיפתשמ" תושדחה תויתרבחה תועונתה יגיצנ 

םה ,תילנויצנווגוקה הקיטילופב םג ,םעפ־אל השעמל לבא ,הלש םיילמרופה קחשמה־יללכ 

חוכ רובצל םידחוימה םהיתונויסנבו תונושה םהיתופיאשב ,רחאה םנונגסב םיטלבתמ 

Melucci, 1988; Cohen 8c Arato, 1995;:ואר ,הלועפה תומר יתש לע) העפשה גישהלו 

 1999 ,Deila Porta 8c Diani).

לש הקיטילופהש הדבועה תא דוע שיגדנ ילארשיה הרקמב ןוידל רובענ םרטב 
לש וז ללוכ ,תיתנידמ תויתורירש לכ דגנ ,השעמל ,תנווכמ תושדחה תויתרבחה תועונתה 

הנידמב החטבב ןכושש חוכהש הנומאה לע תססובמ תילרביל הנידמ .תילרבילה הנידמה 

הריפס .תיטרפ הריפס ידי־לע ןה ,תויטרקומד תורודצורפו תויוכז ,קוח ידי־לע ןה לבגומ 

שומימל ךרוצה תעשב ןגראתהל םילוכיש םיימונוטואו םיישפוח םיטרפמ תבכרומ וז 

הבר הדימב תזמורש ,וזה הסיפתל דוגינב .ךכב ברעתת הנידמהש ילבמ םהלש םיסרטניאה 

ימכ תוספתנ תושדחה תויתרבחה תועונתה ,םייתרבח םיסחי לש היצזיטילופ־הד לע 

תויטרפ תויעב תכיפה ידי־לע םייחה ימוחת לכל יטילופה םוחתה תא תוביחרמש 

.רתוי םיינתלעפו םיברועמ םירוציל םדאה־ינב תכיפהו ישיא חותיפ ידי־לעו תוירוביצל 

ןיימדל השק ךא .הנידמו תיטילופ הרבח ,תיחרזא הרבח :הלועפ לש תומר שולש ןיב םילידבמה שי 21 

ןיימדל השקש םשכ ,תילנויצנוונוקה הקיטילופב העפשהו תוברועמ ילבמ תיחרזא הרבח לש המויק 

יתש ןיב הנחבהש ךכ ,הב םייזכרמ םניא םייתוברתו םייתרבח םימרוגש "םישדחה םינמז"ב הקיטילופ 

.תקפסמ ,תיטילנא הניחבמ םג "דניה תומר 
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61 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

תוריח" לש התמשגה ןעמל קר אלו ,"תיבויח תוריח" ןעמל תולעופש ימכ תוארנ ןה ךכ 
22."תילילש 

,ןוחבל שי ,תיחרזא הרבח לארשיב תמייק םא הלאשה לע תונעל תנמ־לע ,ןכ םא 

ךות ,תועמשמו תוהז לש יפולח םלוע רוציל תוחילצמ תויתרבח תועונת המכ דע ,תישאר 

,תילטנמורטסניא הקיטילופב שומיש ךות ,ומגרתלו ,ןהיניב הלועפ־ףותישו הנבה ,םואית 

העפות יכ אוה םיאבה םידומעב חיכוהל הסנאש יזכרמה ןועיטה .הבחרו תללוכ העפשהל 

יכו ,לארשיב םנמוא תמייק תושדח "תותימא" תריצי לשו תויפולח תויוהז ןוניכ לש השדח 

,דסוממו ןסורמ יפוא תלעב ןיידע איה ךא ,הלועפו ןוגרא לש הרוצ תשבול ןכא וז העפות 

ןעטא דוע .תיחרזא הרבח לש המויק לע התועצמאב דיעהל ןתינ אל יכ דע ,ירירבשו יקלח 

תוירוטסיהה תוביסנהמ עבונ השדחה העפותה לש עוטקהו ןסורמה ,לבגומה ,ריפוא יכ 

ילרביל חור־ךלה לש קהבומ רצות התויה ,רמוא הווה ,התוחתפתהו התדיל לש תודחוימה 

ךא התויח תא דחא דצמ הל קינעה הז חור־ךלה .לארשיב ןורחאה רושעב ץרפתהש 

.התעפשה תא םחיתו התולבגומ תא עבק םג תינמז־ וב 

קר אל תורכיה תבייחמ תויתרבח תועונת לש ןתנבהש ךכב רבכמ הז םיריכמ םירקוח 

הביבסה םע םג אלא ,העונתה ירבח לש תיביטקייבוסה תונשרפהו תיתעונתה תוליעפה םע 

השעמל ןה הילעשו תולעופ ןה הכותבש ,תוחמוצ ןה הנממש תידסומהו תיטילופה 

לש ינשה קלחב ראתא וז חורב .(Deila Porta <fc Diani, 1999, 24-47) רגית־תוארוק 

םינשב תורשע ךשמב יזכרמ ןגראמ ןורקיעכ שמישש ילארשיה םזיביטקלוקה תא הדובעה 

תונש תישארו םינומשה תונש ףוס תארקל ,הרצונ וילא תוסחייתה ךותמו ,החיגה ונממשו 

האחמה לש היפוא תא גיצא ישילשה קלחב ;הב תקסוע וז הדובעש העפותה םיעשתה 

עיפשהש בצעמ עוריא ,יתעדל ,הוויהש ,"חירסמה ליגרתה" הנוכש הממ האצותכ הרצונש 

המגרות האחמה דציכ הארנ הדובעה לש יזכרמהו ןורחאה קלחב וליאו ;הכלהמו הביט לע 

וגצויש - וז העפות לש םינושה הינויפא .תותומע לש הקיטילופ ותונכל ןתינש המל 

תילטנמורטסניאה הקיטילופה ,תוהזה לש הקיטילופה לש םיחנומב ךשמהב הבחרהב 

לש התוינויח לע םנמוא ודיעי ־ יתנידמהו יטילופה דסממל תותומעה ןיב ןילמוגה־ירשקו 

לע השקמש ןפואב הנוסירו התולבגומ לע ,רקיעב ילואו ,םג ךא השדחה העפותה 
.לארשיב תיחרזא הרבח לש התורצוויה 

קהבומ דגנתמ ,דיה ןילרב .(Berlin (1969 לש ןבומכ איה תויוריחה יגוס ינש ןיב הנחבהה 22 

רדס םע תבשייתמ ,טרפה לש ויתויוכז תחטבהב תקפתסמ הניאש ,"תיבויח תוריח"ש תורשפאל 

יכ וארהש תיריפמא,־וו תיפוסוליפה המרב תונויסנ המכ ושענ זאמ ךא .רתוי ישפוחו יטרקומד יתרבח 

יוכיד לש הרוצ חרכהב הניא "תיבויח תוריח" יכו רורחש לש הרוצ חרכהב הניא "תילילש תוריח" 

רנורב :לשמל ואר ,הלא תונויסנ לע .הליהקה לש הלאל דיחיה יכרוצ לש תטלחומ תופיפכ לשו 

רשקהב .Duncan, 1983; Gould, 1988; Christman, 1991; Lukes, 1991 :1998 ,דלפו 

תענומ םיסרטניאה תוצובק לש הקיטילופהש תנעוט איה .ןיינעמ (Young (1990 לש הנועיט ,הז 

־תלבק לש תואנ ךילהתב תעגופו הבשקהו חיש לע ססובמה ירוביצ ןויד לש תוחתפתה השעמל 

םייטקט םימעטמ תורחאה לש םיסרטניאה תא ןובשחב תואיבמ תונושה תוצובקהש ןוויכמ ,תוטלחה 

לש הקיטילופב הנוש בצמה .יתרבח קדצ לש תולאש ןובשחב ללכ איבהל ילבמ ,דבלב םיינתלעותו 

תפקשמה הטלחהל עיגהלו ןהינפלש ןיינעה תא דחי ןוחבל תונושה תוצובקל דודיע םייק םש ,תוהז 

.ערו בוט לש םייכרע םיחנומב םג המכסה 
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילא־ןב ירוא 62 

ינומגה הנבמ תחת 

תובאה" .לארשיב םישרוש התכיה אל םלועמ תללוכו הפיקמ תילרביל םלוע־תפקשה 

אל חטבל ,האמה תליחתב הניתשלפל היסורמ ורגיהש היינשה היילעה ישנא ,"םידסיימה 

הרוצב ,זכרמב ביטקלוקה תא הדימעהש תיטילופ תוברת ואיבה םה 23.םמיע התוא ואיבה 

תעב ,םג העדיש לבא ,םלוע־תופקשהו תועיר לש ןווגמל יוטיב הנתנו חתפ םנמוא החתפש 

הגלפמ ידי־לע רבד לש ופוסב האשינש תחא "תמא" רבעל הלא תא לעתל ,תחא הנועבו 

:ריבסהש ,י"אפמ לש תועירה יגוהמ ,ןוסניליב השמ תא טטצא םא יד .תחא הגהנהו 

םה הילהונש ינפמ אל ,הב ךמות םעה בורש םושמ אל ,תיטרקומד איה העונתה" 

המודב ...םעה לש יתימאה ונוצר םע ההז תינויערה התוהמש םושמ אלא ,םייטרקומד 

"רפסה־תרבח"ב "יללכה ןוצרה" (177 ,1973 ,ינרוגב טטוצמ)".'יללכה ןוצרה' םע ,וסורל 

להנרטש לשמל הארהש יפכ ,יטסילאיצוס רשאמ רתוי ,ימואל־ונתא וא ,ימואל היה 

םע לק־אלה שגפמה ךותמ םג םצעוהו חפוט ,הרפוה הבר הדימבש "יללכ ןוצר" ,(1996) 

.(Shafir, 1989; Kimmerling, 1983; Shalev, 1992) ץראה לש םייברעה היבשות 

יעצמא הבש תיטסינומוק הרבח רוציל םמולח לע הרהמ־דע ורתיו םנמוא וירבחו ןוירוג־ןב 

לש םהשלכ םייוכיסו תילכלכ תומזי לש הדימ רוביצל רשפאל ורחבו םימאלומ רוצייה 

םתגלפמ קר יכ ,םהיבירי תא וליפא ,ענכשל םג וחילצה םה תחא הנועבו תעב ךא ,חוור 

לע ."יללכה ןוצרה" תא םישגהל תלגוסמש איה (י"אפמ ךכ־רחאו "הדובעה תודחא") 

בור םגרתל החילצה אלו ץראל התלעש תונגרוב־ריעזה תשלוח םג הפסונ הלא תוביס 

םלוע־תפקשה לש תוחתפתה תובר םינש ךשמל הענמ ךכ ידי־לעו יטילופ חוכל ילרוטקלא 

היטרקומד בושייב הרצונ הלא לכ תובקעב .(1984 ,אריפש 'י) תילרביל תיפולח 

24.הזכרמב ,תסיוגמ הרבח וליפא ,תיטילופ הרבח םע תיטסיביטקלוק 

השעמל התיהש ,המוא־תנידמ ,הטילש לש הנבמ המחלמה ךותמ רצונ 1948 תנשב 

וז המוא־תנידמב תיטילופה הרבחה .בורל ךפהנ הב טועימהש תיטננימוד־המוא־תנידמ 

25."תויתכלממ" הארקנש תיטסיביטקלוקה םלועה־תפקשה לש הלוע תא לבקל התווטצנ 

הלכלכה ןיידע .דתיה לטוב רשאכ םגו ,ענצ לש רטשמ טלשוה תילכלכ היצזילרביל םוקמב 

דצמ תילכלכ המזוי לכ וקינחהש תונוש תולבגמבו םיבר םיסימב התוולו ,ריפואב תיזוכיר 

וא רישי ןפואב ,םיסיוגמ ויה םיידוהיה םילארשיה ,ללככ .(1991 ,ינרהא)יטרפה רזגמה 

םידמב־המואל לארשי תא וכפהש םינוש םירודיס .המחלמו אבצ יורקה טקיורפל ,ףיקע 

דעסה־תנידמו הנושארה םלועה־תמחלממ האצותכ םזילרבילה שלחנ הפוריא ברעמב םג ,השעמל 23 

,רתיה הזכרמבו הפוריא חרזמב .(Porter, 1994, 149-195 :לשמל ואר> היתובקעב הרצונש 

לע .תימואלה וזל ןה תיטסילאיצוסה תיטילופה תוברתל ןה תיזכרמ תיטסיביטקלוקה הקיתאה 

.Venturi, 1966; Frankel, 1981 :ואר ,הרשע־עשתה האמה ףוס לש היסורב וז תוברת 

.וחיל סנ אלש (Sabine (1952 לש ורמאמ ואר ,תיטרואית הניחבמ תיטסיביסקלוק היטרקומד לע 24 

תונורקעה ינש ןיבש םיילכלכה םילדבהה לע .Ben-Eliezer, 1993 :ואר ,לארשיב התועמשמ לע 

.Ebeling, 1993 :ואר ,םזיביטקלוק תמועל םזילרביל ,םינגראמה 

לע .Tilly, 1990; Giddens, 1987; Dandeker, 1990 :ואר ,הטילש לש הנבמכ המוא־תנידמ לע 25 

.Levi, 1998 :ואר ,"תויתכלממ"ה לע .Smith, 1986 :ואר ,תיטננימוד־המוא־תנידמ 
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63 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

לש התורצוויה וענמ (תוכורא םינש ךשמל םיאולימ תורישו הבוח תוריש ,ןבומכ ,וללכשו) 

םא ?דיחיהו .(Ben-E1iezer, 1998a, 193-222) הרבח ןיבל הנידמ ןיב תירשפא הנחבה 
ויתויוכזו ויתועונתו ישימח סיגכ ספתנ ,אבצה ידי־לע טלשנ אוה ,לארשי חרזא יברע היה 

לש היביתכת תא לבקל הווטצנ אוה ,הייסולכואה בור ומכ ,שדח הלוע היה םא 26;ולבגוה 

םא ;(1994 ,ןהכה) קוסעי המבו ררוגתי ןכיה הלאשל סחיב וליפא תיתנידמה היטרקורויבה 

,תויתכלממה ותוא המתר ,קיתו לש יתרבח סוטטסמ הנהנו "בושייה ןמ" םדא היה 

םג רתיה ןיב לעפוהש הטילשה ךרעמל ,"תיתכלממ תויצולח" ןוגכ תומסיס תועצמאב 

.(Ben-Eliezer, 1998b)דחי םג טקייבוסלו טקייבואל ךפהנ ךכו ,וילע 

תויעבה לולכמ תא תווסהל תויתכלממה ילוא התשקתה ,תואיצמה לש ןגראמ ןורקיעכ 

האחמ עונמל ירמגל החילצה אל םגו ,יתדעה ןויוושה־יא לש ויטעב ,לשמל ,ורצונש 

הגלפמה ,י"אפמ לבא ;המודכו היילע תטילק ,הדובע־יסחי םוחתב תונגפהו תיתרבח 

תא ססבל הל רשפאש <"י"קמו תורח ילב")ויד בחר ינויצילאוק הנבמ הרצי ,תיטננימודה 

היציזופוא וקינחה ךרעל ןוחטיבה תכיפהו הנידמה לש "היצזישיטפה"ש םג המ ,התטילש 

לש םתלילש ךותמ קר המצע תונבל התשקתה "תורח" וליפא .הריעצה הנידמב תישממ 

,תונושארה םינשה לש האחמה םג הגרדהב החכש ךכו .(1996 ,קינזר> הלשממה ישעמ 

וליפא ,תנסורמ ,תיגוציי ,תיטסיביטקלוק ,תיטרקומד המדרת ןיעמב העקש לארשיו 

םינוש םימזיגכמ תלעבו רוביצה ייוואממ תקחורמ יד ,(ינוחטבה בצמה לשב)"תיארחא" 

,1992 ,גיצליוו־ןמייל ואר ,הלא םינשב האחמה תדירי לע) .עיפשהל רוביצה לע ושקהש 
 50-47.)

שאר ידי־לע לשמל) תונויסנ ושענ םא םגו תויתכלממה לש החוכ ןמזה םע םעוה םא םג 

םימיה־תשש תמחלמ ואב ,(1990 ,ןרק)"הלעמלמ" היצזילרביל ןנוכל (לוכשא הלשממה 

לש ןוזחלו םדל ,המדאל ,סונתאל תשדוחמ הייחת ורשפאו היתובקעב םיחטשה שוביכו 

תרוקיבהו םיטנדוטסה תודירמ חכונל םלועה שעג שממ ןמז ותואב .הקזחו הלודג לארשי 

וליפא ,םילארשיה ךא .רבכמ הז ופשחנ היתוריתסש עפשה־תרבח לע וחתמ םהש 
תא אל שיגדהל ורחב םבור .(1973 ,אריפש ואר) םישידא וראשנ ,םהיניבש םיטנדוטסה 

תימואל תודחא לש תולשממ ןוניכ תועצמאב ,לשמל ,םהיניבש ףתושמה תא אלא ,דירפמה 

הנושארה םעפב)ןימיה טלש דמעמ וקיזחה אל הלאשכ .(332-308 ,1997 ,אריפשו ןרוק) 

.תימואל־ונתאה התסרגב תיטסיביטקלוקה המגמה תא רתוי דוע קזיחו (1977 תנשב 

האחמה ילג ךותמ החמצש הגלפמ ־ ש"ד ,תירואטמ תוריהמ התואב הלפנו ,התלע ןכ־ ומכ 

.(1982 ,ןייטשניבור) קהבומ ילרביל רסמ האשנשו םירופיכה־םוי תמחלמ רחאל ואבש 
םילרביל"כ םמצע וארש הלאש םג המ ,לארשיב םישרוש הכמ וניא םזילרביל יכ חכוה בושו 

,דוכילה ךותב וגפסנ ,רבעשל "םייללכה םינויצה"ו "םייחרזאה םיגוחה" ישרוי ,"םייתימאה 

תיטילופה המיבהמ ןיטולחל ומלענ רבד לש ופוסבו וירבח לש םלועה־תפקשה תא וצמיא 

.<ב1996 ,אריפש 'י ;1995 ,בומרבא) םינומשה תונש עצמאב 

ךא .רבעל האוושהב רועיש־ןיאל תיתרבחה האחמה לש התורידת התלע םינש ןתואב 

,תידסממ היצטפואוק לש וליפאו ןוסירו ןותימ לש םיספל הרהמ־דע הרבע וז האחמ 

רופיש לח זאמ .1996 ,רזל־יקצסוא ;1980 ,קיטסול :ואר ,םישימחה תונשב לארשי ייברע לע 26 

יטרקומד ןורקיע :תילארשיה הרבחב םייזכרמ םינגראמ תונורקע ינש ןיב םידוכל םהו םבצמב יתגרדה 

.Smooha, 1997 :ךכ לע ואר .ימואל־ונתא ןורקיעו 
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.(55 ,1995 ,קצנירפש) םיעבשה תונש תישארב "םירוחשה םירתנפ"ב לשמל רבודמשכ 

־יללכמ קלח םה תיטסיביטקלוק היטרקומדב האחמו תופתתשהש ןובשחב איבהל שי ,ללככ 

תישממ רגית־תאירקל םימגרותמ םניא םה דוע לכ ונממ הגירחכ םיספתנ םניאו קחשמה 

לש ןהיתואחמ םגש הגרדהב רבתסה ,ןכאו .(Ben-Eliezer, 1993) ללוכ יונישל ץמאמלו 

תונשב ורערע אל ,"םינומא שוג"ו "וישכע םולש" ןוגכ ,תויזכרמ תויתרבח תועונת 

אלו היצזינרדומה טקיורפו המואה־תנידמ לש תטלשה המגידרפה לע םינומשהו םיעבשה 

תוסיפת יתש וללה תועונתה וגיצה רתויה לכל .תיפולח תינויער םלוע־תסיפת וביצה 

תטלשה הפקשהה תא תצקמב תונתממ וא תוניצקמ ןהש ךות םיחטשה תלאשל סחיב תונוש 

 (1988 ,Lustick). םינומשה תונש תא הנכמ (61-57 ,1992) גיצליוו־ןמייל ידכב אל

וללה ךא תונגפה לש םוצע רפסמ םנמוא ועדי הלא םינש ;"תיתרגשה האחמה תפוקת" 

ודמע םעפ אלש םג המ ,תדסוממה תיטילופה תכרעמה לש קחשמה־יללכמ קלחכ וספתנ 

הנידמהש המדנ היה .העפשה לש ףסונ קיפאכ ןהב ושמתשהו תונגפהה ירוחאמ תוגלפמ 

לש ופוס תארקל ,הנה ךא .יוניש לכ עונמלו האחמ לכ גופסל החילצמ תיטסיביטקלוקה 

.השדח תואיצמ רצוויהל הלחה ,רושע ותוא 

תויונמדזה הנבמ לש ותורצוויה 

 1989) Tarrow) לא תונפל שי "הטמלמ" תחמוצש תיתרבח האחמ ןיבהל ידכש ןעט

וא האחמ םיענומש תויונמדזה ןנשיו םימסח םנשי וז תכרעמב .תיטילופה תכרעמה 

לש תורחא אלו תומיוסמ תורוצ רבעל התוא םיכילומ םירקמה ינשבו ,התוא םידדועמש 

political) "יטילופה תויונמדזהה הנבמ" ךכל ארוק יאקירמאה דמולמה .הלועפו ןוגרא 

 opportunity structure). םעפ־ אל לארשיב רצונ הזכ הנבמ (1996 ,Hemann). תארקל

־תיטילופו תינוחטב ,תילכלכ :תוירקיע תוביס שולש ךכל ויה םינומשה תונש ףוס 
.תיתגלפמ 

הנייפאתהש ,תיטסיביטקלוק ,תיזוכיר הלכלכמ לארשי הרבע הפוקת התואב 

תכלוה תיתלשממ תוברועמ םע תרזובמ קוש־תלכלכל ,ההובג תיתלשממ תוברועמב 

תורבח לש הטרפה ,חורפל ולחה םיקסע :שממ לש ךפהמ ןמתסה הגרדהב .הנטקו 

רופיסל ךפהנ "רוכ" ,<1989 תנשב) הנדע ,דתיה תואקנבל ,תויחוור התארה תויתלשממ 

םייטרפ םיקסע לע רבדל אלש ,חיוורהל ולחה םייצוביק םילעפמ וליפא ,החלצה לש 

דוד .םיקהבומ לגד־יאשונ ויה וזה היצזילרבילל .(30.3.90 ,תונורחא תועידי ,רקצולפ) 

םיאתהל תיטילופה תכרעמל ץראהב ארק ,רצואה דרשמב םיביצקתה לע הנוממה ,זעוב 

תא םצמצל ,הלכלכב תיתלשממה תוברועמה תא רתוי דוע ןיטקהל :קשמל המצע תא 

ידיל איבהל ךכ ידי־לעו יקסעהו יטרפה םירזגמל שפוח רתי רשפאל ,ירוביצה רזגמה 

ריסמ םלועהש ןעט ,חותפה קושה תונורקע לש םחבשב רביד זעוב .החימצה תרבגה 

ןיב ,רשקה תא הלגיש סדמיכרא אצמיה" :לאשו ,םיילכלכה םיסחיב םיינידמ תולובג 

"?ילארשיה קשמה לש תילאוטקאה היעבה ןיבל ,לארשיב תיטילופה הטישב םייוקילה 

ולטיב ,םיעיקשמל םיקנעמו תובטה ולטיב ןה :רגתאל ונענ ןכא הנידמה תויושר 

לע חוקיפה תא וריסה ,אוביימ תורחתל קשמה תא וחתפ ,ןוזמ ירצומ לע תוידיסבוס 

תנשל דע םאלומ השעמל היהש ןוהה־קושבו ץוחה־רחסב היצזילרביל וללוחו ץוחה־עבטמ 

,םיבר היצביטומו עדי ,ישונא ןוה תוצעומה־תירבמ היילעה המיע •האיבה דבב דב .1985 
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ץק" ,רלסרטש) ץראב תוינוציח תועקשה ודדועו הלכלכל םה ףא ומרת םולשה יכילהתו 

היינע הנידממ הנש םירשע לש ןמז־קרפב הכפהנ לארשי .(3.5.98 ,ץראה ,"םזילאיצוסה 

לש תינוכית־חרזמ המצעמלו םלועב תוחתופמה תונידמה רסירתמ תחאל ריעז קשמ םע 

לעו "תינגרוב הכפהמ" לע םידיעמה םינמיס הב ורצונ השעמל .תילכלכ הניחבמ שממ 

ןגיר לש תירבה־תוצראב השחרתהש המגמל המודב תילדביל־ואינ הסיפת לש התוטשפתה 

תואצוהה ביכרמ לש ותנטקה בקע םג ץראב הקזחתה וז הסיפת .ר'צת לש הינטירבבו 

םינשב םיזוחא הרשעו 1979 תנשב םיזוחא םירשעמ) ימלוגה ימואלה רצותב תויאבצה 

תואצוה ןיידע הלא ויה םנמוא .(1992-1991 םינשב םיזוחא הנומשל 1987-1986 

ומרתו אוציילו תועקשהל וכפהנ ןוחטיבמ ונפתהש םיבאשמה ךא ,ברעמל האוושהב תובורמ 

רשאמ קושל רתוי תכיישכ ספתיהל הלחהש הלכלכ לש התוחתפתהלו לארשיב החימצל 

;1993 ,יבצ־ןב ;4.4.95 ,תונורחא תועידי ,"תילארשיה הכפהמה" ,רקצולפ> הנידמל 

 .(Peled <fe Shafir, 1996; Shalev, forthcoming

םקבאמ ,"הדפיתניא"ה הצרפ 1987 תנשב .תפסונ הביסמ םג חתפנ תויונמדזהה הנבמ 

םיברעל םידוהי ןיב קבאמה תא ווילש דוסי־תוחנה המכ הרערעש ,םיניתשלפה לש יממעה 

המואה־תנידמ לש התשלוח תא הפשח הדפיתניאה .ןמז ותואל דע ןוכיתה חרזמב 

דקפתל האבצ לש ויישק תאו ןמז ךרואל םיחטשב קיזחהל היישק תא ,תילארשיה 

.םינבא יקרוז םידליו םישנב םחלנש ,ילאינולוק ןיעמ ,רוטיש חוככ וא שוביכ־אבצכ 

ןיא" תומחלמכ תורדגומ ןניאש תומחלממ םילארשיה ופייע המכ דע םג החיכוה הדפיתניאה 

ךלהמב םיניתשלפב תוללעתהב ומשאנש (לשמל ,יתעבג יטפשמ) םילייח יטפשמ ."הרירב 

תקולחמב םג ברועמ היה ל"הצ .רוביצה תיברמ תא ועזעזו בר םוסרפב וכז יוכידה תולועפ 

ידמ הפר אוה יכ לע ,ןימימ - לאמשמו ןימימ תונעט ינפמ ןנוגתהל ץלאנו תיטילופה 

לע ,וילייח לש שונאה־םלצ ןדבוא לע ,לאמשמו ;יאבצ אלו ,בצמל ינידמ ןורתפ שפחמו 

םיחטשב ילארשיה ןוטלשהש רחאל .שוביכה בצמ עוביק לעו םילחנתמל דימתמ רותיו 

ריחמש ילבמו תישממ תודגנתה אלל ,הנש םירשעמ רתוי ךשמב תוחונמ־ימ לע להנתה 

דחא בתכ ,"םיכמב םג ועגפ תוכמה" .הנומתה התנתשה ,ןובשחב ללכ אבוה שוביכה 

םע לע הטילשב וסאמ םילארשיהש ךכב יזכרמ דיקפת היה תונותיעל םג ,ןכא .םיאנותיעה 

םיקבאמל וכפהנ ,םיחטשה תא םהינפל רוגסל הצרש ,ל"הצ רבודב תונותיעה יקבאמ .רחא 

תא םג הדפיתניאה הפשח רבד לש ופוסב .חווידה תורשפא לעו תונותיעה שפוח לע 

לארשיב תיב לכל רידחהל השעמל החילצהו ,תימואלהו תירמוחה ,יניתשלפה םעה תקוצמ 

הרועיש לעש) יהשלכ הדימב םיאכז םה םג יכו תויוכז שי םיברעל םג יכ הנבותה תא 

םג תועגופ תוכמה" ,ישי־ןב> תואמצעל וא הימונוטואל ,תימצע הרדגהל (קלחנ רוביצה 

.(1990 ,ידעיו ףיש ;1990 ,לג ;12.2.88 ,תונורחא תועידי ,"םיכמב 

תקסועש רתוי תיחרזא הרבחל ךפהיל היושע לארשיש ךכל םינושאר םינמיס הלא ויה 

םייונישה םג .תובושח־יתלבכ וספתנ ,הברח לע היחש הרבחב ,רבעבש ,םינפ־תויעבב 

־יתלבה םיצחלהו תיטייבוסה הירפמיאה תליפנ ,הרקה המחלמה םויס דחוימב ,םיילבולגה 

הגרדהב וניש ,ןוכיתה חרזמב םולש ןוניכל לארשי לע תירבה־תוצרא הליעפהש םיקסופ 

הריתסהש ,לארשיב תוליבומה תוצובקה לש וז תא דחוימב ,תירוביצה היצטניירואה תא 

הכפהנ הזמ הדפיתניאב םימד־תוברועמו הזמ ההובג םייח־תמרו תילכלכ היצזילרביל ןיב 

תובהלנ תוכמותל וכפהנ ,םיניישעתה דחוימב ,וללה תוצובקה .ןתניחבמ תלבסנ־יתלבל 

ךכ .תוילבולגה תוילכלכה תומגמב בלתשת לארשיש תושרוד ןהש ךות םולשה ךילהתב 
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רבד לש ופוסב לחה ,תוישממ תואצות ויה אל וזל םא םגו ,דירדמ תדיעוול לארשי העיגה 

לש ותפוקתב ,ומתחנשכ םצעתהש היצזירטילימ־הדו היצזינולוק־הד לש םיוסמ ךילהת 

.(Ezrahi, 1997) םולש ימכסה ,ןיבר 

רצונש יתגלפמה־יטילופה רבשמל םג רושק היה חתפנש יטרקנוקה תויונמדזהה הנבמ 

רוביצל הרשפא אל ,יצרא־ללכ יסחי גוציי לש ,תילארשיה תוריחבה תטיש .תע התואב 

תרדסמ הדעו ידי־לע העבקנש תסנכל םידמעומ תמישר לבקל קר אלא ,ויגיצנ תא רוחבל 

ללגב רבשמ ללכל חתפתה ,רוביצה ןיבל םינונגנמהו תוגלפמה ןיב ,הזה קתנה .תיתגלפמ 

םג .תימואלה תודחאה תולשממ תא ,1990־ל 1986 םינשה ןיב דחוימב ,זחאש קותישה 

ףוסב הרשע־םיתשה תסנכל תוריחבה תובקעב אבש ךשוממה ינויצילאוקה ןתמו־אשמה 

ןכמ־רחאל לבא .רוביצה לש ויניעב תיטילופה תכרעמל דובכ ףיסוה אל 1988 תנש 
ליגרתה" םשב םסרפתה רשאו רתויב יתועמשמכ ספתנש עוריאה ,1990 סרמב ,שחרתה 

תודחאה תלשממ תא ,ס"ש תועצמאב ,ליפהל סרפ ןועמש הסיג רשאכ הז היה ."חירסמה 

רתיה ןיב ,הפי הלע אל ןויסינה .ותושארב הרצ הלשממ םיקהלו רימש קחצי דמע השארבש 

ןוויכמו ,דחא לוק לש בור תלעב היצילאוק לע ססבתתש הלשממ םיקהל ןתינ היה אל יכ 

ךכב םזינוטרופוא לש המישרמ הדימ וליגש םינוש תסנכ־ירבח לע ךמתסהל השק היהש 

־יתלבה םתכימת תא ןהיתש ישארל וחיטבהו תולודגה תוגלפמה יתש םע וטטרילפש 

תויתדה תוגלפמה לש ןנורשכ בר המ בוש ררבתה הזה רבשמה לש ומוציעב 27.תגיוסמ 

רידגה ינוליחה רוביצהש יפכ ,ןתטיחס רשוכ וא)ןתעפשה הלודג המו םייקה בצמה לוצינב 

,1990 סרמ ףוסב ךש ברה לש "םינפשה םואנ" םג .ילרוטקלאה ןחוכל רבעמ ףא (תאז 

ףירחה ,("םינפשהו םיריזחה ילכוא") םינוליחה יפלכ ,הטוב וליפא ,הפירח תרוקיב ללכש 
.תכשוממה תיטילופה ותמדרתמ רוביצה תא רבד לש ופוסב איצוהו בצמה תא 

בערה יתבושו "לארשיל הקוח" 

ץראב וליפא ,םידקת־תרסח תירוביצ האחמ הרצונ שארמ תוזחל ןתינ היהש ילבמ 

ןושלה־עבטמב יוטיב ידיל אב ירוביצה שפנה־טאש .לארשיכ תואחמו תונגפה תבורמ 

יונישל רותחל שי יכ השוחתבו םיאקיטילופה יפלכ הנפוהש "םיתחשומ ־ םתסאמנ" 

המגמה לש התישאר לע עיבצה אוה יכ הז ןיינעב ביחרנ .התוללכב תיטילופה הטישה 

םיטפשמל םירוספורפ המכ ידי־לע הנגרוא רתויב תטלובה הצובקה .הב קסוע רמאמהש 

תא התוויהשו 1987 טסוגואב דוע ומסרופ הירקיעש הקוח וחסינש ,ביבא־לת תטיסרבינואמ 

תוטישב בטיה הירסמ תא הקוויש וז העונת ."לארשיל הקוח" םשב תיתרבח העונתל סיסבה 

ועיפוהש םייעוצקמ םירמז םע םע־תורצע :"השדחה הקיטילופה" לש השרדמ־תיבמ וחקלנש 

תוזרכו תועדומ ,תורכיכב םינכוד ,שרוד לכל ןויערה תא "ודכמ"ש םינ"צחי ,תובדנתהב 

םהרבאב רבודמ :"התיבה רוזח השרבא" ,רימש קחצי הלשממה שאר לש ותקעז ללחב תדהדהמ דועו 27 

וזיאל טילחהל השקתהש ךכ ידכ דע (וליפשהש רימשב םוקנלו) לארשיב רש תויהל הצרש רירש 

ואר ,הלפנש דע םייתנש דמעמ הקיזחהש תימואלה תודחאה תלשממ לע תיללכ .ךייתשהל יאדכ הגלפמ 

.246-227 ,1994 ,ןרוק 
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67 (ו )ב תילארשי היגולויצוס 1999 - ס''שת 

תעצומה הקוחה תספדה ,תולודגה םירעב םיסובוטואה לש םהירוחאב ללוכ ,הניפ לכב 

לש םינופלטה ירפסמ םוסרפ ,םיירהצה ינותיע תועצמאב ץראה יבחרב התצפהו 

רופסךיא תודרטהב ךכ לשב "ושנעוה"ו הקוחה ןויערב ךומתל וזפחנ אלש תסנכה־ירבח 

רועיש וקפיסשו ןתומכ העדי אל לארשיש תוטישו םיכרד לש ןווגמ ,רוציקב .רוביצה דצמ 

28.תירוביצ האחמ לש התוליעי תודוא־לע ףלאמ 

הקוח" לש האחמה תולועפ ורבג 1988 תוריחב רחאל רצונש יטילופה קותישה תובקעב 

םימיב בער־תובשל ולחהש םיריעצ לש וז תמגוד תופסונ תומזוי הילא ופרטצהו "לארשיל 

תטיש תא תונשל :התיה םתשירד .םילשוריב םידקומ ינשב 1990 סרמ שדוח לש םינורחאה 

,רבדל ,רוהנל םיפלא ולחה ךשמהב ;השולש ךכ־רחא ;םיינש ויה םה הליחתב .רטשמה 

םיתבושה תא התוויל תונותיעה .םילהואל ביבסמ הלילה תא ריבעהל ,חכוותהל ,תוהדזהל 

ךכ .תומיתח לש תורבחמ דוע ואלמתהו םיטלש דועו םילהוא דוע ופסונ הגרדהב .םוי־םוי 

ואדנל ילא היה םהיניב יזכרמה ,םירע ישאר לש הצובק םג התיהו .תיתרבח העונת תרצונ 

לכבש רחאל (הלילח בער־תובשל ילבמ) האחמל איה ףא הפרטצהש ,הילצרה תייריע שאר 

תונושה תויריעל ביצקתה תלדגהל השירדב רצואבו ןוטלשב הקבאנ איה 1989 תנש 

היה רצונש םוטנמומה .(2.7.89 ,ץראה ,לשמל) חותיפה־תורייעב הלטבאה לוסיחלו 

הקוח" לש תוגגפההמ קלחבש ,לשמל ,ןובשחב איבנ םא הדימ־הנק לכ יפ־לע םישרמ 

.ףלא םייתאממ רתוי ףא ופתתשה ןהמ תחאבו שיא ףלא האממ רתוי ופתתשה "לארשיל 

דגנ - הנגפהה .האחמה לש האיש תא השעמל התוויה ,7.4.90־ב הכרענש ,וז הנגפה 

לש םזינוטרופואהו תויתדה תוגלפמה לש תונטחסה ,רכמ־רחסה דגנ ,לשממה תטיש 

לכ ךשמבש רחאל ,תבש־יאצומב ,ביבא־לת תייריע דיל הבחרב הכרענ - םיאקיטילופה 

רתויו בערה־יתבוש םע תוהדזהל הרטמב תסנכה לומ לא םיפלא תורשע ועיגה םויה ותוא 

תועידי ;8.4.90 ,ץראה) לשממה תטיש יונישל המוצע לע ומתח רבכ שיא ףלא האממ 
.(1996 ,רוכב ;8.4.90 ,תונורחא 

דגנ התנפוהש ,תפחוסה וליפא ,תללוכה רגיתה־תאירקב ,דתיה האחמבש תונשדחה 

,תירטנמלרפה הקיטילופה תלילש ;"הנשיה הקיטילופה" לש תויזכרמה דוסיה־תוחנה 

,םהידעלב רשפא־יאש םינשב תורשע הז רוביצה תא םיאקיטילופה וליגרה הבש הרבחב 

",םיאקיטילופ ונניא" .םעל תוירקיעה תוערכהה תא וריבעיש םימזינכמ רוציל העיבתו 
םילשוריל ולעו השרחמה תא ובזעש םיטושפ םישנא אלא" ,בערה־יתבושמ דחא ריבסה 

רחאו <2.4.90 ,תונורחא תועידי ,לטימ דוד ירבד) ".לארשי םע לכ תא ונביבס זכרל 

דע םימ ועיגהש תינטנופסה השוחתהו השגרהה וז בער תובשל יתוא איבהש המ" :ריבסה 

".םעהמ אלא םיאקיטילופהמ אובל לוכי אל הלש יונישהשו תמייקה תיטילופה הטישב שפנ 

(3.4.90 ,"?האחמ תעונת תחמוצ םאה" ,תונורחא תועידי ,ריאמךב רחש ירבד) 

העונת לש התמקה ידיל רבד לש ופוסב האיבהש הקימניד התוא הרצונ האחמה ךותמ 

ןכוס אוה ופרוק כ"ח םאה" :וז ,דתיה "לארשיל הקוח" ידי־לע המסרופש לכמ ילוא תינוציקה העדומה 28 

תא תונשל ךרוצ ןיא יכ רוביצה תא ענכשל ויתונויסנ לכב לשכנש רחאל לבא ,אלש הארנכ ?ףשא 

דיצ ,םזיתראקמ־ופרויקמ) ופרו'קמ - תטיש תא ופרוק כ"ח וישכע הסנמ ...לארשיב לשמימה תטיש 

ופרו'קמ תטיש יכ הרהזא םג שי העדומה ךשמהב ".וידגנתמ לע שפרו ץוב ערוז אוהש ךות (תופשכמ 

.2.12.91 ,ץראהב המסרופ העדומה .המודכו ,הטישה הגוה דגנ םג לועפל הלוכי 
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילא־ןב ירוא 68 

הלועפ לש הריהמ תוטשפתה :הילע העיבצמ תיעוצקמה תורפסהש יפכ ,תיתרבח 

תורוצב תונשדחה בצקב הצאהה ,תוחפ םיסיוגמל רתוי םיסיוגמ םירזגממ תיביטקלוק 

לש בולישה ,הלועפל תונשרפו תועמשמ םינתונש םישדחה (frames) םיחסונה ,קבאמה 

־יארוק ןיב תורבוגו תוכלוהש ןילמוגה־תויוליעפו תנגרואמ־יתלבו תנגרואמ תופתתשה 

ףא םיתיעל ,תומרופרב ,יוכידב םייתסהל םילוכי הלא לכ .תויושרה ןיבל םהינימל רגית 

29.האחמה לש יתגרדה דוסימב ,ילארשיה הרקמב היהש יפכ ,םג ךא ,הכפהמב 

.תדסוממו תנסורמ הרוצ שובלל הלחה האחמהו הרהמב ןתמתה תוינטנופסה ץרפ ,ןכא 

היצטור ןנוכל ושקתהש ןוויכמ רתיה ןיב ,םיימינפ םיחתמל ועלקנ בערה־יתבוש 

תסנכה לומש וז - םיתבושה תוצובק יתש ןיב רצונ ףסונ ערק .םהיניב תיתוגיהנמ 

תא םישאמ דצ לכ רשאכ - אגרש דעלא תושארב אישנה תיב לומש וזו שידק יבא תושארב 

אל הרומח תקולחמ .(15.4.90 ,"םיתבושה ןיב תקולחמ" ,ץראה) האחמה דוסימב רחאה 

לש םיביכרמה תשולש ןיב הרצונ ,דוסימו ןוסיר לש המגמ לע איה ףא הדיעהש ,תוחפ 

147 ,1996) רוכב .םירעה ישארו "לארשיל הקוח"מ םירוספורפה ,בערה־יתבוש :האחמה 

,תירוביצ האחמ לש זרז ותישארמ היהש ,לארשיל הקוח ןעמל ירוביצה דעווהש בתוכ (152 

הקוח" ישאר .האחמה לש םלבל ,בערה־יתבוש ורבצש הברה הדהאה חכונל ,ךפהנ 

וצמאי הלא יכ ושרד םה .דבלב תסנכה־ירבח לע ץחלל האחמה תא בתנל וסינ "לארשיל 

שאר לש הרישי הריחבל קוח ,תסנכל תוריחבה תטיש יונישל קוח :דוסי־יקוח השולש 

ורזח רשאכ :האחמה תא דסמל וסינ םירעה ישאר םג .חרזאה תויוכז תליגמו הלשממה 

להוא םוקמב ,םידרווה ןגב :העתפה םהל התפיצ אישנה תיבב השיגפמ בערה־יתבוש 

םיפנפנתמ םילגדב ףקומ ,ינוגסס להוא ססונתה ,םירתלואמה םימלשהו טפורמה םירייסה 

תא וניניש" ,שידקל רמא ",תאבש בוט" .ואדנל ילא בצינ זכרמבו ,הילצרה תייריע לש 

ןאכ םכל יתרדיס הזמ ץוח .הלשממה שארל תורישי תוריחב לע םיכלוה וישכעמ .המסיסה 

".תרושקת להוא 

תרצעל בערה־יתבוש תא הקוחה תעונת לש סובוטוא חקל (7.4) תבשה־יאצומב 

ישארו םירעה ישאר רשאכ ,םישק תועיד־יקוליח וררועתה םיעלקה ירוחאמ .ביבא־לתב 

לוטיבל וארקיו םייטרקומד־יתלב םירבד ואשי םיתבושהש וששח "לארשיל הקוח" העונתה 

ומכ ,בערה ־יתבוש לש ץרפתמהו יממעה ,ינטנופסה יפואהש הארנ 30.תסנכה לש טלחומ 

יליעפו םירעה ישאר לע ומייא ,תירוביצה תוברועמהו תופתתשהה תרבגהל יוכיסה םג 

 29 frames ןיימלו תוהזל ,סופתל םדא־ינבל תורשפאמש ,שוריפ לש תומיכס ,םיחסונ םשוריפ

לש גשומ רוקמב והז .םאתהב לועפלו תועמשמ םהל תונקהל ,בחרה םלועבו םתביבסב תויושחרתה 

Delia :ואר) הלועפ תנבהל בר שומיש וב תושוע תויתרבח תועונתל סחיב תוינשרפ תושיגו ,ןמפוג 

 69-73 ,1999 ,Porta <fe Diani). ואד ,העונתל האחממ הליבומש הקימנידה לע תיללכ: Snow <fc

 1994 ,Benford, 1992; Tarrow.

שיאו ןמאנה ורבודל שובכל חילצהש ואדנל ילא ידי־לע השענ רכיכב הנגפהה לש לודגה ףטחמה 30 

ישאר תנגפה לש ןויבצ עוריאה לכל קינעהל רשפאש המ ,החנמה תדמע תא ,יתעבג יסוי ,ונומא 

,ביבא־לת תייריע שאר ,ץייצ לש ודרשמב הנגפהה ץוציפל טעמכ םרג םידדצה ןיב חתמה .םירע 

,תונורחא תועידי) "המהב" ואדנל לע רמאש ימכ רתוי רחואמ טטוצ שידק .התליחת ינפל דוע 

 13.4.90).
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69 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תא ןכסל לולע הטישה לש זופח יוניש" .םידיחיה ויה אל םה ."לארשיל הקוח" 

הנידמה עדמלו םיטפשמל ,הלכלכל םירוספורפ תצובק ןותיעב הריהזה ,"היטרקומדה 

רשא ןורתפ לכ" יכ בתכ גרוב םהרבא תסנכה־רבח .(8.4.90 ,תונורחא תועידי) םילשורימ 

ופוס תא ויפנכב איבי ,תסנכה תא ףוקעל חילצי הלילח וא הסניש ,םינומהה תאחממ חמצי 

.(24.4.90 ,תונורחא תועידי)"ולוכ יטרקומדה רטשמה לש 

וא ,רתויב ריהז םדאכ הלגתה ,"לארשיל הקוח" לש הגיהנמ ,ןמכייר לאירוא רוספורפ 

תויהל ושקיבש םישנא ונלצא שי" .תיסופיט תילרביל הדמע ותוריהז האטיב אמש 

יכ ,הנעטב םיסמ תתיבש ןגראל וצר םה" ,יאנותיע ןויאירב ריבסה אוה ",םיטנטילימ 

,הז תא יתמלב ינא .יתימא גוציי ןיא םעלו תוגלפמה תא םידחשמ םיסימה םלשמ יפסכמ 

,ומלעיי וזה ץראב קוחה ןוטלש לש םינורחאה םיקושיחה םא ,יארונ ןוסא היהי הזש ינפמ 

(25.3.90 ,תונורחא תועידי) ".הנוכנ הנניאו תנכוסמ וזה ךרדה .היכרנא ונלצא היהתו 

יאשונ ןיב "םואית תדעו" לש המקה ידיל איבהל םירעה ישאר וחילצה םירבדו־ןיד רחאל 

בערה־יתבוש ןיב דחוימב ,ערק השעמל רצונו הרזע אל וז הרשפ םג ךא ,םינושה האחמה 

יונישב ללכ וצר אל םירעה ישאר יכ הגרדהב ררבתהש שידק ריבסי םימיל .םירעה ישארל 

.(29.6.90 ,ובלכ) הלשממה שארל תוישיא תוריחבב קר אלא ,הטישה 

תכרעמה לע רגית־יארוק םיינדרמ םיריעצ לש םיחנומב תואיצמה תגצה םג ךא 

לש ינושארה ןיערגה .יתייעב אוה םייביטלופינמו םיפשפושמ םיאקיטילופ תמועל התוללכב 

התניכ "םיתבושה םיניצקה" .םיאולימ יניצקמ ,רתוי אלו תוחפ אל ,בכרוה בערה־יתבוש 

.הנידמל הקיטילופה ןיב ינושה תא וירבדב שיגדהל גהנ ,לשמל ,שידק ".תונותיעה םתוא 

ריבסה אוה ,"הקיטילופל םינווכתמ םהש דועב הנידמהמ שפנ־טאש םיעיבמ םישנא" 

."הנידמה םע היתולבגמ לכ לע הטישה תא םיכרוכ ונחנאש ,ונלש ןוסאה הז" ,ףיסוהו 

אל ארק ,ןימי שיאו ןוירוגךב הפועתה־למנב ןוחטיב ןיצק ,רבעשל ב"בשב חטבאמ ,שידק 

םהל ןתינ אל" :קעצ לירפאב 7־ב הלודגה הנגפהב .הליטמ הנידמהש תובוחהמ תגסל 

לש התועמשמ תא שידק ןיבה םולכ (11.4.90 ,תונורחא תועידי) "!הנידמה תא בונגל 

?הנידמה תא תשדקמהו טנמלרפה תא תללושה האחמ 

לארשי תא ךפה אל חטבל אוה .תיטרקומד הניחבמ יתייעב היה ומצע "הקוחה ךמסמ" 

לע רערעל ןויסינ וב היה אל .ימואל־ונתאה היפוא תא קזיח אלא ,היחרזאל הנידמל 

אוה הייוטיבמ דחאשו> לארשיב תיטילופה הבישחל ךכ־לכ תיסיסבה תינוחטבה הסיפתה 

ינמז ןפואב וקקחנש םוריחה יקוח לש םתועיבקו לארשיב םוריח בצמ לש דימתמה ורומיש 

לש החוכב טעמכ תיטסימ הנומאו תוגלפמל הקומע הביא ובוחב ןמט םג אוה .(1948 תנשב 

יטרקומד יונישל העיבתה ,רקיעהו .תילארשיה הרבחה לש היאולחת תא אפרל הקיקח 

תויתוהמה תולאשהמו העש התוא לש השקה תילארשיה תואיצמהמ השעמל תקתונמ התיה 

.הררוע וז תואיצמש 

הצמאתה םרפ לש ותושארב הלשממהש ךכמ ומלעתה םיברה םיתבושהו םיחומה 

הנשמ־ףולא ,לטימ דוד .םיאולימב ןרס־בר היה ריאמ־ןב רחשו םיאולימב ףולא־ןגס היה שידק יבא 31 

ףסונ ןיצק .רתוי רחואמ םהילא ףרטצה ,ל"ז לטימ רימא ףולא־ןגס לש ויבא היהש םיאולימב 

שארב .סאבע ריזמ םיאולימב הנשמ־ףולא ףרטצה ןכ־ומכו םיאולימב ןרס היה ,ריפס ךונח ,ףרטצהש 

םיטפשמה רש לש ורזוע םג רבעשל ,אגרש דעילא םיאולימב ןרס־בר דמע היינשה םיתבושה תצובק 

.דודירמ 
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,םיחטשה שוביכ ,המחלמה בצמ .םולשה ךילהת תא םדקל תנמ־לע םוקל השעמל 
השדח לשממ תטיש םושש תואיצממ ומלעתה םה ;םתוא וניינע אל הלא לכ - הדפיתניאה 

שוביכ" :ץדאהב בתכ ףלש ןואיל גולויצוסהו ןטפשמה ,ןכאו .התונשל הלוכי ,דתיה אל 

הניא היעבה .היטרקומדה לש דוסיה יכרעל םידגונמ רחא םע לע ןוטלשו ךשוממ יאבצ 

טיסהל םג היושע איהו ןוכנ אלה ןינעב תדקמתמ םעה לש תוררועתהה ...הרודצורפ 

הקוח" דסיימ ,ןמכייר לע בתכ דירש יסוי תסנכה־רבחו (13.4.90 ,ץראה) ".רקיעהמ 
לארשי ...רשאכ החמ אלו ,לעוגב וינפ תא הוועה אל םלועמ רוספורפה" :"לארשיל 

,תימצע הנגהל אקווד ואל םישנאב ורי ...היטרקומד יצח הנש םייתשו םירשע רבכ תמייקמ 

םיעטמ ורקע ,םיתב וצצופ ,ושריג ,ילהנימ רצעמב םתוא ורצע ,םהיתומצע תא ורבש 

וליאכ לוכאל ךישמה רוספורפהו ,תואטיסרבינואו רפס תיב ורגס ,ועיקפהו ולשינ ,םימרכו 

תא איקהל ול םרוג ,אוה קרו ,אוה ,ינויצילאוק ןתמו אשמ קר .דוחל םיבובזו דוחל קרמ 

ןוצרהו ילרודצורפה יפואה חכונל ,ךכ (19.4.90 ,ץראה) ".הלוכ תסנכה לע ותררמ 

קוח חסונב ,"תילילש תוריח"ש תויתוהמ תולאש ודמע ,קוחה תועצמאב ןגמ אוצמל 

.ןהב לפטל הכורע הניא ,טפשמו 

החיגהש ,תואיצמה לש השדח תונשרפ לע תאז־לכב האחמה הדיעה ללוכ ןובשחב 

הרבח לע תילרביל רגית־תאירק ,דתיה וז .רצונש תויונמדזה הנבמ לשב לארשיב 

םיעוריאל ,ןכאו .תויטסיביטקלוק תורודצורפו םיסותא יפ־לע רוא־תונש הז הלהנתהש 
1992 סרמב יוטיב ידיל האב הנושארה :תוניינעמ תואצות יתש ויה 1990 תנש תישארב 

תא םשייל םנמוא טלחוה .הלשממה תושארל הרישיה הריחבה קוח תא תסנכה הצמיא תע 

תנשב ןיבר קחצי תא הווילש תוריחבה עסמ רבכ להונ השעמל ךא ,1996 תנשב קר קוחה 

המ תא עצבל ךרעמה טילחה ןכל םדוק דוע ."השדחה הקיטילופה" תונורקע יפ־לע 1992 

תרדסמ הדעו וא הגלפמה זכרמש םוקמבו ,"תסנכל םיגיצנה תריחבב היצזיטרקומד" הנוכש 

לכ תאז ושעי יכ טלחוה ,תויתרוסמ ןומה תוגלפמל ינייפואה חסונב ,םידמעומה תא ורחבי 

תא דוכילה םג ץמיא ךרעמה תובקעב .("זירמיירפ") תומידקמ תוריחבב הגלפמה ירבח 

רתוי בושח ףסונ יוטיב .(1996 ,ןורוד) הטשפתה הטישהו "הרישיה הריחבה" סופד 

דוע ולבקתה הז אשונב דוסי־יקוח :חרזאה תויוכזל סחיב ןתינ "השדחה הקיטילופ"ל 

הקוח" תעונת .האבה תסנכב םג וכשמנ הז גוסמ הקיקח תומזויו ,הרשע־םיתשה תסנכב 

ןוחצינ ןתוכזל ופקז חרזאה תויוכז לש םיאשונב וקסעש תונושה תותומעהו "לארשיל 

יטילופה דסממה לש ותונעיהש ןכתיי אל םאהו ?םוריפ־ןוחצנ הז היה אל םולכ ךא ,םיוסמ 

?רגסנש יטילופ תויונמדזה ןולח לע אקווד ודיעה םייונישל ותונוכנו םיצחלל 

תארקל .המדרת לש תופוקתל םג תוסנכנו תוריהמב תורצונ ,ןעבטמ ,האחמ תועונת 

הקוחה ןויער םג ."בערה־יתבוש" םג ,רמיעו לילכ טעמכ "לארשיל הקוח" המלענ 1990 ףוס 

לש התישאר תא "לארשיל הקוח" תעונת הנמיס השעמל .הככש אל האחמה ךא .זוגנ 

תונכל ןתינש המל המגרות וז תוירוזחמ .(cycle of protest) "האחמ לש תוירוזחמ" 

,ףיקע וא רישי ,רשק ךותמ הפוקת התואב ומקוה ןהמ תוברש ,תותומעה לש הקיטילופה 

.ויתובקעב האבש האחמלו םינומשה תונש ףוס לש יתגלפמה רבשמל 

תותומעה לש הקיטילופה 

ןויד לכו ,לארשיב תחתפתמש השדחה תיביטקלוקה הלועפה לע הללכהב רבדל השק 
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,תאז־לכב .ןאכ השעיי אלש רבד ,תונושה תוצובקה לש היצזיגולופיט בייחמ הב יתועמשמ 

לש הדמעמ לעו התועמשמ לע דיעהל ידכ םהב שיש םייסיסב םינויפא המכ גיצהל יוארה ןמ 

תונש ךלהמב תילארשיה הקיטילופה לש דרפנ־יתלב קלחל הכפהנש השדחה העפותה 

לכונ דחי םתופרטצהב ,הז םע .דבלב םירופס םינויפאב קוסענ עצמה רצוק ללגב .םיעשתה 

עקפומ ,ימונוטוא ירוביצ םוחת ןנוכל השקתמ השדחה תיביטקלוקה הלועפהש תוארל 

."תיחרזא הרבח" ותונכל ןתינש ,תיתנידמ הטילשמ 

אוה השדחה תילארשיה העפותה לש יסיסבה ןויפאה יכ שיגדנ ,תאז שיחמנש ינפל 

לש אלא ,תושדח תויתרבח תועונת לש אל תנגרואמ הרוצ השעמל תשבול איהש 

תפטוש תוליעפ תמייק ןהמ תוברב .היגולואידיא םע םיסרטניא־תוצובק ןיעמ - תותומע 

,וגול וא למס שי ןלוכל .רזחוממ ריינ יבג־לע םיבותכ ,םינועבר וא םינוחרי ןהל שיו 

תינללוכ םלוע־תפקשה וליפא שי ןקלחלו ,זרחתהל הטונש תינייפוא הרימא וא המסיס 

,רחא דצמ .םיסרטניא־תוצובקב ןכ־לע רבודמ ןיא .םיברב תוצפומה דגנ־תייגולואידיאו 

םירקמב תמגרותמ יתרבח יונישל הרמויהש ןוויכמ תויתרבח תועונתכ ןרידגהל רשפא־יא 

ןוצר לע םידיעמש םידסוממו םייתרגש הלועפ יסופדל ,תילטנמורטסניא הקיטילופל םיבר 

יוניש ללוחל הפיאש לע אלו ,תכרעמה לש דוסיה־תוחנה תלבק ךות םיבאשמב קלחתהל 

תיתוברת הרמוי םימיוסמ םירקמב וב שיש זנטעש ןיעמב ןכ םא רבודמ 32.שממ לש יתרבח 

תדסוממ הלועפ תועצמאב תמחותמש (תושדח תויתרבח תועונת תנייפאמה) הבחר 

,תילטנמורטסניא הלועפ תילגתמ םירחא םירקמבו ;(םיסרטניא־תוצובקל תינייפואה) 

־תסיפתב הבוגמ איהש ילבמ ,(םיסרטניא־תוצובק תנייפאמה) תינלובחתו תינככת וליפא 

ךות תאז שיחמנ .(תויתרבח תועונתל תינייפואה)יתרבח יונישו האחמ לש תינללוכ םלוע 

,"שדחה ןדיע"ב העפשהו תיטילופ הלועפ וידחי םינייפאמש םידממה ינש םתואב תורזעיה 

.יטרואיתה עקרב וגצוהש יפכ 

תוהז לש הקיטילופ 

תותומעו תוצובק ןתוא יוביר איה םיעשתה תונש תישארב תילגתמש תועפותה תחא 

,תואיצמל השדח תונשרפב רבודמש קפס ןיא .ןהלשמ תוהזו ןונגס חותיפ לע תודקושש 

,ןהלשמ תויתליהקל ,"תורחא"ל ,תדרפנ תוהזל ןתעיבתב יוטיב הל תונתונ תותומעהש 

Melucci,:ואר ,ללכב וז המגמ לע) המואה־תנידמ לש תחאה "תמאה" לומ לא תאז לכו 

אוה םעפ אל ךא ,םישרמו ףיקמ ינויער שוביג הלגתמ תותומעהמ קלחב .(1989, 1996 

.תורגתסה לש הרוצ שבול אלא ,העפשהלו תילטנמורטסניא הקיטילופל ללכ םגרותמ וניא 

הל שישו 1994 תנשב המקוהש םייח־ילעב לע הנגהל התומע ,"סומינונא"ב חתפנ 

.Useem Sc Zald, 1987 :לשמל ואר ,תויתרבח תועונת ןיבל ןהיניב ינושהו םיסרטניא־תוצובק לע 32 

תריחבו םיבאשמ תריבצ ,ןוגרא תריצי) תילטנמורטסניא הקיטילופ לש הז בולישב םיאורה שי 

,ואר .הפוריאב תויתרבחה תועונתה לש ןתחלצהל ןוכתמ תוהז לש הקיטילופ םע (הלועפ תויגטרטסא 

היגולואידיא"בו "תיגולואידיא עבקנש ןוגרא"ב קסועש (Dalton (1994 לש ורמאמ תא ,לשמל 

הלועפל אקווד ךילומ ילארשיה הרקמב הזה בולישה ,ךשמהב הארנש יפכ ךא ."תינוגרא תעבקנש 

.תלבגומ 
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,הביבסה תוכיאו םדא תויוכזל םייח־ילעבל תויוכז ןיב תרשקמ איה .הרורב היגולואידיא 

חסונב וא ,"דחא קבאמ ,םדא תויוכז ,םייח ילעב תויוכז" :העונתה לש םינולעה ירבדכ 

יגוס לכ תא תללושה תללוכ םלוע תפקשהמ קלח ונרובע איה םייח ילעב לע הנגהה" :רחא 

תיטילופ םלוע־תפקשה ןיב בולישה (1997 ,7 'סמ ןויליג ,םומינונא)".תונעזגהו הילפאה 

,"תויחל תויחל ונת"ל לשמל דוגינב דמוע "סומינונא" תא ןייפאמש םייח־ילעב לע הנגהל 

,"סומינונא" ירבח .תויחל תוריש ןתמב תקפתסמו רהצומב תיטילופ־אל איהש התומע 

הרורב הרכה ילעב םג םהו "תיתרבח הרוצב םייטילופ"כ םמצע תא םיאור ,הז תמועל 

ישנא .(1988 תנשב הכרענש ,"סומינונא" תליעפ ,תילג םע החיש) האחמ לש החוכב 

איה ,םילד היגשיה ,הנטק העונתה לבא .תויטנטילימ תולועפב םעפ אל םיטקונ העונתה 

תא םגרתל השקתמו תורחא תותומע םע הלועפ־ףתשל הברמ הניא ,הנונגסב תרגתסמ 

ףוקזל ןתינש תודדובה תוחלצהה תחא) .תיביטקפא הקיטילופל הירבח לש תדרפנה תוהזה 

םיפוקב םייוסינ תווח לש התמקהל רושיאה יכילה לש םתאפקה איה "סומיגונא" תוכזל 

,תונורחא תועידי ,"םייחה ילעבל הנגהה אבצ" ,ףסוי־רב קחצי ואר ;דנה־רוא ץוביקב 

ביבא־לתב הדוהי־ק בוחרב ןודעומב תוליעפה .ץפומ וניא שדח חיש וזכ הרוצב (.8.12.97 

תויוכז לע יפוסוליפה ורפסש ,רגניס רטיפ ,"ינחור בא" שי "סומינונא"ל .רקיעל תכפהנ 

"סומינונא" ךא .התומעה חרואכ ץראב רקיב ומצע אוהו תירבעל ףא םגרות םייחה־ ילעב 

ףא־לע הרבחב תויזכרמ לעב יטילופ ןיינעל םייחה־ילעב תלאש תא ךופהל החילצמ הניא 

תא םגרתל תוחילצמש םלועב תושדח תויתרבח תועונת תואמו תורשע ןיבל הניב ןוימדה 

הרבחה לע העפשהלו תיביטקפא הקיטילופל םייח־ילעבלו עבטל סחיב תדרפנה ןתעדות 
33.התוללכב 

תוקיטקרפ ןיבל ההובג המרב ינויער שוביגו ינרתח ןיטינומ ןיב רעפל תפסונ המגוד 

תשבוגמ וז העונת םג .1993 תנשב המקש "הקורי הלועפ" העונתה איה תוילאוזנסנוק 
ריוואב ,םימב תוארל :םייטילופ תויופידע ירדס לש יוניש העיצמו תינויער הניחבמ ידמל 

דחא ירבדכ ,ןוחטיבו המחלמ ,םולש לש תולאש םוקמב תוירקיעה תויעבה תא עקרקבו 

ומכ .(24.11.98 ,"הקורי הלועפ" זכר ,ןומרע ינור םע ןויאיר) התומעב םייזכרמה םיליעפה 

תלוגל ךפהנש עוריא "הקורי הלועפ" לש יתצובקה ליפורפב שי ,הגוסמ תורחא תועונת 

ביבא־לתב "ןאס־ןא־ים" לש היינבה רתאב םיפוגמ לע תוטלתשה ,הז הרקמב) תרתוכה 

לע םשו הפ דיעהל םילוכי הירבח .(םיפוחה לע הרימשב ךרוצל תועדומה תא תולעהל ידכ 

תוריחבה לע עיפשהל ץמאמב ,לשמל ,םירחא םיקורי םינוגרא םע הלועפ־ףותיש לש תורוצ 

הרשפאתה םש העונתה לש התחלצה .םייח־ילעב ןעמל תיאקירמאה העונתה תא המגודכ תתל ןתינ 33 

הרבסה תועצמאב תיתרבח הכימת תריצי לע הנושארבו שארב ודקש הישארש ןוויכמ רקיעב 

םייחה־ילעב לע הנגהה תא ךופהל וחילצה ךכ .המודכו םירפס תביתכ ,וידרבו היזיוולטב ,םינותיעב 

הרבחה יפלכ תללוכ תרוקיב םע םייח־ילעב לע הנגהל קבאמה תא רושקלו לכ־םדוק יתרבח ןיינעל 

םירבחה רפסמ .תויפיצה לע התלע םתחלצה .הלש תונתלעותה רסומו תיטקרפה התשיג לע תינרדומה 

האמ לע 1980 תנשב דמע ,םייח־ילעב לע םיניגמה םייזכרמה םינוגראה דחא אוהש ,לשמל ,PETA לש 

רחאל קר .םירלוד ינוילימ לש ביצקת םע שיא ףלא תואמ שולשל םרפסמ עיגה 1990 תנשב .שיא 

Groves, 1992; :ואר) תויטרקנוק תושירד לש הקיטילופל ןוגראה הנפ וזה תיתשתה תיינב 

 1996 ,Ryder).
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73 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

התוהז תא םגרתל ישוקב תטלבתמ "הקורי הלועפ" םג ךא .ביבא־לת תייריע תצעומל 

תויוליעפ ,בוחר־תוזרכ ,םילויט ,בוחר־תוביסמ ,טנרטניאב רתא םנמוא הל שי .העפשהל 

הלוע וניא ןהב םיפתתשמה רפסמש) םיירהצב ישיש ימי לש תונגפה ,עבטה ןעמל תומוזי 

תועדומ ררועל םנוצרב יכ םיריהצמ םה .(הזמ תוחפ אל םא ,תורשע המכ לע םעפ־ףא 

תולועפ ןגראל ,תרושקתה תא ןיינעל ,תורתוכ גישהל ,הביבס תוכיא לש תויעבל תירוביצ 

םיבר .םייזכרמה םיליעפה דחא ירבדכ ,"תויקוח־אל וליפא ,תוינועבצ" ,תורישי 

הלועפ" ךא ,ןאכ םג םיאצמנ הפוריאב תושדחה תויתרבחה תועונתה לש םינויפאהמ 

.תישממ העפשהל העיגמ הניא "הקורי 

וסינש ,הינמרגב "םיקוריה" לש םצחלב תיטילופל ךפהיל "הצלאנ" העונתהש ןיינעמ 

ועבת םיינמרגה םיגיצנה .הדבכנה תיפסכה םתמורת תא ךכב ונתהו התורגתסהמ האיצוהל 

,תיטילופו תיתרבח תוליעפ םע הביבס תוכיא לש םיאשונ בלשת "הקורי הלועפ" יכ 

הפירח תקולחמ הרצונ העונתב ."תיחרזאה הרבחה" ןויער לש ושומימל םצעב רותחתש 

התיהש "תוררועתה" םשב תב־העונת םיקהל טלחוה גוליפ עונמל ידכ .הז ןיינע ביבס 

הביבסה תוכיא תלאש תא דירוהל" ־ ינוריעה בוחרב דקמתהלו תינמחול תויהל הרומא 

הלשכנ תיטקרפה המזויה ךא .םיליעפה דחא ירבדכ ,"תיתנוכשה עקרקל ןוזואה ימורממ 

םיאב םניא וירבח ךא ביבא־לתבש םינמיתה־םרכב םנמוא םקוממ העונתה ןודעומ .ןיטולחל 

,הדש תדובע) םינושה היקבאמב וא הנוכשה תקוצמב ללכ תברועמ הניא העונתהו םשמ 

,"םינמיתה םרכ ןעמל םינמרגה" ,ןורוד־סלעומ םג וארו ;24.11.98 ,"הקורי הלועפ" 
.(24.1.97 ,ריעה 

תרשפתמש תיפולח תוהז לארשיב תמייק יכ תושיחממש ,תוניינעמה תומגודה תחא 

,תימלועה העונתה לש ףינסכ ."סיפנירג" לש וז איה ,תילטנמורטסניאהו תיטקרפה המרב 

תועצמאב התוא םיציפמ הישאר .תשבוגמו הרורב היגולואידיא שי תילארשיה "סיפנירג"ל 

הרכה םלצא תמייק .םינולעו םירזוח ,תויפוקש ,ואדיו יטרס ,תואצרה ,הרבסה תולועפ 

םודאה םמדו גלש לש םינבל תודש .ןיעה־תכישמ לש התובישחבו קווישה לש ותובישחב 

תוריס ,לוחכ םי ,םילוחכ םיימש לש םיביהרמ םיעבצ ,םהב םיטחשנה םיה־יבלכ לש 

םיצימא םירוחב ,עבטב תועגופש תויקנע תוילכימ לומ לא תוריהמב תוטשש "קאידוז" 

לע םישקמו רהנב תוינואה תעונת תא םימסוח ,םיטלש םע ןודנול רשגל תחתמ םילתנש 

,בד־ןב רפוע לש ותאצרה) המיאתמ עקר־תקיסומב הוולמ לכהו ־ םתונפל הרטשמה 
התוחא תארשהב ,תילארשיה "סיפנירג" םג .(1997 ,םיטנדוטס ינפל ,"סיפנירג" ישארמ 

םוכחת לש הדימ םיכירצמש םייטמרד םיעצבמבו תוינתוואר תויוליעפב תקסוע ,הלודגה 

"סיפנירג" לע> םיריעצ לש םביל תא ךושמל םייושעשו הזעהו יאשח ןונכת ,ינכט 

רעשל םמצע תא םיילארשיה םיליעפה ולבכ לשמל ךכ .(Wapner, 1995 :ואר ,תימלועה 

םיל שדוחב הצוב ןוט םייפלא םיליטמ הלאש לע האחמב "םילקימיכ ־ הפיח" לעפמה 

םיכפש לש רבעמ םוסחל ךרוצה תא למסמש ןושיקה לע רכס ונב וא <11.12.98 ,ובלכ) 

םיבתכ לומ לא תונמזותמ ,תורחאו הלאכ תולועפ .(2.10.98 ,ובלכ)ןוכיתה םיל םיליער 

ןה המכ דע קפס ךא .יתרושקת דה גישהלו היצקובורפ רוציל תונווכמ ,היזיוולט תומלצמו 

םא ,תינפומ בלה־תמושתו ןותיעה לש םיירוחאה םידומעב םיראשנ םיקימיגה ;תויביטקפא 

34.תולעהל רומא אוהש היגוסל אלו ,ומצע קימיגל ,ללכב 

לש םיכפשה תא םירזמש רוניצה לומ ןוגראה לש תיניצר האחמ תלועפ לע חוודמ םיאנותיעה דחא 34 
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תולועפ שי ,םיינויער םינויד הב י ןיא ;םינ"צחי אלא ,םיגולואידיא ןיא "סיפנירג"ל 

,תילארשיה "סיפגירג"ש דחא אשונ ונשיש אוה ונניינעל בושחש המ ךא .תוינתוואר 

.יניערגה קשנהו תיניערגה היגרנאה - ללכב וב קוסעל תברסמ ,םאה־ןוגראל דוגינב 

,םימייקתמ םניא םיתומיעה ,םינמזומ םניא םיאנותיעה ,םימלענ םילולעפה הז ןיינעב 

הפרמ וניא אוה זאמו םייניערג םייוסינב םחליהל ידכ םקוה ימלועה ןוגראהש יפ־לע־ףא 

איה "סיפנירג" הז ןפואב .וז היגוסמ אקווד םלעתהל טילחהש ימ טילחה לארשיב .אשונהמ 

האחמל תימוקמ תונשרפו תועמשמ לעב ,ילארשי ןונגסב (NGO)יתנידמ־לע ןוגראל לשמ 

לש וז הקיתש לש התועמשמ אולמ תא ןיבהל ידכ .תככורמלו תנדועמל תכפהנש 

דחאל רבכמ הז םלועב ךפהנ ןיערגה אשונש ןובשחב איבהל שי תילארשיה "סיפנירג" 

םיגשיהב הפוריאב וכז ןיערגה ידגנתמו ,ליבונר'צ ןוסא ןמל דחוימב ,םירעובה םיאשונה 

תודגנתמה הפוריא יבחרב תועונת שמח דציכ התארה ,לשמל ,(Flam (1994 .שממ לש 

םע ,ןיערגמ יקנ םלוע העיצמש ,תיפולח תוברת לש חותיפ בלשל וחילצה ןיערגל 

יטרקומד אל ןפואב אשונב תוטלחה תלבק ופשחש תויביטקפא תויטילופ תויגטרטסא 

יביסמ ץחל ,ןיערגל תודגנתהב תבחרנ תירוביצ הכימת ובינהשו תונטק תוצובק ידי־לע 

ךא .ןיערגהו היגרנאה תוינידמב יוניש רבד לש ופוסבו תוטלחהה־ילבקמ לע יביטקפאו 

לש ןדיעב הל קינעמ יתנידמ־לעה הדמעמש תונורתיהמ תמלעתמ תילארשיה "סיפנירג" 

הרפב הראשנש הנורחאה עלצב סוגנלמ ןיעדויב תרהזנו ,המואה־תונידמ לש ןחוכב הדירי 

םייקש הקיתשה־רשקל השעמל האלמ הפתוש איה ךכב ."לארשי ןוחטב" היורקה השודקה 

non)"אשונ־אל"כ הלוכ היגוסה תא רמשמ הנידמה תארשהבש רשק ,ןיערגה תייגוס ביבס 

 35.(issue

רחאל רקיעב השחרתה ןתדילש ,תוילארשיה םולשה תועונת םג תולגתמ המוד רואב 

,תובר תוילארשי תותומעל האוושהב .הדפיתניאה תפוקתב ־ ןתורגבתהו ,ןונבל תמחלמ 

ןהלש םייעמשמ־דחה םייטילופה םירסמב םנמוא תוטלבתמ לארשיב םולשה תועונת 

סותאמ קלח התיהש תיתרוסמה תינוחטבה הבישחה לע תינללוכה רגיתה־תאירקבו 

התודגנתה לע .ללכ־ךרדב תלבגומו תנסורמ ןהלש תישעמה האחמה ךא ;םידמב־המואה 

96 ,1996 ,ףשר) בתכנ רבכ ןונבל תמחלמ תפוקתב תוריש תונברסל "וישכע םולש" לש 

אל ,ןונבל תמחלמ ךלהמב ,םמצע םינברסה םגש דוע ןייצל יואר .(1985 ,ןיחונמ ;99 

"הרירב שי" תמחלמב תופתתשהה ןויער לע קר אלא ,יאבצ תוריש לש ןורקיעה לע ורערע 

התווילו הדפיתניאה תפוקתב הלעפש "21 ־ה הנשה" איה תניינעמ המגוד .(1994 ,ןמלה) 

אלל העצובש ןושיקה הלעמב ימוג תריס לש המישרמ תורעתסה .דתיה .ןושיקל "םילקימיכ - הפיח" 

רחיא היזיוולטה יצורעמ דחאש ררבתה יטנטילימ טלשב רוניצה אצומ תא ופטעש ירחא .יפוד לכ 

,ובלכ> תובהלתה התואב שדחמ ליחתה לכה ־ תפסונ תורעתסה ולביקו ושקיב םימלצה .תוקד המכב 

 1.8.97).

העדותלו ןגרואמ סרטניאל ךפהיל ברסמ לארשיב ןיערגה עודמ ,ןאכ ןודית אלש ,המצעלשכ הלאש וז 35 

לש וקבאמב ,לשמל ,תוכמותשו יניערג חותיפל תודגגתמש תוילארשיה תוצובקה עודמו ,תשבוגמ 

ימואלניבה סנכה ואר ,ןהלש תיתוברתה הדובעה לע .תואיצמה לע עיפשהל תוחילצמ ןניא ונונאו 

םיאבומ םירבדה .ביבא־לתב 1996 רבוטקואב םייקתהש *ונונאו יכדרמו םדא תויוכז ,היטרקומד" 

לע .1992 ,רזעילא־ןב ואר ,"אשונ־אל"כ ןיערגה תייגוס לע .(1998) הצצפהו ונונאו רפסב 

.Princen <fe Finger, 1994 :לשמל ואר ,ינרדומ־טסופה ןדיעב NGOs לש ילבולגה םדיקפת 
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,הלוסיחל השעמלו ,היוצימל העיגה העונתהש אלא .ףנע יתוברת רוצייב התוליעפ תא 

םולשה תועונתמ תובר לצא .(1995 ,יול־ןושש) םימי המכל ורסאנ הישנאש רחאל דיימ 

תספתנ תולובגה תצירפ .סיזרתק לש העפשה רסאמל שי תירבה־תוצראבו הפוריאב 

לארשיב 36.תועונתל בר םוסרפ הבינהש ךרד םג איהו ,הרזח ךרד ונממ ןיאש וק תייצחב 

הליחתכלמ הרחב ,הדפיתניאה תפוקתב איה םג הלעפש ,"רוחשב םישנ" .הנוש בצמה 

היה םג ךכ .קוחה לע תוריבע וללכ אל חטבלש םמודו ןסורמ יפוא תולעב תולועפב 

הפישח עיצהו רתוי תויטנטילימ תולועפל ארק העונתה רבודש רבתסמ ."תוהמא עברא"ב 

הטקש האחמ תופידעמ ןוגראה תושנ ךא ,קוחה םע תושגנתה לש ריחמב וליפא תיתרושקת 

אל ןה" ,יאנותיע ןויאירב רמוא אוה ",םירורב 'תוהמא עברא' לש תולובגה" .תנסורמו 

אוה ,ויתועצהל ".תוברעב רורחש אל ,תדיינל הרירג אל ,הרטשמה םע תושתכתה תוצור 

'תוהמא עברא' תא ךופהל יתיצר" ,דוד ןהכ ימענ) זוירוק לאכ תוסחייתמ ןה ,ריבסמ 
.(4.12.98 ,ובלכ ,"הלירג תעונתל 

םירקיטס ,תומסיס ,בוחר־תוזרכ :ןונגס לש הרוצ תובר םימעפ תשבול תיתביבס האחמ 

שומישמו םימיוסמ םילכאממ תוענמיה ןוגכ "הקורי תונכרצ" לש םייוטיב ,ןיע־יבוש 

םימיוסמ םירצומ תיינק ,הביבסל יתודידי ומורכ ריינב שומיש ,ןוזואב םיעגופש םירמוחב 

תא ןגראמש דיחיל סחיב הלא לש תועמשמב לזלזל ןיא .תונוחמצ וליפאו םירחא תמרחהו 

הריאשמ איה םא תיתייעבל תכפהנ וזכ תינכרצ תויסקט ךא ,ויניע־תואר יפ־לע וייח 

תיביטקלוק הלועפל ףונמ תשמשמ הניאו תיטילופ הניחבמ הזמ הז םידדובמ םדא־ינב 

.םירצומ לע םרחל ,לשמל ,תארוקש 

ףא־לע הלועפ־ףתשל הפוריאב "םיקוריה" וליכשה וזכ תויתייעב עונמל ידכ 

תויהל שוריפ המ :הלאשב לשמל ובסנ הלא תועיד־יקוליח .םהיניב ויהש תועידה־יקוליח 

תויומידקב ןייפואמש םייח־חרוא רוציל ירשפא הז ןיא יכ ורבסש ויה ?"קורי טרקומד" 

.הזכרמב דמוע יטסימוטאהו יטסילאודיווידניאה ןכרצהש תילרבילה הנידמב תויגולוקא 

,תוברועמו הליעפ תופתתשה רשפאתש שדח גוסמ תויתליהק ןנוכל שי ,םתעדל ,ןכל 

.ןמצע תא תוקיזחמה תויגולוקא תונטק תורבח בינתשו תירוזיב הקיטילופ וליפא רוציתש 

תילרבילה היטרקומדה ךותב תיגולוקא הקיטילופ ןנוכל ןתינ יכ ונעט םירחא וליאו 

היטרקומדה דצב תופתתשה לש תורוצ תפסוה ידי־לע לשמל ,םינפבמ הילע עיפשהלו 

חתמ לש הרוצ םעפ אל ושבל תועידה־יקוליח .(Doherty 8c De Geus, 1996) תיגוצייה 

םיסחיה לש ללוכ יוניש העיצמש ,(ecologism) תיטסיגולוקא היגולואידיאב םיזחואה ןיב 

אלא יעבטה םלועה לש "וינודא"כ דוע ולעפי אל םדאה־ינבש ךכ עבטל םדאה־ינב ןיב 

תא תונשל קר םיסנמש ,(environmentalism) תיתביבס הסיפתב םיזחואה ןיבל ,ויפתושב 

.(Dalton, 1994; Dobson, 1995) עבטב תובשחתהו הדהא רתי רבעל תמייקה תוינידמה 

םירעפ ינפ־לע רשגל תועונתה ירבח וחילצה םינווגה ייוביר ףא־לע ,הרקמ לכב 

וליאו .םתעפשה תא ריבגהו םתסיפתל הדוהת ןתנ קר ינויערה חוכיווהו ,םייגולואידיא 

םג .הצראב ו"טאנ יליט תבצה דגנ םינומשה תונש תישארב החלצהב הקבאנ דנלוהב םולשה תעונת 36 

.(Dalton 8l Kushner, 1990 :ואר) העפשה התיה תיגלבהו תיתפרצה ,תיטירבה ,תינדה תועונתל 

תשר ןנוכל וחילצהש ןכל ,לשמל ,הינמרג ברעמב םולשה תועונת לש ןתחלצה תא םיפקוזה שי 

:ואר) תויתרוסמה תותילעהמ םיגיצנ םג הכותב תללוכש םינווגמו םינוש םינוגרא לש תיתרבח 

 .(Schmitt, 1989
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לאמש אל" ןוגכ תוטילק תומסיס ,םש רקיטס ,הפ רקיטס ;ינויער חוכיו טעמכ ןיא לארשיב 

אל אוה םיה ףוח" וא "לארשיב םייחהו הביבסה תוכיאל םיקוריה :המידק אלא ןימי אלו 

םינויד ןיא ,תועיד יפוליחלו ינויער שוביגל דקומ תושמשמ ןניא תותומעה ."ן"לדנ 

קמוע לוטנ םזילטנמורטסניאל הרצק ךרדה ןאכמ - תוינורקע תויוטבלתה ןיאו םייתועמשמ 

.התע דומענ ותועמשמ לעש ינויער 

תילטנמורטסניא הקיטילופ 

תוילרבילה תונידמבש ,תויגוס ךופהל תויתרבח תועונת לש ןתלוכי ,ןיוצ רבכש יפכ 

הרבחה לש םיקהבומה הינממסמ דחא תא הווהמ יטילופ ןיינעל ,טרפה םוחתל תוכייש 

,לשמל .תויטילופ־א ןתויהל ללכב תונעוט תוילארשיה תותומעהמ תובר ךא .תיחרזאה 

איהש המצע לע הריהצמו "תוניפ תלגעמ הניא" לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 

ןיקת להנמ ןעמל םיחרזא)"יתימא" וא ;"םיחרזא לש תיתגלפמ יתלבו תיטילופ־א העונת" 

תשקה ינווג לכ הב שיש" העונתבו יטילופ־א ףוגכ המצע הרידגמש (תודימ רהוטו 

,"לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה" רזוח)"ינוצק לאמש וא ןימי אל ךא ,תיטילופה 

.("יתימא" תורבוח ןכו "תודימ רהוטלו ןיקת להנימל התומעה" ןואטב 

המואה־תנידמ לש התייטנ לשב החמצ תילארשיה תויטילופ־אה תסרגש חינהל ןתינ 

תירוביצה תרוקיבה םג .סיוגמל אשנ לכו יטילופל אשונ לכ ךופהל תיטסיביטקלוקה 

הדדוע ,תיתגלפמה הקיטילופה ,ירק ,"הטישה" לע םינומשה תונש ףוסב הרצונש הבחרה 

םיילוח םתואב תועוגנ ןניא ןהש רמול וצר וליאכ ,תויטילופ־אכ ןמצע רידגהל תותומע 

םיעבשה תונשב הפוריאב םימוד תוששחו המוד תרוקיב .םיינככת ,םיינקסע ,םייתגלפמ 

הרהמ־דע ךא ;תויטילופ־אכ תושדחה תויתרבחה תועונתה לש ןתרדגהל ןכ־םג וכילוה 

לש רצה ןבומב תויטילופ ןניא םהיתורטמ םא םגש וניבה תועונתה יליעפו וז הייטנ המלענ 

ןתינו "יטילופ לכה" ןיידע ,םייתוברתו םייתרבח םיניינעב תועגונ ןהש ןוויכמ ,חנומה 

.וז ךרדב קרו ךא שומימל 

םיפוחה יוקינ עצבמ תא םיננכתמ "הקורי הלועפ" יליעפ תבישיב ?לארשיב המו 

ילב ,םילגד ילב :יטילופ רבד םוש היהי אלש שקבמ העונתה רבוד .הזעב םייתסהל רומאש 

,רחא עצבמ לש ונונכתב םיקסוע םיליעפהשכ ."וישכע םולש" לש תוצלוח ילב ,םילמס 

".יטילופ היהי הז" :ריעמ םהמ דחא ,"קוריה וק"ל רבעמ שיבכ םיללוסש םירופחד תריצע 

תניינעתמ תרושקתה יכ תאז לצנל רשפאש ריבסמ שאר־בשויהו ,םימיכסמ םלוכ אל 

ףינסב "הקורי הלועפ" יליעפ תבישי ,הדש תדובע) .לכל לעמ ,ןכ םא ,"קורי" !!!םיחטשב 

קוריה וקל רבעמ הביבסה לע ןגהל הנכומ עבטה תנגהל הרבחה םג .(24.11.98 ,ביבא־לת 

רבעמ םימודאה םיוקה םימלענ ןאל" .ךכל שיש תויטילופה תויועמשמל לוכיבכ רשק ילב 

םיחטשב ףונהו עבטה םרה לש תויעבב תקסועש הבתכב הרבחה ןואטב לאוש "?קוריה וקל 

דחאב הרבחה תלאוש "?םילשורי תא קלחמ והשימ" וא :(1999 ,8 'סמ ,הביבסה ירמוש) 

...םילשורי תקולחל ,ןבומכ ,איה הנווכה רשאכ ,<1999 ,13 'סמ ,המב) הינועברמ 

תססהמ הניא הרבחה וזה "תויטילופ־א"ה לש המשב ךא .לכל לעמ קוריה ,בוש .םינלבקל 

ינוציקה ןימיה יזועממ) הרפועב וליפאו הליג רהב ,םיחטשב הדש רפס־יתב קיזחהל 

ץראל הקיזה תא םיקזחמה ,םיחטשב ללוכ ,לארשי יבחרמ לכב םילויט ןגראל וא (לארשיב 

.בר ףסכ הרבחל םיסינכמ םג ראשה ןיבו 
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םינוש םיאשונ ךופהל הייטנה תובר תותומע לצא תטלוב ,תיטילופ־אה ןתסיפתמ קלחכ 

קוסעל יואר "םיחמומ"ל ךאש יעוצקמ ןיינעכ ,לוכיבכ ,םתגצה ידי־לע םייטילופ־יתלבל 

תוכיאל העונתה שאר־בשוי ,אגרש דעילא הנה .תיטפשמה תויחמומה תטלבתמ רקיעב .וב 

אל חוודש יפכ ,רבתסמ ?יטרפ ןיד־ךרוע וא תירוביצ העונת שאר אוה םאה - ןוטלשה 

גציימ אוה טפשמה־יתבב .םיעבוכה ינש תא תוזירזב ףילחהל דמל אוה יכ ,תונותיעב םעפ 

דימת רורב וניא לובגהו ,םייטרפה ויתוחוקל תא םגו ןוטלשה תוכיאל העונתה תא םג 

הסיפתב אלא ,ןאכ רבודמ תודימ רהוט לש הלאשב אל ךא .(20.8.99 ,ץראה ףסומ) 

תועונתהמ תוברש דועב .םייטפשמ םיספל תויתרבח הנלבוק וא הנעט ,האחמ תמצמצמש 

איצומה ,באשמל עדיה תכיפהו םייטרקוגולה םיטנמלאה דגנ אקווד ואצי הפוריאב תושדחה 

ןובשח־לע םידדובל העפשהו חוכ קינעמהו תוטלחהה־תלבק ךילהתמ "טושפה שיאה" תא 

לש תילטנמורטסניאה הקיטילופה ,לארשיב ,(Cohen Arato, 1995, ch. 10) םיברה 

,לשמל ,הלגתמ וז תויתייעב .תיטרקומד טבמ־תדוקנמ תיתייעבל תכפהנ תותומעהמ תובר 

,רמא ךכ ",הלבקתה ונשגהש הנושארה הריתעהש רחאל" :ומצע אגרש דעילא ירבדב 

ןטק דחא ץ"גבש המ תא תושעל םילוכי אל ץוחב םיניגפמש םישנא יפלא תואמש ונבה" 

(20.8.99 ,ץראה ףסומ)".השוע 

תצלמהב רסומ ןהמ לודג קלחש ,תוריתע רופס־ןיא השיגמ ןוטלשה תוכיאל העונתה 

,ש"עת יריכב דגנ הריתע ןוטלשה תוכיאל העונתה הריסה ץ"גב תצלמהב ,המגודל) ץ"גב 

הרטמה תא תתרשמו ללכב הליעי הטישה המכ דע ןוחבל םוקמ שי .(1.4.96 ,ץראה 

הטיש וז ,הרקמ לכב .דימת תוחכומ ןניאש הדשחהו השפכה לש ןריחמ המו תיללכה 

תא אקווד־ואל ךא ,וילע הניגמש העונתה תאו וניד־ךרוע תא ,רתועה תא תגציימש 

הרטמב "ןידו עבט ,םדא" תתומעל ורבחש הפיח למנ יגייד בטיה תאז וניבה .רוביצה 

םידדצה ועיגה טפשמה ךלהמב .ןושיקה לחנ תא תמהזמה "םילקימיכ ־ הפיח" דגנ םחליהל 

תינכות ןיכהל בייחתה לעפמה .םירלוד יפלא תואמ ופרג הניד־יכרועו התומעהו הרשפל 

רשע ךשמל (םוהיזה תא ךישמהל תורשפאו)יתיישעת טקש ומצעל הנקו םיכפשה רוהיטל 

,תונורחא תועידי ,"שארהמ חירסמ ןושיקה" ,ןמפוה־לגנירו וחכשנ םיגיידה קרו ,םינש 
 11.7.97).

םג דומלל ןתינ הב תוטקונ תותומעהש תיטפשמה ךרדה לש היתולבגמ לע ,ןכא 

ףוסב םיעוריאה תעפשהב 1991 תנשב המקוה וז התומע ."ןידו עבט ,םדא" לש היתולועפמ 

ןיד־יכרוע דרשמ הבורמ החלצהב הליעפמ איהו ,םיעשתה תונש תישארבו םינומשה תונש 

יקוח ,הב יזכרמה שיאהו התומעה דסיימ ,לט ןולא תעדל .םייתביבס םיניינעב קסועש 

וירבחו אוה ןכל .רתוי הבוט הרוצב םתוא ףוכאל קר ךירצ ,םיבוט ץראב הביבסה תרימש 

םוחתב ומצע חיכוה טפשמה־תיב יכ םתסיפת ךותמ םג ,יטפשמה ןוויכל תונפל וטילחה 

יטילקרפ" ,ץיבוניבר ינד) חרזאה תויוכזמ ןה תויתביבס תויוכז םג יכו חרזאה תויוכז 

הפיקמ וא תינללוכ רגית־תאירק הלוע ןיא לט לש וירבדב .(14.2.92 ,ץראה' ,"הביבסה 

אל התומעה .תיטפשמה ךרדה לש תויביטקפאב ןומא וישנאלו ול שי ,ךפיהל :תכרעמה דגנ 

.תירוביצ הכימת גישהל הסנמשו תוברת רוצייב תקסועש תיתרבח העונתל ללכ הכפהנ 

םע .ץיפהל הסנמ איה התואש תרהצומ תיתביבס היגולואידיא טעמכ הל ןיא ,השעמל 

רתוי ברעתמה ,ןוילעה טפשמה־תיב לש "יטופישה םזיביטקאה" יורקש המ לש ותורבגתה 

בר יטילופ ןויגיה םנמוא שי ,םינושה לשממה יפוג לש תוינידמה ןכות תעיבקב רבעבמ 

ןכא "ןידו עבט ,םדא" לש תויטפשמה היתוחלצהו ,טפשמה־תיבל היינפב רבעבמ רתוי 
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לובכה בלכ והז ךא ,םייתביבס םיאשונב קוחה לע הרימשה בלכל התוא וכפה 
תומלשהלו תורשפל ,םימכסהל תלבגומ ותעפשהשו תיטפשמה הבישחה לש היתואלשלשב 

.דסממה םע 

היוצמ תיטילופ הניחבמ תיתייעבל תכפהנ תיחמומ השיג ובש ןפואל תפסונ המגוד 

חישה דציכ ץיבוריאמ הארה וז הדובעב .(1999) ץיבוריאמ לש תניינעמה .א.מה תדובעב 

ךותמ חרזאה תויוכזל הדוגאה לש תיכוניחה הקלחמב הלועש ,יטיופרתה־יביסקלפרה 

,הרטשמ ןוגכ) הנידמה ידי־לע םיטלשנה םינוגראו תודסומ תוגציימש תוצובק לש תויחנה 

תונווכל דוגינב) יטילופ־א חישל ךפהנ ,(המודכו ךוניחה תכרעמ ,רהוסה־יתב תוריש 

םיחמומ תצובקכ ,םיחנמה תצובק לש תיתרבחה התדמע תא קזחמ אוה ךכ .(תורהצומה 

לע הנמז תא הלילח זבזבל ילבמ תוירסומ תומליד לש ןנורתפ לע תדקושה ,תויעב ירתופ 

.הקיטילופה 

"ןידו עבט ,םדא" וא "סיפנירג" תמגוד תותומעש רבתסמ תיחמומה הדמעהמ קלחכ 

הקיטילופה תא תובגל םג תוגהונ אלא ,תויטילופ ןניא ןה יכ ריהצהל תוברמ קר ןניא 

םעפ אל רבודמ ,היהתש לככ תיניצר .תיעדמו תירקחמ הלטצאב ןהלש 
ןיינעב היה ךכ .היגולודותמה לש "היצזישיטפ"בו רקחמה לש היצזילטנמורטסניאב 

םה דחא)יוביג הל ונתנ םירוטקוד השולשש תרבוח ומסרפ "ןידו עבט ,םדא" .בבוח־תמר 

םיחותינ ,םינותנ תעפוש ,ירמגל תיעוצקמ ןושלב הבותכ תרבוחה .(ומצע לט ןולא אוה 

ימל ךא תרבוחב בותכה תא ןיבי אל בחרה להקה .המודכו םייפרגוילביב םיטוטיצ ,םייעדמ 

איה ןווכמב אל וא ןווכמב ךא ,רתאב תונומטש תונכסה ינפמ ריהזהל התנווכ .תפכא 

לש תרבוח םג וארו "םינוכיס רקס - בבוח תמר") םיחמומ לש היטרקומדל תמרות 

.(1996 ילוי ,"יקנ רוציי וא בבוח תמר :לארשיב הליער תלוספ" :"סיפנירג" 

לש תיתביבסה םתושיגר תא ךירעהל הדיקפתש םירקס תדיחי שי עבטה תנגהל הרבחל 

תדיחי םג הל שי .רומישל םייוארה םיחטש רידגהלו תונוש תומרב חותיפ תולועפל םיחטש 

 GIS, םינותנ ףוסיא ןוגכ םירקסה תדיחיל םיתוריש תקפסמש ,תיפרגואיג עדימ תכרעמ,
וליפא) תורבוח םעפ אל האיצומ עבטה תנגהל הרבחה .המודכו יאלבט חותינ 

תויעבל סחיב םיחמומ לש תעד־תווח ןהבו (הביבסה תוכיאל דרשמה םע הלועפ־ףותישב 

הפשה ךא ,רוביצה לע עיפשהלו תוטלחהה־ילבקמ תא עדייל ןתרטמ .תונוש תויתביבס 

הלועש ,ירקחמ םזילטנמורטסגיא והז .קוחיר תרצוי לוכיבכ תיעדמהו ההובגה תיעוצקמה 

תנגהל הרבחה תוליעפ םוכיס")ולש תויביטקפאה לע תוהתל םוקמ שיש ,בר ףסכ ןבומכ 

ןויע םוי ריצקת ,"?ןאל ,הביבסה לע העפשה יריקסת" ;ל"כנמה תכשל ,"1998 ,עבטה 

.*עבטה תנגהל הרבחה ,18.12.97 ךיראתמ 

רוצייבש םינוכיסה לע קר אל תועיבצמ הפוריאב תושדחה תויתרבחה תועונתה 

סותא יפלכ תשחור תינרדומה הרבחהש ןומאה לע םג תורערעמ ןה אלא ,יגולונכטה 

עדי ךופהל תונווכמ םהינימל םייתביבס םיפוג לש םהיתולועפ .תוילנויצרהו תוינרדומה 

.(Piccolomini, 1996) רוערעלו תרוקיבל םינותנל ךכ ידי־לעו םייטילופל היגולונכטו 
בהנש רשא תואדווה־יא םרוגל וליפא םעפ אל תונופ תויתביבסה תותומעה ,לארשיב וליאו 

הנאת־הלע שמשמ אוה המכ דע המישרמ הרוצב הארה רבכ (251-249 םגו 36-33 ,1995) 

תואיצמה תא "ןיבהל" ןוצרה תא תמגרתמש ,תינכטה ,תילטנמורטסניאה תוילנויצרל 

עדיה ילעב תא תוקזחמש חוקיפו בקעמ ,םושיר ,לוהינ ,ןוגרא ,היטרקורויב לש תוקינכטל 

םינכוסמ םירמתל הפישחה תומר ןהמ םויכ עודי אל שיאל" .רבדל םיחמומל םיכפהנש 
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79 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

תמר") בבוח־תמר רקס ריהזמ ,"הביבסב םיבשותהו םיימוקמה םידבועה םיפשחנ ןהילאש 

רצייל תלוכיה םג אלא ,תואדווה־יא םרוג קר אלו .(12 'ע ,"םינוכיס רקס - בבוח 

לש םקוזיחל יעצמא תשמשמ תיגולוקאה תואיצמל סחיב ,שממ לש םידחפ אל םא ,תוששח 

37.תונורתפ עיצהל םתלוכיב שיש ,עדיה ילעב ,םיחמומה 

,תיביטקלוקה הלועפל תועמשמ הקינעמש תיתרבחו תיתוברת תיתשת רדעהב 

העיפומ איה רשאכ דחוימב ,תנסורמו תלבגומ תיארנ תילטנמורטסניאה הקיטילופה 

םיפוג דיימ םימק ,םיברתמ םהשכו .הכימת־תוצובקו תימצע הרזעל םינוגרא לש םתומדב 

הטיסרבינואב םייקתה ,לשמל ,1999 תנשב .םיחקפמו םינגראמ ,םיעייסמש םייזכרמ 

תמרותו םייתוברת םילדבה ןיב תרשגמכ תימצע הרזע" םשב סנכ םילשוריב תירבעה 

ףוג ,תימצע הרזעל ילארשיה זכרמה תמזויב ךרענ סנכה ."תיחרזא הרבח לש הסוסיבל 

,ץראה ,"הכימת תוצובק לע ימואלניב סנכ") תותומעו תוצובק תואמ שמחמ רתוי דגאמש 

שומיש ?תיחרזא הרבח תווהמ ןה עודמ ךא ,תועידה לכל םישרמ רפסמ והז .(17.6.99 

,תויונמדזה ןויווש לש םודיקל התומע ,"יוכיס"ב םג עיפומ "תיחרזא הרבח" חנומב ישפוח 

- הישאר תרהצה יפ־לע ־ קזחל הרטמב המקוה התומעה .1991 תנשב איה ףא הדסונש 

.לכל תויונמדזה ןויווש רוצילו לארשיב תיחרזאה הרבחה תא 

ידי־לע תכמתנ ,לשמל ,"יוכיס" .רתויב םידסוממ םיפוגב רבודמ םירקמה ינשב 

םירוספורפו תסגכ־ירבח ,רבעשל םירש רתיה ןיב ,לאמשמו ןימימ תילארשי תוגיהנמ 

תכרענ התוליעפ ךא ,תיתליהקו תיחרזא תוהז חותיפל םנמוא תארוק איה .םש־יעודי 

ךוניחה דרשמ ,םינפה דרשמ ןוגכ ,םיבר םייתלשממ םידרשמ לש הכימתבו הלועפ־ףותישב 

"Sikkuy, :תילגנאב רזוח ואר) םהלשמ םיסרטניא ןבומכ םהל שיש ,עדמה דרשמו 

 "Developing Civil Society in Israel). העונתה לש הירזוחב :תורחא תותומע םג הומכ

יד אלש םינימאמש םיחרזא לש העונת יהוזש ךכ לע םנמוא רבודמ ןוטלשה תוכיא ןעמל 

היטרקומדה סיסב תא ביחרהל הסנמ הניא העונתה ךא ,הנידמה תא להני ימ רוחבל תוכזב 

םהימ םינחוב רשאכ דחוימב רווחתמ הז רבד .הלמנ םלועכ רצ ראשנ הז סיסבו לארשי לש 

."ןוטלשה תוכיא ריבא" ראותב ,םשור־בר סקטבו הנש רחא הנש ,הכזמ העונתהש םישיאה 

הקינעמ איהש םיניגמבו תותואב םיכוזה םה ימ םיקדוב םא ,"יתימא" לש הרקמב םג ךכ 

38.ןלעופלו תותומעל תוחבשתו המרתה יעפומ םלוכש ,םייגיגח םיברעב 

תונכסל ןבומכ רשק לכ ילב ,"ןוכיסה תרבח"ב חטבל ,תיתרבח םירצוימ םידחפו תוששח ,עודיכ 3 7 

ןיב המאתה תמייק יכ המוד "בבוח תמר" הרקמב םנמוא ,לארשיב הייסולכואל תופקשנש תוישממה 

תודחפהה לש הקיטילופהש אלא ,תותומעה ידי־לע תגצומ איה ובש ןפואל תיביטקייבואה הנכסה 

תישממ הנכס תפקשנ הנממ םגש יפ־לע־ףא לארשיב תיניערגה הנכסהמ לשמל תמלעתמ תוששחהו 

.הייסולכואל 

אישנ םוקמ־אלממ :ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה םעטמ תוריבאה ראותב וכז 1995 תנשב ,לשמל 38 

הנידמה תרקבמ ,יאביל דוד רוספורפ םיטפשמה רש ,ןהכ םייח טפושה סומידב ןוילעה טפשמה־תיב 

הדיחיה להנמו ץיבקטנימ הירא ךרע־תוריינל תושרה שאר ,דודירמ ןד תסנכה־רבח ,תרופ־ןב םירמ 

תוינכותב ומיע הלועפ־תפתשמ העונתהש ,טחוש ןורוד ךוניחה דרשמב היטרקומדלו ךוניחל 

והילא ר"ד סומידב ביבא־לתב יזוחמה טפשמה־תיב אישנ :ףסכנה ראותב וכז 1996 תנשב .תויכוניח 

תסנכה־רבח ,רצימרק יכדרמ רוספורפ םומידב הרטשמה רקבמ ,ןדא םהרבא םיאולימב ףולא ,דרגוניו 

הלאב אצויכו יבגנ השמ ןטפשמה תיאבצ הרטשמ ןיצק ,םורבדוג םע רינ ףולא־תת ,זרופ םהרבא 
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילאךב ירוא 80 

הרבח לש המויק לע הדיעמ הניא הלאכ תותומע לש ןתוליעפ יכ רמול ךרוצ שי םולכ 

םתוליעפב יכ ששח ןיא םולכ ?הרדעהל תוסכ תשמשמ איה ,ךפיזדל אלא ,תיחרזא 
םייושעש םייזכרמ םימרוג םתואמ תירוביצה בלה־תמושת תא תוטיסמ תותומעה תידסממה 

הנידמה תויושר ,רמוא הווה ,הקוצמלו ןויוושה־יאל םיארחאכ וא עבטב םיעגופכ ספתיהל 

?היישעתה ישאר וא 

םיחילצמ םניאו רוביצה תא סייגל םישקתמ תותומעה ראשו םיילארשיה "םיקוריה" ךא 

תוינייפואה קוה־דא תותירב תולגתמ םעפ אל .ישממ חוכ תווהלו םהיניב הלועפ־ףתשל 

שיבכ ביבס םינושה םיקבאמב ,לשמל .תויתרבח תועונתל רשאמ םיסרטניא־תוצובקל רתוי 

,םירבק לוליח תעינמל התומעה םע הלועפ־ופתיש "ןידו עבט ,םדא" ,"לארשי הצוח" 

שיבכ יבושיי תתומע םע וא ,לארשיב תיחרזא הרבח ןוניכל םורתתש ימכ התוארל השקש 

.תועקפומה היתומדא לע רתוי םילודג םייוציפ גישהל איה התרטמ לכש ,"לארשי הצוח" 

עבט ,םדא" ןכו ,ןוכיתה םיה לש םוהיזה תעינמל תמחלנה ,"סיפנירג" - תרחא המגוד 

ןוגראכ ותוארל השקש ,הפיח לש םיגיידה ןוגרא םע ,ונרכזהש יפכ ,הלועפ־ופתיש "ןידו 

,"חיוורי קוריהש רקיעה" ־ יטקרפ הלועפ־ףותיש ןבומכ והז .עבטלו םייח־ילעבל יתודידי 

"תונוחצנ" ךא - (24.11.98 ,ינימי־ק ןרע םע ןויאיר)"הקורי המגמ" דסיימ ריבסמש יפכ 
ידכ ירהו .תונושה תותומעל תפתושמ תיתוברת תיתשת רוציל תורשפאב םילבחמ הלאכ 

אל תותומעהש ךירצ ,(Cohen 81 Arato (1995 םיריבסמ ,םייקתת תיחרזא הרבחש 

.יתעדות ףתושמ־הנכמ ותוא לש ותריציב הנעקשתש אלא ,ירמגל תויטילופ הנייהת 

תושקתמ תותומעה ,המישרמ תינוגרא תלוכיו הקצומ תיגולואידיא תיתשת רדעהב 

אל ,ןוכיתה םיה יפוח לש םכרואל תונירמה תיינב םע אל - קושה תוחוכ םע םג דדומתהל 

,השעמל .המודכו הילצרהב םימה וק לע ונבנש ןולמ" יתב םע אל ,למרכה ףוח ילדגמ םע 

תומורתו םיפסכ תגשהל ןצרממ הברה תושידקמ ןה .קושב םעפ אל תויולת תותומעה 

ףסכ לבקלמ תוענמנו תוימונוטואכ ןמצע לע תוזירכמ ןה םא םג .םהילע םסובמ ןמויקש 

טבמ־תדוקנמ ,<ךכמ תוענמנ ןניא ןהמ תובר) רחא ידסממ םרוג לכמ וא הנידמהמ 

םינוגרא אלא ,ןהב ךמות ילארשיה רוביצה אלש ךכב תויתייעב תמייק תיטרקומד 

ץראב ללכ םייח םניא םקלחש םירישע םינבדנ וא םהלשמ םיסרטניא ילעב םיימואלניב 

תוצלאנ תותומעה ,הז ןפואב .תומורת תועצמאב םהלש "תמאה" תא טילשהל םיסנמ לבא 

ידי־לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םהל םיבתכומש קחשמ־יללכו הדימ־ינק יפ־לע לועפל 
39.םינוש םיינוציח םימרוג 

תוכיא ןעמל העונתה לש ןוטלשה תוכיא םוי ןולע ;5 'ע ,1995 ויתס ,לארשיל השדחה ןרקה ןולעו 

תותוא" ביבא־לתב לייחה תיבב הקינעה ,לשמל 1993 סרמב ,"יתימא" וליאו .(לארשיב ןוטלשה 

השמ ןטפשמל "יתימא ןגמ" ןכו ,יקסבושריו יכדרמו טמ ינד ,רימנ הרוא ןוגכ רוביצ ישיאל "יתימא 

.(1993 ינוי-יאמ ,13 'סמ ,יתימא)יבגנ 

רבעב היהש המל ךשמה ןיעמ הווהמה ,"לארשיל השדחה ןרקה" ידי־לע תוכמתנ תותומעהמ תובר 39 

תותומע תורשעל תורישי הדנקו הקירמא ידוהימ תומורת יפסכ הריבעמה ,תונוכש םוקיש טקיורפ 

השעמלו םייטרקורויבה הנידמה ינונגנמ תפיקע ךות ,היטרקומדו טרפ תויוכו לש םיאשונב תוקסועש 

.הב תטלוב תילרבילה היצטניירואהו תיאקירמא העפשהל הנותנ ןרקה .רוביצה תפיקע ךות םג 

Mama Cash ןרק ידי־לע ,לארשיל השדחה ןרקה ידי־לע תכמתנ ף"לק :תומורתל תופסונ תומגוד 
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81 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

.תוקוצמ לוצינ ךות רתויב תיניצ הרוצב ףא ןקלח ־ םיחוור תושועש תותומע םג ןנשי 

איהש תועדומב המצע הגיצמ ,"תיטסיפמרט" התומעכ התוארל ןתינש ,ג"מלא ,המגודל 

תורדתסהה תוסחב לעופשו חוור תרטמ אלל םקוהש ירוביצ ןוגראכ םינותיעב תמסרפמ 

דסיימה יכ ררבתה רבכמ הז ךרענש יאנותיע ריקחתב ךא .םיעוגפ םירבגל עייסל תנמ־לע 

ךכ ידי־לע תותומעל סחיב םייקש תויחוור לע רוסיאה תא רתפ ג"מלא לש שאר־בשויהו 

.ג"מלא לש וזל םימוד םייטפשמ םיתוריש הקינעמש "םידמעמ" םשב תיטרפ הרבח םיקהש 

יכ רבתסמ .בר םולשת לופיטה דעב הבוגו "םידמעמ"ל הנפמ אוה "ג"מלא"ל םינופה תא 

דעיבא ןונמא עייסמ ךכ"> רוביצה לש היעטה היה תורדתסהה לש התוסח לע םוסרפה םג 

40.(5.7.96 ,ביבא־לת ,"הקוצמב םירבגל 

םיחוור ןעמל קר תישענ הניא תותומעה לש תילטנמורטסניאה תוליעפה ,םיתיעל 

בל־תמושתו תודבוכמ ,הרקוי ןוגכ רחא גוסמ ןוה ףורגל םיניינועמ םהישאר - םייפסכ 
ללכ העדי אל לארשיש העפות ,םידלי לע תוניגמה תותומעה יוביר ,לשמל .תירוביצ 

אוה ךא ,הנורתפב תיתנידמ השלוח לעו הקוצמ לש היעב לע עיבצהל םנמוא לוכי ,רבעב 

םמצעל םיצמאמ םינטק םינוגראש ריבסנ ךיא תרחא .םיפסונ םיעיגמ לע עיבצהל םג לוכי 

ןיחבהל לכוי אל רוביצה ידה ?תולודגה תותומעה לש ןהיתומשל םימוד תומש םעפ־אל 

ןוכיס יבצמב רעונ ןעמל התומע) ם"לע ןיבל (הקוצמב םידליל ןוגרא)י"לא ןיב לשמל 

אולמב םידליה ןעמל הנש לכ םיכרענש המרתהה יברע תורשע תא ןיבנ ךיא וא .(הקוצמו 

הובג םרפסמש) םידליה ללכמ תישימח הבש ץראב ,תונתווארהו תויסקטה ,רדההו ראפה 

41?"הקוצמו ינוע" רדגומש המב םייח (ןוילימ ינשמ 

תוריח"ל תויורשפא רקיעב החיטבמ וזש אלא ,השדח העפותב רבודמ רבד לש ופוסב 

,םהלש םייחה־ילעב לע ןגהל ,שער עונמל ,םוהיז עונמל םיצור םישנא .אל ותו "תילילש 

םמלוע תא םירידגמ םה ךכ .םהיתופדעה לע ,םתנוכש לע ,םתיב לע ,םהיתויוכז לע 

תותומעה יכ המת ןיא תילארשיה הרבחה לש יטסיביטקלוקה הרבע חכונל .ךכב םיקפתסמו 

הנגה לש טבמ־תדוקנב תקפתסמש תוריחה לש תילרביל הסיפתב קובדל ורחב תוילארשיה 

לע תדקוש הניא הנידמהש תויעב ןורתפו קוחב טלפמ תאיצמ ,תויוכז לע הנגה ,תימצע 

US/Israel Women to ןכו Global Fund for Women םשב ןרק ,קרוי וינמ Astraea ,דנלוהמ 

 Women; "לארשי - גיר ןרק ,לארשיל השדחה ןרקה ידי־לע תכמתנ "דבועל וק, Bread of the

 World - הינמרג, AGIR - Ensemble pour les Droits de l'Homme - תפרצ, The Ford

 Foundation - תירבה־תוצרא, Christian Aid - הינטירב, ICJ - הידווש, ICCO - דנלוה,

 Heinrich Boll Foundation - הינמרג, Nederlandse Hervormde Kerk - ןכו דנלוה

 SIVMO - קר הגישמ "ןידו עבט ,םדא" םג ;(1998 רבמצד ,עדימ ףד ,"דבועל וק" ךותמ) דנלוה

.דבלב תומגוד הלאו .ץראל־ץוחמ עיגמ ראשה - ץראב םייטרפ תורוקממ הביצקתמ שילש 

(המודכו "רבגל חא" ,"רבגה תויוכזל הדוגא"ה) םיעוגפ םירבגב תוקסועש תותומעה לכש ןיינעמ 40 

,"םינעוצקמ םירבג" ,ןמקניש תנע ואר .רחא לוקיש לכ לע רבוג ףסכהיעצבש הארנ .וזל וז תונייוע 

.19.4.96 ,ביבא־לת 

תותומעה יוביר לע .28.12.95 ,בירעמ ,דליה םולשל הצעומה לש ח"ודה יאצממ ,לשמל ,ואר 41 

ירוביצה סחיה לש יללכ ןפואב תועמשמה לע .2.2.96 ,ןושאר רבד ואר ,םידלי תקוצמב תוקסועש 

.1996 ,דומלתו רדיינש ואר ,הקוצמב םידליל 
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילאךב ירוא 82 

לע ,"תיבויח תוריח"ל תורשפא לע השעמל עיבצמ תיחרזא הרבח גשומה ךא .ןנורתפ 

לש םיצמאמ תללוכ וז המזוי .המזויל הנגהמ ,תוקיטקרפל תויוכזמ ,תלוכיל הרירבמ רבעמ 

קבאמו קוסיע לולכל רומאש ,שדח יתרבח רדס לש ונוניכל רותחל תוצובקו םיטרפ 

סיסב לע יתרבח ןויווש תריצי ,םיירמוח ןיבוט לש האצקהו הקולחל םירושקש םיאשונב 

םולש לש תולאשב ,םייתדע ,םיינתא םיאשונב תוברעתה ,("םיווש ךא םינוש") ינוש 

תורשפאה ןהל תנתינש ךות הרבחה תא תוביכרמש תונושה תוצובקב תובשחתהו ,המחלמו 

גוסמ הנבות ךא .תיתובדת־בר הרבחו תיגוג־בר תפתושמ תוברת רוצילו ןהייח תא עובקל 

תושדחה תותומעה בור ברקב תמייק הניא - ?תיגולויצוס הנבות התוא הנכנ אמש - הז 

ןתוגהנתהו ,ןהילע ןיידע הסכמ "לארשיל הקוח" לש ךוראה הליצ יכ המוד .לארשיב 

האחמ רוזחמ לש ותישארב תחמוצה העונתש (Snow <fc Benford (1988 תנעט תא תמאות 

תואבה תועונתל ינשרפו ינויער ןגוע ןיעמ םישמשמה ,בא־יחסונ תרצויכ דקפתל היושע 

בא־יחוסינש תולגל תויושע רתוי רחואמ תוחיגמה תועונת יכו ;רוזחמ ותואב היתובקעב 

.םתלועפ רשוכ תא ףאו םהלש חוסינה יצמאמ תא םיליבגמ הלא 

תרסחו תרגתסמ ךא ,תלדבנ תוהזבו תינשדח תוברתב רבודמש ןיב - םינפ לכ לע 

לש הרדעהב יובשה םזילטנמורטסניאב רבודמש ןיבו ,שממ לש תירוביצ העפשה 

תורשפל ,םילבגומו םימצמוצמ םיקיפאל ,הליחתכלמ ,הנופהו תידגנ היגולואידיא 

םיבצינש םייזכרמ םימויא ינש םע דדומתהל תושקתמ תוילארשיה תותומעה - םירותיוולו 

העפשהל המגרתל תלוכי ילב תילגומוקו תיטנמור היפוטוא רבעל הגיסנ ,דחאה :ןהינפל 

הרמוי תרדענה ,תדסוממו תינטרפ ,הרצ תיטקרפ היצטניירוא ,רחאהו ;תישממ תיטילופ 

.התע גצויש ףסונ םרוגל םירושק הלא םימויא ינש .יתרבח יונישל 

"בודה קוביח" 

grassroot) "הטמ לש הקיטילופ" םע דדומתהל תונוש םיכרד שי יתנידמ דסממל 

 politics), הללכה לש םיכרדב רתיה ןיב (inclusion) הרדה לשו (Dryzek,) (exclusion

תושדחה תותומעה לש ןמויק תא לולשל ללכ הסינ אל יטילופה דסממה ,השעמל .(1996 

תוחיתפ לש הדימ הזב שי םא םג ךא .תוחותפ תועורזב ןתוא לביק אוה ,ךפיהל ;לארשיב 

ןרסמלו תותומעה תאחמ תא גופסל ויד שימגה ינומגה הטילש הנבמב םג רבודמ ,תילרביל 

יתרבח יונישל רישכמל ךפהילו תקהבומ תיתנידמ־יטגא היצטניירוא חתפל ןהמ עונמל ךכו 

.ללוכ 

רתוי "תוקורי" ויה 1998 רבמבונב תויריעלו תוימוקמה תוצעומל תוריחבה 

העבראב התכז "ונלש הפיח" תמישר :תוחלצהב וכז תוקורי תומישר יתש תוחפל .רבעבמ 

־תרשבמב םג .תומוקמ ינשב התכז ביבא־לתב "םיקוריה" תגלפמו ,ריעה תצעומב תומוקמ 

לוהינב הקוריה הכפהמה" לע ורבידש ויה הז תובקעב .הקורי העיס החילצה ןויצ 

סרמ ,12 'סמ ןויליג ,המב .עבטה תנגהל הרבחה ל"כנמ ,ןוזילדג ןתיא ירבד)"ילפיצינומה 

תוריחבבש ןובשחב איבנ םא דחוימב ,העפותהמ םלעתהל רשפא־יא ,ןכא .(1999 

חטשה ישנא ,תאז־לכב ."קוריה" אשונה ללכ םייק היה אל 1993 תנש לש תוינוריעה 

לש םיליעפב רמולכ ,"םיקורי םיקירפ"ב רבודמ ןיא םירקמהמ קלחב תוחפלש םיריבסמ 

םיעובצה "םיקורי"ב םג רבודמ םעפ־אל .קוריה לגה לע "פמרט" וספתש הלאכב אלא ,שממ 
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83 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

הלא וחילצי םולכ 43?הבר הכ החלצהב רבודמ םנמואה - תוהתל שי ללכבו 42.דיס עבצב 

?םייתנידמ םינונגנמו םינלבק ,םיאקיטילופ לש היצילאוק דגנכ הקורי היציזופוא דימעהל 

רבכ ,"םיינויציזופואה םיקוריה" ורהימ ביבא־לתב םגו הפיחב םגש איה הרקמה די םאה 

?היצילאוקל ףרטצהל ,םהלש הנושארה היצנדקב 

היתודסומו הנידמה םע םירשק ןוניכל סחיב תוטבלתמ הפוריאב תויתרבחה תועונתה 

םה ,הגלפמל וכפהנ םה - ןכ ושע ,לשמל ,"םיקוריה" .בויחב תוטילחמ ףא ןה םעפ אלו 

ולחה לארשיבש אלא 44.רועיש־ ןיאל הרבג םתעפשהו תויתלשממ תויצילאוקב םיפתתשמ 

תיפולח תיתעדות תיתשת התוא הרצונ םרטב דוע ןוטלשל תותומעה ןיב םירשקה 

עיפשהל הדעונ דסממל הקיזה הפוריאב .תיחרזא הרבח לש הנוניכל ךכ־לכ תיחרכהה 

ונחוכ" .תותומעה לע דסממה תעפשה לש רצותכ םעפ־אל תיארנ איה לארשיב ;וילע 

,ובנ תירוא םע ןויאיר) עבטה תנגהל הרבחה תרבוד הריבסמ ,"סוזנסנוקב ונתויהב 

ול תודגנתה - יטילופה רדסה יפלכ יכרע־וד סחי תולגמ תותומעהשכ ךא .(4.10.99 

חוסינבו .תללוכ תיביטקפא הלועפ ןמצעמ תוענומ ןה - ומיע הלועפ־ףותיש בולישב 

תיחרזא היגולואידיא ןיב תישממ הדרפה לש התורצוויה תא ,השעמל ,תוענומ ןה - רחא 

45.םייתנידמ תודסומ ןיבל 

ןיבל הביבסה תוכיאל דרשמה ןיבש םיסחיה־תכרעמב םעפ־אל התלגתנ וז העפות 

,ןגפומ וליפא ,הלועפ־ףותיש םייק היה דירש יסוי לש ותנוהכ תפוקתב .תוקוריה תותומעה 

ודרשמ ל"כנמו ןתיא לאפר רשה ,םישדחה דרשמה ישארו ףלחתה ןוטלשה .והשמ ינתוואר 

םינוגראהש הריבסה ןנור .הלועפה־ףותישל םיגייס םישל הליחתב וסינ ,ןנור המחנ 

אלו תוחפ אל ,קסעתמש םירע ןנכתמו לכירדא ,טרהבלג לאומש דמוע םייאפיחה םיקוריה שארב 42 

םיקורי אל .םיקורי לש דחוימ םגד ונחנא" :ריבסה אוה המישרה תחלצה לע הבוגתב ...היינבב ,רתוי 

יפ לע לבא ,תינבנו תחתפתמ הפיח תא תוארל םיצורש םיקורי .לצבו רזג קר םילכואש םייטאנפ 

ינוגרא םורופ ירבח לכ ,יביבא־לתה רופיסל דוגינב ,בגא ,הפיחב ".םייתביבסו םירואנ םיללכ 

.(12.11.98 ,בירעמ ,"הקוריה הפיח" ,ילאינד לעי> המישרב וכמת הביבסה 

ךותמ ,ביבא־לתב םג .הדובעה תגלפמ לש רשע־השולש תמועל םיטדנמ העבראב התכז "ונלש הפיח" 43 

בשחנ דוע הזו .תולוק םיפלא תששמ תוחפ "םיקוריה" ולביק םיעיבצמ ףלא םיעבראו האממ רתוי 

.(13.11.98 ,ביבא־לת ;11.11.98 ,ץראה> ...העתפהל 

שאר־בשויו תויתלשממ תויצילאוקב הפתוש איה .הלדוגב תישילשה איה םיקוריה תגלפמ ,הינמרגב 44 

הילטיאב ,תפרצב םג ןוטלשב םיפתתשמ םיקוריה .הלשממה שאר ןגסו ץוחה רש אוה הגלפמה 

ןיב סחיה לע תיללכ .םינומשה תונשמ רבכ טנמלרפב םירבח םה םשש היבנידנקס תונידמבו 

התטלחהו םיקוריה תגלפמ לע .Yearley, 1991 :ואר ,הקורי הקיטילופל הקורי היגולואידיא 

תועונתל תוגלפמ ןיב סחיה לע תיללכ .Poguntke, 1993 :ואר ,"הגלפמל האחממ" רובעל 

:ואר ,"השדחה הקיטילופה" ללגב תוגלפמב לחש יונישה לעו הפוריאב תושדח תויתרבח 

 .Rohrschneider, 1993

לש ותמקה אוה ול תודגנתה םע דסממה םע הלועפ־ףותיש לש בולישל םיניינעמה םייוטיבה דחא 45 

.ךכב תודוהל םישש וירבחש ילבמ עבטה תנגהל הרבחל רושקה ,"הקורי המגמ" ,ילאיטנדוטס ןוגרא 

ןרע םע ןויאיר) הרבחה לש ,קוחה תניחבמ תוילובגה ,האחמה תולועפ תא עצבמש ןוגראה והז 

.(24.11.98 ,"הקורי המגמ"מ ינימיךב 
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טביהב םיקוריה םיאשונל םיסחייתמ דרשמה ישאר יכו הלש תוכמסה רוקמ םניא םיקוריה 

־תיארמ וליפא וא ,םיקוריה םע הלועפ־ףותיש יכ דרשמה ישנא וניבה הגרדהב ךא .ימואלה 

יפכ תולעופ ןניא תותומעהשכ 46.הליעי תיביטטפואוק ךרד הניה ,הלועפ־ףותיש לש ןיע 

לע "הטלתשה" "סיפנירג"שכ .ןדגנ םיאצוי דרשמה ישנא ,הצור יתלשממה דרשמהש 

,הביבסה תוכיאל דרשמה רבוד ,רמרק חתפי ריבסה ,םיל הליער הצוב הליבוהש הניפסה 

תונעט תולעהל קר םיעדוי וישנאו ,תויעב ןורתפל תוירחא לוטנ ןוגרא אוה "סיפנירג" יכ 

ופשח וירבד ךא ,היטרקומדב רצק רועישל ילוא קוקז רבודה .(16.4.98 ,ובלכ) תויעבו 

עודמ ,ןכ אלמלא .דרשמה ןיבל תותומעה ןיב ןסרמ הלועפ־ףותיש לש תיללכ תואיצמ 
47?זגר 

תונווכ אלל תודסומ) ר"מלמכ ןתרדגה ללגב יתלשממ עויס תולבקמ תותומעהמ תובר 

,ללכב .הלשממה תוינידמ תא רקבל ןתלוכי לעו ןתוליעפ לע תוכלשה שי ךכלו ,(חוור 

(Yishai (1998, 154-153 .ילמרופ ףא אוה יתנידמה "בודה קוביח" לש וייוטיבמ דחא 

םשריהל תדגואמ הצובק לכ בייחמ ,1981 תנשב רבכ קקחנש ,תותומעה קוח יכ תנייצמ 
תרשפאמ םושירל השירדה .םינפה דרשמ םעטמ םיבייחמ םיינוגרא םיללכ המכב דומעלו 

תועגופ ןה םא םג אלא ,קוחה לע תורבוע ןה םא קר אל תותומע לש ןמויק לולשל הנידמל 

,ןהל תויהל הלוכיש תורדגה - הנידמה לש הנוחטב תא תונכסמ וא ירוביצה רסומב 

הנידמה ידיקפל בר חוכ םיקינעמש םיגייס הלא ,הרקמ לכב .הבחר תונשרפ ,ןבומכ 

ךות השענב תברעתמ הנידמה הז ןפואב .תולפונ וא תומק תותומע "םמושיר לבה"בש 

48.הללכהו הרדה לש תיסלק הקיטקרפ הליעפמ איהש 

ןורקיעה יפ־לע תויואכזו תויוכז ךא ,קינעמ םג אלא ,ענומ קר וניא םנמוא ןוטלשה 

ריחמב יתרבח יוניש ענומש רישכמו החגשהלו חוקיפל יעצמא םעפ־אל תושמשמ ילרבילה 

לש ןתוכפהיה ידיל חטבל האיבמ תויוכז לש הקיטילופב תוקפתסה .םירותיו המכ לש 

קר אל תותומעה לש ןתוליעפ ,השעמל .תודסוממו תובכורמ תויעבל תויטילופ תויעב 

אלא ,לארשיב תטשפתמו תכלוהה תילרבילה המגמב בטיה ובלתשה ןהש ךכל המרג 

תיוות ןיעמ הל ןקינעהב ,וז המגמ לש הנאתה־הלעל תוכפהנ ןה ןתאחמ תגיפס תועצמאבש 

ידכ ךות ,הנהו .םיקוריה ומזיש םיפוח יוקינ עצבמ לע רפסמ "הקורי הלועפ" רבוד :המגוד הנה 46 

.ןהילע עיפומ הביבסה תוכיאל דרשמה לש ומשש ,לוחב תורובק הפשא תויקש וליג םה ,יוקינ 

תרושקתה תא ןמזל הצר רבודה .תויקשה תא ורבקו םתדובע עצמאב ובזע דרשמה ינלבקש רבתסמ 

רחאל .דרשמהמ ףסכ לבקל ןמז ותואב רומא היה אוה יכ תאז תושעל ששח ךא להקה־תעד תא ררועלו 

הנשיי אל הרקמהש החיטבהש דרשמה ל"כנמ תעידיל ןיינעה תא איבה אוה .גילבהל רחב ,תוטבלתה 

.<24.11.98 ,"הקורי הלועפ" רבוד ,ןומרע ינור םע ןויאיר» 

ידי־לע ,"הביבסה לוק" ,השדח הקורי הגלפמ לש התמקהמ ררבתה דוסימ לע דיעמש ףסונ טביה 47 

הנופ יתלשממ דרשמ לש ל"כנמ יכ הדבועה .ןנור המחנ ,הביבסה תוכיאל דרשמה לש שרופה ל"כנמה 

םיקוריה בצמ המכ דע תפשוח ,תיטילופ הצפקמ קר קוריב האור איה םא וליפא ,הקורי הגלפמ םיקהל 

ופוסב המקומ הבש) זכרמה תגלפמל ףרטצהלו ןויערה תא חונזל הרהימ ןנורש הדבועה .םוגע ץראב 

.הזה יתייעבה בצמה תא רתוי דוע תפשוח *תסנכל התסינכ ידיל איבה אלש ינימשה םוקמב רבד לש 

בתכנ הז הרמאמ .לארשיב תיחרזאה הרבחה לע ובתכנש םידדובה דחא אוה ישי לש בושחה הרמאמ 48 

.(Dryzek (1996 לש ורמאמ תארשהב 
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ותואב ,םיבר םירקמבו .הרבחל הנידמ ןיב ץיח ןנוכל תוחילצמ ןניא חטבל ןה .רשכה לש 

לש תויעב אלא ,תורתפנ תויתרבח תויעב אל ,תויתרבח תויוכז שדקמה ילרביל "ןדע ןג" 

ןמויקל שיש ,תינללוכה ,תידסומה תועמשמה השעמל וז ,התע הארנש יפכ .תותומע 

.לארשיב "השדחה הקיטילופ"ב 

קוחו תונושה תוגלפמב וגהנוהש "זירמיירפה" ,ררוע אוהש האחמה ,"חירסמה ליגרתה" 

תוגלפמה לש ןחוכ תדירי לע ,רתיה ןיב ,ודיעה הלשממה תושארל הרישיה הריחבה 

הדיריה .ילארשיה םזיביטקלוקה לש אשנכו הגהנהל רוביצה ןיב ךוותמ םרוגכ תוילארשיה 

'י> םעה ןיבל גיהנמה ןיב ,יטסילופופ יפוא לעב ,רישי רשק לש תורצוויהל המרג ןחוכב 

לש רישי סויג לע דוקשל םיבר םיאקיטילופ העינה םגו (1996 ,קליפ ;א1996 ,אריפש 

היצזילרביל התוא איה לארשיב תטשפתמש תרחא המגמ .םהיתורטמ ןעמלו םנעמל רוביצה 

תוחוכ לש םתיילעל ,רמולכ ,"קושה לש ותוצירע" ידיל השעמל האיבמש הטרפהו תילכלכ 

.בר יטילופ חוכ םירבוצש יטרפה רזגמהמ םיילכלכ 

,הרישיה הריחבה קוח ידי־לע לשמל ,רוביצה ןיבל טילשה ןיב רישי רשק לש ונוניכ 

;קזח גיהנמ לש ותיילעלו תויטילופ תויצלופינמל תוריבסה תא ולידגהב הנכס ובוחב ןמוט 

,תמא .תכרעמה לש היצזיטרקומד רתי לע חרכהב םידיעמ םניא הטרפהה יכילהת םג ךכ 

לבא ,היתודסומו הנידמה לש וז ,תיטסילופונומה ,הנשיה הלכלכה לש הריבש שי הטרפהב 

.םהילע חקפל השקתת תכרעמהש העפשה־יבר ןוה־יליא וכותמ איצוהל לוכי ישפוחה קושה 

תוטלוש תוחפשמ תורשע רשאכ ןורחאה רושעה לש לארשיב תישחומל הכפהנ וז הנכס 

ץק" ,רלסרטש) הברה תיטילופה ןתעפשה רבכ תנמתסמו קשמב םילודגה םיפוגב 

.(3.5.98 ,ץראה ,"םזילאיצוסה 

השעמל םיליבומש םיליבקמ םיכילהת ינש לארשיב םיללוחתמש תוארל ןתינ ,ןכ םא 

השדחה תילכלכה המגמב ןה בטיה תובלתשמ תותומעהש תוארל ןתינ דועו .הנכס התואל 

לש הרוצ ומצעלשכ הזו ,הדגנ תואצוי ןניא ןה ,תישאר .השדחה תיטילופה המגמב ןה 

תא תרצוי ,תצרמנה ןתוליעפ לע רבדל אלש ,ןמויק םצע ,תינש .המכסהו תופתוש 

ךכו .הזכ ימצע יומיד וחתיפ ןמצע תותומעה ירהו ,יטרקומד תפומ תוגציימ ןהש הילשאה 

תותומעהש אלא .איהש הממ רתוי תישפוחו תיטרקומד ןתוכזב תיארנ תיטילופה תכרעמה 

.תילארשיה היטרקומדל תופקשנש תונכסה ינפמ ןגהל ,והשמב אל ףא ,תולוכי ןניא 

ןיב תעה לכ םימייקתמש ןילמוגה־ירשק רחא תוקחתה ךותמ ךכ לע דומלל ןתינ 

עודמ ריבסמש ןוכתמ ןיעמ םיווהמ הלא ןילמוג־ירשק .םייטילופה םידסממה ןיבל תותומעה 

רבתסמ .לקשמ תלעבו תיביטקפא הקיטילופ ןנוכל תוחילצמ ןניא לארשיב תותומעה 

תחא וז .םינושה תסנכה־ירבחל תושקבבו תושירדב תונפל עבק ךרד תוגהונ תותומעהש 

.םיחיטבמו םיבישקמ ,תותומעה לא םיאב םדיצמ הלאו .ןהלש תוצופנה הלועפה תוטישמ 

תוללעתהל עגונב םיקוח תקיקח ידיל איבהל וחילצה "תויחל תויחל ונת" רשאכ היה ךכ 

טובחוב הלמרכ תרזעל וצלחנש תותומעה ודבע ךכ ;תסנכב יבול תריצי ךות םייח־ילעבב 

תועידי ,"טובחוב הלמרכ ונלוכ") רואמ תנעו קיציא הילד תסנכה־תורבחב דחוימב ורזענו 

תלגודה ,"ךליל" ינפל ןהכ ןר תסנכה־רבח 1989 תנשב עיפוה ךכ ;<10.10.94 ,תונורחא 

תויוכז" רבדב תסנכב גיצהל דמעש קוחה־תעצה תא הירבח ינפל חטשו ,דובכב תוומב 

וכפהנ ןומהה תוגלפמ תשלוחו "זירמיירפה" ןדיעב :עיתפהל ךירצ הז ןיאו ."הלוחה 
.הכימתו הדהא תסנכה־רבחל תוחיטבמש תותומעל חטבל ,רוביצל םיפושחל תסנכה־ירבח 

תסנכה־ירבח לש םהיתומש םוסרפב הלחב אל ,לשמל ,"םירייארפ אל םה םינושיר" 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:51:37 UTC������������� 

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



?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילא־ןב ירוא 86 

ותעשב התשעש יפכ) םינותיעב תויקנע תועדומב ןהל םידגנתמה וא היתושירדב םיכמותה 

לכל ,תוילפיצינומה תוריחבה ינפל ,ביבא־לתב "םיקוריה" וגפ םג ךכ .("לארשיל הקוח" 

דיתעל סחיב "תוקורי תוחטבה" םהמ "וטחס"ו םתוא ונייאר ,ריעה תושארל םידמעומה 

1995 רבוטקואב ,ןפוא ותואב .(24.11.98 ,"הקורי הלועפ" רבוד ,ןומרע ינור םע ןויאיר) 

הירבחל (םילאוסקסיבו םילאוסקסומוה ,תויבסלל תויוכז ןויוושל הלודש)"המצוע" הארק 

ץחל־תצובק תווהל ידכ ,"זירמיירפ"ה ינפל דוע ,תונושה תוגלפמל דקפתהלו זרדזהל 

םג ךכו .(1995 ,רבוטקואב 31 ,"המצוע") םהיתויוכז ןויווש לש םודיקה ןעמל עיפשהלו 

,"ךלש םי"כחה תא שפח" םשב ןייפמקב 1999 תוריחב תארקל עבטה תנגהל הרבחה האצי 

םיאשונל תוגלפמו תסנכ־ירבח לש םתוסחייתה יפ־לע רוחבלו ררבל הירבחל הארק ובו 

.<1999 יאמ-לירפא ,5 'סמ ןויליג ,הביבסה ירמוש) םייתביבס 

ןדיצמ םצעב אבש ךא וירחוב דצמ לוכיבכ אבש ץחל ,יאקיטילופה לע ץחל םירצוי ךכ 

יפלא אל םא תואמ .קוח־תועצה םיעיצמ םיאקיטילופה ךכ־רחא 49.תותומעה לש 

ןהומכ םיתיעל .תולבקתמ ןניא ,ןבומכ ,ןבור ־ תסנכל תואבומ הלאכ קוח־תועצה 

־תתמה רשפאיש קוח קקוחל ינולאו ןהכ לש םתעצה ןוגכ ,החותפ תלדל תוצרפתהכ 

םשאוהו ןידל דמעוה דסח־תתמה עציבש אפורש לארשיב םידקת ןיא ירה - דסח 
יכו ,גישמו עבות "רוביצה"ש ,םידבוע תסנכה־ירבחש אוה רצונה םשורה 50.הגירהב 

,תיקוויש הטיש ,השדח תיטילופ הטיש הפ הרצונ השעמל לבא ;תורתפנ ויתויעב 

51.הקיטילופה תטרפה ןיעמ ,תיגמדירפ־ןוטלימ ,תינמכייר 

תוברהל תותומעה לש ןתייטנ אוה הקיטילופה תטרפהל םרותש ףסונ יזכרמ םרוג 

.תניינעמ תוינש תמייקתמ הז ןיינעב םג .תיצראה תוליעפה ןובשח־לע תילקול תוליעפב 

םיבושחל םיילקול םיניינע ללכב ובשחנ אל יטסיביטקלוק סותא תלעב ,רתיהש הרבחב 

"הטמ לש הקיטילופ" לארשיב תחתפתמ ,םיעשתה תונש תישארב ,הנהו .םייזכרמלו 
םיעגפמ דגנ תונוש םירעבו םינוש םירוזיאב םיבשות לש תויונגראתה .םייתביבס םיאשונב 

לש תירבוע העפות הזב תוארל ןתינ היה .רבד־משל וכפהנ םהייח־תוכיא ןעמלו םינוש 

ןוטלשה תכרעמב ןומאה ןדבוא לע ודיעה תוימוקמה תויונגראתהה ירהש ,תיחרזא הרבח 

ררחתשהל הליכשמ הניא תותומעה לש הקיטילופהש אלא ,תיתגלפמהו תיזכרמה 

.תוילקולה תודסומהמ 

ןייפמק" :םינושה תסנכ,ךיירבח לא ,18.3.96 ,ןויצלךושאר תייריע שאר תכשלמ בתכמ ,לשמל ,ואר 49 

'תונורחא תועידי'ב הנורחאל ומסרופש תועדומה .הובג ךוליהל סנכנ 'םירייארפ אל םינושיר'ה 

םירש ינגס ,םירש 66 .תיצרא המרב תירוביצ תונעיהלו הדוהתל וכז [םיכמותה תומש םע] 'ץראה'בו 

דוע ךתמכסה תא ריבעת םא ךל הדונ ...קדוצה ונקבאמב םתכימת תא ועיבהו ומתח רבכ םיכ''חו 

"בורקה עובשב ...ומסרפתיש תועדומל ךמש תא ףיסוהל קיפסהל לכונש תנמ לע תאזו ...םויה 

.<ןויצל־ןושאר תייריע יקית ,"םירייארפ אל םה םינושיר") 

עגרל דע באכמ ררחושמ הלוחה רשאכ ,דבוכמו יקנ תוומל עיגהל םויכ ןתינ יכ ןעוט ישי םר ר"ד 50 

.(31.12.91 ןכו 25.11.87 ,ץראה) טקשב תועצבתמש דסח־תותמהל רשכה םייק יכה־ואלב יכו ,ותומ 

סותאה דוע אל" :(11 ,1997) ךירטסיוו הנחוא לש "תוילארשיה תטרפה" ןושל לע 51 

ףתושמ גשומ דוע אל :םילועה יפלא תואמל ךותיהה רוכ דוע אל ;ץוביקה לש יטסילאיצוס־יצולחה 

תא רידגמ דחא לכ :האושה לש דיחא חקל דוע אל :םיברעה ונינכש םע םולשה תועמשמ לש 

".םיסותימ לש ברעו יתש ,תונורכז לש רגאמ ,םייוואמ לש ספיספ ...ולש ויגשומב ותוילארשי 
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87 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

,תכמות ,המצוע־ברו דסוממ ןוגרא איהש ,עבטה תנגהל הרבחה ,ןיינעמ חרואב 

ןויאיר ,הז תא תרשאמ הרבחה תרבודו) תילקולה המגמה תא תרצוי ףא םיתיעלו תדדועמ 

תנגהל הרבחה תרזעב ,תולודגה םירעה תשולשב ומקוה ךכ .(9.10.99 ,ובנ תירוא םע 

תוררועתה לש בוליש ןיעמ והז ."קוריה םורופה" םשב תותומע לש "תויצילאוק" ,עבטה 

"יטילופ"ה לש תשדוחמ הרדגהו םיפתושמ תונוצר לש שגפמ ,הלעמלמ הכימתו הטמלמ 

רוקמ הנשמשת הלא תויונגראתהש םוקמב ךא .ינוריעבו ילקולב שגד תמיש תועצמאב 

תומרות ןה ,תויצילאוק לש היצילאוק ןיעמ ,תיביטקפא תיצרא־ללכ תונגראתהל סיסבו 

םירצוי םמצע ןהירבחו ,ימואלה וא יצראה ןיבל ילקולה ןיב הדרפהה לש הנוניכל אקווד 

םיבושחל ימואלה וא יצראה תא םיבישחמו תומרה יתש ןיב תובישח לש היכרריה םעפ אל 

םיאשונה לש רטוזהו ילושה םדמעמ תא ,השעמל ,עבקמש ןפואב רתוי םייזכרמלו 
תנגהל הרבחה החלשש בתכמב ,לשמל ,הרורב הרוצב תשחמומ וז העפות .םייתביבסה 

,בר םולש דבכנ דמעומ" :1993 ילויב תויריעלו תוימוקמה תויושרל םידמעומה לא עבטה 

םיחטשה דיתע לע .הביבסה יאשונ םודיקל יתועמשמה םרוגה תא ךב םיאור ונא 
תנגהל הרבחה)".התא טילחת - בשותה לש וייח תוכיא לע .הלשממה טילחת - הלכלכהו 

םעטמ 1993 תוריחב תארקל תרבוח םג ואר .505 תוריכזמ ,11.7.93 ,בתכמ ,עבטה 

(.ימואלמ רתוי ימוקמ ןיינע איה הביבסה תוכיאש השיגדמש עבטה תנגהל הרבחה 

הרמוי תרדענ איהש ןוויכמ תיתייעב איה ימואלל ילקולה ןיב הדרפהה לש הקיטילופה 

ןתומדקתהל סחיב (1994)גוצרה לש היאצממל המוד רבדה .יונישו העפשה לש תינללוכ 

ימוקמה ןוטלשל הנושארבו שארב תמחותמ וז תומדקתה .תילארשיה הקיטילופב םישנ לש 

ימוקמה קיפאבש םג המ ,תימואלה הקיטילופל םישנה ןיב דירפמו רדממ קיפא ןיעמ שמשמה 

רשאמ רתוי הליהקו רוביצ לש תותרשמ ןיעמ םישנב תוארל הייטנה תחוור הזה 

."שממ לש" תויאקיטילופ 

המרב שממ לש םיגשיה םשו הפ הבינמ תותומעה לש הקיטילופה םא םג ,הז לכ חכונל 

התרדגה םצעמש הרבח - תיחרזא הרבח לש הנוניכב רבודמ ןיא ,הקיקחו תויוכז לש 
תובושחהו תויתועמשמה תולאשה תא ריבעהל התוסנב ירוביצה םוחתה תא הביחרמ 

םג .רוביצה לש ותעפשהו ותוברועמ תלדגה ךות תיתנידמ תוחפו תירוביצ רתוי הערכהל 

וא תיתוברת־בר הרבחל לארשי לש התכיפה לע דיעמ וניא ומצעלשכ תותומעה יוביר 

הלועפ־תופתשמ ןניא תותומעה ירהש ,תילארשיה היטרקומדה סיסב תבחרה לע וליפא 

וליפא ,ףתושמה "בוטה" לש הסיפת וזיא ןהל ןיא ,תואיצמה ינפ תא תונשל הרטמב 

.תיטסילרולפהו תירטנמגרפה ןתדמעב ןבורב תוראשנ ןהו ,םימייק םניא ךכ לע םיחוכיו 

הצובק לש התטילשל םזינכמ לקנב שמשל לוכי םזילרולפ יכ םיארמ םירקחמ 

הניאש הרבחב קר חתפתהל הלוכי תויתוברת־בר יכו ,טועימ תוצובק לע תיטננימוד 

תובייוא ןניה הלא הדימ־תומא .ירדגמ וא יתדע ,יתד ,ינתא ,ימואל דוביר לע תססובמ 

םילוציפו תוקולחמ לע רגית־תוארוק ןניא תותומעה בור ךא .תיחרזא הרבח לש תוקהבומ 

קר םייקוחו םייטפשמ םיווקב תויעב טוטרש וליאו .ללכ ןהל עגונ הז ןיא וליאכ ,הלא 

סחיב ןמציו אישנה לש וירבדב היעבה םולכ .תויעב רתופ וניאו תויפולח תורדגה קיתשמ 

טפשמה־תיב עישוה םולכ 52?הקיקח ידי־לע ןורתפל תנתינ תויבסלו םילאוסקסומוהל 

יגיצנ םע שגפנש רחאל .יטסילגילה ןוויכל "היעבה" תא ךילוהל ןמציו חילצה ןיינע לש ופוסב 52 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:51:37 UTC������������� 

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



?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילא־ןב ירוא 

רוזעת המו 53?תויברקל תוילארשיה תולייחה תא ךפהו התומכשו רלימ םילא תא ןוילעה 

בכרומה ,ללוכ יביטמרונ ידסומ הנבמ םא םישנ דגנ תומילאל סחיב ,הפיכא וליפאו ,הקיקח 

ךכ לע םידיעמו .החפשמה "תשודק"ב וא רבגה תונוילעב ךמות ,םייתנידמ תודסוממ םג 

וניאר אל .ץראב תוכומ םישנ הברה שי .תואיצמה התיה וז" :טובחוב לש רוכבה הנב ירבד 

ךכש ונבשחו תיבב ונלביקש תואיצמה וז ,ןנולתהל המ היה אל .תאזה ךרדהמ אצומ םייקש 

<4.10.94 ,רבד ,"לק ןיד רזג" ,סייו ןועמש)".רחא והשמ ונל הארה אל שיא .גוהנל ךירצ 

םוכיס 

ביטומ ,תובר םינש ךשמב לארשי התיהש יפכ ,תיטסיביטקלוק הקיתא תולעב תורבחב 

תירוביצ העפשה חרכהב היהתש ילבמ ןחלופל ךפהנ ףאו חפוטמ תיטילופה תופתתשהה 

תופתתשה לש הבר הדימ תשרוד הניאש תילרבילה הנידמל דוגינב ,ןבומכ ,תאז .ודיצב 

תונש ףוסב לחה .ירוביצל יטרפה םוחתה ןיב דירפהל הליכשמו היחרזאמ תיטילופ 
איהו ,לארשיב םייתועמשמ םייטילופ םייוניש וללוחתה םיעשתה תונש תישארו םינומשה 

רתוי יזכרמ םוקמ םע ,רבעבמ רתוי תיטסילאודיווידניאו החותפ ,תילרביל הרבחל הכפהנ 

ךא .שדחה בצמה לע תועיבצמ תותומעה .תחופו ךלוה יתנידמ חוקיפ םעו קושה ינונגנמל 

ויתועורז לע ,יתנידמה דסממה םע ןהלש ןילמוגה־ירשקו תותומעה לש הקיטילופה 
.לארשיב ללוחתמש יונישה לש וביט לע והשמ ונתוא םידמלמ ,תונושה 

תושילפמ םייחרזא םייח ליצהל ןויסינכ ספתנ "תיחרזא הרבח" גשומה 
,תיטסילאיצוסה ןה תיטסילטיפקה ןה ,הנידמה לש תויביטלוגרו תויביטרטסינימדא 

דומלל ןתינ אל ,וז טבמ־תדוקנמ .הלועפו העדות לש שדח םוחת לש ונוניכ תועצמאב 

,הלא תותומע .לארשיב תיחרזא הרבח לש התורצוויה לע תותומעה לש ןתוליעפמו ןמויקמ 

לש ,"תיתנידמ תכרעמ" תמועל "יתרבח רדס" לש העדות ללכ תוחתפמ ןניא ,ןבורב 
,תיחרזא הרבחל אל תיטילופ הרבחמ תכפהנ לארשי ,השעמל ."ילגילה" תמועל "ילאירה" 

תונוילגמ דחאב עיפומש ,לשמהמ רתוי תאז שיחממ המו .םיחרזא לש הרבחל אלא 

חרוא־רבוע ;םימל הרזחב םי־יבכוכ ךילשמו םיה ףוח ךרואל ךלוהש שיא לע ,"סומינונא" 

הנשי השוע אוהש המש ןימאמ אוהש ןכתיי אלשו הלאכ םינוילימ םנשיש ךכ לע ול געול 

דחאל ...הנשמ הז" :רמוא ,םימל וקרוזו ףוחהמ ףסונ םי־בכוכ םירמ ודועב ,שיאהו ,והשמ 

(1996 סרמ ,5 'סמ ןויליג ,סומינונא)".הזה 

לארשיב ללוחתמש יתרבח יוניש לע עיבצהל תונורחאה םינשב םיטונ רפסמ םירקוח 

רבעמהמ עבונה ,"תונויצה רבשמ" וא היצמיטיגל לש רבשמ ,ויתובקעב אבש רבשמ לעו 

וזו אישנה תרהצה תא אישנה ל"כנמ םסרפ ,"םידמחנ םישנא" םהש חכונו ,תויבסלהו םיאומוהה 

םדאה דובכו ,יעבטה קדצה ללכב ,היטרקומדה תודוסיב העיגפ הלפמ הקיקחב האור אישנה" :הנושל 

,תד ,עזג לדבה אלל הנידמה יחרזא ןיב היילפאל האיבמה הקיקח דדועל ותעדב ןיא" :ןכו ".ותוריחו 

.<24.12.96 ,תונורחא תועידי ואר> "תינימ הייטנו ןימ 

Izraeli, 1997; :ואר ,ללכב "םישדחה םינמז"ב תילארשיה תלייחה לש הבצמ לעו רלימ תשרפ לע 53 

 2000 ,Robbins 8l Ben-Eliezer.
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89 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

רבשמ הז בצמב םיאורה שי .לוציפו קודיס לש בצמל הינומגה וא סוזנסנוק לש תואיצממ 

לארשיב וז דצל וז תויחש תונושה תוצובקה לש תדגונמה ןמלוע־תפקשהב עובטש ינורכ 

םייתרבח םיצחלל תונעיהל הנידמה לש היישקמ עבונ אוה יכ םינעוטה שי .(1998 ,הנוי) 

וללוחתהש םייונישה תא םישיגדמה שי .(294-288 ,1990 ,קסילו ץיבורוה) םינוש 

ילבמ ורקש - היילעה ילגל םירושקש םייפרגומדה םייונישה רתיה ןיב - לארשיב 

תוצובקה ןיב םייקש יתוברתה ינושל היצמיטיגל תקפסמה היגולואידיא םהילא התוולנש 

דובכ לש סחי לארשיב ןיאש ךכל "היעבה" תא םיסחיימה שי .(1998 ,גנילרמיק) תונושה 

הייארב ,םירחא .(79 ,1998 ,םירחאו רנטואמ) ומיע שממ לש חיש־וד אל םגו רחאל 

,תורתוס תומגמ יתש ןיב היובש לארשיש םינעוט ,רתוי תיטסילאירו תוחפ תימיספ 

ינויצ־טסופ :םיירשפא םיטירסת ינש ובוחב ןמוט דיתעה יכו ,הזמ תילקולו הזמ תילבולג 

Peled 8l תמגוד ,תימיטפוא הייאר ילעב םג םנשיו .(1997 ,םר) הזמ ינויצ־ואינו הזמ 

 1996) Shafir), לש בצמבו תוימינפ תוריתסב היובש לארשיש הנעטה תא לבקל םיברסמה

איהש םינעוטו (םולש ימכסה ןנוכל ,םתנעטל ,הנממ ענומ היה םייק היה םאש)"רתי־סמוע" 

,תיחרזא הרבחל הרדה ינונגנמ תלעב רפס־תרבחמ יתועמשמ יוניש השעמל תרבוע 

.הללכה ינונגנמ תלעב ,תילרביל־ואינ 

תוהתל םוקמ שי (םויסה תקספב טעמל ,ללכ ותוא התשע אל וז הדובעש) ללוכ ןובשחב 

הב יזכרמ הכ היהש יטסיביטקלוקה ןגראמה ןורקיעהמ לארשי ללכב הררחתשה המכ דע 

םייתוהמ הכ םניא הב םיללוחתמש םייונישהו םירבשמה אמשו :תובר םינש ךשמב 

הראותש יפכ ,תותומעה לש הקיטילופה ,םינפ לכ לע .בושחל ןתינש יפכ םייתועמשמו 

תולבגמ לע םג תחא הנועבו תעב ךא לארשיב ללוחתמש יוניש לע םנמוא העיבצמ ,ןאכ 

:תושדח תותומע לש תילרבילה הסיפתב יוטיב ידיל אב יונישה .וינפל םימשומש םינוסירו 

הרבח ןנוכל וללה תותומעה לש ןתלוכי רסוח יחנומב הדובעב וראות םינוסירהו תולבגמה 
.לארשיב תיחרזא 

רקבמ יכ ,םייפלא תנש ראוני ףוסב ,ונרשבתה סופדה־תיבב היה הז רמאמש תעב 

,"תחא לארשי" לש ןייפמקה יכ ,ולש יתנשה ח"ודב תאז בתכ ףאו ,רובס הנידמה 

אל להונ ,הלשממה תושארל ותריחבל רבד לש ופוסב איבהשו קרב דוהא היה ול יארחאהש 

תכרעמ יכרוצל תומורת יפסכמ םילקש ינוילימ ףאו יפלא תואמ תמרזהב רבודמ .קוחכ 

שרפ ץעויה .תוגלפמה ןומימ קוח לע הריבע ךות תונוש תותומע תועצמאב תוריחבה 

,ץראה) םיפסכ בותינ ךרוצל תותומע לש גראמב שומישו תותומע תמקה לש השק הנומת 

רחאל דיימ ןתוליעפ תא וקיספה ןכאש) תויביטקיפ תותומעב השעמל רבודמ .(28.1.2000 

רבעמ .הז רמאמ לש וטבמ־תדוקנמ םג הבושחו תניינעמ העפותה תאז־לכב ךא (תוריחבה 

וליפא ,ןוה־ילעב םתסש וא ,לארשיב םייח םניא םקלחבש ,םייטנסרטניא םימרוגש ששחל 

רזעש ימל "בייח" היהי הלשממה שארשו ,ןוטלשה תוכרעמל ביתנ ואצמי ,ילילפ רבע ילעב 

ןתרטמש - ןה ."בודה קוביח"ל תפסונ החכוה תווהמ תויביטקיפה תותומעה ,ותריחבב 

וליפאו ךוניחלו החוורל ,תושלח תויסולכואל םורתל ,םיקקזנל עייסל התיה תרהצומה 

,תוסכ ושמיש - רצ יטילופ אלו וב םילגוד םהש יתרבח ךויער"ב רבודמ וליאכ ,םולשל 

הרטמ שממל הנווכ לכ אלל הליחתכלמ םקוה וליפא ןקלח .רכה ילבל וסרוסו ולצונ 

הרבח לש התחגהב םימייקה םיישקל תפסונ החכוה ןכ םא הווהמ ןמויק .יהשלכ תיתרבח 

הפופכ הניאש ,הלשמ תיטילופ תויקוחו תיאמצע תיתרבח תויח תלעב ,לארשיב תיחרזא 

.הזמ הררשו ןוטלש יבאתו םייעוצקמ םיאקיטילופלו הזמ ןוה־ילעבל 
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הרבחה לע דומלל ןתינש המכ דע ,וז הדובע הקסע ןהבש תותומעל רוזחנ םא ךא 

,ללוכ יתרבח יונישב אל רבודמש המוד ,וז הדובעמ תילארשיה הקיטילופה לעו תילארשיה 

הקיטילופה תא גופסל קר אל ליכשמה ינומגה יתנידמ הנבמב אלא ,"הנידמה רבשמ"ב אל 

תודעוצ תותומעה ,דיב די ,ךכ .הילא ומצע םיאתהלו ומצע שימגהל םג אלא ,תותומעה לש 

חרכהב אל ךא רתוי תילרביל איהש לארשי רבעל קושה תוחוכ םעו הנידמה ינונגנמ םע 

רצה ןמלועב תויובש .הבזכנש החטבה תולמסמ תותומעהש ןכתיי ,הז ןבומב .רתוי תישפוח 

תויפוטואב תוזחוא ,יטנסרטניאה וא יטסילגילה ,יטילופ־אה ,ילקולה ,םצמוצמהו 

ןה יכ המוד ,הזמ הרורב םלוע־תפקשה רדענ םזילטנמורטסגיאב וא הזמ תויטסילאיר־יתלב 

,תויתרבחה תועונתה תא ןכסמ וניא לודגה חאה" :ןיירוט ןלא לש ותרימא תא תומייקמ 

".ןכ השוע תויכונאה לבא 

תורוקמ 

.ריבד :ביבא־לת .םזילרביל לעו המלענש הגלפמ לע .(1995)'ש 'ז ,בומרבא 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשי לש תיטילופה הלכלכה .(1991)'י ,ינרהא 

תונויצב ,תודהיב םיסותימה תוחכונ :אובמ" .(1997) 'ר ,ךירטסיוו 'ד ,הנחוא 

.(40-11 'ע> ןורכיזו סותימ ,(םיכרוע) ךירטסיו 'רו הנחוא 'ד :ךותב ."תוילארשיבו 

.ריל ןו :םילשורי 

."לארשי תנידמב םיברעל םידוהי ןיב ןילמוגה יסחי תושבגתה" .(1996)'ש ,רזל־יקצסוא 

.הפיח תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח 

קסיל 'מ :ךותב ."'תינרדומ־טסופה הרבחה'ה לע תורעה" .(1996) 'נ 'ש ,טדטשנזייא 

.סנגאמ :םילשורי .םייפלאה תונש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו 

.בירעמ :ביבא־לת .קבאמ לש ורופיס ,לארשיל הקוח .(1996)'ג ,רוכב 

,44 ,הקיטילופ ."לארשיב םייניערג םירוכ ,ימצעה לוגה תנכס" .(1992)'א ,רזעילא־ןב 
 27-24.

זכרמה ,ןויד־תוריינ תרדס ."ימואלה קשמהו ןוחטבה תואצוה" .(1993) 'ש ,יבצ־ןב 
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ריפס סחנפ םש־לע חותיפל 

תויתוברת־ברה תרוקיב :היטרקומדו תלוכי ,הימונוטוא לע" .(1998)'י ,דלפו 'ז ,רנורב 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר ,(םיכרוע) םירחאו רנטואמ 'מ :ךותב ."תילרבילה 

.תומר :ביבא־לת .<131-107 'ע) תידוהיו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .1930-1919 ,הדובעה תודחא .(1973)'י ,ינרוג 

.תילארשיה הרבחה לע הדאפיתניאה תעפשה ,תיעיבשה המחלמה .(1990)'ר ,לג 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

.רתי־סמועב הרבח - לארשי ,היפוטואב תוקוצמ .(1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

.1953-1948 לארשיב התטילקו הלודגה הילעה ,הרעסב םילוע .(1994) 'ד ,ןהכה 
.יבצ־ןב די :םילשורי 

רוביח ."תוחרזא לש תשדוחמ הרדגהל ןויסנכ אבצב תרשל בורסה" .(1994) 'ש ,ןמלה 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל 
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ןוכמ :םילשורי .לארשיב תימוקמה הקיטילופב םישנ ,תוילאיר םישנ .(1994)'ח ,גוצרה 

.לארשי רקחל םילשורי 

.ונונאו יכדרמ ןעמל ילארשיה דעווה תאצוה :םילשורי .<1998> הצצפהו ונונאו 

לש לאיצנטופהו תולבגמה :גלופ לחנב םיכפש רוהיטל תויחרזא תועיבת" .(1995)'א ,לט 

.157-151 ,(3)2 ,הביבסו היגולוקא ."תמהזמ היריע דגנ יטפשמ קבאמ 

"?תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל־תנידמ ,היחרזא לכ תנידמ" .(1998) 'י ,הנוי 
.263-238 ,16 ,םייפלא 

.שרפמ :הפיח .תידוהי הנידמב םיברע .(1980)'א ,קיטסול 

תטיסרבינוא :ןג־תמר .1992-1949 לארשיב תירוביצ האחמ .<1992> 'ש ,גיצליוו־ןמייל 

.ןליא־רב 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר .*1998)(םיכרוע)'ר ,רימשו 'א ,איגש ,'מ ,רנטואמ 
.תומר :ביבא־לת .תידוהיו 

הקלחמב יטיופרת־יביסקלפרה חישה :היפרתל הקיטילופמ" .(1999) 'ש ,ץיבוריאמ 

גוחה ,.א.מ ראות תלבק םשל רוביח ."לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאב תיכונחה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל 

.לובג שי :ביבא־לת .תויצה לובג .(1985)'י ,ןיחונמ 

."'96 והינתנ לש יאקירמא םורדה לדומה ,לארשיב םזילופופ טסופ" .(1996) 'ד ,קליפ 

.232-217 ,9 ,תרוקיבו הירואית 

הרומז :ביבא־לת .1990-1984 ,תימואלה תודחאה תולשממ ,רופאב ןמז .(1994)'ד ,ןרוק 

.ןתיב 

.ןתיב הרומז :ביבא־לת .תויצילאוק .(1997)'ב ,אריפשו 'ד ,ןרוק 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר ,םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

.תומר :ביבא־לת .ברחהו טעה .(1990)'מ ,ןרק 

.תונורחא תועידי :ביבא־לת .םייוסמ יטילופ ןויסנ .(1982)'א ,ןייטשניבור 

:ךותב ."הלודגה הילעה תטילקל תורחה תעונת סחיב תורומת" .(1996) 'ש ,קינזר 

די :םילשורי .(141-117 'ע> 1953-1948 ,םיקיתול םילוע ןיב ,(תכרוע) רפוע 'ד 

.יבצ־ןב 

."תוימוקמלועה ןדיעב תילרבילה תונויצ־טסופה :קשמהו קשנה ןיב" .(1997) 'א ,םר 

בחרמהו הרבחה רקחל תושדח תושיג - "תוימוקמלע"ו היטרקונתא :ךותב 
,ירוזיא חותיפל בגנה זכרמ ,12 'םמ הדובע־ריינ .(100-39 'ע) לארשיב 

.ןוירוגךב תטיסרבינוא 

.רתכ :םילשורי .וישכע םולש דעו םיניצקה בתכממ ,וישכע םולש .(1996)'צ ,ףשר 

.דבוע םע :ביבא־לת .הרבח ןוקית וא המוא ןינב .(1996)'ז ,להנרטש 

.ןקוש :ביבא־לת .הדאפיתניא .(1990)'א ,ירעיו 'ז ,ףיש 

:םילשורי .לוהינה תרות תודוסיב תיתרוקיב הריקח :ןוגראה תנוכמ .(1995)'י ,בהנש 

.ןקוש 

."הקוצמב םידליל ירוביצה סחיה :הלמח לש םיספט" .(1996) 'א ,דומלתו 'נ ,רדיינש 

.119-105,9 ,תרוקיבו הירואית 
:ביבא־לת .תילארשיה הרבחב םיגיהנמ תורוד ,םיכישממ אלל תילע .(1984)'י ,אריפש 
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.םילעופ תירפס 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיאקיטילופה יבשב הרבח .<א1996)'י ,אריפש 

."לארשיב ילרבילה ןויערהו תוילרבילה תוגלפמה ומלענ ןאל" .<ב1996) 'י ,אריפש 
.102-92 ,55 ,םינמז 

.דבוע םע :ביבא־לת ?ילארשיה טנדוטסה התא ימ .(1973)'ר ,אריפש 

.לארשיב תיטילופ תומילא :רורטל תירטנמלרפ־ץ־וח האחמ ןיב .(1995)'א ,קצנירפש 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

האחמה תעונת :םימרופנוק לש תוהז - םינכפהמ לש תועדומ .(1995)'א ,יול־ןושש 

,הרבחה יעדמב םירקחמל ןייש םש־לע זכרמה :םילשורי ."21־ה הנשה" 
.תירבעה הטיסרבינואה 

 Alexander, J.C. (1996). "Collective Action, Cultural and Civil Society:

 Secularizing, Updating, Inverting, Revising and Displacing the Classical
 Model of Social Movements". In J. Clark and M. Diani (eds.), Alain

 Touraine (pp. 205-234). London: Falmer Press.

 Alexander, J.C. (ed.) (1998). Real Civil Societies, Dilemmas of

 Institutionalization. London: Sage.

 Bauer, M. (1994). "Resistance to New Technology and Its Effects on Nuclear

 Power, Information Technology and Biotechnology". In his Resistance to

 New Technology (pp. 1-41). Cambridge: Cambridge University Press.

 Beck, U. (1992). "From Industrial Society to Risk Society: Questions of
 Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment". Theory,
 Culture (£ Society, 9, 97-123.

 Ben-Eliezer, U. (1993). "The Meaning of Political Participation in a Nonliberal

 Democracy, The Israeli Experience". Comparative Politics, 25(4), 397
 412.

 Ben-Eliezer, U. (1998a). The Making of Israeli Militarism. Bloomington and
 Indianapolis: Indiana University Press.

 Ben-Eliezer, U. (1998b). "State versus Civil Society: A Non-Binary Model of

 Domination Through the Example of Israel". Journal of Historical
 Sociology, 77(3), 370-396.

 Berlin, I. (1969). "Two Concepts of Liberty". Four Essays on Liberty. Oxford:

 Oxford University Press.

 Bobbio, N. (1988). "Gramsci and the Concept of Civil Society". In J. Keane
 (ed.), Civil Society and the State (pp. 73-99). London: Verso.

 Buechler, S.M. (1993). "Beyond Resource Mobilization? Emerging Trends in

 Social Movement Theory". Sociological Quarterly, 34(2), 217-235.

 Calhoun, G. (1993a). "Civil Society and the Public Sphere". Public Culture, 5,
 267-280.

 Calhoun, G. (1993b). "Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity and

 Self-Determination". International Sociology, 5(4), 387-^111.
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 Christman, J. (1991). "Liberalism and Individual Positive Freedom". Ethics,
 101, 343-359.

 Cohen, J.A. and Arato, A. (1995). Civil Society and Political Theory.
 Cambridge, Mass.: MIT Press.

 Conca, K. and Dabelko, G. (1998). Green Planet Blues, Environmental Politics

 from Stockholm to Kyoto. Boulder, Colorado: Westview Press.

 Craig, J.J. and Wallace, M. (1995). "The New Class and the Structure of

 Contemporary Political Dissidence". Research in Social Movements,
 Conflict and Change, 18, 221-253.

 Dalton, R.J. (1994). The Green Rainbow, Environmental Groups in Western

 Europe. New Haven: Yale University Press.

 Dalton, R.J. and Kuechler, M. (eds.) (1990). Challenging the Political Order:
 New Social and Political Movements in Western Democracies.

 Cambridge: Polity Press.

 Dandeker, C. (1990). Surveillance, Power, and Modernity. Cambridge: Polity
 Press.

 De Graff, N.D. and Evans, G. (1996). "Why are the Young More
 Postmaterialist?" Comparative Political Studies, 28(4), 608-635.

 Delia Porta, D. and Diani, M. (1999). Social Movements, An Introduction.
 Oxford: Blackwell.

 Dobson, A. (1995). Green Political Thought. London: Routledge.

 Doherty, B. and De Geus, M. (1996). Democracy and Green Political Thought.

 London: Routledge.

 Dryzek, J.S. (1996). "Political Inclusion and the Dynamics of Democratization".
 American Political Science Review, 90, 475-487.

 Duncan, G. (1983). Democratic Theory and Practice. Cambridge: Cambridge
 University Press.

 Ebeling, R. (1993). "Liberalism and Collectivism in the 20th Century".
 Political Studies, 31, 66-99.

 Eckersley, B. (1989). "Green Politics and the New Class". Political Studies, 37,
 205-223.

 Elder, K. (1990). "The Rise of Counter-Culture Movements Against Modernity:

 Nature as Field of Class Struggle". Theory, Culture <£ Society, 7, 159
 173.

 Eyerman, R. and Jamison, A. (1991). Social Movements, A Cognitive

 Approach. Cambridge: Polity Press.

 Ezrahi, Y. (1997). Rubber Bullets, Power and Conscience in Modern Israel.
 New York: Farrar, Straus and Giroux.

 Flacks, R. (1994). "The Party's Over - So What is to be Done?" In E. Larana et

 al. (eds.), New Social Movements, From Ideology to Identity (pp. 330
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 351). Philadelphia: Temple University Press.

 Flam, H. (ed.) (1994). States and Anti-Nuclear Movements. Edinburgh:

 Edinburgh University Press.

 Frankel, J. (1981). Prophecy and Politics, Socialism, Nationalism and the

 Russian Jews 1862-1917. Cambridge: Cambridge University Press.

 Frentzel-Zagorska, J. (1990). "Civil Society in Poland and Hungary". Soviet
 Studies, 42(4), 759-777.

 Giddens, A. (1987). The Nation-State and Violence. Berkeley: University of
 California Press.

 Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.

 Gould, C. (1988). Rethinking Democracy, Freedom and Social Cooperation in

 Politics, Economy, and Society. Cambridge: Cambridge University Press.

 Groves, J.M. (1992). Animal Rights and Animal Research. Michigan: UMI.

 Hermann, T. (1996). "Do They Have a Chance? Protest and Political Structure

 Opportunities in Israel". Israel Studies, 7(1).

 Honneth, A. (1993). "Conceptions of Civil Society". Radical Philosophy, 64,
 19-22.

 Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political

 Styles Among Western Publics. Princeton: Princeton University Press.

 Izraeli, D. (1997). "Gendering Military Service in the Israel Defense Forces".
 Israel Social Science Research, 72(1), 129-166.

 Jenkins, J.C. and Wallace, M. (1995). "The New Class and the Structure of

 Contemporary Political Dissidence". Research in Social Movements,
 Conflict and Change, 18, 221-253.

 Johnston, H. and Klandermans, B. (1995). Social Movements and Culture.

 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Keane, J. (1988). "Despotism and Democracy". In his Civil Society and the

 State (pp. 33-72). London: Verso.

 Kimmerling, B. (1983). Zionism and Territory, The Socio-Territorial

 Dimensions of Zionist Politics. Berkeley: Institute for International
 Studies.

 Klandermans, B. (1991). "New Social Movements and Resource Mobilization:

 The European and American Approach Revisited". In D. Rucht (ed.),

 Research on Social Movements (pp. 17^4-6). Boulder: Westview Press.

 Kriesi, H. et al. (1995). New Social Movements in Western Europe.
 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Kumar, K. (1993). "Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of an
 Historical Term". British Journal of Sociology, 44(3), 375^101.

 Kumar, K. (1995). From Post-Industrial to Post-Modern Society. Oxford:
 Blackwell.
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 Larana, E. et al. (eds.) (1994). New Social Movements, From Ideology to

 Identity. Philadelphia: Temple University Press.

 Levi, Y. (1998). Trial and Error, Israel's Route from War to De-Escalation.
 New York: SUNY Press.

 Lukes, S. (1991). "Equality and Liberty: Must They Conflict?" In D. Held (ed.),

 Political Theory Today (pp. 48-66). Cambridge: Polity Press.

 Lustick, I. (1988). For the Land and the Lord. New York: Council for Foreign
 Relations.

 Melucci, A. (1985). "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements".
 Social Research, 52, 789-816.

 Melucci, A. (1988). "Getting Involved: Identity and Mobilization in Social
 Movements". International Social Movement Research, 1, 329-348.

 Melucci, A. (1989). Nomads of the Present: Social Movements and Individual

 Needs in Contemporary Society. Philadelphia: Temple University Press.

 Melucci, A. (1996). Challenging Codes. Cambridge: Cambridge University
 Press.

 Norton, A.R. (ed.) (1995). Civil Society in the Middle East. New York:
 E.L. Brill.

 Offe, C. (1985). "New Social Movements: Changing Boundaries of the
 Political". Social Research, 52, 817-868.

 Osaghae, E. (1994). Between State and Civil Society in Africa. Codesria:
 Codesria Book Series Press.

 Peled, Y. and Shafir, G. (1996). "The Roots of Peace Making: The Dynamics of

 Citizenship in Israel, 1948-1993". Journal of Middle East Studies, 28,
 391-413.

 Perez-Diaz, V. (1998). "The Public Sphere and a European Civil Society". In
 J.C. Alexander (ed.), Real Civil Societies, Dilemmas of Institutionalization

 (pp. 211-238). London: Sage.
 Piccolomini, M. (1996). "Sustainable Development, Collective Action, and New

 Social Movements". Research in Social Movements, Conflict and

 Change, 19, 183-208.

 Poguntke, T. (1993). Alternative Politics, The German Green Party.
 Edinburgh: Edinburgh University Press.

 Porter, B. (1994). War and the Rise of the State. New York: Free Press.

 Princen, T. and Finger, M. (eds.) (1994). Environmental NGOs in World
 Politics. London: Routledge.

 Robbins, J.T. and Ben-Eliezer, U. (forthcoming). "New Roles or 'New Times'?

 Gender Inequality and Militarism in Israel's Nation-in-Arms". Social
 Politics.

 Rohrschneider, R. (1993). "Impact of Social Movements on European Party
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 System". Annals, AAPSS, 528, 157-170.
 Rucht, D. (ed.) (1991). Research on Social Movements. Boulder, Colorado:

 Westview Press.

 Ryder, R.D. (1996). "Putting Animals into Politics". In R. Ganer (ed.), Animal

 Rights, The Changing Debate. London: Macmillan.

 Sabine, G.H. (1952). "The Two Democratic Traditions". Philosophical Review,
 31.

 Schmitt, R. (1989). "Organizational Interlocks Between New Social Movements
 and Traditional Elites: The Case of the West German Peace Movement".

 European Journal of Political Research, 17, 583-598.

 Scott, A. (1990). Ideology and the New Social Movements. London: Unwin.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian

 Conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.
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