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:ךשמתמ ימואל ךוסכסב סויפ 
יניטסלפה ־ילארשיה הרקמב חוכו תוהז 

*אנאחור םידנ 

םיכוסכס בושיי ןיב הנחבהה תלבקתמו תכלוה םיכוסכס ןורתפב תקסועה תורפסב 

ןיב ןתמו־אשמב תונוש דעי תודוקנל םיכילומה ,םביטב םינוש םיכילהת ינשכ סויפ ןיבל 

חישב חוורש תיסחי שדח חנומ וניה "סויפ" .ךוסכסב םינותנה םיימואל־ונתאה םידדצה 

הקלחב ,תעבונ הבחרה ותצופת .םירקוחל ןיינע לש אשומל הגרדהב ךפהנו יטילופה 

־ןובשחו קדצ לש תויגוס ולעהש ,תימואלניבה הריזב לקשמ־תודבכ תויוחתפתהמ ,לודגה 

תועדומה תא ולידגהו ,תובר תוצראב יתרבחה םויה־רדס בל לא ירוטסיה שפנ 

ווחש תוצראב ,לשמל ,הרק ךכ .םיינתא םיכוסכס לש םנורתפ תובישחל תימואלניבה 

,םהלש םהיחרזא לש םדאה תויוכז תא תוסגב ורפהש ,םייגתוכמס םירטשממ רבעמ 

,הניטנגרא ,רודוולס־לא) תונושארה םהיתועיספ תא םיעסופה םייטרקומד םירטשמל 

םיניינע וכפהנ הלא תוצראב .(יפוריא־חרזמה שוגה תונידמו םיניפיליפה ,הלמטאוג ,הלי'צ 

"transitional) "ירבעמ קדצ" וא "רבעמ תפוקת לש קדצ" הנוכמש המל םירושקה 

 "Crocker, 1999) (Justice) תויזכרמ תויגוסל.

םימע חצר ןוגכ ,רבעב ושענש תוער ןוחבל ולחה תויטרקומד תוצרא המכ ,ךכל המודב 

תוצראו ,(ןפיו הילרטסוא ,תירבה־תוצראב ומכ) המחלמ יעשפו תודבע ,םוקמה ידילי 

םיאכדמ םישבוכ םע הלועפ ופתיש ןתייסולכואמ םיחלפ דציכו עודמ ןוחבל ולחה תורחא 

ולצנתה ,ןילרב תמוח תליפנ ירחא ,לשמל .םע תדמשה לש תוינידמ דגנ וחמ אל עודמ וא 

טקיורפ םע הלועפ ופתישש לע םא ,ידוהיה םעה ינפל תובר תויפוריא־חרזמ תונידמ ישאר 

םיברש ,תולצנתה תעמשה .לעופל ותאצוה תא וענמ אלש לע םאו יצאנה הדמשהה 

ךוסכסב וסנתהש תוצובקו תומוא ןיב חישה ןמ לבוקמ קלחל הכפהנ ,סויפל התוא םירשקמ 
.םדא תויוכז תורפהבו 

,יטרקומד רטשמל דייהטרפאה תטישמ הקירפא־מורדב יטמרדה רבעמה ,ףוסבל 

הרקמכ ררבתה ,הז רבעמב תיאקירפא־סורדה "סויפהו תמאה תדעו" האלימש דיקפתהו 

סויפה דיקפתל תימואלניבה תועדומה תא םאתהב ריבגהש ,ולשמ ידוחיי הדימ־הגק לעב 

תודעו םירשעמ רתוי םנמוא ומקוה םלועה יבחרב .םיינתא םיכוסכס לש םהינפ יונישב 

תוסייפתהה ובש הרקמכ תימואלניבה העדותב טלבתמ יאקירפא־ םורדה הרקמה ךא ,תומוד 

- םולש יכרדב ־ רבעמב יזכרמ דיקפת ואלימ רבעב ושענש תוערה לע שפנה־ןובשחו 

.תוכסכוסמ ויהש תוצובקה ןיב םיסחיב הלחש הרומתבו ,םמורמ רורחשל המר דיב יוכידמ 

וניב רשקהו ,יטילופהו ימדקאה חישב ותעפוהבש שודיחה ,סויפ חנומב חוורה שומישה 

םע דחיו תובורמ תויועמשמב ותוא םיניעטמ ,הליחמו תולצנתה ןוגכ םירחא םיגשומ ןיבל 

תודעו לש תיזכרמ הרטמ היהש - סויפ .תקיודמה ותנווכל עגונה לכב לופרעל םימרות הז 

ןבומ תיינב לש הנכסב ןותנ - תויברעמ־אל תורבחב רקיעב ורצונש ,סויפהו תמאה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה * 
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תחת ,לשמל .תויתוברת תמעטהבו םייתד תועמשמ ינוגב שומיש ךות ,שדח יברעמ 

רשקב ,תוקזח תויתד תויועמשמ ףוריצב ,הליחמה הרשקנ ,תירצונה היגולואיתה תעפשה 

דעצה ,דניה ,תיתרוסמה תירצונה תיגולואיתה העדה יפל ,הליחמה .סויפה לא קודה 

וזכרמבש ,ילופיטה לדומה תייפכ ,ךכל המודב .(Wink, 1998) סויפה ךילהתב ןושארה 

םע המצוע־בר יטילופ ךילהת םצמצל תמייאמ ,המלחהו המוארט ,יופיר לש םיחנומ 

םע (intrapsychic) ישפנ־ךות ךילהת ללכל יתרבח שדחמ־תוגבת לש תורורב תוכלשה 

ושבגתהש תויתצובק תויוהז לש ןתויזכרממ םלעתמ הזכ לדומ .םיישיאניב םיסחיב שגד 

לוצינו יוכיד ,הטילש ,םיירטמיס־אל תוחוכ יסחי לש םירשקהב ךוסכס לש תורוד ךשמב 

תוגהנתה יסופדמ חותינה דקומ תא יוארכ־אל קיתעמ הזכ לדומש דבלב וז אל .יתצובק 

םיישיאניב םייוליגל ,הנידמה תכרבב ורצונש חוכ ינבמ לש םתאצות םניהש ,םייתצובקניב 

תוכלשה ררוגש חרואב תויתביסה תרשרש תא שטשטמ םג אוהש אלא ,םינבמ םתוא לש 

,תיברעמה ותזירא "סויפ" גשומל הנתינש העשמ ,וזמ הרתי .תורומח תוירסומו תויטרואית 

,(Dwyer, 1999) רייווד ןזוס תנייצמש יפכ ,תומימחב ץלמומ והירה ,רקיעב תיאקירמאה 

תורפה לש ןהיעצבמו ןהיתונברוק ,תורוד הז תובורק םיתיעלו הצובקכ ,ויהש םדא־ינבל 
.תורומח םדא תויוכז 

סויפו םיכוסכס ןורתפ ,םיכוסכס בושיי 

שארב איה ,דעי־בצמכ ןהו ךילהתכ ןה ,סויפ גשומה תרהבהל םורתל םיכרדה תחא 

ןורתפו םיכוסכס בושיי :תובר םהב םישמתשמש םיחנומ ינשמ ולידבהל הנושארבו 

הזמ הז םינוש םיכילהתה תשולש .(Burton, 1990)ןוטרב לצא ורדגוהש יפכ ,םיכוסכס 

בושיי ,1 הלבטב םכוסמש יפכ .דעי תדוקנ התוא תגשהל םידעוימ םניא ןכלו ,םביטב 

,םכסהל םידדצה ,םכסהה תורטמ תניחבמ הזמ הז םילדבנ סויפו םיכוסכס ןורתפ ,םיכוסכס 

םיסחיה תובישחו תידדהה הרכהה תובישח ,םהילא םיפאוש םידדצהש םיסחיה לש םביט 

.םידדצה ןיב םיידיתעה 

,םיידדה םיסרטניא לע ססבתהב ךוסכס לש ימשר םויסל עיגהל שקבמ םיכוסכס בושיי 

בושיי .חטשב תוחוכה יסחי תא ףקשמה םיכסכוסמ םידדצ ןיב םכסהל העגהב גצוימ אוהו 

וניא אוה תובורק םיתיעלו ,םידדצה יכרוצ תא ןגוה ןפואב חרכהב ףקשמ וניא םיכוסכס 

לבקתמ םכסהה ,םיכוסכס בושייב .רתוי שלחה דצה לש ךורא חווטל םיסרטניאה תא גציימ 

תידדה הרכה לע וא תורבחה ןיב םיסחיה תלאש לע חרכהב חרוט וניאו ,תולשממ ידי־לע 

וא רק םיכסכוסמה םידדצה ןיב םולשה םא הנשמ הז ןיא ,ךכל םאתהב .םידדצה ןיב הנכ 

םויק־ודמ םינהנ םה דוע לכו םקופיס לע םיאב םידדצה ינש לש םיסרטניאה דוע לכ ,םח 

הווהמ ,ןהיניב לובגה לע תקולחמה יבגל ,1975 תנשב קריעו ןריא ןיב םכסהה .לבסנ 

תא תיצהו רפוה אוה ךא ,תע התואב תוחוכה יסחי תא ףקיש אוה .ךוסכס בושייל המגוד 
.רוזיאב רתויב תוינסרהה תומחלמה תחא 

יווה ,ךוסכסה ימרוג לע דומעיש םכסהל עיגהל ןויסינ שי ,הז תמועל ,םיכוסכס ןורתפב 

םיישונא םיכרצ לע תונעל הרטמב שבוגמ םכסהה .תירוטסיה הרשפל עיגהל ןויסינ ,רמוא 

ינש לש םייטילופה םיכרצה .םהיניב תוחוכה יסחיל רשק ילב ,םידדצה ינש לש םייסיסב 

םישדח םיסחי תרגסמב אלא ,םהיניב תוחוכה יסחי יפל אל ,הווש הדימב םילפוטמ םידדצה 
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ןווכמ ,וילא תועיגמש ןה תותיליעהש יפ־לע־ףא ,םכסהה .ןילמוגייסחיו ןויווש םימדקמה 

קר אל רחוש אוה .םידדצה ןיב תידדה הלבק גציימו תורבחה ןיב םולש יסחי תגשהל 

םידדצהו ,ךוסכסה תא םייסמ םכסהה .םח םולש ףקשמה הלועפ־ףותיש םג אלא ,םויק־וד 

1995 תנשב ןדרי ןיבל לארשי ןיב םכסהה .הז דגנ הז הנעט םוש ןועטל דוע םילוכי םניא 

םיניטסלפה םע םולשה ךילהת לש ונולשכ יכ םא ,ךוסכס ןורתפכ לארשי ידי־לע ספתנ 

.ינדריה דצב תוחפל ,םכסהב תיממעה הכימתה תא שילחה ךרדה ךשמהב 

לע םסובמה םיסחי לש גוסל םידדצה תא ליבוהל שקבמה וביטב הנוש ךילהת וניה סויפ 

איהש - יתרבח םיסב לע ,תיבמופה ,החותפה תוימיטיגלה תקנעה .תידדה תוימיטיגל 

הרכהה לש הניפה־ןבאלו םיסחיה לש הרידגמה הנוכתל תכפהנ ־ ךילהתה לש ואיש 

םיחתמ ענומ וניא אוהש יפ־לע־ףא ,סויפה ,ךכש ןוויכמ .יתימאה ןוחטיבהו תידדהה 

הרזחב םיסחיה לש ךופיה ינפמ תאז־לכב ןגמ ,םידדצה ןיב תוידיתע תוקולחמ וא םיסחיב 

ץק ללוחמ סויפה ,הז ןבומב .קפסב בוש הנותנ דצ לכ לש תוימיטיגלה םצע ובש בלשה לא 

הנתשמ תורבחה ןיב םיסחיה לש םייפואש םושמ םידדצה ןיב ימויקה ךוסכסל יתימא 

תרקדזמה המגודה .םיינבמ־םייטילופו םייתרבח ,םייגולוכיספ םייונישב בלושמש ךילהתב 

.יאקירפא־מורדה הרקמה הנדוע חלצומ סויפ ךילהתל ןיעל 

ינושו ןוימד תודוקנ :סויפו ךוסכס ןורתפ ,(יטילופ רדסה)ךוסכס בושיי :1 הלבט 

סויפ  ךוסכס ןורתפ  (רדסה)ךוסכס בושיי 

ירוטסיה סויפ  תיטמגרפ הרשפ  ימשר םכסה  הרטמה 

תורבח  תותיליע  תולשממ  םידדצה 

אלל ,ןכ םולש  ךיפה ךא םח  יטנוולר אל  םולשה לש וביט 

תופסונ תועיבת 

םייוצרה םיסחיה 

םיבוט םיסחי  הדובע יסחי  םימכסהה יפל  דיתעב 

הלבקה תובישח 

תינויח  היוצר  הבושח אל  תידדהה 

קדצ  םיישונא םיכרצ  תוחוכ יסחי  תרגסמה יחנומ 

םייסיסב 

לע תמאל סחיה 

תפתושמ הרכה  תוקמחתה  תומלעתה  תולוועה 

תוירחאל סחיה 

תודדומתהו הרכה  תוקמחתה  תומלעתה  תירוטסיה 

שדחמ־תונבת 

לודג הדימ־הנקב  המ־תדימב  שרדנ אל  יטילופו יתרבח 

,תמא ,קדצ :חתפמ־תויגוס עבראב לפטל שי ,הזיחא ול אצמי ןכו יתימא םויפש ידכ 

,תישאר .םידדצה ןיב םייטילופהו םייתרבחה םיסחיה לש שדחמ־תונבתו תירוטסיה תוירחא 

ןיב םימייקה תוחוכה יסחי אלו ,קדצ אוה סויפל תוסחייתה־תדוקנכ שמשמה חנומה 

קלח וניא ,סויפב יזכרמ וניהש ,קדצה .םהלש םייסיסבה םיישונאה םיכרצה וא םידדצה 

סויפ  ךוסכס ןורתפ  (רדסה)ךוסכס בושיי 

ירוטסיה סויפ  תיטמגרפ הרשפ  ימשר םכסה  הרטמה 

תורבח  תותיליע  תולשממ  םידדצה 

אלל ,ןכ םולש  ךיפה ךא םח  יטנוולר אל  םולשה לש וביט 

תופסונ תועיבת 

םייוצרה םיסחיה 

םיבוט םיסחי  הדובע יסחי  םימכסהה יפל  דיתעב 

הלבקה תובישח 

תינויח  היוצר  הבושח אל  תידדהה 

קדצ  םיישונא םיכרצ  תוחוכ יסחי  תרגסמה יחנומ 

םייסיסב 

לע תמאל סחיה 

תפתושמ הרכה  תוקמחתה  תומלעתה  תולוועה 

תוירחאל סחיה 

תודדומתהו הרכה  תוקמחתה  תומלעתה  תירוטסיה 

שדחמ־תונבת 

לודג הדימ־הנקב  המ־תדימב  שרדנ אל  יטילופו יתרבח 
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םיכוסכס לש תונורתפש יפ־לע־ףא .יטרואיתה וא ימושייה םיכוסכסה ןורתפ חישמ 

יסחיש איה הדבועה ,םימכסהה תרגסמב קדצל םייתפש םמ תחא־אל םימלשמ םיימואלניב 

תורפסה וליפא .םימכסהה תאצות תא ללכ־ךרדב םיעבוקה םה ,קדצה אלו ,תוחוכה 

.קדצל עגונה לכב תולד ןניה ,םיכוסכס ןורתפל תונדס ללוכ ,םיכוסכס ןורתפב תקסועה 

שי ,(Deutsch, 1974,1985; Griiio, 1991; Opotow, 1990 :ןוגכ) םידחא םיגירח טעמל 

.קדצה ןמ טעמכ תטלחומ תומלעתה 

השק קדצה יכ הנעטה .םידדצה ןיב םישדחה םיסחיל תרגסמ קדצב האור סויפה 

המוקמב .דניה ףסונ לווע ריחמב קר וגישהל ןתינש וא הגשה־רב וניא אוה יכ ,הרדגהל 

תנחוב סויפב תקסועה תורפסה ,הברדא .אשונה ןמ תומלעתה הקידצמ איה ןיא ךא ,םנמוא 

ןתינ םאהו דציכ הלאשה תא ,(Crocker, 1998) םישדחה םיסחיב קדצה לש ומוקמ תא 

תמועל (retributive justice) לומג בישמ קדצ לש היגוסה תא ,(Dwyer, 1999)וגישהל 

קדצ תמועל טלחומ קדצ לש ןכו (restorative justice) (Lyons, 1984) םקשמ קדצ 

Little,)"קדצ לש רחא גוס" גישמהל ןתינ םא הלאשה תאו ,(Khaiidi, 1998) הגשה־רב 

ןיב סויפ לש דעיה־בצמלו סויפה ךילהתל אופיא תיזכרמ והשלכ קדצ תגשה .(1999 

.ךוסכסב תונותנה תוצובק 

עגונה לכב תמאל דחוימב ,תירוטסיה תמאל תדחוימ תובישח סחיימ סויפ ,תינש 

קוסעלמ ןווכתמב םנמוא תקמחתמ םיכוסכס ןורתפב תקסועה תורפסה .לווע תיישעל 

ענמיהל שי ןכלו תקולחמב ידמ תויונש הלאש הנאותב ,תירוטסיה תמא לש תויגוסב 

ךילהתהש ידכ הב ריכהל םיכירצ םידדצה ינשו ,סויפל תיזכרמ תמאה םלוא ,ןהב קוסעלמ 

Crocker, 1999; Dwyer, 1999; Little, 1999; Popkin 8c Bhuta, 1999;) ךשמיהל לכוי 

 1999 ,Tutu, 1999; Minow). בור לש םיימשרה תומשב העיפומ "תמא" הלמה ,ןכא

שישו ,םיברב הציפהלו תמאה יהמ עובקל שיש אוה ןאכ ןועיטה .סויפב וקסעש תודעווה 

"תותימא" שי תונוש תוצובקלש העיבקה ,הז רשקהב .הידע עיגהל תובר תוריבס םיכרד 

:תמא לש תומר שולש ןיב ןיחבמ (Crocker, 1999) רקורק .הנתיא הזיחא הל ןיא ,תונוש 

תמא" :םדא תויוכז תורפה לע תוחישקה תודבועל תסחייתמה ,"ילילפה יוהיזה תמא" 

,"תיללכ תמא"ו ;תונברוקה לע תינפוגהו תיגולוכיספה העפשהל תסחייתמה ,"תישגר 
שי רשאכ וליפא תמאה לא עיגהל תוברה םיכרדלו תוירשפאה תויונשרפל תסחייתמה 

הינסוב לש תמאהו סויפה תדעו לש יצולחה ץמאמב ומכ ,תוגלופמ תועד תוצובקל 

"ירוטסיה חוויד תריצי" תיזכרמה הרטמה התייה הז הרקמב .(Little, 1999) הניבוגצרהו 

ידכ תוינתאה תוצובקה לכ ינב םירבח תללוכה תמא תדעו תמקה תועצמאב תולווע לש 

."םיעד־תומימת הילע שיש הירוטסיה ןנוכל" 

העיגפל תירוטסיהה תוירחאה לע ומיכסי םידדצהש סויפ ךרוצל ינויח ,תישילש 

ןוגכ ־ ינומה הדימ־הנקב תיתוברתו תינפוג תומילאב ברועמה דצה .םדא תויוכזב 

ןפואב תודוהל רומא - הנידמה תכרבב יוכידו ינתא רוהיט ,םע חצר ,שוביכ ,היצזינולוק 

ריכהל שי .םדאה תויוכז תורפהב אלימש דיקפתבו תירוטסיהה ותוירחאב יעמשמ־דח 

איה תמאה תדעו לש התמישמ ,םיבר םירקמב .תוירחאה תא לבקלו רבעב ושענש תועיגפב 

,הלמטאוגב תירוטסיהה הרהבהה תדעו .(הלמטאוגבו רודוולס־לאב ומכ) החכשה עונמל 

;תירבה־תוצראו אבצה ,הנידמה לש םתוירחא ללוכ ,תידסומה תוירחאב הדקמתה ,לשמל 

.ילוכו ,דייהטרפאה תטיש לע תוירחאה תא הליטה תיאקירפא־סורדה סויפהו תמאה תדעו 

תודדומתההו םדאה תויוכז ירפמ לש תינטרפה תוירחאה תליקשש יפ־לע־ףא ,אופיא ,ךכ 
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תוירחאב הרכהה ,הרקמל הרקממ הנוש התייה רבעמב תורבח רערעי אלש ןפואב התיא 

.ךילהתה לש וזכרמב ,הארנ ךכ ,םירקמה לכב התייה תירוטסיהה 

הקנפשוג תוקינעמ ןהש םושמ קר אל הנוילע תובישח שי תירוטסיהה תוירחאלו תמאל 

רבעמ לא תולעתהל תונברוקה לש םתלוכיל ינויח הז ףוקיתש םגה ,תונברוקה תייווחל 

םיידיתע םידעצ תעיבקב תערכמ תובישח םג ןהל שי ;תוללעתהו הטילש לש הירוטסיהל 

תולוועהש תונברוקל חיטבהלו דיתעה תא ןנכתל ,תוועש המ תא ןקתל ידכ םישורדה 
.ונשיי אל רבעב ושענש 

יטילופ יונישב ךורכ סויפה ,רוריבב העבקנ תירוטסיהה תוירחאהש ןוויכמ ,תיעיבר 

ןבומב ןתמו־אשמב המכסה אלו תוחוכ יסחי אל)והשלכ גוסמ קדצ ידי־לע החנומה ינבמו 

םיעבקנ םהו ,םייטמרד תויהל םייושע םייטילופהו םיינבמה םייונישה ,ךכ םושמ .(לבוקמה 

ויהיש תוכלשהה ןמ תומלעתה ךות ,םדא דובכו ןויווש לש םיילסרווינוא םיטרדנטס יפ־לע 

.תולוועה יעצבמ לש תטלשה תוהזה לעו תושכרנה רתיה־תויוכז לע הזכ שדחמ־תונבתל 

םיאיבמ ,םישדח םייתרבחו םייטילופ תודסומ םיעבוק רשאכ ,שדחמ־תונבתה תרגסמב 

־תונבתהו דוסימה ,תיטילופה תוגהנתהה .ןהיתואצות תאו רבעה־תולווע תא ןובשחב 

לע םיססובמ םהש ךות ,םידדצה ןיב םיידיתעה םיסחיה דקומל םיכפהנש הלא םה שדחמ 

םירשפאמה םייטילופה םיאנתה תא רצוי ומצעלשכ הז שדחמ־תונבת .םדא תויוכזו ןויווש 

םיכסכוסמה םידדצה ןיב הלועפ־ףותישו דובכב םויק־וד ,םיישונאה םיכרצה לש יולימ 
.םינושה 

,תמאה ,קדצה םא .סויפל םיינויח םניא יופירו הליחמ הז חותינבש ךכל בל־סישל שי 

ךילהתל םיינויח יטילופה שדחמ־תונבתהו רבעה־תולוועל תירוטסיהה תוירחאה תלבק 

ושיחהל לוכיש ,ךילהתה ןמ יעבט קלחל תכפהנ םיעגופה דצמ תולצנתה תעבה יזא ,סויפה 

,הלבקל ףואשל ךירצ וניא ףא עגופה ;הליחמל רשאב רבדה ךכ אל ,םרב .וקימעהלו 

םיאכז דצ לכב םינוש םיטרפש ,ךילהתה לש ישיא ביכרמ והז .העיצהל בייח וניא ןברוקהו 

.תויתרבח תומגידרפ וא םייתד םייוויצ לש הייפכ ילב ,םמצע םה ורחביש ןפואב וב קוסעל 

ינבמה יונישה תאצות םניהש ישיא ךילהת ןהו יתרבח ךילהת ןה היהנ יופירה ,ןכ־ומכ 

םייתצובקניב םיסחיב ותועמשמ םצע תא לבקמ יופירה ;ול ףילחת אל ךא ,יתוברתהו 

ורבעש תונברוק םע תינטרפ הדובעש רמול הנווכ ןאכ ןיא .הלאכ םייטילופ םייונישמ 

יופיר לש רתוי בחרה יתרבחה רשקהה םלוא .הבושח איה .הבושח הניא תויטמוארט תויווח 

קלחה וליאו ,םיעגופה לע תוירחאה תלטהו תיביטקלוקה תמאה ףוקית תועצמאב גשומ 

עוצקמ־ישנא ידי־לע תישענה תינילק הדובע תועצמאב רשפאתמ יופירה לש ינטרפה 

לופיט ילב ינטרפה יופירה תשגדה .ךכב םיניינועמה םייטרפ םדא־ינב םע ךכל ורשכוהש 

ותוא תכפוה איהו ,הרטמה לש הצמחה אלא הניא רתוי בחרה יטילופהו יתרבחה רשקהב 

וא קמחתהל ,שחכתהל םמצעל תושרהל םילוכיש הלא לש תקפקופמה תידעלבה םתלחנל 

.תויתרבחה ויתוכלשהבו יטילופ יונישב ךרוצה ןמ םלעתהל 

תוירחאה תלבק ,תירוטסיה תמא ,קדצ ־ ליעל םיראותמה סויפה יביכרמ תעברא לכ 

וסינש םיסחי לש גוסל םידדצה תא םיליבומ - יטילופו יתרבח שדחמ־תונבתו תירוטסיהה 

המחלמה לש ימואלניבה רשקהב םתדובע תא וחתיפש ,םיכוסכסה ןורתפ יצולח גישהל 

,הרכה לש םינכו םיידדה םיסחי :(Azar, 1990; Burton, 1990; Kelman, 1986) הרקה 

"ינאה" לש יביטקלוקה ומויקש הרכהה לע ססבתמה ימויק ןוחטיב תגשהו היצמיטיגל ,ןומא 

תחא הירוטירט ובש תוליהק ןיב ךוסכסב רבודמ רשאכ ךא .קפסב ןותנ וניא "רחאה"ו 
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אל ,ירוטסיה לוועב םיברועמ םידדצה ינש ובשו ,םידדצה ינש לש תוהזה דקומל תכפהנ 

םיכילהת ,ליעל םיראותמה םיכילהתה תא הליחת רובעל ילבמ םידדצה ןיב ןכ סויפ גשוי 

.קודבל וא ןחבאל וליכשה אל םיכוסכסה ןורתפ לש םיאקיטרואיתהש 

גוסלו ךוסכסה גוסל םאתהב .סויפל עיגהל םידדצה וכרטצי ךוסכס לכבש ןוכנ הז ןיא 

.סויפל וא ךוסכסה ןורתפל ,ךוסכסה בושייל ףואשל םילוכי םידדצה ,םייוצרה םיסחיה 

,יתרבח וניא ןהיניב ךוסכסהש תונידמ ןיב םיניקת םיסחיל ליבוהל לוכי ךוסכסה בושיי 

ןיינעב תקולחמ ןוגכ ,תועד־יקוליח לש רדגומ ךרעמב םינגועמ וישרושש ךוסכס אלא 

ךוויתה תורפס .ירחסמ םכסהל םייוארה םיאנתה וא םימ תורוקמ תקולח ,תולובג 
Bercovitch, 1986; Touval,) הלאכ םיכוסכס יבושייל רפסמ תומגוד תנתונ ימואלניבה 

 1985 ,1992; Touval Zartman). תורבחה םהבש םיכוסכס רתוי םלוה םיכוסכס ןורתפ

,תוהז־ססובמ ךוסכס םימעפל הנוכמש המ וא ךשמתמ יתרבח תומיע ןוגכ ,תוכסכוסמ ןמצע 

Azar, 1990; Burton,) םידדצה לש ןוחטיבהו הרכהה ,תוהזה יכרוצב לפטל שי ובש 

 1990 ,1987, 1990; Fisher, 1990; Kelman, 1992; Mitchell) ןורתפ הווהתיש ידכ.

עיגהל םילוכי ירוטסיה לווע תיישעבו הער תמירגב רבעב םידדצה וקסע םהבש םיכוסכס 

ךורכה סויפ ךילהת תועצמאב קר םידדצה ינשבש תורבחה ןיב "ךוסכס םויס" תדוקנל 
.ליעל םיראותמה םיביכרמב 

סויפב קוסעל םידדצה תונוכנ לע םיעיפשמה םימרוג 

ןיינעה תדימ תא םיעבוקה ,םימרוג המכב היולת סויפ לש ידדה ךילהתל תאצל תונוכנ 

תוחוכה יסחי אוה ילוא רתויב בושחה םרוגה .סויפל הריתחב םידדצה ןמ דחא לכל שיש 

יסחי תצירטמב ותדמע יפל ,דצ לכ יבגל .תוחוכב היירטמיסאה תדימו םידדצה ןיב 

לעו תימואלה תוהזה לע םימויאב םיאטבתמה םינוש םינוכיס ובוחב ןפוצ סויפה ,תוחוכה 

הצובקל םינוכיסה .עבק לש יטילופ דספהבו יטילופה שדחמ־תונבתב ,ימואלה רפיסה 

רוערעב ךורכ ,ותרדגה םצעמ ,לוועה ןוקיתש םושמ רתוי םילודג ףידעה חוכה תלעב 

ןניה הזכ ךילהת לש תויולעה םג ,ךכ םושמ .םיעגופה לש םתטילש םויסבו םייקה בצמה 

חוכה תלעב הצובקה ןמ רתוי הובג ריחמ תמלשמ ףידעה חוכה תלעב הצובקה :תוירטמיסא 

,רתוי השלחה הצובקהו ,הזכ ךילהתמ ענמיהל הסנמ רתוי הקזחה הצובקה ,ךכיפל .תוחנה 

.סויפ תופכל םיעצמאה תא הרסח ,ךילהתב תנייגועמ איה רשאכ וליפא 

תוקיודמה תוכלשההו השעגש לוועה תא ןקתל תורשפאה אוה סויפב רחא עירכמ םרוג 

לש לווע ךא ,םייחל ובישהל רשפא־יא גרהנש םדא .טלושה דצה לע רוחאל ותבשה לש 

שדחמ ותיינב וא וילעבל בנגנש תיבה תרזחה ידי־לע ןקתל ןתינ ותסירה וא תיב תבינג 

השעמ תניחבב וניה תינתא הצובק לוסיח ,יביטקלוקה רושימב .סרהנש תיבה לש 

רתוי השקש המוד .ןקתל הבר הדימב ןתינ ינתא רוהיטו שוריג ךא ,ונקתל רשפא־יאש 

ומכ ,תיקלח םג ולו ,רוחאל לוועה ילגלג תא בישהל ןתינ םהבש םירקמב תוירחא לבקל 

בישהל רשפא־יא םהבש םירקמב רשאמ ,בושל תשרודה תינתא הצובק שוריג לש הרקמב 

,ךכיפל .הדמשוה טעמכ וא הדמשוה תינתא הצובק םהבש םירקמב ומכ ,השענש לוועה תא 

לע תוירחאב הרכהה לש היתוכלשה ללגב ןושארה הרקמב רתוי השק חרכהב סויפה 

,(יטפשמה ןבומה ללוכ ,בחרה ןבומב) תויטילופ ןה תויהל תולוכי הלא תוכלשה .םיעגופה 
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תוכלשהה ,רבעשל־היבלסוגויב ומכ ,ינתא רוהיט לש םירקמב .תויגולוכיספ ןהו 

;ילוכו םיטילפ תרזחה ,תויטילופ תורומת ,הנוש חוכ תקולח תויהל תולוכי תויטילופה 

ללכ־ךרדב הניה ףידעה חוכה תלעב הצובקב הלאכ תואצות לש תרגסמה־יחנומ תיינבה 

תינתא הצובק םהבש םירקמב םלוא .ימואלה ןוחטיבה לעו תוהזה לע ימויקה םויאה םוחתמ 

תוירחאה תלבק ,םיידיליה םיאקירמאה לש הרקמב ומכ ,תרכינ הרוצב המצמוצ וא הדמשוה 

.המוד ריחמב הכורכ הניא 

ףא ילוא ,ןה םג תורומח רוחאל ובישהל ןתינש לווע לש תויגולוכיספה תוכלשהה 

ןתינש לווע ןקתל ןכומ וניא עגופ דצ רשאכ .ןקתל רשפא־יאש לווע ומכ הדימ התואב 

לע תורורב תויגולוכיספ תוכלשה לוועב הרכהל שיש ךכמ בורל עבונ רבדה ,ונקתל 
ימצעה יומידה לעו םיירוטסיהה םיסותימה לע ,םיימואלה םירפיסה לע ,תימואלה תוהזה 

עשפב ללכ־ךרדב וריכי אל םיעגופה ,ןוקיתל ןתינ וניא ,םע חצר ןוגכ ,לווע רשאכ .ולש 

הסובת ןוגכ ,םישדח םיאנת לש םמויק אלל ול תירסומ תוירחא םמצע לע ולבקי אלו 

,השעמ רחאל םינש שמחו םינומשמ רתוי ,הזה םויה םצע דע .ןמז לש רבעמ וא תירוטסיה 

.ינמראה םעה חצרל ,הנידמכ ןהו הרבחכ ןה ,ןיידע תשחכתמ היקרוט 

לש ותובישח .ךוסכסל תורושקה תוירסומה תויגוסהו לוועה תוריהב אוה ףסונ םרוג 

גפוסש דצל יד ילב דע הבר ,םיימואלניב םיסחיב וכרעב םיטיעממ םא םג ,ירסומה ביכרמה 

תויהל הכירצ תירסומה הנעטה ,סויפה ךילהת לא קחדיי עגופה דצהש ידכ .לוועה תא 

ןבומכ חתפמ רתוי קזחה דצה .תימואלניבה הייליהקל םג אלא ,ןברוקל קר אל הרורב 

םינורחאה םייהנ וירבחו ,םיירסומה םינועיטה דגנכ הנגה ינונגנמ לש הנתיא תכרעמ 

הליעב תימואלניבה הייליהקה תכימת ילב .םענכשי םהיתונברוק לש ירסומה ןועיטהש 
ותושרב שיש םידיחיה םיעצמאה דחא תא דבאמ דצ ותוא ,וחוכב תוחנה דצה לש תירסומה 

יעצמאל התוחפ תושיגנב ללכ־ךרדב הוולמ חוכ תותיחנ .יוקלה תוחוכה ןזאמ ןוקיתל 

־יסחיב םעיקשהל ןתינש םיתוחפ םיישונאו םיירמוח םיבאשמבו םיימואלניבה תרושקתה 

הצובקה ."הדבוע"כ ךוסכסה רופיסל ותסרגב ףפונל ישפוח קזחה דצהש ךכ ,רוביצ 

לע תוחמל ידכ ,םישלחה לש םרישכמ ,רורטב שומישל םעפ־אל תקחדנ החוכב התוחנה 

ותוריהב תא לפרעמ הז יעצמא ,ילסקודרפ חרואב ךא ,תימואלניבה הייליהקה ינפל לוועה 

ANC^ לש ירסומה ןועיטה היה ריהבו טושפ המכ ,לשמל ,ואר .ירסומה ןועיטה לש 

בר המ ,הז תמועלו ,תימואלניבה הייליהקה יניעב דייהטרפאה תטיש דגנ הקירפא־םורדב 

םקבאמב םיניטסלפה לש ןועיטה תא וא הקנל־ירסב ילימטה ןועיטה תא הוולמה לובלבה 

טקיורפה לע רבדל אלש) הזעבו תיברעמה הדגב ילארשיה ילאינולוקה טקיורפה דגנ 

יתוהמ ץחל תווהל הלוכי לווע דגנ תימואלניבה תירסומה הדמעה .(ירוקמה ילאינולוקה 

.סויפב קוסעל החוכב הפידעה הצובקה לע 

ךא ירוקמה לוועה תא השע אלש רוד ,תטלשה הצובקה ךותב שדח רוד לש ותיילע 

ףידעה חוכה תלעב הצובקה לש התונוכנ תא ריבגהל איה םג הלוכי ,ויתוריפ תא רצוק 

יגולוכיספ לטנ ותוא םיאשונ םניא םיעגופה יאצאצ ,תישאר .סויפה ריחמ תא םלשל 

לע ץבורה לטנה רשאמ רתוי לק אוה ךא ,םנמוא םלענ וניא יגולוכיספה לטנה .םהיתובאכ 

רתוי לק ןכ ,רחא רבד םוש הנתשה אל םא ,רתוי בר ןמז ףלוחש לככ .לוועה תא ושעש ימ 

ובש ךשמתמ טקיורפ וניה לוועה ןכ םא אלא ,תירוטסיהה םתוירחאב ריכהל םיאבה תורודל 

היצזינולוק לש הרקמב ומכ ,הפיקע םא םג ,הקומע תוברועמ שי םישדחה תורודל םג 
.תכשמתמ 
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ןוצרב ךומתיו סויפ ךילהתב קוסעי רתוי קזח דצש תוריבסהש רמול ןתינ ,םוכיסל 
לש תויטילופהו תויגולוכיספה תוכלשההש לככ תרבוג ולש יגולוכיספהו יטילופה ריחמב 

לככו רתוי רורב תונברוקה לש ירסומה ןועיטהש לככ ,רתוי תולק השענש לוועה ןוקית 

.לוועה ןמ ןמזב קחרמה לדגש לככ םגו ,רתוי הקזח םתרטמב תימואלניבה הכימתהש 

םיירוטסיה םיסויפ לש םיסופד 

םהבש םיירקיע םיסופד העברא אוצמל ןתינ םיירוטסיה םיסויפב םייקה ןויסינב 

דחאב אל ףא יכ ןייצל שי .ירוטסיה לוועל םתוירחאב ריכהל םיצלאנ וא םיצפח םיעגופה 

תוחוכה ןזאמב תינוציק היירטמיסא התייה ,ןלהל הרצקב ורכזויש ,וללה םירקמה ןמ 
.עגופה דצה תבוטל 

תכרעמה תא םיסיבמ םיימינפ וא םיינוציח תוחוכ רשאכ רשפאתמ סויפ ,תישאר 

וא היינשה םלועה־תמחלמב הינמרג לש התסובת ,המגודל)יטרקומד רדס גהנומו ,תעגופה 

תפלחה אלל הסובתש ןייצל שי .(יטסינומוק־רתבה ןדיעב הינמורב רטשמה תוטטומתה 

וא 'ץיבשולימ ןוטלש תחת תסבומה היבלסוגוי לש הרקמב ומכ)יד הב ןיא םייקה רטשמה 

רטשמ לש ותוטטומתה ,ךכל המודב .(ןייסוח םאדס תושארב תסבומה קריע לש הרקמב 

תוללוכה תוביסמ תסבומ תויהל הכירצ תכרעמה ;יד הב ןיא יטרקומד רטשמב ותפלחהו 

.הבש קדצה רסוח תא 

־יתלב הסובת ינפל תדמוע תמייק <תאכדמ> תכרעמ רשאכ רשפאתמ סויפ ,תינש 

הקימעמ תיתרבחו תיטילופ הרומתל םיכסהל ךכיפל הטילחמו ,האבו תשמשממה תענמנ 

רובעל ילבמש הנקסמל העיגה תעגופה תכרעמה ,הז הרקמב .<הקירפא־םורד ,לשמל) 

הרומתה .הנקת אלל קזניהל םילולע הצובקה לש םיסרטניאהו םורקל הלולע איה הרומת 

.הקזחה הצובקה לש םיסרטניאה ןמ קלח רמישש ןתמו־אשממ העבנ המצע 

לוכי וניאש דמעמל םצמוצ וא דמשוה רתוי שלחה דצה רשאכ רשפאתמ סויפ ,תישילש 

תוידיליה תויסולכואה ןוגכ) םייקה יטילופהו יתרבחה רדסה לע יתועמשמ חרואב םייאל 

החוכב הפידעה הצובקל סויפה ריחמ הז הרקמב .(הילרטסואבו הדנקב ,תירבה־תוצראב 

יטילופ שדחמ־תונבת חרכהב םיבייחמ םניא םירפיסב םייונישהש םושמ רכינ ןפואב ךומנ 

ןניא ,םירפיסה יוניש תא תוכילומש ,החוכב הפידעה הצובקב תותיליעה .יתועמשמ 

תורודה .ומצמוצ וא ודמשוהש הלא ןובשח־לע ורבצש םיחוורה ןמ רבד לע רתוול תושרדנ 

ימצע רוהיטל הרומתב שדחה רפיסה תא םיצמאמ - לוועה תא ושע אלש הלא - םישדחה 

.הכומנ תישעמ תולעב יגולוכיספ 

לווע השעש יטרקומד רטשמב הגרדהב םיחתפתמ ירוטסיה סויפל םיאנת ,תיעיבר 

הלא םיאנת .ולש ינובירה טופישה חטש ךותב תואצמנש תוינתא וא תויעזג תוצובקל 

.המצע תכרעמה ךותב הווש הלכהל תונברוקה לש םקבאמ תועצמאב ללכ־ ךרדב םירצונ 

ללכל עיגה אל רתויב הלודגה תיברעמה היטרקומדה יככותב תודבע לש ירוטסיהה לוועה 

וליחתה סויפל םיאנתה םלוא ,םידבעה יאצאצ לש םתטישל אל תוחפל ,טלחומ סויפ 

המוקמ תאו תיאקירמאה הנידמהו הרבחה ינפ תא הנישש ךורא ךילהתב הגרדהב לישבהל 

תולצנתהה ןיינעב חוכיווה ,תאז תורמל .הכותב תיאקירמאה־תיאקירפאה הליהקה לש 

םיירמוח םידספה לע תואנה יוציפה רבדבו תיאקירמאה־תיאקירפאה הליהקה ינפל 
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"יטילופ"ה הציק רחאל הנש םישימחו האמ טעמכ ,תעכ קר ליחתמ ולבסש םייגולוכיספו 

.תודבעה לש ימשרה 

.יעיברה סופדל ןהו ינשה סופדל ןה םידחא ןוימד־יווק שי יניטסלפה-ילארשיה הרקמב 

ןמ דחא לכל ץוחמ יניטסלפה-ילארשיה הרקמה תא םימקממ םיריבכ םילדבה ,םוקמ לכמ 

העגהל ךרדה לע הבישחבש רגתאלו חותינה תובכרומל םימרותו ,ליעל וראותש םיסופדה 

.ןכ סויפל 

תיתצובק תוהזו תוחוכ יסחי לש רשקהב יניטסלפ-ילארשי סויפ 

סויפה ,ךילהתכ .דעי־בצמ לאכ ןהו ךילהת לאכ ןה סויפל ילש חותינה סחייתה הכ דע 

חצר ןוגכ) םדא תויוכז לש תורומח תורפה וב ומרגנש ךוסכסב םידדצה ינשש ךכב ךורכ 

וריכי (שוביכו שוכר תמרחה ,ינתא רוהיט ,תויושקנתה ,תופיטח ,תוגירה ,חבט ישעמ ,םע 

ךורכ ךילהתה .םיעגופה לש םתוירחא לע ומיכסיו הלא תורפה יבגל תוירוטסיה תותימאב 

,השדח תרגסמ לש הרואל עבקייש יטילופ רדסהל ליבומה יטילופו יתרבח שדחמ־תונבתב 

לכלו תוצובקה לכל םדא תויוכזו ןויווש חיטבהלו רבעב ושענש תולווע ןקתל תשקבמה 

םכסהש ,תידדה הרכהל ועיגי םידדצהש איה סויפה לש ותועמשמ ,דעי־בצמכ .םדאה־ינב 

תוסחייתה םתעדל ולבקי ךוסכסה תורוקמש ,הריבס הדימב קדוצ םתעדל היהי םולשה 

עיגהל ידכ דובעל םימיכסמ םידדצה ,ךכש ןוויכמ .םייתסי םהיניב ךוסכסהשו ,התואנ 

.יתרבח הלועפ־ ףותיש ךותמ םולש לש דיתעל 

לש םיבצמב םיכשמתמ םיכוסכס לע הז חותינ תלחהב שממ לש לושכמ םייק 

לדבהה ןמ עבונ ישוקה .יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב ומכ ,תוחוכה ןזאמב הסג היירטמיסא 

םיכשמתמ םיכוסכס ןיבל סויפלו תמאל עיגהל תולדתשה התייה םהבש םירקמ ןיב ריבכה 

חוכה לעב דצהו ,הזכ ךילהתב קוסעל ילילש ץירמת אצומ ףידעה חוכה לעב דצה םהבש 

חישה לע וליפא וא ךוסכסה ןורתפ תולהנתה לע סויפ לש תרגסמ תופכל לוכי וניא תוחנה 

.ךוסכסה חותינ לש 

וא ,םידדצה דחא רבעב השעש םישעמה תא רוקחל ידכ תמקומ סויפו תמא תדעו רשאכ 

איה הלא תולועפ לש הרורבה ןתועמשמ ,תולצנתה שקבמ ךוסכסל םידדצה דחא רשאכ 

יארחאכ ,תימואלניב םגו תימוקמ םג ,רכוהו ההוז םדא תויוכז תרפהב ברועמ היהש דצהש 
/אכדמה לש םהיתויוהז רשאכ תושחרתמ תולצנתה וא/ו הרורב תוירחא תלטה .תורפהל 

.תורורב ןברוקה/עגופה לש וא אכודמה 

לעב דצה ,יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה ללוכ ,םיבר םיכשמתמ םיכוסכסב ,הז תמועל 

םידדצ .םדא תויוכז רפמכ ודיקפתלו תוירוטסיה תולוועב ותוברועמל שחכתמ ףידעה חוכה 

תא םיספות וליפא וא תוחוכה יסחיב ןוזיאה־יא םצע תא תובורק םיתיעל םישיחכמ הלאכ 

יסחי תא ןובשחב איבהל ילבמ סויפה תניחב ,הלאכ םיכוסכסב .םיכופהכ תוחוכה יסחי 

ליבוהל הלוכי ,םיירטמיס םידדצה ןיב תוחוכה יסחיש היוגש החנה ךות וא ,תוחוכה 

בל־תמיש־יא לשב םאו תוילרטינה םשב םא ,תובורק םיתיעל .רסחב תוקול תונקסמל 

וא תוחוכה יסחי תא ןובשחב איבהל ילבמ םיכוסכס םיחתנמ ,תוחוכב היירטמיסאל הטושפ 

,הטילש ,המצועמ הבר הדימב תעפשומ התורצוויהש ,םידדצה לש תיתצובקה תוהזה תא 
.חוכו תודגנתה 

םהבש םושמ סויפ לש חותינ לכל אצומ תדוקנ תויהל םיכירצ םימייקה תוחוכה יסחי 
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תויואיצמ .תיגתא־רהוטמ/תינתא־רהטמו אכודמ/אכדמ ,טלשנ/טלוש לש תואיצמה המולג 

ירבח לש תישונאה היווחה תא תועבוקש ןה ,תללוחמ תוחוכב היירטמיסאהש ,הלאכ 

לש רשקהה תא ,םתייווח לש יגולוכיספה סוסיבה תא ,ךוסכסב תויוצמה תוצובקה 

תא ,דצ לכ יניעל רקדזמ אוהש יפכ קדצה תא ,םיירסומה היתודוסי תאו תידדהה תומילאה 

םיכילהתה וליפא .םידדצה ןיב יתימא סויפל השירדה תא ,לכמ בושחו ,סויפה תועמשמ 

,יאר ףוקיש וא תידדה תושחכתה ןוגכ ,ךוסכסב םיירטמיסל םיבשחנש ,רתויב םיקומעה 

שי ילוכו תוהזב ,ןוחטיבב ,הרכהב ךרוצל .םיירטמיס־אל םיכוסכסב םביטב םינוש 

תויביטקלוק תויווחמ עבונ אוהש םושמ ,הווש־ אל חוכ ילעב םידדצ לצא תונוש תויועמשמ 

הרקמה לש ירטמיס חותינ .תרחאה הצובקה יפלכ םינוש םיסחימו ינוציק ןפואב תונוש 

יונישו תירוטסיה תוירחא ,תמא ,קדצ תגשה :סויפה לש םיירקיעה םיביכרמה תא רתוס 
.יטילופ 

סויפה יביכרמ תא ןחבאו יניטסלפה-ילארשיה הרקמל סחייתא רמאמה ךשמהב 

לש רשקהב - יטילופ יונישו תירוטסיה תוירחא ,תמא ,קדצ ־ ליעל יתיהיזש םיירקיעה 

.וייוכיסב ןודאו סויפל תושירדה תא ההזא ,םיווש־אל תוחוכ יסחי 

יניטסלפה-ילארשיה הרקמב תירוטסיה תוירחאו תמא 

תוירחאבו תוירוטסיה תותימאב םינוידמ ומלעתה םיכוסכס ןורתפל תונושה תוטישה 

,ןוידב םנורתפ לע ואובי הלא תויגוסב תועדה־יקוליחש ריבס אלש הנעטב ,תיביטקלוק 

השוחתה תא ריבגהל קר םילולע הלאכ םינוידו ,הלא תויגוסל דואמ םישיגר םידדצה ןכש 

ולשמ הסרג ,ולשמ רפיס שי דצ לכלש החנהה לע ססובמ הז ןועיט .ריתפ וניא ךוסכסהש 

םושמ .(Rouhana <fe Bar-Tal, 1998)ןברוקה אוה־אוה יכ ולשמ הקזח השוחתו הירוטסיהל 

תמייקש ךוסכסה לש תיתרכהה המיכסה ךותב תוירוטסיהה תודבועה תא בלשמ דצ לכ ,ךכ 

ןיב תוריתפ־יתלב תויושגנתהל קר וליבוי תוירוטסיה תודבוע לע םינויד ,הז בצמבו ,ולצא 

.אל ותו םילכסותמ םידדצה תא וריתויו םילדבהה תא ושיגדיש ,םירפיס 

דצ לכלשו םהלשמ רפיס שי םידדצה ינשלש הדבועה ,תאז־לכב .ךרע־לק ןועיט הז ןיא 

םיפקת םירפיסה ינשש העיבקה תא קידצהל ידכ הב ןיא ,ןברוקה אוהש הקזח השוחת שי 

,תונברוקה תשוחת םג ומכ ,םמצע הלא םירפיס .הדימ התואב םיימיטיגל וא הדימ התואב 

םיאקירפא־םורדל ,המגודל .םיווש־אלה תוחוכה יסחי לש רשקהב הניחב רובעל םיכירצ 

תוטישה תחא תא םיליעפמ םדועב תאזו ,תונברוקכ ושח םה םגו םהלשמ רפיס היה םינבלה 

םייטנטסטורפ םיבשייתמ ,ךכל המודב .תינרדומה הירוטסיהב רתויב תובעתנה תויטילופה 

םישח ,םימיואמ םישיגרמ ,םדא תויוכז תוסגב ורפהש ,הינסובב םיברסו תינופצה דנלריאב 

םלוא ,ףקתכ הווחנ רפיסש ןוכנ .םתוגהנתה תא קידצהל ידכ םירפיס םינובו תונברוקכ 

ןכתיי ,תינורקע .הווש ירסומ לקשמ לבקל םילוכי םניא ןברוקה לשו עגופה לש םירפיסה 

ןויעל םיימיטיגל םיאשונ הלא לכ .םיסותימו תושחכה ,םיתוויע לע ססובמ היהי רפיסש 

םעורה ןולשיכה ישרושש ןעוט ינא .לוצינו הטילש ,שוביכ לש רשקהב דחוימב ,הניחבלו 

תויסיסב תותימאב הרכהה רדעהב םיצוענ יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב םולשה ידעצ לש 

ןוזיאה רסוח ,תאז תמא לומ לא םידדצה ובצייתי אל דוע לכ .תירוטסיהה תוירחאבו 

ןיררוע םהילע ןיאש ,םירפיסהש םושמ טושפ ,סויפ רשפאי אל םהיתוחוכ ןיב יחכונה 
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םידעצ םירשפאמ םניא ,דצ לכ לש ותוגהנתה תא םיחנמ רשאו דצ לכ לש ותניחבמ 

דצ לכל היהי ,םיירטמיס םניא תוחוכה יסחיש ןוויכמ םלוא .וז הרטמל וליבויש םייטילופ 

.םילארשיה לש םאשמ אוה רתוי דבכה אשמה .ומיע דדומתהל הנוש ירוטסיה אשמ 

טקיורפה לחה רשאכ :תחא תירוטסיה תמאב לכ־םדוק ריכהל וכרטצי םילארשיה 

תושבגתה יבלשב הצובק וא) םע הב יחו ןיטסלפ התייה ,הרשע־עשתה האמה ףוסב ,ינויצה 

,תימוקמה התייסולכואב :(הפוקת התואב רוזיאה ימע בור לש בלש ותוא - םע ללכל 

תידעלב תידוהי הנידמ ןנוכל השקיב תונויצה יזא ,רבדה ךכ םא .תוכזב םתדלומ וז התייה 

הרטמה תא .הב היח רבכ ,המואכ השבגתהש ,םדא־ינב לש תרחא הצובקש דועב ןיטסלפב 

הכורכ התייה ןיטסלפב תידוהי הנידמ תמקה ןכש ,חוכ תועצמאב קר גישהל ןתינ היה וזה 

םיקלחמ םיעיגמה םירגהמ ולכוי דוע דציכ .תימוקמה הייסולכואה לע התייפכב חרכהב 

הרתי ?רחא םע לש ותדלומב םמצעל תידעלב הנידמ םיקהל םלועה לש םינושמו םינוש 

םיניטסלפה תא רוקעל ילבמ ןיטסלפב תידעלב תידוהי הנידמ םיקהל ןתינ דציכ ,וזמ 

םישבוככ וספתנ םהש םושמ םא ורקענ םיניטסלפה ?םיטילפל םכפוהל ,ונייהד ,םמוקממ 

,תידיתעה תידוהיה הנידמה לש םייקוח־יתלב םיבשותכ וא םירכונכ ,םירזכ ,םהלש םצראב 

העדות .לאה ידי־לע ידוהיה םעל הנתינש וז ,ץראה לע רתוי הנוילע תוכז לש המשב םאו 

.ושומימל םדקומ יאנת התייה םג איה ;ינויצה טקיורפה תמשגה תא המאת קר אל וז 

דע הירחא תוקחתהל ןתינש ,םייניטסלפה םיטילפה לש םתקוצמל לארשי לש התוירחא 

.לבקל הילעש תוירחאה איה ,העינה ךותמ העבנש העדות התואל 

לארשי לע המחלמב וחתפ ברע תונידמש ונל רפסמ יזכרמה םרזה לש ילארשיה רפיסה 

תוירחא לבקל תברסמ לארשי ךכ .םנוצרמ וחרב םיטילפה ןיבמ םיברשו ,1948 תנשב 

.<הז ןיינעב תכל קיחרה אל דיווייד־פמקב ןתמו־אשמה ןכלו) םיטילפה תייעבל תירסומ 

ירסומה דוסיה והמ ?רוזחל ושרוה אל עודמ ,םנוצרמ םיטילפה ובזע םא וליפא םלוא 

שי ?םתרזח דעב תונשנו תורזוחה ם"ואה תוטלחה תורמל םתדלומ לא םתרזח תעינמל 

רוהיט טקיורפכ 1948־ב םיניטסלפה שוריג תא םיראתמה םיילארשי םינוירוטסיה םנמוא 

תקולחמה ךא ,היינשה םלועה־תמחלמ ירחא רתויב םילודגה דחא ,(Pappe, 2001)ינתא 
התובישח תורמל ,המחלמה תמיאמ ובזע המכו 1948־ב ושרוג םיניטסלפ המכ הלאשב 

לש התוירחאלו םתדלומ לא בושל תיסיסבה םתוכז ןיינעל תיטנוולר הניא ,המצעלשכ 

לארשיש תוירחאה ב יעל הלש תויטנוולרה לשב קר הבושח הלאשה .םתקוצמל לארשי 

.בושל תיסיסבה םתוכזל אל ,המצע לע לבקל הכירצ 

תובושח תויטילופו תויטפשמ ,תוירסומ תוכלשה שי הלא תויגוס םע תותמעתהלש ןבומ 

,תוירסומה תוכלשהה ןמ ענמיהל ידכ .תילארשיה תוהזה לש הביל־בל יבגלו לארשי יבגל 

םירושימ־תובר תוקדצהו השחכה ינונגנמ לש תמכחותמו תפעוסמ תכרעמ לארשי החתיפ 

םהבש םיעצמאל ןה שחכתהל ןבומכ תצלאנ לארשי .הלש הירוטסיהה םע םילשהל ידב 

םעה יבגל היתואצותל ןהו רחא םע לש ותדלומב תידוהיה הנידמה תמקה הגשוה 
.יניטסלפה 

שוביכ .הטילשו חוכ לש תוברת םינפהל ,םינשה ךשמב ,לארשי לע היה ךכ לע ףסונ 

הלא םירוזאב ךשמתמה תידוהיה תולחנתהה טקיורפ ,1967 תנשב הזעו תיברעמה הדגה 

יוכיד ,הטוב חוכ תרזעב בוש וגשוה םישבכנה לש םנוצרל דוגינב שוביכה תכשמהו 

לש םהיסחימ דרפנ־יתלב קלחל היהנ הז ךשמתמ ךילהת .םדא תויוכז לש תוסג תורפהו 

יביטקלוקה םמויקש ינפמ ,םתוהז םצעמ קלחל ףא ילואו ,םיניטסלפה םע םיבר םילארשי 
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תימואלה םתייווהב רתויב יתועמשמה רחאה - רחאה דגנ חוכ תלעפה תועצמאב רדגומ 

תעבקנ ,םמצעל סחיב םג יחרכה אצוי־לעופכו ,םיניטסלפל סחיב םמלוע־תפקשה .ץראב 

.הנממ תועבונה תותוועמה תוקדצההו תינחוכה הטילשה תועצמאב 

תא םהב האור איה ןיא ,םיניטסלפה םע תנתונו־תאשונ לארשי רשאכ ,ןכבו 

עיגהל שי ,רמיעש ,התדלומב תויעבט תויוכז תלעב ,ןיטסלפ לש תימוקמה התייסולכוא 

םקיחרהל שיש םימייאמו םיניוע םירזכ םתוא םיאור םיבר םילארשי .תירוטסיה הרשפל 

עבונ המצע לע תלבקמ לארשיש רותיו לכש םישח םה ;תידוהיה הנידמה ןמ םדירפהלו 

הטילשה תדמעמ עבונה ןויגיה ־ הדות־תרכהב לבקתהל ךירצ ךכיפלו הלש התובידנמ 

ןמ רגית וילע אורקל שיש ןויגיהה קוידב הז .םוקמה לש םילעבה תא ורקעש ימכ ,םהלש 

.סויפ תוניצרב לוקשל ןתינ היהיש ינפל דוסיה 

שי םיטלשנל .תרחא ךרדב םלוא ,ירוטסיה שפנ־ןובשח ךורעל וכרטצי םיניטסלפה םג 

התייה היולגה ותרטמש ,ינויצה טקיורפל ודגנתה םיניטסלפה .הנוש וביט םלוא ,דבכ אשמ 

העיבתב ריכהל ,םויכ םג םיברסמו ,הדמתהב ובריס םיניטסלפה .םתדלומ לע טלתשהל 

םיניטסלפה וחד ,1947 תנשב ,ךכ םושמ .ןיטסלפב תידוהי תדלומ םיקהל תוכזל תינויצה 

.תיברע תחאו תידוהי תחא :תונידמ יתש הב םיקהלו ןיטסלפ תא קלחל ם"ואה תטלחה תא 

םה ,ןיטסלפב םיידוהיה תוחוכה םע ,1948 תנשב ,ךכל ךשמהב הללוחתהש המחלמב 
תיברעמה הדגה תא םילארשיה ושבכש רחאל .םתדלומ תא םג ודיספהו המחלמב ודיספה 

ךא םישובכה םיחטשב תודגנתהה תעונתב קלח םיניטסלפה ולטנ ,1967 תנשב ,הזע תאו 

תיממע תוממוקתהב ולחה םה 1987 תנשב .תולובגל ץוחמ העיגהש תודגנתהב רקיעב 

תאשו ,רורט תוקיטקטב םיניטסלפה ושמתשה םינשה ךשמבש קפס ןיא .םינש המכ הכשמנש 

םג אלא ,םייגטרטסאה וא םייטקטה ןהיגשיה םיסב לע קר אל ןוחבל שי הלאה תוקיטקטה 

ךשמב לארשי לש המויקל םיניטסלפה ושחכתה הז ךילהתב .תוירסומ הדימ־תומא יפ־לע 

,תינוציק הקירוטרב םהמ קלח ושמתשה םירשעה האמה לש םישישה תונשל דעו ,בר ןמז 

תא םיניטסלפה ושיחכה םירשעה האמה לש םינומשה תונש דע ."לארשי תא לסחל" תמגוד 

לארשיב תעכ םיריכמ םנמוא םיניטסלפה .הב ריכהל ובריסו םייקתהל לארשי לש התוכז 

תידוהי הנידמ םיקהל תוכז התייה ידוהיה םעלש ךכל ,תונויצה תוהמל םישחכתמ םה ךא 

.ןיטסלפב 

םיכירצ םיניטסלפהש םילארשיה יפלכ תירוטסיהה תוירחאהו תוירוטסיהה תותימאה 

שומיש לש תואיצמה לומ לא בצייתהל וכרטצי םיניטסלפה .הברהב תולק ןהב ריכהל 

התואנ תרגסמב רידגהל ךרוצ היהי רורט והמ יכ םא ,רורטב שומישו תינוציק הקירוטרב 

ןהבש תולועפהו שוביכה דגנ םיטלשנה לש תימיטיגלה תודגנתההש ךכ ,תוחוכ יסחי לש 

ריכהל םיברסמ םיניטסלפה ךא .רורטכ די־רחאלכ וגווסי אל םנוצר תא םיאטבמ םה 

;השחכה וניא תאז תושעל בוריס .םתדלומב הנידמ םיקהל אוה רשאב רחא לכ לש ותוכזב 

,המצעל קר הב התצרש תרחא הצובקל םהלש םתדלומ תא רוסמל תורשפאה תליספ יהוז 

תמא איה המיע תמעתהל םיכירצ םיניטסלפהש הרמה תמאה .םמצע תא לולשל בוריס ןכו 

,הנידמ קר אל םויכ תמייק םתדלוממ לודג קלחבש איה תירוטסיהה תואיצמה :רחא ןזמ 

החתיפו ,לארשי המקוה זאמ ופלחש םינשה המכו־ םישימח ךשמב השבגתהש המוא םג אלא 

,תואיצמה קר וניא וב ריכהל םהילעש רבדה ,וזמ הרתי .המוא תויה לש םינממסה לכ תא 

הז רבד .עורזה חוכב השכרנ וז תוכז רשאכ םג ־ ילארשיה ידוהיה םעה לש ותוכז םג אלא 

ןיטסלפב תדלומ םיקהל ידוהיה םעה לש תיקוחה וא תירסומה תוכזב הרכהמ הנוש 
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וליפא וא ,םיניטסלפה ןמ שקבל .המצע תונויצב הרכהל ךרע־תווש הניהש - הליחתכלמ 

םושמ ,תוחפה לכל תירסומה הניחבה ןמ ,קפקופמ רבד אוה וזכ תוכזב ריכהל ,םהמ תופצל 

1.תימצע הלילשל השקב וב הנופצש 

.תאז־לכב תורומח יניטסלפה דצה לע סויפל תושירדה לש תוכלשהה ,לכה תורמל 

הניהש תוכז - ילארשיה ידוהיה םעה לש ותוכזב הרכהה אוה רתויב השקה םידקמה יאנתה 

הנעטה תא ,רמולכ) תונויצה תא לבקל םבוריס ןיב ןיחבהל וכרטצי םיניטסלפה .תשכרנ 

־ םיידוהי םילארשי לש תשכרנה תוכזה ןיבל (ןיטסלפב הנידמ םיקהל תוכז שי םידוהילש 

.תימצע הרדגהל ־ ידוהיה םעה לש אל 

יטילופ יונישו ןלדצ 

תוחוכה יסחיל קודה ןפואב הרושק ךוסכסב םינותנה םידדצה יניעל קדצה לש ותוטלוב 

תובישחל רתוי םיעדומ םדא־ינב .לווע גפוסה דצב אצמנ םידדצה דחא םא הלאשלו םהיניב 

תוצובקש רתוי ריבסש ןוויכמ .לווע לש תונברוק םניה םתצובק ירבח וא םה םא קדצה 

היצזינולוק ,םע חצר ,ינתא רוהיט ןוגכ - לווע תולועפ לש ןהיעצבמ ויהי ףידע ןחוכש 

ןהיתוכלשה לשב ןה ,קדצ לש תויגוס תאלעהב תוחפ תוניינועמ ויהי ןה - שוביכו 

.תוישעמה הלא לשב ןהו תוירסומה 

לש םיבלש ךרד תובר םימעפ רבועש ,אוהש ךשמתמ ךוסכס לכמ קלחל היהנ לווע 

תומילא לש לווע תולועפב םיכבתסמ םידדצה ינש .תוינסרה תוקימנידו היולג תומילא 

ושענ רשאו ךוסכסה תודוסימ ןניהש תולווע ןיב יסיסב לדבה רוכזל שי םלוא .העווז ישעמו 

השענש לווע ןיבל ,היצזינולוק וא ינתא רוהיט ןוגכ ,ףידעה חוכה תלעב הצובקה ידי־לע 

ינש תאוושה .םהילע הבוגתכו הלא םישעממ האצותכ תוחנה חוכה תלעב הצובקה ידי־לע 

יגוס ינש םא .יטרואיתה רושימב תיתייעבו תירסומה הניחבה ןמ תקפקופמ לוועה יגוס 

קלחכ םמיע תמעתהל הדימ התואב השק היהי םידדצה ינשל יזא ,םיווש םניה הלא לווע 

קדצומ תוחנ החוכש הצובקה ידי־לע השענש לוועה ;רבדה ךכ אל םלוא .סויפה ךילהתמ 

ירוטסיהה לוועה ןמ האצותכ ,תימצע הנגה ותויהב (הצובק התוא ידי־לע) ללכ־ך־חב 

הלש תיביטקלוקה תוהזב הנבנ אוה .וילע הבוגתכו ףידע החוכש הצובקה התשעש 

ריכהל הצובקל רתוי לק .ללכ־ךרדב הב האג ףאו יולגב הב הדומ הצובקהש ,תודגנתהכ 

ןידה הז אל .רחאל םרגנש לבסה לעו ותרגסמב ושענש תוזרפהה לע לצנתהלו הזכ לוועב 

ימצעה יומידב םירזשנ ויתואצותו ירוטסיהה לוועה ךילהתש םושמ ,ףידע החוכש הצובקב 

ךכל תוירחאה תלבקש םושמו ,הטילשבו ילכידכ ־ עדומב אל וא עדומב ־ התוהמו הלש 

ףידע החוכש הצובקל .םיקחש עיקרמ ילכלכו יטפשמ ,ירסומ ריחמב הכורכ תויהל הלולע 

ןורתפ ךות לא קדצ לש חיש סינכהל םיכסהל וא ירוטסיהה לוועב ריכהל ץירמת לכ ןיא 

לש יטרואיתה דצה ןמ ןה ,קדצה לש ורדעה ןיב רשק שי .תימואלניבה המרב ךוסכסה 

,תימצע הלילש לש ןועיטל תונויצה תייחדל תוביסה תלבגהב יד ןיא ,תיניטסלפה טבמה־תדוקנמ 1 

,םירחאש וא ,תונויצב ריכהל םילוכי םיניטסלפה ויה תימצעה הלילשה אלמלאש ךכמ עמתשמש םושמ 

.תימיטיגלל התוא בושחל םיכירצ ,םהילע תמייאמ הניא תימצעה הלילשהש 
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תלעב הצובקה לש ןיינעה ןיבל ,ולש ישעמה דצה ןמ ןהו םיימואלניבה םיכוסכסה ןורתפ 

.רומאה ישעמה דצה ןמ הרומגה ותאצוהב ףידעה חוכה 

לוועה ,תיניטסלפה טבמה־תדוקנמ .הז ללכמ גרוח וניא יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה 

,ךוסכסה ןורתפל תיזכרמ הניה קדצ לש והשלכ גוס תגשה ךכיפלו ,ךוסכסה בלב אצמנ 

הדימ־תמא יפל רדגומ אוהש ןיבו ימואלניבה קוחב תוקבדכ רדגומ קדצהש ןיב 

קדוצ םולש" יכ םישיגדמ ,ללככ םיברעהו ,םיניטסלפה .יהשלכ תרחא תילסרווינוא 

,ךכל רומג דוגינב .םיניטסלפל םילארשיה ןיב םולשה ךילהת תרטמ וניה "אמייק־רבו 

,םיניטסלפה יפלכ לוועה וא קדצה תלאש תא ףסה לע החוד לארשיב ינומגהה חישה 

ןמ הדרפהבו ןוחטיבב שגד תמיש לש םינוש םינונימב םולשה תאו ןוחטיבה תא טילבמו 
.םיניטסלפה 

ותללכהשו יביטקייבוס גשומ וניה קדצש אוה קדצה לש ותללכה־ יאל יזכרמה ןועיטה 

:בוטךמיס־רב תאז אטיבש יפכ ,ףסונ תומיעל חתפ חתפת ןתמו־אשמל אשונכ 

,םמצע תא םירידגמה םייביטקייבוא םיחנומ םניא קדצו תוניגהש ןוויכמ 

הכרעהה .קדוצ המו ןגוה המ המכסהל עיגהל תושקתהל םידדצה םייושע 

תוסיפתה ידוגינ .ימצעה סרטניאה תמחמ תחא אל הטומ קדוצ המו ןגוה המ 

ינפב םימוסחמ רוציל םילולע קדוצו ןגוה םכסה והמ היגוסב ךכמ םיעבונה 

(Bar-Siman-Tov, 2001,8).םולש לש םיסחיו םולשה םושיי 

ילארשיה הרקמב ךוסכסה ןורתפל םיצמאמב קדצה הכ דע ללכנ אל ךכ םושמ 

רשאו קדצ לש םילוקיש תללושמה ,תיחכונה ןתמו־אשמה תרגסמ םלוא 2.יניטסלפה 
וילא הסינכהו ירוטסיה םותס יובמל םידדצה תא הליבוה ,תוחוכה יסחי יפ־לע תיחנומ 

.םידדצה ינש לע ימויק םויאב הוולמה המלסה לש םידקת תורסח תוקימניד 

הניח הנוב הרבחהש גשומ אוהש םושמ קדצל תוסחייתהמ ענמיהל ךירצש העיבקה 

חישה לא יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב קדצה תייגוס תרדחהמ קמחתהל הלקה ךרדה 

גשומ וניה קדצש הדבועה .ךוסכסה ןורתפל םיצמאמה לאו םידדצה ינשב ירוביצה יטילופה 

המ הלאשב םידדצה ןיב הבחר המכסהל תורשפאה תא לוספל ידכ הב ןיא תיתרבח יונב 

קדצ לש הסיפת ולבקי םידדצה םא םג .קדצ לש והשלכ יסיסב ןורקיע יפ־לע לווע אוה 

התוא תרגסמב ,םוקמ ןיידע שי ,םייתואיצמ םיינוציח םיירסומ םיחנמ םיווקב היולת הניאש 

תילמינימ המכסה ילב ןכש ,קדצ לש םיביכרמ המכ לע המכסהל ,תירשקה תויביטקייבוס 

התואבו תישונא הרבח התואב םירבחכ םהיניב ורבדיי תוליהקו םיטרפש ןכתיי אל וזכ 

,ינתא רוהיט יכ םיכסהל םילוכי םיניטסלפהו םילארשיה ,לשמל .תימואלניב תכרעמ 

.הבוט הדימ וניה תוצובק ןיבו םדא־ינב ןיב ןויוושש וא ,לווע םניה תיטפשמ הילפאו שוביכ 

ללוחמה ךילהת :סויפ לש רשקהב קר יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסב ןוידל סנכומ קדצה 

תירוטסיה הרשפ הווהתש ,רתויו םינש האמ הז םהיניב ררושה ךוסכסל ץק םישתש המכסה 

יצמאמב יזכרמל ךפהיי קדצה םא ךא .ליעל םיראותמה סויפה יביכרמ לכ לע ססובתשו 

לש תיתרבחה הינבההו תויביטקייבוסה תולאש יזא ,ילארשיה-יברעה ךוסכסב םולשה 

םישיגדמ הלא םילדומ .ךווית לש םיבר םילדומ תנייפאמ תונורקעבו םיכרעב ,קדצב תודקמתהה־יא 2 

ךווית לש םילדומ לש תיתרוקיב הריקסל .םייתרבח םיכרע לש תורפה אלו ,הרשפו םיסרטניא 

.Grillo, 1991 :ואר ,הז רשקהב 
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הזיאו ?קדצה תא רידגמ ימ ?קדוצ המ :קרשו לחכ אלל ןפקות אולמל ורזחי קדצ גשומה 

תססובמה סויפ לש תרגסמב הנעמ תורסח אל ךא תושק הלא תולאש ?ץוחנ קדצ לש גוס 

הבישה תוכז תייגוס ,לשמל ,הנה .הלעמל רמאנש יפכ ,תוירחאבו הירוטסיהב הרכה לע 

םהירעמ םשוריג יכ םינעוט םיניטסלפה .ךוסכסה לש וביל־בל הניהש ,תיניטסלפה 

וטלמנש הלא ללוכ ,םיטילפה יכ בייחמ קדצהשו ,לווע היה 1948 תמחלמב םהיתורייעמו 

וז השירד ןוחבל ןתינ םאה .םהיתומוקמל ובושי ,(שרופמב ושרוג אל םא) המחלמה תמיאמ 

גשומ ותויה ללגב תרגסמכ קדצב תורזעיהה תא לוספל ןוכנ םאה וא ?קדצ לש תרגסמב 

,זז הנעטבש למעה לע וא קדצה לע אל םיקולח םילארשיהו םיניטסלפה ?הנוב הרבחהש 

ךרדה ,הז תמועל .תילארשיה הרבחה ךותב וזכ תרגסמב הבצוה אל םלועמ הלאשהש םושמ 

.קדצ לש תרגסמב התייה תיניטסלפה הרבחב הנודינ הלאש התוא הבש הריהיה 

תועצמאב קר אלו קדצ לש תרגסמב קר אל תאז הנעט ןוחבלמ וענמנ םילארשיה 

תא לבקל רשפא־יאש םיעד־תומימת תררוש לארשיב .קדצ לש םזילאידיאל תוקקדזה 

,ןיינעל הקימעמ תיטילופ תוסחייתה לע טלחומ ובט טעמכ שיו ,בושל םיטילפה לש םתוכז 

,תילארשיה תידוהיה הבוגתה .לארשי לע ןברוח טימי הזש דואמ תחוורה העדל רבעמ 

תיטמוטוא הייחדל הכפהנ בושל םיניטסלפה תעיבת לע ,דחאכ תיביטקלוקהו תינטרפה 

םידוהיה לש וליפאו) ידוהיה ביטקלוקה לש ומויק םצע לע םויא לש הנאותב .תינתומ 

לע ןגהל ידכ תשחרתמה תיביטקניטסניא תיעבט הבוגתכ תגצומ וז הייחד ,(םיטרפכ 

המוד גוסל וא תויביטקניטסניאה תובוגתה גוסל תכיישה הבוגת וזש ןוויכמ .ימצעה םויקה 

םייולתה הלא ,שונא ישעמ לע םילחה םיירסומ םילוקיש לש םללכמ תאצומ איה ,ןהל 
- הבישה תוכז תשחכה - וזכ הבוגת לש תיתרבחה התיינבה .םדא לש ישפוחה ונוצרב 

םילוקישמ הרואכל התוא תררחשמ תיביטקניטסניאה תיעבטה הבוגתה וז התייה וליאכ 

תימצע הנגה לש אל ,ישפוח ןוצר לש השעמ ,דניה הבישה תוכזל תושחכתה םלוא .םיירסומ 

.תיביטקניטסניא הבוגת אלו ,ןויגיהה חוכב תענומה הבוגת יהוז .תינוצר־יתלב וא היופכ 

.ירסומ קוח לש הירוגטקל חרכהב תכייתשמ איה ,ךכש ןוויכמ 

בייחמש ןפואב הלאשה לש שדחמ רוגסמ הכירצמ םולש ןנוכל םיצמאמל קדצה תסנכה 

תרגסמ וזיאב אלא ,קדצ לש תרגסמב שמתשהל םידדצל יואר םאה אל :העדותב הרומת 

ןיא ,תירוזאה םיכוסכסה ןורתפ תריזמ רדענ קדצה דוע לכ .שמתשהל םהל יואר קדצ לש 

.התנענ אל רמוחו לק ,הררועתה אל הלאשהש המת 

ןתינ ,שמתשהל םידדצל יואר קדצ לש תרגסמ וזיאב הלאשל הבושת רדעהב םלוא 

תלאשב ימואלניבה קוחה לש תיטסיביטיזופה תרוסמה :לדחמה־תרירבל רוזחל דימת 

המכו המכ תרוצב תורורב תובושת עיצמ ימואלניבה קוחה .בושל םתעיבתו םיטילפה 

םילארשיה .לדחמה־תרירב לש וזה היצפואה תא םילבקמ םיניטסלפה .ם"ואה לש תוטלחה 

םחיש־ינב תא ענכשל םילארשיה לע לטנה אופיא אהי ,קדצ לש תרגסמב .התוא םיחוד 

ףסונ ;ם"ואה תוטלחהו ימואלניבה קוחה יפל קדצה תא לבקל אל קדוצ עודמ םייניטסלפה 

ושמתשיש קדצה יחנומ ויהי .קדצ לש תרגסמ ךותב םייפולח םיחנומ עיצהל םהילע ,ךכ לע 

ןונבלב םיטילפה־תונחמב טילפ ינפל בצייתהל םילגוסמ תויהל םהילע ,ויהי רשא םהב 

תא וא ותוכז תא לבקל אל םהלש ןועיטה והמ ,קדצ לש ןושלב ,הל וא ול רמולו הזעבו 

םיטילפה בור ולכוי רשא דעו ןכ םא אלא ןכש ,ם"ואה תוטלחהב עבקנש יפכ בושל התוכז 

רדסהה .םיעותעת־ןוזח רדגב סויפה ראשיי ,קדצ השענש םביל־יקמעמב שוחל םייניטסלפה 

.עורזה חוכב גשוי וילא עיגהל ןתינ היהיש דיחיה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 17:58:42 UTC������������� 

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



יניטסלפה - ילארשיה הרקמב חוכו תוהז אנאחור םידנ 292 

חוכה תלעב הצובקה תניחבמ תווהמ קדצ לש תרגסמ תלבק לש תוירסומה תוכלשהה 

לע רערעל םהילע היהי .ישפוחה הנוצרמ התלבק ינפמ רתויב עיתרמ םרוג ףידעה 

תוישעמה תוכלשהה םלוא .םהלש םייביטקלוקה תוהזבו ימצעה יומידב םייתוהמ םיביכרמ 

תכרעמ קוריפ .רתוי ףא תכל־תוקיחרמ ןניה םתרבח לע קדצ לש תרגסמ תלבק לש 
הדימה־תומא יפל גוהנל המכסה ,םישובכה םייניטסלפה םיחטשב ילארשיה יאבצה שוביכה 

םייברעו םיידוהי םיחרזאל אלמה ןויוושה ןורקע תלבקו קדצהו קוחה לש תוימואלניבה 

לכב .המצע תידוהיה הנידמה לש שדחמ־תונבת םעמשמ הלא לכ - אפוג לארשי ךותב 

םיבאשמ לש שדחמ הקולחב הכורכ וז הרומת היהת ,הזכ שדחמ־תונבת שבליש הרוצ 

אובל וכרטציש ,הקולחל תונגוהו תושדח הדימ־תומא לש ןנוניכבו םיישחומ־אלו םיישחומ 

תכל קיחרהל לוכי הז שדחמ־תונבת ,תיטרואית .ףידעה חוכה תלעב הצובקה ןובשח־לע 

םייולג םיצירמת םוש עיצמ וניא הזכ שדחמ־תונבת .הקירפא־םורדב השענש הז ומכ 

ףידע דמעמ ןדבוא ועמשמ שדחמ־תונבת ,םילארשיה תניחבמ .ףידעה חוכה תלעב הצובקל 

םויקל תוברע לכ ילב - תידוהיה הנידמה לש התוהז םצע ןדבוא ןכו ,רתי־תויוכזו 

חוכה־תתוחנ הצובקה החילצה אל הכ דע ,הקירפא־מורדב ומכ אל .ןוחטיבלו יביטקלוק 

.תקדוצל בושחת תילארשיה הרבחה ןמ קלח תוחפלש הפולח אטבלו תוגהל 

םוש ןיא .הזכ בחרנ יטילופו יתרבח שדחמ־תונבת ילב סויפל עיגהל רשפא־יאש אלא 

־םורד םא .ררשש אכדמה יטילופה רדסב תיטמרד הרומת ילב סויפל תירוטסיה המגוד 

הנידמב הלחש תיטילופה הרומתהש םושמ הז ירה ,סויפל ירוטסיה תפומ הניה הקירפא 

ןורחאה תא גישהל ןויסינ .יתרבחה יגולוכיספה יונישה ומכ שממ תכל־תקיחרמ התייה 

גוסה ןמ סויפ םע דחא הנקב הלועה תירוטסיה הרשפ .תלחות רסח וניה ןושארה אלל 

־רצוק .תויטילופ תורוצ המכ שובלל הלוכי יניטסלפה-ילארשיה הרקמב ליעל ןודינש 

לע לטנהש רמאנ םא ונל יד .טורטורפב וללה תורוצה תא ןוחבל רשפאמ וניא העיריה 

הרכהו םיניטסלפה לש םמוקמ תסיפת לש הירוטסיהה םע תותמעתהה לטנ אוה לארשי 

םעה שכרש תוכזב אלמ ןפואב ריכהל םיכירצ םיניטסלפה ,ךכל הרומתב ;בושל םתוכזב 

תונורתפה ןיבמ דחאב אטבתהל הלוכי הרשפה .ןיטסלפב ןוחטיבב תויחל ילארשיה ידוהיה 

ססבתהבו ם"ואה תוטלחהב םיעובקה תולובגה יפל ,תונידמ יתש הוותמה ןורתפ :םיאבה 

םילארשיל תחא הנידמו םיניטסלפל תחא הנידמ - תויטנוולרה ם"ואה תוטלחה לכ לע 

רדסה לע תססובמה תחא תימואל־וד הנידמ עיצמה ןורתפ ;(לארשי יחרזא ,רמוא יווה) 

ןיטסלפ חטש לכב םיניטסלפו םיילארשי םידוהי לש (consociational) ילגויצוסנוק 

דחא לוק תטישב ,חטשה לכב תיטרקומד תינוליח הנידמ ןנוכמה ןורתפ וא ;תירוטדנמה 

.םיברעו םידוהי ןיב ןויווש לע ססבתהב ,דחא םדאל 

אל ,םילארשיה תניחבמ דחוימב ,בייחמ סויפהש םייונישבו חטשב תויואיצמב בשחתהב 

ןהו רוזיאב ןה ,םידדצה ןיב םייקה תוחוכה יסחי ךרעמ תרגסמב סויפ שחרתיש ריבס 

ונודינש םיירוטסיהה םיסויפה יסופדמ קוזיח תלבקמ וז הכרעה .תימואלניבה תכרעמב 

,וזמ הרתי .הלא םיסופדמ דחא אל ףא םאות וניא יניטסלפה ־ילארשיה ךוסכסה :ליעל 

ךוסכסב סויפ לע םיעיפשמה םימרוגה תא יניטסלפה-ילארשיה הרקמה לע םיליחמ רשאכ 

היירטמיסא שי :תאש רתיב םיכעוד סויפל םייוכיסה יכ המדנ ,ירוטסיה לוועב ךורכש 

;שממ לש יונישל עיגהל רורב יבויח ץירמת ןיא לארשיל ;לארשי תבוטל תוחוכב תיתוהמ 

תכל־תוקיחרמ תויגולוכיספ תוכלשה שי ;ידמ הובג םויכ לארשי תניחבמ יטילופה ריחמה 

תועדומ הרסח תימואלניבה הייליהקה ;םיימואלה םירפיסה לעו תיביטקלוקה תוהזה לע 
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לש םישדח תורוד לש תכשמתמ תוברועמ םייקתהל הכישממו ;ירוטסיה לוועל תדקוממ 

םיניטסלפה ,ךכ לע ףסונ .םישובכ םייניטסלפ םיחטשב היצזינולוקה טקיורפב םילארשי 

תיביטקלוקה תילארשיה תושיה דציכ םנוזח תא הריבסמה תינכות תולעהל םיחילצמ םניא 

.קדצ לש תרגסמ םעו הבישה תוכז םע תבשייתמ 

המצע תא ררחשל ןמז ךרואל חילצת אל לארשי םא ינוציק חרואב ונתשי תויואיצמה 

לש יהשלכ השדח הסרג ללכל חתפתת הלש הטילשה תכרעמ םאו םישובכה םיחטשה ןמ 

לוכי סויפ ,ילסקודרפ חרואב .יאדו וניא יכ ףא ריבס־יתלב וניאש שיחרת - דייהטרפא 

הנידמ לש תכרעמ ךותב ונחביי ביציש תושירדהש םושמ הלאכ תוביסנב רתוי ריבס תויהל 

.הנידמה ךותב ןויווש לש הרורב תירסומ המגידרפ יפלו תחא 

וז .םיריבע־יתלב םיארנ יניטסלפ-ילארשי סויפל םילושכמה ,יחכונה יטילופה רשקהב 

ןיב םידדונתמ םיתיעלו - ךוסכסל ןורתפ וא בושיי רחא םירת םידדצהש ךכל הביסה 

ירוטסיה לווע םיברועמ םהיניב םיסחיבש םידדצ םא הלאשה .סויפ רחא אל ךא ־ םיינשה 

תא רותפל םילוכי ,יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה תמגוד ,תוחוכב הבר היירטמיסאו 

.הירוטסיההו הירואיתה ינפל תגצומה החותפ הלאש הניה סויפ ילב םהיניב ךוסכסה 
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