
209 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

- לארשיב תניימודמ היטרקומד 
תירוטסיה הביטקפסרפו יטרואית עקר 

** *גרבנירג בל 

אובמ 

תנשב אל םגו ,םיחטשה שוביכ םע 1967 תנשב ולחה אל תילארשיה היטרקומדה יישק 

יבלש לכב םירוזש םיישקה .תידוהיה תדל תונוילע הקינעמה הנידמ לש הנוניכ םע 1948 

הז רמאמ .הניתשלפ/לארשי*ץראב תידוהיה תובשייתהה לש תירוטסיהה תוחתפתהה 

,תיתאוושה תירוטסיה הביטקפסרפמ תילארשיה היטרקומדה תולבגמל רבסה עיצהל שקבמ 

קר אלו יביטמרונ גשומכ אל ,היטרקומד גשומב ןוידל תיטרואית תרגסמ תעצה ידכ ךות 

.יטילנא ילככ םג אלא ,תירוטסיה העפותכ 

לע לארשי לש תיאבצה הטילשה יסחיבש היטרקומדה רסוח ןיב רשק םייקש איה הנעטה 

תולובג ךותבש תילארשיה תיטילופה תכרעמב היטרקומדה תולבגמ ןיבל םיניתשלפה 

םג ןכ ,הז לע הז םיעיפשמ תילארשיה הקיטילופהו ימואלה ךוסכסהש הדימ התואב .1948 

הלאשה םלוא .הזמ הז קותינל םינתינ םניא לארשי לש היצזיטרקומדהו ךוסכסה ןורתפ 

ןיבל ,"ינוציח"כ הנבומה ,ימואלה ךוסכסה ןיב הקיזה ביט המ ,ןבומכ ,איה תיזכרמה 

."תימינפ"ה תילארשיה הקיטילופה 

לש תיתדה התרדגהב ןרוקמו ,תועודי תילארשיה היטרקומדה תולבגמ ,הרואכל 

,הנידמל סחיב ינויווש דמעמ םיידוהי־אלה היבשותמ תללושה ,תידוהי הנידמכ הנידמה 

לש ףסה־תורמושכ ןדמעמ ףקותמ תויתדה תוגלפמל ןתינש םוצעה יטילופה חוכבו 

לש ץומיא אוה םהב יזכרמהש ,םיטביה המכמ רסחב הקול תאזה השיגה םלוא ."תודהיה" 

תונידמב הנידמהמ תדה תדרפה תדמוע הז ךילהת דוסיב יכ החינמה היצזינרדומה תסיפת 

םייתרבחה םיטקילפנוקהמו חוכה דמיממ תומלעתה שי וז הסיפתב .הפוריאב תוינרדומה 

ןיב שוטשט ידכ ךות ,ידסומ־יתוברת ןיינעכ גצומה ,היצזיטרקומדה ךילהת תא םיפחודה 

הנידמה תרדגה .הנידמה ןוניכ לש ידסומה דמימה ןיבל םואלה תיינב לש ילמסה דמימה 

היטרקומדה לש תימינפה הריתסב תערכמ תובישח תלעב םנמוא איה "תידוהי"כ 

,םואל־תנידמ תיינבה לש ירוטסיה ךילהתמ קלחכ ןודית איה ןאכ םלוא ,תילארשיה 

,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה * 

רקחב תורומת" סנכב 1996 רבמצדב האשינ הנושארה :תואצרה יתשב וגצוה הז רמאמ לש םיקלח ** 

רקחל תיאקירמאה הדוגאה הכרעש אריפש ןתנויל הרכזא בשומב - היינשהו ,"תילארשיה הרבחה 

ידי־לע ךמתנש ירקחמ טקיורפמ קלח אוה רמאמה .סרגטור תטיסרבינואב 1998 ינויב (ISS) לארשי 

.סל'גנא־סולב הינרופילק תטיסרבינוא םעטמ Mellon תגלמ ידי־לעו ןיבר םש־לע טיירבלופ תגלמ 

רמאמה לש הטויטל תוליעומה םהיתורעה לע םר ירואו לאחתפי ןרוא ,ןמלה תירש ירבחל הדומ ינא 

ןבומכ איה יפוסה חסונה לע תוירחאה .אשונב ונמייקש םיירופ םינויד לע ירפמה ןוכממ יתימעלו 

.דבלב ילש 
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לארשיב תניימודמ היטרקומד גרבנירג בל 210 

."תינרדומ־אל־תיחרזמ" הביבסב תיפוריא־חרזמה תינוליחה תוגיהנמה לש הטילש יעצמאכ 

תריציב ,תימואלה הליהקה תא ןיימדל ןויסינב ישומיש יעצמא םתניחבמ ,דתיה תדה 

םלוא .ץראה שוביכלו תובשייתהל היצמיטיגלבו םידוהי־אלה תמועל הליהקה תולובג 

.תדל ןוליח ןיבש יטסינרדומהו ידוהי־מינפה ,לבוקמה ןוידה ןמ תילכתב הנוש רבדה 

תיינבהו היטרקומדה לע תולאשה תרגסמב אוה ףא ןודיי תידוהיה תדה לש המוקימ ,רמולכ 

.םייברעה םיבשותה םע ךוסכסה 

תיטרקומד תוהמ תמייק יכ החנהה איה היטרקומדב ןוידה לש תויזכרמה תולבגמה תחא 

ןתשלוח .הז ןוימ תרגסמב לארשי תא ביצהלו תויטרקומד יגוס ןיימל ןתינ הרואלש יהשלכ 

לש ימנידהו ירוטסיהה דמימה תא ריבסהל ידכ ,יתעדל ,ןהב ןיאש איה הלא תושיג לש 

הינבהה יכילהת לש יונישה יכילהת תא אל םגו תויטילופ תוכרעמ לש הינבהה יכילהת 

לכ םדוק ןייפאמה ןויד ןאכ עיצא היטרקומדל סחיב "תוינתוהמ"ה תושיגה תמועל .םמצע 

תודסומ ןוניכ םירשפאמה םיילרוטקנוינוקהו םיילכלכה ,םייטילופה םיאנתה תא 

ךילהתכ היטרקומדה תא ןאכ גיצא ,רמולכ ,םנוקיתו םתבחרה ,םסוסיב ,םייטרקומד 

תוגיסנ ,םיקבאמו תוריתס ידכ ךות ,ןמזה לכ הנתשמה תיטילופ הינבה לש ימניד ירוטסיה 

.הביציו העובק תידסומ־תיתוברת תוהמכ אלו ,תומדקתהו 

,ןאכ עצומה חותינה דוסיב םה תידוהיה הנידמה ןויער וא תינויצה היגולואידיאה אל 

םיבשייתמה ןיב שגפמהמ האצותכ ושבגתהש תודסומהו תיטילופה היגטרטסאה אלא 

םשארב ,תוימוקמה תויסולכואה ןיבל הפוריא חרזמב תוימשיטנאהמ םיחרובה םיידוהיה 

תוהז ילעב ונידלו שידיי ירבוד םידוהי - "ןשיה בושייה" יורקש המ םג לבא םיברעה 

תימואל הליהק תונבל יטילופה ץמאמב אוה שגדה .תינדדומ־תימואל אלו ,תינתא־תיתד 

תויסולכוא םע תושגנתההו תובשייתהה ,הריגהה ךילהת ידכ ךות הנידמ תודסומו 

.היצזיטרקומדל םישורדה םיכילהתל הריתסב דמע הז ץמאמ יכ איה הנעטה .תוימוקמ 

םידוהיה םירגהמלו ,אסיג דחמ ,תוימוקמה תויסולכואל תינויצה תוגיהנמה לש סחיה 

ןוניכ לש ךילהתה זכרמב דמוע ,אסיג ךדיאמ ,םואלה־תנידמ יוניב לש טקיורפל םיסיוגמה 

היטרקומדה תא וליבגהו םיברעה תא "וניצחה"ש תיטילופ הטילש תוכרעמ 
ןיבל "תידוהי־םינפה" הקיטילופה ןיב הז םוחית .תחא הנועבו תעב "תילארשי־םינפה" 

םואלה־תגידמ תיינבהל םזינכמ היהש ,םייניתשלפה םיברעל סחיב "תינוציח" הקיטילופ 

.(Kimmerling, 1992)ילארשיה רקחמב תיטמגידרפ דוסי־תחנה בורל שמשמ ,תידוהיה 

ךילהתה חותינ םשל .חתנל ונילעש תירוטסיה העפות איה םיברעה "תנצחה" ,הז רמאמב 

תילארשיה הקיטילופה תרדגה תינמז־ובו ביטקלוקהמ םייברעה םיבשותה "תנצחה" לש 

."תניימודמ היטרקומד" גשומה ,שדח יטילנא ילכ ןאכ עצומ ,היטרקומדכ 

הריתסב אצמנה וכופיהו רבד אוה ,רמולכ ,יטקלאיד יטילנא ילכ אוה "ןיימודמ" גשומה 

חנומה לש תורתוס תויועמשמ יתשמ תבכרומ וזה הקיטקלאידה .ימניד ךילהתבו תימינפ 

יפכ תואיצמב םייק ךא ישחומ וניאש ,ילמס רבד לש תועמשמב ןיימודמ - תחאה :ןיימודמ 

לש ןבומב ןיימודמ ־ רחאה ןבומהו ;(Anderson, 1991) םדאה־ינב ידי־לע תספתנ איהש 

תא ריתסהלו ינומגה ןפואב םנוטלש תא ססבל ידכ םיטלושה ידי־לע אצמומה ,בזוכו ירקש 

תא רצויה אוה היטרקומדה תרגסמב תויועמשמה יתש לש ןבוליש .תוינחוכה םהיתורטמ 

אסיג דחמ שי תויביטקלוקה תויוהזה לש םייומידה תיינב ךילהתב :יונישל ףחודה חתמה 

תואיצמה רומיש לש תלוכי םג תמייק ךא ,תואיצמה יונישו םייומידה לש תושממתה תלוכי 

.רוביצה לש המימתה הנומאב יביטלופינמ שומיש ידי־לע 
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211 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

םיגיהנמ ןיב רשק תריצי תבייחמ איה :היטרקומד ןייפאמה ימנידה ךילהתה הנה 

תורטמו םיסרטניא ,תויוהז םינמסמה םילמס תועצמאב רוביצה ןיבל םייטילופ םינוגראו 

םיסרטניאב םינחבומה ,םיאקיטילופ םתוא יכ הנכסה דימת םג תמייק ךא ,תויביטקלוק 

םייומיד םתואב שמתשהל וכישמיו םידעיה תא ושממי אל ,םהיכמות רוביצמ םהלש 

דוסיב דמוע היטרקומדה לש ןיימודמה יפואה .םדמעמ רומיש ךרוצל היגולואידיאכ 
םאתהב גיהנמב וא הגלפמב ותכימת תא םצמצמ וא ביחרמ רוביצה רשאכ הלש תוימנידה 

קר ןבומכ תמייק וז תוימניד םלוא .תוחטבההו םייומידה סיסב לע קר אלו ,םהיעוציבל 

חוקימו העפשה לש יגולאיד רשק םייקתמ רשאכ ,רמולכ ,"תדקפתמ" היטרקומדה רשאכ 

היה "דקפתל" תילארשיה הקיטילופה לש התלוכי תניחב .רוביצה ןיבל םיאקיטילופה ןיב 

.אריפש ןתנוי לש ורקחמ דקומ 

'אריפש ןתנוי לש הדובאה הלאשה תובקעב 

ליחתהל ךירצש יל הארנ תילארשיה היטרקומדה תויעב לע םירבדמ ונחנאשכ 

,יוגש ןפואב ןבוה אריפש ןתנוי .וז היגוסב אריפש ןתנוי לש תיצולחהו הפנעה ותדובעמ 

תא ,םיוסמ ןבומב ,התהקה וז תונשרפ 2.לארשיב חוכה תותילע לש גולויצוסכ ,יתכרעהל 

,ןאכ ןועטל הסנאש יפכ ,יכ םא ,לארשיב היטרקומדה לע אריפש לש ותרוקיב תמצוע 
לש גולויצוסכ אריפש לש תונשרפה .ומצע אריפש לש איה וז היעטהל תיזכרמה תוירחאה 

סחיב תירוקמה ותלאש תא ריתסהל לחה רשאכ רקיעב וידי־לע התנבנ חוכה תותילע 

.ךשמהב האראש יפכ ,םינומשה תונש ךלהמב החפוטש האווסה ,תילארשיה היטרקומדל 

לש תיסלקה הלאשה התיה אל ויתודובע לכב הרוזשה אריפש לש תיזכרמה ותלאש 

לע תורפסל תכיישה ,תרחא הלאש אלא ־ ?לארשיב טלוש ימ ־ תותילעה לע תורפסה 

לוכי היה אל אוהש הלאשה ?תדקפתמ הניא תילארשיה היטרקומדה עודמ :היצזיטרקומד 

תא ןיידע םירידגמ ונחנא ,תדקפתמ הניא היטרקומדהש יפ־לע־ףא ,עודמ :איה לואשל 

הייהתל רבסה עיצהל ,אריפש לש ותדובעב ןודל הסנא הז קרפב ?היטרקומדכ לארשי 

.אצומ ךרד עיצהל הסנאו וזכ הלאש לואשל לוכי היה אל אוה עודמ 

שארב ,וידי־לע רקיעב ,רומאכ ,התנבנ תותילע לש גולויצוסכ אריפש לש תונשרפה 

תילארשיה היטרקומדה לע תוקימעמה תולאשה תא "איבחהל" לחה רשאכ הנושארבו 

ריבסה םינומשה תונש ףוסב .(1989)ונתרחב ןוטלשלבו (א 1984)םיכישממ אלל תיליעב 

:הדובעה תעונת תגהנהל קר אל ורקחמ תא הנושארל שידקמ אוה עודמ אריפש 

תחת ,1998 ינויב 14־ב ,(AIS) לארשי רקחל הדוגאה סנכב האשינש האצרה לע ססובמ הז קרפ 

.Shapiro's Latent Question: Is Israel a Democratic State? :תרתוכה 

הדבועל בל־סישל שי .(5 קרפ ,Ram (1995 לצא ואר ,אריפש לש תותילעה תשיג לע הצממ ןויד 

לידבהל ,הנידמב תטלושה תיטילופה תיליעל ותנווכ רשאכ ,תיליע הלמה תא תייאל גאד אריפשש 

,הרבחה ימוחתב תומרה תוצובקל תסחייתמה תיטסילנויצקנופ השיג אטיבש תוטילא גשומהמ 

המרל תוטילא וליאו ,תינחוכ המרל סחייתי תותילע חנומב ןאכ שומישה .סוטטסהו תוברתה 

.אריפש לש ותנחבה תא שיגדהל הנווכ ךותמ ,תיתוברת־תיתרבחה 
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הלאשה .הדובעה־י"אפמ ןזכרמבו ,תוגלפמב יתקסע םימדוקה יירפסב 

יתוא הכירדה ?הטילשה תעצבתמ דציכו לארשי תנידמב טלוש ימ התייה 

רתויב םיבושחה םייטילופה םינוגראה ןה תויטילופה תוגלפמהש החנהה 

הנבמ תנבהל ינויח ןנוגראו ןהלש הנבמה תרכה יכו ,תיטרקומד הנידמב 

<7 'ע ,1989 ,ונתרחב ןוטלשל ,אריפש 'י) .וזכ הנידמב הטילשה 

רישיו שרופמ אריפש היה ,(1977)לארשיב היטרקומדה ורפסב ,םיעבשה תונש ףוסב 
:ותוא ודירטהש תויעבל סחיב רתוי הברה 

היטרקומד אלא ,תילרביל היטרקומד הנניא לארשי תיתוברתה המרב 

דצמ ,טועימ תויוכזו טרפ תויוכז שי תילרבילה הבשחמה זכרמב .תילמרופ 

היטרקומדה ...ינש דצמ ,הנידמה לש החוכ תא ליבגהל הפיאשהו ,דחא 

הגהנה תריחב לש ךילהת אלא ,הלא תורטמ תרתוס הנניא תילמרופה 

איה החנהה .לארשיב םימכסומ תילמרופה היטרקומדה תונורקע .תיטילופ 

ןוצרל םירחבנה תונעה תא תוחיטבמה ןה תוילמרופה תורודצורפהש 

.העפשה ןיא ,העפשה ילעב םייאמצע חוכ ידקומ ילב [םלוא] .םירחובה 

,אבצה - הנידמב חוכה ידקומ לכ לע תחא הצובק תטלש ןהב תונידמב 

תודסומ ,תיתלשממה תודיקפה ,היישעתה ,םייעוצקמה םידוגיאה ,הרטשמה 

,אריפש 'י) .היטרקומד ןיאו גולאיד ןיא ,תואטיסרבינואה ,תואירבהו דעסה 

<192-191 'ע ,1977 ,לארשיב היטרקומדה 

ךותמ אריפש לש רקחמה תלאש לש הרדגהב לחש הנפמה תא ןיבהל שי יכ יל הארנ 

היטרקומדב רישיה ןיינעה עבנ םיעבשה תונשב :לעפו יח וכותבש ירוטסיהה רשקהה 

היעבה .ןוטלש יפוליח ןיאו הפולח ןיאש השקה השוחתהמו י"אפמ לש ךשוממה הגוטלשמ 

שי ירה - היטרקומד ונל שי הרואכל :הנוש ,רתיה םינומשה תונשב אריפש לש תירקחמה 

םלוא ;ינומגההו יזוכירה הדמעמ תא הדביא י"אפמו ,הדובעל דוכילה ןיב ןוטלש יפוליח 

ןמ רתוי דוע תקתונמל תוינידמה הכפהנ ,ילמרופה יטרקומדה קחשמה לש ומויק תורמל 

תורומתב אל םגו תוימואלניבה תויוחתפתהב אל הריכמ הניאשו הליעי־יתלבל ,תואיצמה 

חישל ותוניינעתה דקומ תא ריבעהל אריפש תא עינה רבדה .תויתרבחהו תוילכלכה 
.תיטילופה הכימתה יסייגמ םיסותימלו םילמסל ,יטילופה 

גשומה תועצמאב אריפש ידי־לע ורבסוה תואיצמב הרכהו תיטמגרפ תוינידמ רדעה 

תועמשמה .ןמצע לש םיסותימה ידיב תויובשל וכפהנ תוגלפמה יתש רשאכ ,"םזילופופ" 

לש דוקפתה רסוחל ךשמה ןבומכ איה תיטסילופופכ תילארשיה הקיטילופה תרדגה לש 

אריפש הילא עיגה םא םגש הנקסמ וז םלוא .םיעבשה תונש לש תילארשיה היטרקומדה 

קר .םינומשה תונשב ויתודובע ךלהמב תושרופמ התוא אטיב אל אוה ,ומצע ןיבל וניב 

וידימלתלו ויארוקל ריאשהל טילחה אוה ,ותומ יגפל ,ןורחאה ורפס לש ןורחאה דומעב 

:תילארשיה הקיטילופל סחיב חותפ הלאש־ןמים 

ללכ ךרדב .תוינידמב םייוניש תוגלפמ תוללוחמ םייטרקומד םירטשמב 

הנוטלש תפוקתב םישחרתמה םייונישל לגתסהל ןוטלשב הגלפמה השקתמ 

תוגלפמ תוליבומ םייונישה תא .הלש ץוחה יסחיבו הנידמה ךותב 

תויוחתפתהל רתוי תורע ןה .ןוטלשה תוירחאמ תוררחושמה ,היציזופוא 

תא םג ןברדל [תויושע ןה] ...השדח תוינידמ עיצהל תולגוסמ ,תושדח 
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213 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

הלעפ אל וז הקימניד .השדחה תואיצמל תונורתפ שפחל ןוטלשה תגלפמ 

ןדיעב אל םגו ,תיטננימוד הגלפמ הטלש ןהב םינשב אל ,לארשיב 

ןגראתהל הדובעה תגלפמ החילצה תונורחאה םינשב קר ...יטסילופופה 

תוינידמ הצמיא [איה] ...דוכילה ןוטלש לע םייאלו היציזופוא תגלפמכ 

יגפב םידמועה םירגתאה לע ונעיש ,ןוחטיבו ץוח יאשונב תיביטנרטלא 

,1996 ,םיאקיטילופה יבשב הרבח ,אריפש 'י) .תונורחאה םינשב הנידמה 
(136-135 'ע 

אל םלועמ תילארשיה היטרקומדה יכ בותכל זעה אוהש ךכל הביסה יכ הארנ םלוא 

וז התיה .יטרקומדה ןדיעה ליחתמ ,וימי בורעב ,תעכ ילוא יכ הווקתה קיז ,דתיה הדקפת 

:רבעה לע תרוקיבה אולמ תא אטבל ול הרשפאש ,יל הארנ ,דיתעל הווקתה 

תסנכב םירבח ויה ,םיילוש תוצובק רפסמ איצוהל ,םידוהיה םיבשותה 

לארשי תסנכ ירבח .תוינויצה תוגלפמה ידי לע הלהונו הנגרואש לארשי 

דעוה ,ןהלש להנמ דסומב הרחבש םירחבנ תפיסאל תוגלפמה יגיצנב ורחב 

לארשי ץרא לש היבשות בור רמולכ ,םידוהי אלה םיבשותה .ימואלה 

הליהק התייה וז .היתורשמ ונהנ אלו הב םירבח ויה אל ,תירוטדנמה 

היצמיטיגל וויהש ,תיטרקומדה הרודצורפה יללכ יפ לע הלהונש תינתא 

<12 ,םש> .םירבחה ידי לע תוריחבב ורחבנש הליהקה יגיהנמ לש םתוכמסל 

לארשי תא ילוא ליבוי ןיבר לש ונוטלש הנה יכ אריפש שח םירחא םיבר ומכ יכ הארנ 

אל ןוטלשל והינתנ תיילעו ןיבר חצר .היצזיטרקומד ביניו תיתואיצמו תיטמגרפ תוינידמל 

טעמכ ויה אלא ,םיסותיממ תררחושמ תיטסילאיר תוינידמל הווקתה תא ובזכאש דבלב וז 

סליכא בקע תא םג תוארל עיצמ ינא ןאכ םלוא .אריפש לש םזילופופה גשומ לש הרוטקירק 

־לע־ףא :ררחתשהל חילצה אל ונממש יטמגידרפה דוכלמה תאו אריפש לש ויתודובע לש 

ולעופו דסממה םע הדימה לע רתי ההדזמכ תידסממה היגולויצוסה תא רקיבש יפ 
תעונת יכ תיטמגידרפה דוסיה־תחגה תא םלועמ שטנ אל אוה ,<ב 1984 ,אריפש 'י) 

םג ורדגוה תניימודמה תירבעה הליהקל .המוא יוניב לש ירוטסיה טקיורפ הגיהנה הדובעה 

התיה ,ורוד ינבו אריפש לש ויתויפיצ יפל .לארשי־תנידמ תמקה םע םייפרגואיג תולובג 

היטרקומדה ,יתנעטל .הלא תולובג תרגסמב םייקתהל הרומא תילארשיה היטרקומדה 

תולובגב 1967 תנש ןמל היחש תניימודמ תימואל הליהקב תמייקתמ תילארשיה 

איה :דבלב בזוכה ןבומב תניימודמל תילארשיה היטרקומדה תא ךפוהש המ הז .םיניימודמ 

םיטביה תרזעב ,תקמחתמ איהו ,לעופב שממתהל הלוכי הניא איה יכ ימניד ךילהת הניא 

התויה ןיבל לארשי־תנידמ לש יטרקומדה היומיד ןיב תידוסיה הריתסה ןמ ,םיילמרופ 

.יקלח וא אלמ ןפואב םתוחרזא תא תללושו םיניתשלפה לע היופכש תינוטלש תכרעמ 

הדובעה תולשממ ידי־לע יביטקא ןפואב הנידמה תולובג ושטשוט 1967 תנש ןמל ,עודיכ 

הנידמ תולובג לש םרדעה תורמל ,היטרקומדכ ספתיהל החילצה לארשי־תנידמ .דוכילהו 

לומ ישחומ אל - יטקלאידה ןיימודמה ,ריפואל תודוה ,ילרביל יחרזא רטשמ לשו םירורב 

3.היטרקומדה לש - בזוכ 

הטילש ןונגנמכ לובגה שוטשט לש היעבה תא היטרקונתא לע ותדובעב הבחרהב שיגדמ לאחתפי 3 

.(Yiftachel, 1996, 1997 ;1999 ,לאחתפי) םיניתשלפה לע לארשי־תנידמ לש יביטקפא 
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לארשיב תניימודמ היטרקומד גרבנירג בל 214 

היטרקומדה דוקפתל ביצמ שוביכהש םיישקל עדומ היה אריפש יכ קפס לכ ןיא 

רשאכ ,ךכ לע ףסונ .1967 תנשב ילארשיה םזילופופה לחה ותנעט יפ־לע ירה ,לארשיב 

- ויניעב תילרביל היטרקומד לש הדוסימ תא הענמש תיזכרמה היגוסב אריפש ןד 

תמקה םע קינעהל התצר אל י"אפמש היה ולש רבסההמ קלח - הקוח קקוחל אל הערכהה 

תולובג תא עבקל התצר אל םגו םייניתשלפה היחרזאל תווש תויוכז הנידמה 

ומויק ךרוצל ןובירה ףוגה תויהל הרומאש ,תיחרזאה הנידמה .1949 תנשב קשנה־תתיבש 

.(47,1996 ,אריפש 'י)תדהו םואלה :תויושי יתשל לארשיב הפפכוה ,יטרקומד רטשמ לש 

הדבועה לש היתוכלשהב אוה ,ורוד ינב םילארשיה בור ומכ ,ריכהל בריס אריפשש המ 

4.םידוהיה םע דחי תחא תינידמ תרגסמל םיפופכו הלכלכהמ קלח םה םיניתשלפה יכ 

םוחתל םתללכה תנש יפל) יקלח וא אלמ ןפואב - (excluded) םידדומ םיניתשלפה 

,יטילופה בחרמה ןמ ,ןיימודמה ימואלה ביטקלוקהמ קר - (לארשי־תגידמ לש הטילשה 

5.תוללשנ תויטרקומדה םהיתויוכזו 

ןבומב אל ,השעמל הכלה השממל ןתינ אל יכ ןוימדב קר תמייק תילארשיה היטרקומדה 

תא ןיימדל רשפא .(Peled, 1992; Yiftachel, 1996,1997)יחרזאה ןבומב אלו יפרגואיגה 

היעבה :יניתשלפה "רחאה" לש הליהקה תא םגו תידוהיה־תילארשיה תימואלה הליהקה 

תא ןיימדל החלצהה םצע ,ךפיהל ,תוימואלה תוליהקה יתש תא ןיימדל ישוקה הניא 

ןיב הרשפו תורבדיה ידי־לע דיתעב ךוסכסה לש ןורתפ לכל סיסבה איה תימואלה הליהקה 

תא םגרתל תלוכיה רסוח איה תיזכרמה היעבה 6.תוליהקה יתש לש םייטילופה םיגיצנה 

־ הנידמה תמרל ,ונייהד ־ יטילופה דוסימה תמרל תוניימודמה תוימואלה תוליהקה 

לש תויטרקומדה תויטילופה תויוכזה שומימ תא םירשפאמה תודסומו םינונגנמ רדעהב 

ןיא דוע לכ בזוכה ןבומב תניימודמ איה לארשיב היטרקומדה .תוימואלה תוליהקה יתש 
.םיבשותה לכל תוחרזאה לש ינויווש שומימ םירשפאמה םידסוממ םיימיטיגל םינונגנמ 

הניא איה ,רמולכ ,תילארשיה־תידוהיה הליהקל קר תסחייתמ היטרקומדהש איה היעבה 

אריפשש יפכ .םימכסומ םיללכ תרגסמב קבאמ ידי־לע תויוכז שומימ לש ךילהתכ תדקפתמ 

המצוע תקולחל תמכסומ תידסומ תרגסמ ,רמולכ ,דבלב תילמרופ איה היטרקומדה ,ןעט 

לש וז תילמרופ הרדגהש איה היעבה .תיטננימודה תימואלה־תיגתאה הצובקה ךותב 

םתיינבה ידי־לע םיניתשלפה תויוכז לש ןתרפהמ תומלעתה תרשפאמ היטרקומדה 

7.תילארשיה היטרקומדל "םייגוציח"כ 

תישממה לארשי־תנידמ רשאכ תרכינ תניימודמה היטרקומדה לש תבזוכה תועמשמה 

ץוחמ תושענכ ,"תוינוציח"כ תורדגומ הלא תולועפו ,םיניתשלפה תויוכז תא הריפמ 

.1948 תנש ירחא תידוהיה הנידמב ןה תיטירבה תירוטדנמה הנידמב ןה 

Kimmerling,) גנילרמיק אוה תיטמגידרפ ךרד־תצירפ עציבו אריפש יפלכ וז תרוקיב חיטהש ימ 

 1992).

 1993) Lustick) תא חפסל המלשה לארשי־ץרא ידיסח לשו דוכילה לש ןולשיכה תא ורפסב הארמ

תיברעמה הדגב האורה תינומגה הסיפת תריציב ולשכנ םה ,רמולכ .םילארשיה לש םחומב םיחטשה 

לע ,ותכרעהל ,לקהל הרומא וז הדבוע .לארשי־תנידמ לש וילאמ ןבומו דרפנ־יתלב קלח הזעבו 

.םולש םכסה תרגסמב םיחטשה ןמ תודרפיה 

.תיניתשלפה תושרה יחטשב וא לארשי ןוטלש תחת 
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215 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

ןונגנמב רבודמ ןיא לארשיב הינומגהה הסיפתה יפ־לע .תיטרקומדה לארשי־תנידמל 

,םילארשיה־מידוהיה לש ןוחטיבה לע הנגה ןונגנמב אלא ,םיניתשלפה לע (הנידמ) הטילש 

ןיב הריתסה תא בשייל הדיחיה ךרדה .תונידמ ןיב םיימואלניב םיסחיב רבודמ וליאכ 

,אסיג דחמ ,הנידמה לש הטילשה תולובגב היחה הייסולכואהמ קלחל תויוכזה תלילש 

היחש תימואל הליהק לש ןוימד ידי־לע איה ,אסיג ךדיאמ ,תיטרקומדכ לארשי תא ןיימדלו 

היטרקומדה תייעב ,רמולכ .לעופב שממתהל םישרדנ םניאש םיניימודמ תולובגב 

חרכהב תניימודמ איהש ,תימואלה הליהקה תרדגה ןיב לדבהה שוטשט איה תילארשיה 

 (1991 ,Anderson), לע יטרקנוק הטילש ןונגנמ דימת איהש ,הנידמה תרדגה ןיבל

היטרקומדה לש היעבה ,שיגדהל בושח ,םלוא .(Weber, 1968) הייסולכואו הירוטירט 

לש תיטמגרפ־יתלבהו תיגולותימה תוינידמב ,רידגה אריפשש יפכ ,קר הניא תילארשיה 

חרזא תויוכז לש תוישממ תורפהב רקיעבו םג אלא ,תואיצמה ןמ םימלעתמה היגיהנמ 

המרב תלבומו הליהקה לש תילמסה המרב תנצחומש המלש הליהק לש תויטילופ תויוכזו 
.הנידמה לש תישממה 

הדידמה ,תניימודמה המרה ןיב הריתסב תדקמתמ תילארשיה היטרקומדה לש היעבה 

תרגסמה ךותב לעופב םתללכה ןיבל ,ימואלה ביטקלוקה תרדגהמ םיניתשלפה תא 

בושייה תא דסמלו םיקהל החילצה אל תונויצה .הנידמה לש תילאירוטירטהו תילכלכה 

לע הטילש ןונגנמ הדסימ אלא ,(1993 ,ריפש ואר) היגיהנמ ורתח וילאש רוהטה ירבעה 

,פמק ;Kimmerling, 1989) תוימואלה תוליהקה יתש ןיב םירודח תולובג םע םיניתשלפה 

תא ןיימדל םנמוא חילצה תימואלה תוהזה תיינבה ךילהת .(1997 ,לאחתפי ;1997 

תדרפנ הנידמ ןנוכל חילצה אל םלוא ,םיניתשלפה ןמ תדרפנ תימואל הליהקכ םילארשיה 

הווהמש הפוקת ,1967-1948 םינשה ןיב הרצק הפוקתב ינמזו יקלח ןפואב טעמל ,תישממ 

עדומ היה אריפש 8.תיטרקומדו תדרפנ הנידמכ לארשי לש (imagination)ןוימדל סיסב 

םייטרקומדה תונורקעה תוכזב ךכ־לכ אל הדסומ תילארשיה תילמרופה היטרקומדהש ךכל 

ןמ תדרפומה תניימודמה תירבעה הליהקה תריציל יעצמאכ אלא ,םידסיימה רוד לש 

עבנ תואיצמה ןמ תמלעתמה הרוצב םואלה תא ןיימדל ךרוצה .(1996 ,אריפש 'י) םיברעה 

.יטירב ןוטלש תחת המייקתהש תימואל־וד הנידמ לש תואיצמה ןמ אקווד 

ךות ,תילארשיה תיטילופה תכרעמה החתפתה ןהבש תוידוחייה תוירוטסיהה תוביסנה 

ןאכ עצויש רבסהה לש יזכרמ קלח ןה ,תימוקמה תיברעה הייסולכואה םע שגפמ ידכ 

דדומתהלמ אריפש ענמנ ,םינוש םירוכזא טעמל ,םלוא .תילארשיה היטרקומדה תולבגמל 

ןיבל "תידוהי־םינפ"ה הקיטילופה ןיב תידדהה תולתה לש תיזכרמה היעבה םע תורישי 

רוד לש היעב וז .םייניתשלפה םיברעה םע םיידוהיה םירגהמה לש ינויווש־ יתלבה שגפמה 

םייתדה םיסותימהו תונמואלה ,םזירטילימה .םואלה לש ותיינבהו ושוביג ןמזב לדגש םלש 

םינמאנ ורתונ תאז־לכבו ,ולדג הילעש תיגולותימה לארשי־תנידמ תא "םהל ולקלק" 

תונויצה לש םידסיימה תובאה ידי־לע התנבנש תניימודמה תינוליחה תירבעה הליהקל 

תא וסרהש הלא ןה 1967 תנש ירחא תויוחתפתהה ,וז הייארל םאתהב .תיטסילאיצוסה 

םיידסומה תולובגה שוטשט ,י"אפמ לש ןוטלשה תויזוכיר ,יאבצה לשממה ללגב ןבומכ איה תויקלחה 8 

,רבעב יתנעטש יפכ ,םלוא .תידוהיכ הנידמה תרדגהו ,הקיטילופהו תיחרזאה הרבחה ,הנידמה ןיב 

.(Grinberg, 1993) היצזיטרקומד לש לאיצנטופ וז הפוקתב היה 
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השקתה םידסיימה ינב לש רודה .םואל־תגידמ ןיינבב תינויצה הדובעה תעונת לש היגשיה 

איה 1967־ל 1948 םינשה ןיב תדרפנה םואלה־תנידמ לש הפוקתהש הדבועה םע םילשהל 

־םירודחה תולובגב תוארל בריסו תונויצה תודלותב תפלוחה הדוזיפאה השעמל איה 

םרטב .הניתשלפ/לארשי־ץראב תילארשיה תובשייתהה לש יזכרמה סופדה תא תידדה 

ןמ םיניתשלפה לש םתקיחדו תוימואלה תוצובקה לש ןתיינבה ךילהת חותינל הנפנ 

.ימניד ירוטסיה ךילהתכ היטרקומדה חותינל תיטילנא תרגסמ ןאכ עיצא ,יטילופה בחרמה 

הינבה לש ירוטסיה ךילהתכ היטרקומד :תיטילנאה תרגסמה 
תיטילופ 

תספתנ היטרקומדה :תילרביל הייאר לע ססובמ אריפש שמתשה ובש היטרקומד גשומה 

םייניבה־תודמעמ רשאכ ,םייטסילטיפק םירטשמב תשחרתמה תילנויצרו תיבויח העפותכ 

לש לבגומ־יתלבהו ץירעה וחוכ תא ליבגהל ידכ חרזא תויוכז םיעבות םיהובגה תודמעמהו 

אוה וז הסרג יפ־לע תוגלפמה לש ןדיקפת .הנידמה לש םייטרקורויבה הינונגנמ לשו ךלמה 

הרבחה) םינושה תודמעמהו םיחרזאה לש תועיבתהו םיסרטניאה ןיב רשגלו ךוותל 

לע םויאה .הרבחה ללכ לש םיסרטניאהו םידעיה תא הרידגמה הנידמה ןיבל (תיחרזאה 

ינומה ,היטרקומדה תוכזב ,יטילופה בחרמל םיסנכנ רשאכ עיפומ תילרבילה היטרקומדה 

אוה ילארשיה םזילופופה ,אריפש יפל ,ךכ .גוצייל תועיבתב םיאבה םירכיאהו םידבועה 

תושלחה תובכשל ,םילעופה דמעמל ,םינומהל תויוכזה ןויווש לש ותבחרה לש האצות 

.ךומנה־ינוניבה דמעמלו 

םזילטיפקהש םייתרבחה םיחתמה רושיגלו ךוויתל ןונגנמ ןכא איה היטרקומדהש דועב 

תא תואטבמה תוינומה תוגלפמ תועצמאב איה םהילע רבגתהל תחלצומה ךרדה ,רצוי 

םיבייח םילאוטקלטניאהו ינוניבה דמעמה ,דקפתת היטרקומדהש ידכ .םינומהה תועיבת 

םה ךא .םייתרבחה םיחתמה לש רשגמו ךוותמ םרוג תויהלו תוגלפמ ןתואב םיליעפ תויהל 

םינונגנמל הנכס אוה םזילופופה .תוליעיבו תויעוצקמב ,תוניצרב תאז תושעל םיבייח 

ידכ ךות םתוא םיסייגמו םינומהל תורישי םינופ תוגלפמ יגיהנמ הז בצמב יכ םייטרקומדה 

ןיב רשגלו ךוותל םירומאה הקיטילופה לש עוצקמה־ישנאו םינוגראה ,תוגלפמה תפיקע 

הליעי ,הלוקש הרוצב הנידמה ןיבל ,םינומהה לש הלא תוברל ,תיחרזאה הרבחה תועיבת 
.תילנויצרו 

החינמ וז השיג .היטרקומד גשומל תיפולח השיג ןאכ עיצא תילרבילה השיגה םוקמב 

םלוא ,םזילטיפקה ידי־לע ףחדנש ירוטסיה ךילהת לש האצות םנמוא איה היטרקומדהש 

םינכוסה םה הובגהו ינוניבה דמעמה יכ תילרבילה החנהה תא תמאות אקווד־ואל איה 

ךומנה־ינוניבה דמעמהו המדאה־ידבוע ,םילעופה ינומה וליאו היטרקומדה לש םיירוטסיהה 

.הילע םויא םיווהמ 

ליבקמב חתפתהש ךילהת לש האצותכ היטרקומדה הננוכ תירוטסיה העפותכ 

דמעמו ינוניבה דמעמה תוקזחתה :הזכרמבש רויעלו תיטסילטיפקה קושה־תלכלכל 

הריפסה"ו "תיחרזאה הרבחה" הנוכמש המ תורצוויהו תרושקתהו עדימה תצפה ,םילעופה 

Habermas, 1989; Rueschemeyer et al., 1992; Barrington Moore,) "תירוביצה 

םה ,ךפיהל :םייטרקומד םה םיטסילטיפקהש ךכב רבודמ ןיא ,שיגדהל בושח .(1966 
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טולשל םילוכי םה דוע לכו ,הנידמה לש םיבאשמה ברימב הקיזחמה הנטק טועימ־תצובק 

םה ,היטרקומד אלל ,הקזח תיאבצו תיתנידמ היטרקורויב םע וא תועקרק ילעב םע תירבב 

תורצוויה לש האצות איה היטרקומדה :וננוידל תיזכרמה הדוקנה ןאכ םלוא .תאז םישוע 

םישלחנ הנידמה ינונגנמו ןוהה־ילעב רשאכ ,םירעב תירוביצ הריפסו תיחרזא הרבח 

ברקב תרבוגה הסיסתה חכונלו ינוניבה דמעמהו םילעופה דמעמ לש םחוכ תמועל 

ןמ לידבהל ,םירעב .תינומה תרושקתב תרוקיבה תצפהו םילאוטקלטניאהו םיליכשמה 

תיחרזאה הרבחה תחימצ בקע רצונ "יטילופה בחרמה" ,עקרקה לש יטילופה ןוגראה 

הנידמה לש םייגרדמה םייטרקורויבה םינונגנמה ןיב הדרפהה בקעו תירוביצה הריפסהו 

הנידמה לש הימונוטוא לש הדימ תאטבמ וז הדרפה .תוברתהו הרבחה ,הלכלכה ייחמ 

.וזל סחיב וז תיחרזאה הרבחהו 

םייטרקומדה קחשמה־יללכ תא ךפוה תובחרתמו תוכלוהה םירעב הטילשב ךרוצה 

תלוכי .הנידמב ןוטלשה לע ןהיניב תורחתמה תוגלפמה ןיב םכסומה הטילש סופדל 

תא ץלאמ ןהב טולשל ישוקהו םירעב תיחרזאה הרבחה לש תימונוטואה תונגראתהה 
.תימיטיגלה הטילשה תא ססבל תנמ־לע וביחרהלו יטילופה בחרמה תא חותפל הנידמה 

הרבחה ןיבל תיגרדמהו תיזוכירה הנידמה ינונגנמ ןיב ךוותב אצמנ יטילופה בחרמה 

ינש ןיב שגפמה םוקמ אוה יטילופה בחרמה .הכותב תוריתסה תאלמו תרזובמה תיחרזאה 

ךילהת וב שחרתמו ,תיחרזאה הרבחהו הנידמה ,םתוהמב םינוש םיימונוטוא םירושימ 

הנידמל סחיב ימונוטוא וניא יטילופה בחרמה יכ שיגדהל בושח .ךוויתהו רושיגה ,חוקימה 

בחרמה רשאכ .םהינשמ דחאל היצקודרל ןתינ וניא אוה הז םע דחי ךא ,תיחרזאה הרבחלו 

רדגומה ,יטילופ בחרמ רסוחב טושפ רבודמ ,םירושימה ינשמ ויד ןחבומ וניא יטילופה 

.תיחרזאה הרבחל הנידמה ןיב רעפהו םוחיתה ידי־לע קוידב 

תויהל תבייח תויוכזה תא שממל תורשפאה ,אריפש תשירדכ ,דקפתת היטרקומדש ידכ 

ןיב רעפה .היתויוכז לע קבאיהל תמיוסמ הצובקל קיפסמ חוכ ןיידע ןיא םא םג ,החותפ 

םינוש תוחוכ ןיב םירעפמ בורל עבונ השממל תלוכיה ןיבל היטרקומדה תא ןיימדל תלוכיה 

םירדסה םג אלא ,דבלב תוחוכה־יסחי אל םיתיעל ןה תולבגמה ךא 9.תיחרזאה הרבחב 
שומימל תורשפאה תא םימסוחה (םהלש בוליש וא) םיידסומו םיינבמ םיאנת וא םיילמרופ 

תוהמ וזיא הניא איה ,דבלב תניימודמ תויהל הלוכי הניא היטרקומד ,רמולכ .היטרקומדה 

ןיב ןיימודמה ןויוושה שומימ לש ימניד ךילהת אלא ,תיטילופ־א וא תירוטסיה־א ,תטשפומ 

לש האצותכ תושדח תויוהזלו תוצובקל יטילופה בחרמה תבחרה ידי־לע םיחרזאה 

.הנידמה תרגסמב חוכ־יקבאמו תונגראתה 

ויה ןוהה־ילעבש םושמ אל םזילטיפקל תירוטסיה הרושק היטרקומדה ,ןכ םא 

חוכה ללגבו ילכלכה םוחתהמ יתנידמה םוחתה לש תונחבומה ללגב אלא ,םייטרקומד 

Rueschemeyer et al.,) םיפופכה תודמעמלו ינוניבה דמעמל םג קינעהל לגוסמ קושהש 

םירצוי ,םרוג יטסילטיפקה ילכלכה חותיפהש ,םייתרבחה םיטקילפנוקהו םיחתמה .(1992 

יטילופ בחרמ תחיתפ לש השימג תידסומ תרגסמו ,הנידמה לש היצמיטיגלו הטילשל רגתא 

םינשה האמ אוה ןוימד ותוא שממל שורדה חוכה ןיבל ןויווש ןיימדל תלוכיה ןיב רעפל המגוד 9 

ירחא תודבעה לוטיב ןיב תויוכז ןויווש גישהל ידכ תירבה־תוצראב םירוחשל ושרדנש 

תורשפאה .םירשעה האמב םישישה תונשב תויוכז ןויוושל העונתה תמקה ןיבל םיחרזאה־תמחלמ 

.ושומימל חוכה תריציל םדוק הנש האמ תמייק התיה ןויוושה תא ןיימדל 
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תרושקתה ,רויעה ,םזילטיפקה .םנסרלו הלאה םיחתמה תא ליכהל תרשפאמ דימתמ 

םירשפאמה םיאנת םה הלא לכ - םינגרואמו םיקזח םידבוע דמעמו ינוניב דמעמ ,תינומהה 

בצומ תויהל לוכיש ילמרופה דמימה ןמ לידבהל ,תויטרקומדה תויוכזה שומימ לע םיליקמו 

 installed)) תוררופתה רקיעב ,תונושמו תונוש תורוטקנוינוקו תוביסנ בקע קתעומ וא
O'Donneii <fe :ואר) םיימואלניב םיצחלו םיירטירוטוא םירטשמ לש תוליעי רסוחו 

 1992 ,Schmitter, 1986; Przeworski, 1991; Diamond <fc Marks).

 Rueschemeyer היטרקומדה יכ רתויב ףיקמ יתאוושה רקחמב םיארמ (1992) םירחאו

םידבועה תא קזחמ ,ידמעמ טקילפנוק רצוי םזילטיפקהש ללגב אקווד םזילטיפקל הרושק 

,םידסמתמ םייטרקומד םירדסה .םהיתויוכז לע קבאיהלו ןגראתהל םהל רשפאמו םירכיאהו 

לכ תרצונ אלש יאנתב ,ידמעמה טקילפנוקה תא ףירחמ חתופמה םזילטיפקה רשאכ ,ךכיפל 

םואל וא תד ,תוינתא ,עזג ןוגכ תורחא תוקולח ןיבל תידמעמה הקולחה ןיב הפיפח 

 (1992 ,.Rueschemeyer et al). "םזילטיפקל אל תכיושמ הניא תיטרקומד "תוהמ

ירוטסיהה רשקהב תויולת ןהיגיהגמו תוגלפמה תודמע .והשלכ דמעמל אלו ומצעלשכ 

םירדסה לש דוסימ םירשפאמה תוחוכ־יסחי לש ירפ םהש תויונמדזהה הנבמבו יטרקנוקה 

רקחמ לכ .תגסורמ־יתלב הטילשו יוכיד לש תועפות וא הרשפו תורבדיה םידדועמה 

םירקמה םיבר :היטרקומדל סחיב תודמעמ לש יבקע וק אוצמל השקתי יתאוושה ירוטסיה 

ינפמ ןנוגתהל ידכ םיינדור יוכיד ירטשמ םע תותירב תורצוי תוילכלכה תוטילאה םהבש 

רחאב דחא יוכיד רטשמ ופילחהש תוינומה תוכפהמל תומגודהו :םהב טולשלו םינומהה 

.(Barrington Moore, 1966) p ףא תועודי 

לש ותוחתפתהל ןכא הרושק איה ךא ,םיוסמ דמעמ לש הנוכת הניא היטרקומד ,ןכ םא 

זכורמה יטרקורויבו יאבצ חוכ :חוכ תומר יתש ןיב הרצונו הכלהש הנחבהלו םזילטיפקה 

תוצובק ןיב רזופמה יתוברתו ילכלכ ,יתרבח חוכו :הנידמה יטילש ידיב יגרדמ ןפואב 

ךוויתל (space) בחרמ רצונו ךלה תומרה יתש ןיבש ךוותב .תיחרזאה הרבחב תונוש 

."יטילופה בחרמה" ותונכל עיצמ ינאש בחרמ ,הנידמה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב הרשפו 

ןיב םירשגמה םישיאו תוצובק ,םינוגרא םישוע יטילופה בחרמב ךוויתה תלועפ תא 

גשומה .הנידמה לש תויללכה תורדגהה ןיבל םיחרזא לש םייביטקלוקו םייטרפ םיסרטניא 

ןכש ,תניימודמה היטרקומדה לש יטקלאידה ,ריפואב ןוידה תא םילשהל אב יטילופ בחרמ 

תויביטקלוק תויוהז תרצוי ףאו תאטבמ יטילופה בחרמב םוגרתהו רושיגה ,ךוויתה תדובע 

.הנידמה ןונגנמ לש תיטרקנוק תוינידמל ןתוא הריממו תיחרזאה הרבחב תוגיימודמ 

תוניימודמ תוליהק ןיבל תוגלפמ ןיב חיש־ודב קוידב הנומט הקיטילופה לש תוימנידה 

תרחא וא וז הגלפמב הכימת ריסהל םגו ךומתל חוכה שי םינורחאלשכ ,תיחרזאה הרבחהו 

בחרמה .גוצייהו ךוויתה ,רושיגה דיקפת תא האלימ הבש הדימה תא םתייארל םאתהב 

תיחרזאה הרבחה תא סייגל םיסנמה םיפוג לש ןגרואמה דמימה תא ןה ללוכ יטילופה 

תא ןה (Linz <fe stepan, 1996 :יפ־לע ,תיטילופה הרבחה) הנידמה לש תוינידמה בוציעל 

,תירוביצה הריפסה) תוינידמה ביבס ירוביצה ןוידב םיפתתשמה תוצובקהו םידיחיה 

ןאכ עצומה יטילופ בחרמ גשומה לש םיידוחייה וינויפא םלוא .(Habermas, 1989 :יפ־לע 

הרבחהו אסיג דחמ הנידמה ינונגנמ ידי־לע עבקנ אוה ,ימונוטוא־יתלב אוה (א) :םה 

םוחתה אוה <ב> :ימניד ןפואב ומוצמצלו ותבחרהל םהב יולת אוהו ,אסיג ךדיאמ תיחרזאה 

עוציב לש ישממה רושימה ןיבל תיחרזאה הרבחב תוליהק לש ןיימודמה רושימה ןיב רשגמה 

.הנידמה ידי־לע תוינידמה 
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219 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

שומימל תונתינ־יתלב ןתויה ללגב גשומה לש הרדגהה םצעמ תוניימודמ ןה תוליהק 

הזל הז םיוושכ הליהקל םדא־ינב לש תוכיישה תשגרה ךותמ תומייקתמ ןה ;יטרקנוק 

ןיא ןיימודמ חנומה םלוא .(Weber, 1968; Anderson, 1991) םהיניב ןויוושה־יא תורמל 

םדא־ינב לש םתוגהנתה לע תועיפשמ תוליהקה ,ןפיהל ;תואיצמב םייק־יתלב ושוריפ 

תימואל הליהק לש התורצוויה םצע םא םג ,םתלועפו םתשגרה ,םתבשחמ תא תונווכמו 

Brubaker,) יתורירש ףאו ליזנ ,ילרוטקנוינוק ,ירקמ תובורק םיתיעל אוה תניימודמ 

איה הנידמה ,תניימודמה איהש ,תוליהק לש תיביטקלוקה תוהזה תשוחתמ לידבהל .(1996 

ידי־לע תולהונמה הייסולכואו תרדגומ הירוטירט םע ,ישחומ םויק תלעב תישממ תרגסמ 

הנידמל וכפוהל ידכ םואלה ןוימדב ןיא ןכ־לע .םייאבצו םייחרזא םייטרקורויב םינונגנמ 

הליהקכ ,םואלה :םואל ןיבל הנידמ ןיב תיגשומ ןיחבהל ךרוצה רצונ ןאכ .תישממ 

ץוחמש םואל ינב לולכל םג לוכיו הנידמה יבשותמ קלח קר לולכל לוכי ,תניימודמ 

תולובג ,הירוטירט תלעב תיטרקנוק תושי רותב ,הנידמה םלוא ,הנידמה לש הירוטירטל 

.תישממ ,תישחומ ,תיטרקנוק איה - תניימודמ תויהל הלוכי הניא ,תרדגומ הייסולכואו 

הליהק ןיבל תיטרקנוקה ןתייסולכוא ןיב הפיפח ןיא תונידמה לש עירכמה בורב ןכל 
.תחא תימואל 

ךילהת איה ,תיטרקנוק הנידמ לש תידסומ תרגסמב תמייקתמה ,היטרקומדה ךכיפל 

ןיבל ןניב ךוויתו רושיג רשפאמה ,תוליהקו תוצובק ,םיטרפ לש תויוכז שומימ לש ימניד 

לש ימנידה .ריפוא .יטילופה בחרמה תבחרה ידי־לע הנידמה לש תישממ תוינידמ 

תויתרבח תוצובק יטילופה בחרמה ךותב ליכהל התלוכיב ןומט תניימודמה היטרקומדה 

רשפאמה אוה תמכסומו תדסוממ תרגסמב יטילופה בחרמה תבחרה .גוציי תועבותה תושדח 

חותיפ לש האצותכ םירצונה םיטקילפנוקה תא הכותב ליכהל ,רמולכ ,דקפתל היטרקומדל 

תועיבתו תושדח תויעב דימת םירצויש רויעו הריגה יכילהתו ריהמ יגולונכטו ילכלכ 

תא תושועש הלא ןה יכ היטרקומדל תוינויח תוגלפמה .(Maier, 1987)גוצייל תושדח 

הנבמה ןיבל הליהקה לש תיקפואה תוינויוושה ןיב ,יטרקנוקל ןיימודמה ןיב הרמהה 
.הנידמה לש יגרדמה 

הדעונ הנממ קלחל וא הייסולכואה לכל אלמ וא יקלח ןפואב יטילופה בחרמה תריגס 

הרבחה רשאכ רשפאתמש רבד ,תויוכז שומימ לש יטרקומדה ךילהתה תא ליבגהל 

ססבתמ יטרקומדה ךילהתה .הנידמל סחיב תימונוטוא הניא ,הקלח וא הלוכ ,תיחרזאה 

תחיתפ ידי־לע ןשממלו תוליהק ןיימדל ןתינ הבש השימג תידסומ תרגסמ תיינב ידי־לע 

תומרב - וזל וז תורושקה תונוש תומרב תשחרתמ םוקמה תחיתפ .ןליבשב יטילופ םוקמ 

תידסומ תרגסמב .יחרכה יגולונורכ רדסב אל ךא - תידסומהו תינוגראה ,תילמסה 

תונגראתמה תוליהקו תועונת ,תוצובק לש ןוימדה שומימ ןעמל קבאיהל ןתינ תיטרקומד 

לש םתליחתב .תויטילופ תותילע ידי־לע תודדועמו תואצמומ ,תומוזיה וא ןמצע תוחוכב 

יטילופה בחרמה ןמ ןתשלוח ללגב תודדומ תונוש תוצובק ויה היצזיטרקומדה יכילהת 

תימואלה הליהקהו תוחרזאה תונורקע םלוא .הווש תוחרזא לש ןורקיעה לע תתשומה 

הרשפא תיטרקומדה תידסומה תרגסמהו ,תויוכזה ןויווש תא ןיימדל ורשפא תינובירה 

חוכ תלעפהו חוכ סויג ,תונגראתה אלל יכ שיגדהל בושח .שומימל םיקבאמו תונגראתה 

בחרמה תא רוגסלו םירחאה לש תויוכזה תא לולשל איה םיטלושה לש הייטנה ,תודגנתה 

רסוחו םיפופכה יקבאמ לש האצות איה היטרקומדה .רגיתה־יארוקו םירחתמה לש יטילופה 

.(Rueschemeyer et ai., 1992) םנוצר תא ידדצ־דח ןפואב תופכל םיטלושה לש תלוכי 
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קחשמ־יללכ אוצמל ךרוצה לש הדלות אוה היטרקומדה לש ילמרופה ידסומה דמימה 

ךילהב הנידמה ןיבל ןניבו תונוש תוצובק ןיב םיטקילפנוק רותפל ורשפאיש םימכסומ 

םע דדומתהל ךרדה תאו תוחוכה־יסחי תא רידסמ היטרקומדה לש ילמרופה דמימה .םכסומ 

ןוטלש תוגלפמ ,תדסוממה תילמרופה תרגסמה תוכזב קר .םייתרבח םיטקילפנוקו םיחתמ 

ךותמ תאז תושוע ןה .היציזופואל ןוטלשה תא ריבעהל ,תוריחבב ןתסובת רחאל ,תולוכי 

אלל םלוא .(Przeworski, 1991) דיתעב ןוטלשל ןריזחהל היושעש הטישה תוביציב הנומא 

תועמשממו ןכותמ ןקורתהל לולע ידסומה־ילמרופה דצה ,תדמתמ הלועפו תונגראתה 

היטרקומדהש תנמ־לע ,ןכל .הלמה לש בזוכה ןבומב תניימודמ היטרקומדל ךפהילו 

ךותב ימניד ןפואב תויוכז שממלו םיטקילפנוק ליכהל תלגוסמ היהת ,רמולכ ,דקפתת 

לש תויוכז תבחרה ידי־לע ןיב ,תונתשהל תלגוסמ תויהל תבייח איה ,תדסוממ תרגסמ 

הרבחה ןיבל תיטילופה תכרעמה ןיב םוחיתה תבחרה ידי־לע ןיבו תושדח תוצובק 

תמיוסמ הדימ רוציל תדסוממה תלוכיה אוה םייטרקומד םיכילהת דחיימש המ .תיחרזאה 

תיתנידמה תיגרדמה תוכמסה ןיבל תוילכלכו תויתוברת ,תויתרבח תורומת ןיב םואית לש 

תוביסמש ןיב ,תמגפנ וז תלוכי רשאכ .ךוותמה יטילופה בחרמב תורומת תועצמאב 

תא אטבלו גצייל יטרקומדה רטשמה לש תלוכיה ,תוילרוטקנוינוק וא תוינבמ ,תוידסומ 

.תמגפנ ,םיחתמה תא ליכהל ךכ ידי־לעו ,תיחרזאה הרבחה 

תיינב לש ךילהתל ליבקמב תינרדומה היטרקומדה החתפתה ירוטסיה ןפואב 

תדה לש םתוכמס תוררופתה חכונל ןוטלשל היצמיטיגל תתל ךרוצלו םואלה־תונידמ 

העיפוה תוימואלה .תיאקירמא־ןופצה וא תיתפרצה ,תילגנאה הסרגבש ןיב ,היכרנומהו 

תונוביר ,רמולכ ,הנידמב תונובירה תא המצעל תעבותה תרגסמכו תוירדילוסל סיסבכ 

דוסיב היה תוטלושה תותילעה דגנ םינומהה סויגב ךרוצה .ךלמה תונוביר םוקמב םעה 

םג ןכ ,תניימודמ איה תוימואלהש םשכ ,וז הניחבמ .דחאכ היטרקומדהו תוימואלה 

תניימודמ איה תוימואלהש דועב םלוא .תניימודמ איה ,ןיימודמה םעל יוטיבכ ,היטרקומדה 

ךילהת ידי־לע תשממתמ הניאו תניימודמ קר תראשנ היטרקומדה םא ,התרדגה יפ־לע 

.בזכ אלא הניא איה ,דוסימו תונגראתה לש יטילופ 

תידסומה תרגסמהו ,םיקבאמו תונגראתה תועצמאב ישעמ שומימל תנתינ תוחרזאה 

תנתינ הניא היטרקומדה םא .תויוכזה שומימל קבאמה תא תרשפאמה וז איה תיטרקומדה 

המוד הניא הז הרקמב ןיימודמ לש תועמשמה יזא ,תניימודמ תראשנ אלא ,שומימל 

תועמשמ יכ ,בזכב רבודמ אלא - יטרקנוק־אל ,רמולכ - תוימואל לש הרקמב ותועמשמל 

לש ןיימודמה טביהה הז הרקמב .היצמיטיגלו הטילש יכרוצל היעטהו רקש איה ןיימודמה 

םיטקילפנוק תלכהלו תושדח תויוהזל יטילופ בחרמ תחיתפל שמשמ וניא היטרקומדה 

שממל תלוכיה ןיב ףצרב אלא ,הימוטוכידב רבודמ ןיא ,תוירוטסיה תועפותכ .םייתרבח 

,ירקש דמימ םג דימת שי שומימ־תב יכה היטרקומדב - בזכה ןיבל תויוכזה תא לעופב 

גשומה ןכ־לע .תויוכזה תא שממל תמיוסמ תלוכי דימת שי תבזוכ יכה היטרקומדבו 

לש שומימה תלוכי תא ימניד ןפואב תונחובה תולאשל ונתוא הנפמ "תניימודמ היטרקומד" 

רקחמל ילכ אוה הזככו ,יטילופה בחרמה לש ותוחיתפ תדימ תאו םיחרזאה תועיבת 

.יתרוקיב 

;תוחרזאה ןוימדב יד ןיא הנידמה תמרב ,תניימודמ דימת איה תימואל הליהקש דועב 

תוגלפמ ןיב דחוימה רשקה .תויוכזה תא שממל תישעמהו תינורקעה תלוכיה השורד 

דמימה ןיבל שומימ רשפאמה דמימה ןיב ןיימודמה לש וזה תויגשה לע ססובמ ןהיכמותל 
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טביהל םיכיישה םילמסו םיסותימ תועצמאב רוביצל תונופ תוגלפמה .אכדמהו ירקשה 

לש שומימה תדימ יפ־לע םג רתוי רחואמ טפשיהל תויושע ןה םלוא ,הליהקה לש ןיימודמה 

דמימה ןכ םא והז ."תוחטבה םויק" בורל יורקש המ ,םיעיבצמה לש תויוכזהו םיסרטניאה 

,חיטבהל לוכי יאקיטילופה :תניימודמה תיטרקומדה הקיטילופה לש ךוותמהו ימנידה 

חיש לע היונב הקיטילופה לכ הבש הנידמב .תוחטבהה ומייוק םא טופשל לוכי חרזאהו 

דוקפתב היעב שי ,תוריחב תומייקתמ םא םג ,שממל םג תלוכי ןיאו ילמס יגולותימ 

10.היטרקומדה 

רורב םוחית תריצי לש ןה האצותה אוה יטילופה בחרמה ,ןאכ תעצומה הרדגהה יפ־לע 

בחרמב .םהיניב רשגל ןוצרהו ךרוצה ,תלוכיה לש ןה ,הנידמה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב 

תונוש תוצובק סייגל תולגוסמה תויביטקלוק תויוהז תוניימודמו תואצמומ יטילופה 

לע חרכהב ססובמ יטילופה בחרמב חישה ןכל .תפתושמ תוהז לש השוחת רוצילו תונווגמו 

תויועמשמ םינוש תוצובקו םישנא יפלכ םיגציימו םימומע םה םעבטמש םילמסו םיסותימ 

םידדובמ תויביטקלוק תויוהז תונבל תרשפאמ תילמסה הפשה .תורתוס ףא םיתיעלו תונוש 

םנוימדו םתאצמה אלל תויביטקלוק תויוהזל חרכהב םיכפהנ ויה אלש תויתרבח תוצובקמו 

םזילופופל קר תינייפוא הנוכת וניא םיסותימבו םילמסב שומישה .תיטילופ תיליע ידי־לע 

אצמיי תויוכז שומימ לש יטרקומדה ךילהתה .ללכב יטילופה םוחתל אלא ,םזישפל וא 

ןויוושה לש שומימהו ךוויתה ינונגנמ רשאכ להקה לא הרישי היינפ רבעל הגיסנ ךילהתב 
לש הימונוטואה םוצמצב רבודמ .םילטובמ וא םישלחנ - תוגלפמהו תודסומה ־ יחרזאה 

.יטילופה בחרמה תריגסבו תיחרזאה הרבחה 

,תימנידל היטרקומדה תא ךפוהה אוה יטילופה בחרמה לש ןיימודמה יפואה אקווד 

ךילהת לכ ומכ ,היטרקומדה לש תוילמרופה תורגסמה תיינבה .ןמזה לכ הנתשמו תיכילהת 

תא חיטבהל םישקבמה ,הווהב םייטילופ תוחוכ לש ןזאמ לש האצות איה ,חוכ לש דוסימ 

תוברואה תונכסהמו היטרקומדה לש תוימנידה ןמ ששחה ךותמ אקווד דיתעב םחוכ תוביצי 

קחשמה־יללכ תא ילמרופ ןפואב םידסממ הווהב "םעה יגיצנ" ,רמולכ .דיתעב םהל 

יטרקומדה ךילהתה .דיתעב םחוכ רומיש תא חיטבהל ידכ םהיניע תואר יפל םייטרקומדה 

תחיתפ לש ךילהתו תוימניד רשפאל היד השימג היהת תידסומה תרגסמהש ךכב יולת 
.תושדח תויונגראתהלו תויוהזל יטילופ בחרמ 

םוחתב תוגלפמ ידי־לע םיכוותמ תיחרזאה הרבחה ןיבל הנידמה ןיב המצועה יסחי 

תונובה ןה תוגלפמה .הרבחה ךותב תונוש תוצובק ןיב םג תורשפמו תורשגמה ,יטילופה 

תעיבקו תושדח תויוהז תיינב ידי־לע ותוא תוביחרמו ןחבומה יטילופה םוחתה תא 
הרבחהמו הנידמהמ ותונחבומש ,ישילש דבור אוה יטילופה םוחתה .שדח םוי־רדס 

הנידמה תורירשמ תורענתהה .יטרקומד ךילהת לכל ינויחו ירקיע יאנת הווהמ תיחרזאה 

בחרמה רצונ םייתשה ןיבו ,הדגנ תיחרזאה הרבחה לש קבאמב תאטבתמ תירטירוטואה 

,םיטרפ לש םתוליעפ ידי־לע ,ךוותמו רשגמה ,ישילשה םוחתה לש ותיינב תא רשפאמש 

תורטמו תיביטקלוק תוהז תולעב תוליהק רוציל םישקבמ הלא .םינוגראו תוצובק 
.הנידמה תודסומ לעו תוינידמה לע רוביצה תכימת תועצמאב עיפשהל םיפאושו תופתושמ 

הרבחה ,הנידמה) םימוחתה תשולש לש ןחבומה םמויקש איה תיטרואיתה יתנעט 

שיש םירטשמ ןייפאל ונויסנב (O'Donnell (1994 לש "תיביטגלד היטרקומד" גשומה תא ואר 10 

.ןוטלשה לע ךכ־לכ הבר העפשה ןיא םיחרזאל םלוא תוריחב םהב 
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,דקפתמהו ימנידה הנבומב היטרקומדה שומימל יאנת אוה (יטילופה בחרמהו תיחרזאה 

תיטילופ שממל תלוכי דסוממ ןפואב םהב ןיאש םירטשמב .ילמרופה ןבומהמ לידבהל 

המכ םא םג ,העטמה ,בזוכה ןבומב תניימודמ איה היטרקומדה ,תויביטקלוק תויוהז 

.ילמרופ ןפואב םימייקתמ ,תוגלפמ יובירו תויתפוקת תוריחב ןוגכ ,םינויפא 

־תונב תוימניד תויטרקומד לש דוסימו ןוניכ לע תושקהל םילוכיש םיבר םימרוג םנשי 
:םהבש םיטלובה .שומימ 

תיחרזאה הרבחב תונוש תוצובקל תקפסמ הימונוטוא רדעהו ילכלכ חותיפ רסוח (1 

 (1992 ,.Barrington Moore, 1966; Rueschemeyer et al): הרבח ,הלא םיאנתב

וניא רושיגלו ךוויתל יטילופה בחרמהו ,תחמוצ הניא הנידמה לומ תדמועה תיחרזא 
.חתפנ 

םוחתה לש ותושבגתה ןמזב תוחרזאו םירורב תולובג תלעב הנידמ לש תרגסמ רדעה (2 

ןיבל הקיטילופה ןיב שוטשט רצונ הלא םיאנתב :(Linz <fe Stepan, 1996)יטילופה 

תיחרזאה הרבחה תא םיסייגמה ,אבצ הנושארבו שארב ,םייתנידמ תודסומ לש היינבה 

םינחבומ תויהל אל ןכמ־רחאל םיטונ הנידמה תודסומ םג .םהילא התוא םיפיפכמו 

.(Grinberg, 1993)יטילופה בחרמה לש הלאמ 

,תד ,עזג ןוגכ תופסונ תויתליהק תויוהז ןיבל םיילכלכ םיסרטניא ןיב הקיז לש המויק <3 

הרבח ןיב םוחיתה ,הז רשקהב :(Rueschemeyer et al., 1992) תוימואל וא תוינתא 

תוליהק לע ססובמה יטילופ חוכ תונבל תונויסנו ,לטבתמ הקיטילופה ןיבל תיחרזא 

ןונגנמו הקיטילופה ,הלכלכה ןיב היטרקומדל השורדה הדרפהה תא ענומ הלא 
.הנידמה 

ןויסינב םיבר םילושכמ לומ הליחתכלמ בצינ ילארשיה הרקמה יכ הארנ הז חכונל 

.תימניד תיטרקומד תרגסמ תונבל 

המוא ןיינב ןיבל היצזינולוק ןיב 

תא ובציעש םייזכרמ םיירוטסיה םירשקה השולש שיגדהל יוארה ןמ ןוידה תליחתב 

חתונש הז אוה ןושארה רשקהה :תימוקמה הייסולכואה םע שגפמה תאו הריגהה ךילהת 

תוצובק לש הלאל תומוד ויה םירגהמה לש תויעבה היפלש ,היצזינולוקה תשיג ידי־לע 

Kimmerling, 1983; Shafir,) הפוריאל ץוחמ בשייתהל ואציש םייפוריא םיבשייתמ 

חורבל םידוהיה ינומה וצלאנ ןהבש תודחוימה תוביסנל סחייתמ ינשה רשקהה 11;(1989 

הדבוע ,הפוריא חרזמב תוימואלה תוטשפתה םע תוינעזג תופידר חכונל ,הפוריאמ 

תא ןיימדל העייסו תוימואל תועונת ןתואל תומדיהל םיינויצה םיליעפה תא הנברדש 

,ישילשה ירוטסיהה רשקהה :(1989 ,אריפש 'י :1995 ,להנרטש) םתמגוד םואלכ םידוהיה 

םירגהמה .תובשייתהה רוזיא לש וינייפאמלו הפוקתל סחייתמ ,תדחוימ תובישח לעב 

בלתשהל רבכ ולחה ץראה יבשות ךא ,שעותמ־יתלב רוזיאל םנמוא ואב םייפוריאה 

.Ram, 1995 :ואר ,היצזינולוקה תשיגב יתיצמת ןוידל 11 
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ןהבש תורבחל תיסחי תוהובג הלכשהו רויע תומר ילעב ויהו תימלועה קושה־תלכלכב 

,לדגמו גגילרמיק ;1991 ,רצמ) הילרטסואבו הקירפאב ,הקירמאב םיפוריא ובשייתה 

תריצי לש החלצהה תנבהל ןה הבחר תירוטסיה הנומת לבקל יוארה ןמ ,ךכיפל .(1999 

ינייפאמ תנבהל ןה ,םייפוריא־חרזמה םיידוהיה םירגהמה ברקמ תניימודמ תימואל הליהק 

12.תוימוקמה תויסולכואה םע טקילפנוקה 

ץוחמו שועיתה ינפל שחרתה םיברעל םידוהי ןיב תומיעה בצעמו ןושארה עגמה 

.עקרקה לע הדובעהו תולעבה ביבס בסנו םיירפכה םירוזיאב שחרתה אוה - םירעל 

דסימש ןגראמה ןורקיעהו ,תירבע הדובע היה למסה ,הדובע לע ויה םינושארה םיקבאמה 

יוטיב היה אל הז ןורקיע .םזיביטקלוקה היה םואלה־תנידמ ןיינב לש היגטרטסאה תא 

ילעבו םייברעה םיחלפה םע קבאמב היגטרטסאכ שבוג אלא ,תינויווש הרבח לש הניינבל 

תועקרק לע תידוהיה הטילשה תחטבהל םזינכמב שמיש םזיביטקלוקה .םיידוהיה תועקרקה 

רשק אלל םידוהי ידי־לע ןדוביעו םואלה תולעבל ןתריסמ ידי־לע ישפוחה קושב ושכרנש 

Shafir, 1989; Kimmerling).13, 1983)יטסילטיפקה חוורה ילוקישל 

"ןורתפה" ;תינוחטב היעבכ "היינשה היילעה" ןמזב דוע רדגוה יתובשייתהה קבאמה 

רחואמו הרימש ךרוצל הליחת) תובשייתהב תויאבצ תודיחי בוליש ידי־לע בצוע היעבל 

תולובג לש םתבחרה ךילהתו תויאבצה תודיחיה תמקהש תויה .<ח"מלפה תרגסמב רתוי 

היה ,תינויצה הדובעה תעונת לש התגהנה תחתו לארשי־תנידמ ןוניכ ינפל השענ םואלה 

,רזעילא־ןב) תובשייתה לש יטסיביטקלוקה ןורקיעה םע בלושמ ינוחטבה ןגראמה ןורקיעה 

תותילעל ועייס םייתיישעת־םורטה םיאנתב המדאה לע םיקבאמה .(1997 ,פמק ;1995 

קבאמה סיסב לע תימואל הליהק ןיימדל הדובעה תעונת לש המואה תונוב תויטילופה 

הנטק טועימ תצובק םתויה תורמל ,דבלב םיידוהי םיבשות ויח םהבש םיירפכה םיבושייב 

.תולודגה םירעה יבשות לש הצובקה תמועל 

לש תינוחטבה־תיטסיביטלוקה היגטרטסאה לש תידעלבה הטילשל ירקיעה רגתאה 

תובשייתההו רויעה ,קושה־תלכלכ לש םתוחתפתהמ עבנ המואה יוניב לע הדובעה תעונת 
סייגל דציכ התיה הדובעה תעונת לש תותילעה לש היעבה .תולודגה תויברעה םירעב 

,תולדגו תוכלוהה תוברועמה םירעה יבשות ינוניבה דמעמה ינב ,םידוהי םתוא תיטילופ 

םירוזיאב "הרוהטה תינתאה" תובשייתהה סיסב לע ןיימודש ימואלה ביטקלוקה ךות לא 

םייטסיביטקלוקה םיבשייתמה לש םאוב ינפל ץראב ויחש םידוהיהש דועב 14.םיירפכה 

םלוא ,תיברעה הייסולכואה םע אוה ימואלה "ונחנא"ה תא שבגמה יזכרמה טקילפנוקה יכ ןבומ 12 

תויסולכואה םע םהיגיהנמו םייפוריא־חרזמה םיבשייתמה לש טקילפנוקה תא םג תוארל ןיינעמ 

תופש ורבידו ,תימואל הקיז אלו ,תודהיל תיתד הקיז תולעב ויהש ,תוידוהיה תוימוקמה 

יזכרמ קלח אוה ילושל "ןשיה בושייה" הנוכש המ לש ותכיפה ךילהת .ונידלו שידיי - "תויתולג" 

.ןיימודמה ירבעה םואלה לש ותיינבה ךילהתב 

הקיטילופה לש ןגראמ ןורקיעכ םזיביטקלוקה לע םידמוע (1975) אריפשו (1995) להנרטש 13 

םימרוגל אלא ,םייברעה םיחלפה םע קבאמל ותוא רשוק וניא םהלש רבסהה םלוא ,תילארשיה 

הקיזה לע עיבצהל ךרוצה שחמומ הז רמאמב .יתוברתה־יגולואידיאה םוחתב רקיעב ,םיידוהי־"טינפ" 

.םיברעה םע יתובשייתהה שגפמה לא 

.(1993) ריפשמ חוקל "הרוהט תינתא תובשייתה" יוטיבה 14 
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ינמיס תחת) םיד םיימואל וא םיינרדומ ויה אלש םושמ תיטילופ ולספנ <1904 תנשב) 

תינרדומ־אל תימדת קיבדהל השק היה ,("הנושארה היילעה"ו "ןשיה בושייה" לש יוהיזה 

"תישימח"ו "תיעיבר" ונוכש תוילעה לש םיינוריעה םייפוריאה םירגהמל תימואל־אלו 

תוטלושה ,תוינוחטבהו תויטסיביטקלוקה תותילעה ורמשי דציכ 15.(1924 תנשב לחה) 

,םירעה יבשייתמ לע ,הב הדובעהו עקרקה לע קבאמה תא תולהנמו תירפכה תובשייתהב 

םניאו תיברעה הייסולכואה םע קודה עגמ םימייקמה םילעופהו םינגרובה ,ינוניבה דמעמה 

ןיבל המואה ןיינב ןיב חתמה ,רמולכ ?תואלקחב ומכ התיא טקילפנוקב חרכהב םייוצמ 

אלו ,םיירפכה םירוזיאב עקרקה לע ךוסכסל ודוסיב רושק ימואלה טקיורפב היטרקומדה 

תיחרזאה הרבחה לש הנוגרא תא םידדועמה ,םירעב שועיתו ילכלכ חותיפ יכילהתל 

רחסמה תוחתפתה ,רויעה לע הבוגתכ .םיינתא וא םייתד ראתמ־יווק יפל אקווד־ואל 

ןורקיעה תא םישולשה תונשב תוחתפמ םואלה־תנידמ תא תונובה תותילעה ,שועיתהו 

ןורקע - עקרקה לע תומיעל ףופככ המואה לש יוניבה ךילהת תא דסממה ישילשה ןגראמה 

.תימואלה תודחאה 

לרב יפ־לע ,"דבועה םעה" ןוניכ וא ,ןוירוג־ק יפ־לע ,"םעל דמעממ" רבעמה והז 

רבשמה לע תילרוטקנוינוק הבוגתב רבודמ .(1980 ,אריפש 'א ;1974 ,ןוירוג־ןב) ןוסלנצכ 

היגטרטסא תרצוי איה ךא ,םירעב תיעיברה היילעה לש הטילקה יישק בקע רצונש ילכלכה 

יוטיב ידיל האב איהו ,המואה יוניבב יזכרמה םרוגל הדובעה תעונת לש התכיפה הזכרמבש 

םיימואלה תודסומב הנוטלש תא שבגל התחלצהבו 1930 תנשב י"אפמ תמקהב יטילופ 

לש יטילופה ךלהמה אוה הזה ךלהמה .(1977 ,קסילו ץיבורוה) םישולשה תונש תליחתב 

תודחאה לש השוריפ תילמסה המרבשכ ,םירעב םיידוהיה םיבשייתמה לע הטילשה תיינב 

רפכהו ריעה יבשייתמ ןיב אל ,םיידוהי םיבשייתמ ןיב םיסרטניא ידוגינ ןיאש אוה תימואלה 

השוריפ תימואלה תודחאה .<1995 ,להנרטש) תונגרובו םילעופ לש תודמעמ ןיב אל םגו 

ןיב םוחיתה שוטשטו עקרקה לע םיברעה םע תומיעל םיידוהיה םירעה יבשות לש םתפפכה 

תילמסה המרב 16.םיידוהיה םייאבצהו םייתנידמה תודסומהו הקיטילופה ,תיחרזאה הרבחה 

ידכ ךות ,תדבועה תובשייתהלו תויצולחל ,עקרקה לע קבאמל תופידע הנתינ 
ינוניבה דמעמה לש ןה םיידמעמה םיסרטניאה לשו תינוריעה היווהה לש היצמיטיגל־הד 

םיסרטניאו תוצובק לש םיילאיצנטופ םירצויכ ,םירעב םילעופה דמעמ לש ןה הובגהו 

ללשנ ךכ ידכ ךות .המוא יוניבב תלבחמה תימונוטוא תיחרזא הרבח חתפל "םילולע"ש 

תודסומל הפפכוה איהו ,ריעה ייחל ךכ־לכ תינייפואה ,תירוביצה הריפסה לש םוקמה 
.םואלה־תנידמ ינוב םיימואלהו םייטילופה 

תינגרוב תיחרזא הרבח רדעה לש העפותה לע ותדובע ךלהמ לכב דמוע אריפש 

םירגהמה לש ךומנה םרפסמל קר םצמטצמ ורבסה םלוא ,י"אפמ יגיהנמ לש תונטלתשהו 

הדובעה תעונת לש הישאר לש תיקיוושלובה תוברתלו לודגה ןוהה ילעב ברקמ 

תא הריבסמה תירקיעה הדוקנה ,יתעד תוינעל ,םלוא .<א1984 ,1977 ,1975 ,אריפש 'י) 

לש םיאנתב םואל־תנידמ תונבל ןוצרה ־ ינוחטבה םזיביטקלוקה לש תויטננימודה 

רבסהה והז ,יתנעטל .וחותינמ קלח ללכ הניא - םיברעה םע תברועמ תינוריע תובשייתה 

.1973 ,ידעלג ואר ,תיטילופה הגהנהה םע היסחיו תיטסיביטקלוק־אלה הריגהה רואיתל 15 

.(סופדב) ריפואו דלפ ואר ,תיחרזא הרבח ןיבל הנידמ ןיב םיסחיה לע 16 
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תותילעה לש ןכ־לכ תיזוכירה הטילשלו םירעה לש יטילופה ןמוקימ תלילשל ירקיעה 

תא לטבמ תימואלה תודחאה לש ןגראמה ןורקיעה .הדובעה תעונת לש תויטילופה 

,"םיינרמוח" הלא יכ ,םיטרפו תוצובק ,תודמעמ לש םיילכלכה םיסרטניאה 

םישקמו המוא םינוב םניא ,תורחא םילימב וא ,"םייטסינוינוי־דיירט"ו "םייטסירלוקיטרפ" 

תוחתפתהו תינוריעה תובשייתהה ,רמולכ .תיצולח תובשייתהו היילע תטילק לע 

םע ומילשה רשאכ קר תיטילופה תיליעה ידי־לע םיימיטיגלכ ורדגוה רחסמהו היישעתה 

יטננימודה יטילופה םרוגכ ,םיירפכה םירוזיאב עקרקה לע קבאמה לש ינומגהה סוטטסה 

יפואה .םמיע ךוסכסב היוצמו םיברעה ןמ תלדובמה תניימודמ תימואל הליהק הנובש 

,המואה יוניבל ישוקו רגתאכ ,ופי-ביבא־לתו הפיח ,םילשורי לש ברועמה יברעה־ידוהיה 

םיבשייתמהש יטמגידרפ ןפואב ירוירפ־א תוחינמש תושיג ןתוא לש ןהיניעמ םלענ 

;1975 ,אריפש 'י ;1977 ,קסילו ץיבורוה ;1967 ,טדטשנזייא) דרפומ םואל םה םיידוהיה 

תונדש תויתרוקיבה תושיגה לש ןהיניעמ םג םלענ הז טביה ךא .(1995 ,להנרטש 

ןיינב לש היגטרטסאה תאו עקרקה לע ךוסכסה תא תושיגדמה ,תינויצה היצזינולוקב 

.(Kimmerling, 1983,1989; Shafir, 1989) םואלה תטילשב םייטסיביטקלוק םיבושיי 

םיברועמל םיכפהנ םיבושייהש קר הניא רויעה ךילהתבו תינוריעה תובשייתהב היעבה 

 (mutually interpenetrated), וא ,דחי םיקסע םישוע םייברעו םיידוהי םירחוס רשאכש אלא

תדרפנה תניימודמה תירבעה הליהקה תיינבה תא ןכסמ רבדה ,דחי םידבוע םילעופשכ 

הרבח םירצוי םירעב םיפתושמה םייחה .דסמלו ןיימדל הלמע תיטילופה תיליעהש 
תעונת לש תיטילופה תיליעה םלוא .תוימנידו תובכרומ ,תוינוג־בר תויוהז - תיחרזא 

הנידמה ןיבל תיברעה־תידוהיה תינוריעה תיחרזאה הרבחה ןיב ךוותל השקיב אל הדובעה 

לע טולשל הרטמב תניימודמ תידוהי הליהק רוציל השקיב איה ,ךפיהל ;תילאינולוקה 

,םיברעה תא רידהל ןכ םא איה הרטמה .םיברעה ןמ דרפנב הנידמ םיקהלו םירעב םידוהיה 

,1948 תנשב ,רבד לש ופוסבו ,יטילופה בחרמה ןמ ןה תניימודמה תימואלה הליהקהמ ןה 

ויה תירבעה הדובעהו עקרקה לע קבאמה ,תויצולחה .יזיפה בחרמה ןמ םג ורדוה םה 

ןוגראל םייטילופה תונורקעה םה תימואלה תודחאהו םזינוחטבה ,םזיביטקלוקה .למסה 

הלועפה־ףותיש לש תוריזה .םיברעה ןמ הרואכל תדרפומה ,תניימודמה תירבעה הליהקה 

Lockman, ;1995 ,גרבנירג) היצטפואוק ורבע וא הדיצה וקחדנ ילפיצינומהו ילכלכה 

 1996 ,1996; Bernstein>. ןמ דרפנב המצע תא תניימדמה ,תימואלה הליהקה לש היוניכ

ןה זמרמה תועמשמ־ בר גשומ ־ "בושייה" היה ,לארשי־ תנידמ ןוניכ ינפל הפוקתב םיברעה 

.תובשייתהה ךילהת לע ןה הלוגב תוידוהיה תוליהקה לש תיביטקלוקה תוהזה לע 

םייטילופ םיבחרמ תחיתפ לש םיכילהת :תידוהיה הנידמה ןוניכ 
םתריגסו 

תא ולטיבש םייטילופ םיכילהת ודסמתה תיטירבה תירוטדנמה הנידמה תפוקתב 

םיסרטניא לש רושיגהו ךוויתה וב םימייקתמש םוחתכ ,יטילופה בחרמה לש ןחבומה ומוקימ 

םע םלוא .הנידמ ןנוכלו תירבע הליהק ןיימדל ץמאמה תבוטל ,םייתצובקו םיירלוקיטרפ 

תומגמ ילעב םייטילופ םיכילהתב הנייפאתהש השדח הפוקת החתפנ לארשי־תנידמ תמקה 
.תודגונמ 
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תא ףיפכהל ןוצרה תא לטיב אלש דבלב וז אל לארשי־תנידמ ןוניכ ,דחא דצמ 

.ותוא קזיח ףא אלא ,םואלה־תנידמ לש יוניבה ךילהתל תיחרזאה הרבחהו הקיטילופה 

תגלפמב ,הנידמב הטלשש תינגומוה תיליע ידיב הרידא המצוע זוכיר רשפא הנידמה ןוניכ 

בורבו ,תידוהיה תונכוסהו תורדתסהה ןוגכ ,םייתנידמךיעמ תודסומב ,אבצב ,ןוטלשה 

.םהב הרבחה לש תולת תריצי ידכ ךות ,תיתורדתסההו תירוביצה תילכלכה תוליעפה 

ךכל הביסה התיה ןוטלשה תגלפמל סחיב םיימונוטוא חוכ ידקומ שבגל תלוכיה רסוח 

.דבלב תילמרופ ,דתיה תילארשיה היטרקומדה ,(1996) אריפש יניעבש 

חרזא תויוכז איה ףא הלביק הנידמה תולובגב הרתונש תיברעה הייסולכואה 

התנבנ איה תילמסה המרבו ;ימיטיגלה יטילופה בחרמל ץוחמ התנבנ איה ךא ,תוילמרופ 

ךלהמב ישממ ןפואב ואצוהש הלא)"ינוציחה" ביואה םע תוהדזהל לולעה "ימינפ ביוא"כ 

הפפכו,דו (יפרגואיגה בחרמה ןמ םג אלא ,יטילופה בחרמה ןמ קר אל תואמצעה תמחלמ 

17,לארשי לש םינמאנה םיחרזאה ויה אבצב םיתרשמה .<1985 ,קיטסול) יאבצ לשממל 

םייברעה םיטילפה לש םתביש דגנ קבאמלו רוסיאל ליבקמב .תידוהיכ הרדגוה הנידמהו 

קוח" תרגסמבש םיידוהי םירגהמ לש םוצע םרז הנידמל סנכנ (1996 ,םירומ) םהיתבל 
.םיחרזאל תידיימ וכפהנ - ידוהי לכ לש תוכזכ תידוהיה הריגהה תא רידגמה - "תובשה 

לע תובשייתהו אבצב תוריש לש תוימואלה תומישמל םיידוהיה םיחרזאה וסייוג ךכיפל 

.לובגל רבעמש םייברעה םהילעב ידי־לע "השוטנ"כ הרדגוהש עקרקה 

הפיפכהו ילסרווינואה תוחרזאה ןורקעב םנמוא העגפ תידוהי הנידמכ הנידמה תרדגה 

תיזכרמה הדוקנה םלוא ,תילרבילה היטרקומדה תא דגונה ןורקיעל םייברעה םיחרזאה תא 

הרבחה םג הפפכוה ,1948 תנשב ,תירוטסיה הערכה התואבש איה דדחל ינוצרבש 

םע הנבומ ךוסכסלו תוחרזאה לשו הנידמה לש תיתד הרדגהל תידוהיה תיחרזאה 

הפכנ לארשי־תגידמ לש ןנוכמה עוריאב 18.הנידמה תולובג ךותבש תיברעה הייסולכואה 

.םייברעה םיחרזאה םע ךוסכסב תויהלו םתד יפ־לע םירדגומ תויהל םיידוהיה היחרזא לע 

,ויתומישמו םואלה תא הרידגמה תוגיהנמל סחיב תונתייצל ועבתנ םיידוהיה םיחרזאה 

ךילהתל ופפכוה לכה ,רמולכ .דגנתהל וא אטבתהל םיינוגרא םילכ םהל ויהש ילבמ 

שוטשט ידכ ךותו הרבחהו הקיטילופה ,הנידמה ןיב הנחבה אלל ,םואלה־תגידמ לש הניינב 

הדובעה תעונת לש תינוליחה תיפוריא־חרזמה תיליעל רשפא הז רבד .םהיניב תולובגה 

.תיחרזאה הרבחה לש הימונוטואה תלילש ידכ ךות התטילש תא רמשל 

ןוניכ םע תויטרקומד־יטנאה תומגמה לש ןדוסימו ןתוקזחתה ףא־לע ,רחא דצמ םלוא 

,היצזיטרקומד לש ידגנ ןוויכב ולעפש םיכילהתו תומגמ חתפתהל ולחה ,לארשי־תנידמ 

ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב םוחיתה יכילהת .יטילופ בחרמ תחיתפו הנידמה לש החוכ ןוזיא 

תורחתה לש התובחרתהו התחימצ םעו שועיתה תובחרתה םע שחרתהל ולחה הנידמה 

םיוודב וא םיסקר'צ ,םיזורד ןוגכ םידוהי־אל לש תוצובק םיתרשמל ןבומכ ופרוצ רתוי רחואמ 17 

תויוהז תיינבה לש תורשפאה תא ררופל רקיעב דעוי הז ךלהמ םלוא ,(1990 ,קסילו ץיבורוה) 

אוה ,דז רשקהב יתועמשמה ךלהמה .לארשי־תגידמ ךותב םיברע לומ םידוהי לש תויביטקלוק 

.אבצב תורישל םיירצונהו םיימלסומה םיברעה לש םנומיז־יא 

תייעבמ יזכרמ קלחכ 1948 תנשב םואללו תדל הנידמה תפפכהב תוכיראב ןד (1996) אריפש 18 

םידוהי ןיב םיסחיה לש רשקהה ןמ קתונמב בוש תאז השוע אוה םלוא ,תילארשיה היטרקומדה 

."תידוהי־םינפ" היעבכ ,םיברעל 
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הלא לכ .(1988 ,גרבנירגו אריפש ,1993 ,גרבנירג) האלמ הקוסעת ורציש הדובעה־קושב 

הרזענש ,י"אפמ ידי־לע תטלשנו תננכותמ תיטסילטיפק הלכלכ חותיפ לש תוינידממ ועבנ 

םישוקיב ורציש (ברע תונידממ רקיעב) םוצע הריגה םרזבו הינמרגמ םייוציפבו םימולישב 

.הדובעלו םירצומל 

ינוניבה דמעמה םישישהו םישימחה תונש ךלהמב ושבגתהו וכלה הלא לכמ האצותכ 

תלוכי תולעב ויהש תיחרזאה הרבחה לש תוימונוטוא תוצובקכ םיינוריעה םילעופה דמעמו 

.י"אפמ לש הינומגהה תאו תיתילונומה הטילשה תא ורערעש תונגראתהו הלועפ 

ינונגנמ ושלחנ םהבש ןד שוג לש םילודגה םיינוריעה םיזכרמב וטלב הלא תויושבגתה 

תורח)"תויחרזאה" תוגלפמב הכימתה הבחרתה םיינוריעה םיזכרמב .י"אפמ לש הטילשה 

הטילשה וליאו ,(י"קמו הדובעה תודחא ,ם"פמ> "תוילעופה" תוגלפמבו (םילרבילו 

קרפב רומאכ ,ויהש תוירפירפבו םיירפכה םירוזיאב קר הרתונ י"אפמ לש תינומגהה 
לשו י"אפמ ישאר לש הטילשה תושלחיה .הנידמה ינונגנמב רתוי םייולת ,יטרואיתה 

שפוח לש תובחרתהב םג יוטיב ידיל האב אבצהו תורדתסהה לש םייתנידמה םידסממה 

קבאמה ,רמולכ .רודישה תושרל תואמצע תקנעה תוברל ,תרוקיבהו תונותיעה 

תיחרזאה הרבחה תפפכה לש תומגמה ןיב םייקתה םישישה תונש ךלהמב היצזיטרקומדל 

דמעמה לש תלוכיה תובחרתה ןיבל ,ןוטלשה תגלפמלו תורדתסהל ,אבצל ,הנידמל 
.תילכלכה החימצה תוכזב וז הטילשמ ררחתשהל םיינוריעה םיזכרמב םידבועהו ינוניבה 

לש ןתונגראתהב יוטיב ידיל האב י"אפמ לש הינומגהה תשלחה ,יטילופה בחרמב 

תודסומ לע הלש ידעלבה ןוטלשה דגנ ןימימו לאמשמ היצילאוקהו היציזופואה תוגלפמ 

היצזיטרקומדה תמגמלו י"אפמו הנידמה תודסומ לש םתושלחיהל םייוטיבה דחא .הנידמה 

שפוחל העיבתהו קושה־תלכלכ וז התיה הליחת .יאבצה לשממה לש ולוטיב ךילהת היה 

,(1966 ,תרופ־ןב) םיברעה לע תיאבצה הטילשה תשלחהל המרגש םידבועה לש תודיינה 

Barrington) רומ ןוטגנירב לש ותשיג יפ־לע היצזיטרקומדל ליבומה ךילהתל המודב 

 1966 ,Moore). איבהל ידכ י"אפמ דגנ לועפל לאמשמו ןימימ תוגלפמה ולחה רתוי רחואמ

הטילשו תולוק סויגל ילכ ותויה ללגב לארשי יחרזא לע יאבצה לשממה לש ולוטיב ידיל 

.(1985 ,קיטסול) אבצה לש הרואכל תויתכלממה תורמל י"אפמ לש 

תיחרזאה הרבחה לש תרבוגו תכלוהה הימונוטואהו קושה־תלכלכ לש םיצחלה לולכמ 

התטילשבש תיתנידמה תידסומה תכרעמה ךותלו י"אפמ ךותל םישימחה תונש ףוסמ ורדח 

םיקבאמו םייתעונתל םייתכלממ ןיב "םייגולואידיא" םיקבאמ ,םיירודךיב םיקבאמ תרוצב 

,רהוז־רב ;1982 ,יאני ;1993 ,גרבנירג) תורדתסההו הגלפמה ינונגנמ לומ היצזיטרקומדל 

תיבושייה תיזוכירה תיטילופה תכרעמה לש תולגתסה רבעל ופחד הלא םיקבאמ .(1977 

םעו תרדגומ תיחרזא הייסולכוא םע ,תולובג םע תינוביר הנידמ לש םישדחה םיאנתל 

יטילופה בחרמבו הנידמב י"אפמ לש תינומגהה הטילשב הלא םיקדס .תחתפתמ הלכלכ 

י"אפמ ךרעמה תמקהו י"פר לש גוליפה ידי־לע 1965 תנש תארקל ולישבה 
םייברעה םיחרזאה תונגראתה ,(ל"חג) םילרביל ־תורח שוג לש ותמקה ,הדובעה־תודחא 

בחרמ תריצי לש ךילהתל םייוטיב ויה הלא לכ .ח"קרל י"קמ ןיב גוליפהו דרא־לא תצובקב 

יטרקומדה םדיקפת תא אלמל םינוש םייטילופ םינוגרא לש ןויסינו ,ותבחרהו יטילופ 

תכפהנה ־ הווהתמה תיחרזאה הרבחה ןיב רושיגו ךווית ,םיסרטניא גוציי ידי־לע 

םימוחת םישענו םיכלוה םיידסומה היתולובגש הנידמה ןיבל ־ רתויו רתוי תימונוטואל 

.(Grinberg, 1993)יגוחטבה דסממה דחוימב ,יטילופה בחרמה תמועל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:04 UTC������������� 

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



לארשיב תניימודמ היטרקומד גרבנירג בל 228 

תוינבמ תולבגמ היטרקומדה תא שממל תלוכיל ויה 1967-1948 םינשבש יפ־לע־ףא 

הלא ינש ונזוא ,תידוהיכ הנידמה תרדגהו יאבצה לשממה תומדב ,תוחישק תוידסומו 

לעמו ,יחרזאה ןויוושה תא ןיימדל רשפאש ,הווש תוחרזא לש ילמרופה ןורקיעה ידי־לע 

לש תימונוטואה תונגראתהה תלוכי תא וקזיחש קושה־תלכלכ לש םיכילהתה ידי־לע לכה 

ומלבנ היצזיטרקומדה תומגמ ךא .םכותב םייברעה םיבשותה תא וליכהו תיחרזאה הרבחה 

לע שוביכה דוסימו המחלמה .1967 תנשב הנידמה תולובג לש םתבחרה תובקעב 

תוחרזאב תיתועמשמ העיגפל ומרג יאבצ ןוטלש תחת תיניתשלפה הייסולכואה 
תורטמל תידוהיה הרבחה סויג תאו תימואל־ ונתאה תוכיישה תא ושיגדהו תילסרווינואה 

.םיברעה לע הטילשה 

הינבהה זכרמל וריזחה שוביכה ידי־לע תוחרזאה שוטשטו הנידמה תולובג לש םתבחרה 

יוטיבכ ,תימואלה תודחאהו םזינוחטבה לש םינגראמה תונורקעה תא םואלה־תנידמ לש 

לכ זכרמבו ,השדחה תימינפה הינולוקה לומ לא תימואל־ונתאה הליהקה תא ןיימדל ךרוצל 

בוש ופיפכה ,תימואלה תודחאהו םזינוחטבה ,תונורקעה ינש .אבצה ־ הלאה םיכילהתה 
תונשב חתפיהל לחהש יטילופה בחרמה תא ורגסו תדלו םואלל תיחרזאה הרבחה תא 

ברע חתפיהל לחהש יטילופה בחרמה םצמטצה ךכמ האצותכ .הנידמה ןיבל הניב םישישה 

ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב תורשגמה תויטילופ תורגסמ תונבל יושע היהשו המחלמה 

בחרמה תריגסל ישחומ יוטיב .המצע הרבחה ךותב םידוגינה תא תוליכמהו הנידמה 

לכ לש דוחיאב ,המחלמה ברע תימואל תודחא תלשממ לש התמקהב תוארל ןתינ יטילופה 

םילרבילהו תורח לש תירבה תכיפהבו 1969 תנשב ךרעמב הדובעה תעונת לש תוגלפמה 

תא וביכרהש תוגלפמה תודמעב םיקומעה םילדבהה תורמל תאז ;העובק תיטילופ תרגסמל 

תויתרבח תויגוסב ןה "םיחטשה דיתע"ל סחיב תויטילופ תויגוסב ןה ,תוגלפמה ישוג ינש 

.(1985 ,ןילייב ;1989 ,אריפש 'י) תוילכלכו 

ןיב לובגה שוטשטל ליבקמב שחרתה הנידמל תיחרזאה הרבחה ןיב לובגה שוטשט 
תיטילופה תכרעמה ידי־לע ושטשוט אל הלא תולובג .שוביכה ירוזיאל לארשי־תנידמ 

תידסומ תוטשפתה לש תישעמ תוינידממ קלחכ אלא ,הערכהו יגטרטסא ןויד לש האצותכ 

םיינבמה םיאנתל "תידסומ תולגתסה" ןיעמ התיה תאז .תובשייתההו אבצה ,הנידמה לש 

וליאכ ,דתיה תיבחרמה תוטשפתהה .(1993 ,גרבנירג ;1985 ,תיזג) המחלמה הרציש 

,1948 תנש ינפל "דרפומה םואלה ןוימד" לש הפוקתב וכנחתהש הלאל הילאמ תנבומ 

החילצה תולובגה רדעהו תויסולכואה לש תישממה תידדהה הרידחה ףא־לע רשאכ 

,פמק> רפסה ירוזיא לא תטשפתמה תדרפנ הליהק לש יומיד רוציל תימואלה תוגיהנמה 

יתש לע טולשל תינמז־ובו דרפנה םואלה תא ןיימדל תלוכיה ,ךשמהב הארנש יפכ .(1991 

דחמ רשפאמה סקודרפ ,1967 תנש ירחא תוינידמה לש סקודרפה אוה תוברועמ תויסולכוא 

רתוי רחואמ רשפאמ אסיג ךדיאמו ,יטילופ ןובשחו־ןיד אלל תוטשפתה תוינידמ אסיג 
.רחאה םואלל יטילופ בחרמ חותפלו סייפתהל 

ובצועש ,תימואל תודחאו ןוחטיב לש םינגראמה תונורקעה לע ףסונ ,רוכזכ ,םלוא 

אל בושח ישילש ןורקיע םג היה ,1948 תנש ינפל הפוקתב םואלה־תנידמ ןיינב ךרוצל 

1967 תנש ירחא .יטסיביטקלוקה יתובשייתהה ןורקיעה אוהו ,םהמ יזכרמ ףא ילואו ,תוחפ 

,"תדבועה תובשייתהה" תועונת תועצמאב ,הדובעה תעונת לש תוגיהנמה םנמוא התסינ 

חילצה אל הז ןויסינ םלוא ,תולובגה תצירפל יטסיביטקלוקה יתובשייתהה ףחדה תא שדחל 

.תיטירבה תילאינולוקה הפוקתה תא ונייפאש הנומאו תובהלתה התוא ןמז ךרואל רוציל 
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יפולח ןגראמ ןורקיע ןמתסהל לחה תיטסיביטקלוקה תובשייתהה ךותב ימינפ ףחד רדעהב 

ןוחטיבה תונורקע תא םילשהשו 1967 תנש ירחא ורצונש םישדחה םיאנתה תא םלהש 

רושקה תיתד־תיחישמ תובשייתה לש ןגראמה ןורקיעל הנווכה .תימואלה תודחאהו 
שוביכה ירוזיא לכל תובשייתהה תבחרהב התאר וז תויחישמ .תימואלה־תיתדה העונתל 

;1986 ,קצנירפש ,1997 ,יקציבר)וזכרמב תדמוע תונויצהש הלואג ךילהת לש המשגה 

.(1987 ,ןרא 
הרשפאו שוביכה יחטש לכ לע הטילשל היצמיטיגל הנתנ תימואלה־תיתדה תויחישמה 

לש המורתל המודב ,תיגולואידיא הנומא ךותמ תאז םישועה םיבהלנ םיבשייתמ לש סויג 

םזיביטקלוקה לש ותפלחה ךילהת .ןכ ינפל יטסילאיצוסה־ינויצה םזיביטקלוקה 

שוג לש םתמקה םע לחה אוה ;יתגרדה היה תימואלה־תיתדה תויחישמב יתובשייתהה 

יקלח לכב תובשייתהה תבחרהל קבאמהו םינומא שוג תמקה םע ךשמנו עברא־תירקו ןויצע 

1977 תוריחבב אלמ יטילופ יוטיב ידיל האב המגמה .םירופיכה־םוי תמחלמ ירחא ץראה 

םע תיטילופ תירבל וז הגלפמ תרבעה ,ל"דפמה לע "םיריעצה" תצובק תוטלתשה םע 

.הנש התואב תוריחבב םיטדנמ רשע־םינש תלבקו דוכילה 

לש תילמרופה הרדגהה ןיב הריתסה תא התמצוע אולמב תוביצמ 1977 תוריחב 

בחרמ תחיתפ לש תיכילהתה הרדגהה ןיבל ,תוריחב ידי־לע ןוטלש יפוליח ,היטרקומדה 

לש ךילהת לע דיעמ 1977 תנשב ךפהמה ,הרואכל .תיחרזאה הרבחל הנידמה ןיב יטילופ 

םוקמה תא הנפמ םינש עבראו םיעברא ךשמב ןוטלשה תגלפמ רשאכ ,היצזיטרקומד 

ןכא ךכב ויה םימיוסמ םינבומבו ,הרקש המ ןכא הז תילמרופה המרב .תישארה היציזופואל 

שחרתמ רבדה םלוא .םידוהיה ןיב ןוטלשה לע תורחתל בחרמה תחיתפ לש םיטביה 

ןורקיעה םשב תיניתשלפה הייסולכואה לש תויוכזה תא לולשל המגמה קוזיח םע תינמז־וב 

תבחרה ידי־לע רתוי דוע ושטשוט לארשי־תנידמ לש היתולובג .ימואלה־יתדה יחישמה 

התועמשמב היטרקומדה תא םיליבגמה םיטביה םה הלא לכ .תידוהיה תובשייתהה 

תימואל הליהקל המוד לארשיב היטרקומדה .יטילופה בחרמה תריגס ידי־לע תיכילהתה 

ינבמ ןפואב המסחנ היטרקומדה תא שממל תלוכיה .ןוימדב תמייק איה - הנידמל אל ךא 

יבגל אל ךא ,שוביכה ירוזיאב יאבצ לשממב הנותנה תיניתשלפה הייסולכואה יבגל ידסומו 

םיבר םירושימב לארשי־תנידמ לש םייברעה םיחרזאה יבגל הלבגוהו ,םש םידוהיה 

 (1997 ,1992 ,Yiftachel). איה יכ ,העגפנ תידוהיה הרבחה לש הימונוטואה םג םלוא

םייברעה םיחרזאה ןמ התוא גליפש המ ,םיניתשלפה לע תיאבצה הטילשה תורטמל הסיוג 

לש םיניימודמה היתולובג ךותב תיברע־תידוהי תיחרזא הרבח לש התורצוויה ענמו 

תיחרזאה הרבחה ןיב ךוותל תיטילופה תכרעמה השרדנ אל הלא םיאנתב .לארשי־תנידמ 

הנידמל תונמאנ סויג לש םירחתמ םיסותימ גיצהל אלא ,הנידמה ןיבל תימונוטואה 

ןויד םג םיווהמ םניאו םיחרזא תוצובק לש םיסרטניא םיכוותמ וא םיגציימ םניאש ,תידוהיה 

.(1996 ,1989 ,אריפש 'י> הנידמה לש תויזכרמה תויגוסב םייניינע הערכהו 

ימואלה ךוסכסהו ןימי-לאמש 

הנידמה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב םוחיתה ,1967 ינויב הדסונש השדחה הנידמב 

ןיבל םילארשי־םידוהי ןיב ,תוימואל־ונתא תוליהק ןיב אוה יזכרמה חוכה קבאמ ,שטשוטמ 
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תוחרזאה ןיב הקיזה תא םילטבמ םירורב־אלה הנידמה תולובגו ,םיניתשלפ־םיברע 

היטרקומדה תא שממל רשפא־יא הלא םיאנתב .(1999 ,לאחתפי) הנידמה לש הירוטירטל 

לש הטילש ילכל תכפהנ וז םג יכ ,תילכלכ החימצ שי םא םג יטילופ בחרמ תחיתפ ידי־לע 

תינבמו תידסומ הלבגמ ליטמ שוביכה .תיטננימודה תימואל־וגתאה הצובקה לשו הנידמה 

ןבומכ ןוכנ רבדה .ותבחרהל ןה יטילופ בחרמ תריציל ןה תיחרכהה תידסומה תושימגה לע 

תומישמל םיסיוגמה םידוהיה יבגל םג ךכ יכ איה יתנעט םלוא ,םיניתשלפה יבגל 
ירוזיאב תיניתשלפה הייסולכואה לש הדמעמ .תמצמטצמ םהלש הימונוטואה - שוביכה 

רתויב רומחהו רישיה יוטיבה אוה ,תויצוביקו תויטרפ חרזא תויוכז תללושמה ,שוביכה 

ןעטש יפכ ,התנפ תילארשי־סינפה הקיטילופה םג ךא .יטרקומדה ךילהתה לע תולבגמל 

הערכהמו ןוידמ רתויו רתוי הקתנתהו םיסותימלו םילמסל ,וירקחמב קדצב אריפש 

םיסחיהו תדה ,תוברתה ,הרבחה ,הלכלכה ימוחתב תוטלובה היתויעבב םייטרקומד 

שוטשט לש חווטה־תכורא תועמשמל תיטילופה תכרעמה השחכתה לכל לעמ .םייתדעךיבה 

םישוגה וגיצה אל 1967 תנש ןמל ,רמולכ .תיניתשלפה תימינפה הינולוקה דוסימו לובגה 

אל ,תוינידמ לש תונוש תופולח ןיב הריחב תורשפא ילארשיה רוביצל םייתגלפמה 

.יטילופה בחרמה ןמ ואצוהו ושטשוט םינפהו ץוחה .םינפ־תוינידמב אלו ץוח־תוינידמב 

הטילשה ךשמהל סחיה - תיטילופה הפמה תא הרואכל תנגראמש הדיחיה היגוסב םג 

,םייומידה ןיב רשק היה אל - םייברעה םינכשה םע סייפתהל תורשפאהו "םיחטשה" לע 

,הדובעה תגלפמ :ןנוטלש ןמזב לעופב םתוינידמ ןיבל תוגלפמה לש םילמסהו םיסותימה 

וליאו ,1967 תנש ירחא שוביכה תא הדסימש וז ,דתיה ,לוכיבכ "תיטמגרפהו הנותמה" 

,םולש םכסה תרומת יניס לכ תא הריזחהש וז ,דתיה ,"האגהו תימואלה" ,דוכילה תלשממ 

לכ לע הימונוטוא םהל קינעהל הבייחתהו םיניתשלפה לש תוימיטיגלה תויוכזב הריכה 

תוריחב לש ילמרופה יטרקומדה קחשמה ,רמולכ .הזע־תעוצרו תיברעמה הדגה ירוזיא 

תיחרזא הרבח ןיב יטילופ בחרמ ןיא לבא ,םייק םילארשיל תונגראתה שפוחו תויתפוקת 

.םהיניב ךוותמכ דקפתמ וניא יטילופה םוחתה ןכ־לעו ,הנידמה ןיבל תימונוטוא 

הנידמ תולובגב תמייקתמ איה :תניימודמל הכפהנ המצע תילארשיה היטרקומדה 

םג לבא םינשיה תולובגה ךותב םירזופמ היחרזאו ,שומימל םינתינ םניאש םיניימודמ 

דוע לכ תיטרקומדה הנידמה לש קלחל ךפהיל םילוכי םניאש םישדחה תובשייתהה ירוזיאב 

תמייקמ איה ךא תונוביר תולובג הל שיש הנידמ וז .םיחרזאכ תויוכז םיללושמ םיניתשלפה 

תרחאה לע תחא תימואל־תינתא הצובק לש הטילש םע תימינפ הינולוק הכותב 

 .(Kimmerling, 1989; Yiftachel, 1997)

ונתנו תומייקה תוגלפמה לש םיסותימלו םילמסל וסייוג םיידוהיה לארשי יחרזא 

ןורקיעה .אבצל םתוסייגתהו תוריחבה םויב העבצה ידי־לע רצונש בצמל היצמיטיגל 

ןיב םוחית ענמ ,םיניתשלפה לע תילארשיה הטילשה תא חיטבהש אוה ןוחטיבה לש ןגראמה 

.ןהיניב תומחלנה תוימואלה תויביטקלוקה תויוהזה תא רציו הנידמל תיחרזא הרבח 
תולשהל ולכי ("םולשה הנחמ" םינוכמה) םיניתשלפל סחיב תוינרשפ תודמע ילעב םיחרזא 

תוכלשההמ םלעתהלו ־ 1967 תולובגבש תניימודמה היטרקומדה תועצמאב - םמצע תא 

.תימינפה הינולוקה לש תילכלכה תולתה תריציו יאבצה ןוטלשה ,תולחנתהה ישעמ לש 

תויתנידמ תומישמל םתוסייגתהו תיחרזאה הרבחה לש הימונוטואה לע רותיוול הרומתב 

,תילכלכ החימצ ,םייחה־תמרב היילע תומדב דואמ תוישממ תובטה םידוהיה ולביק 
.(1993 ,גרבנירג) םיניתשלפה תמועל תופדעהו הנגה ,תוידיסבוס 
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231 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

םידוהי <א) :םיגוס ינשמ ויה םינש ןתואב תידוהיה תיחרזאה האחמה תויוצרפתה 

הלאל תווש תוילכלכ תובטה ולביק אלש ךכב םילפומ ושיגרהש םיילאירפירפ םייחרזמ 

תימואל־ונתאה הליהקהמ קלח םתויה תורמל ,הפוריא חרזמ יאצוי םידוהי ולביקש 

:(1979 ,ןייטשנרב) םילהואה תעונת וא םירוחשה םירתנפה תמגוד ־ תיטננימודה 

ךוסכסה תחצנה לש םימדה ריחמ יכ ושיגרהש םייניבה תודמעמ ינב םייזנכשא םידוהי <ב> 

תובקעב שדחה לאמשה ןוגכ - םייתמחלמ םיעוריא ירחא רקיעב ונגראתהו דואמ רקי 

תובקעב םולשה תועונתו םירופיכה־םוי תמחלמ תובקעב האחמה תועונת ,השתהה תמחלמ 

תיחרזא הרבח לש םיינושאר תונגראתה תונויסנ ויה הלא לכ .הדפיתניאהו ןונבל תמחלמ 

,םיילרוטקנוינוקו םיידיימ ,םיידרופס ויה םה ךא ,ןילופורטמה ירעב רקיעב ,תימונוטוא 

ןייפאמה ,לכה לעמ .םתוא בינהש רישיה ירוטסיהה עוריאל רבעמ דורשל וחילצה אלו 

,תושדח תויטילופ תויוהז תריציל שדח יטילופ בחרמ וחתפ אל ןהש אוה הלא תועונת 

.הקזחתה ףאו הניעב הרתונ ךרעמ/דוכיל תיגולותימה הרירבה לש הינומגההו 

ןוידה לע תכשמנ העפשה תולעבל תובשחנש תוירטנמלרפ־ץוח תועונת יתש אקווד 

תונויסנ םתואמ קלח ,ןאכ עצומה חותינה יפ־לע ,ןניא ,וישכע םולשו םינומא שוג ,ירוביצה 

םולשו םינומא שוג .הנידמה ןמ תיחרזאה הרבחה לש הימונוטוא ןעמל קבאיהל םיינושאר 

תידוהיה הרבחה תא םיפיפכמה םינגראמ תונורקע ינש ןיב תושגנתהל יוטיב ןה וישכע 

ןורקיעה :1967 תנש ןמל אבצהו םואלה תומישמל הרבחה סויגל סיסב וויהשו הנידמל 

תועונת יתש ןיב "להקה־תעד" לוציפ .יתדה־יחישמה יתובשייתהה ןורקיעהו ינוחטבה 

ינש ןיב תושגנתהה תא אטבמ ,"םייגולואידיאה לאמשהו ןימיה" תא תונמסמה ,הלא 

לכ לע תטלושה תדחוימה תידוהיה םואלה־תנידמ תא םינובה םינגראמה תונורקעה 

תא תורבוש ןניא תועונתה יתשש קר אל ,הלאכש רותב .םיניתשלפה לעו לארשיךרא 

הנידמל תועייסמ ןה אלא ,תויתנידמה תומישמל תידוהיה הרבחה לש הנתומ־ יתלבה סויגה 

תכרעמה לש דוקפתה רסוח חכונל תידוהיה הרבחה ןיבל הניב רשגל ישוקה לע רבגתהל 
.תיגולותימה תיטילופה 

תעינמבו תימואל־ונתאה תוהזה לש הינבהה רומישב אוה הזה רושיגה סופד לש ונורתי 

תיביטקלוקה תוהזה ,הברדא .הנממ םידדומה םייברעה םיחרזאל יטילופ בחרמ לש החיתפ 

,תועונתה יתש ןיב ירוביצה חוכיווה ידי־לע תרדגומו המוחת תידוהיה־תילארשיה 

תאזו :רחאה תמועל דחא ןגראמ ןורקיע תבוטל הנידמה לע תורישי עיפשהל תושקבמה 

תיחרזאה הרבחל הימונוטוא עובתל ילבמ ,םיידוהיה תדלו םואלל התופיפכב עוגפל ילבמ 

־יתלב תונוכנ תעבה ידכ ךות ךא ,תיגולותימה תיתגלפמה תכרעמה תא תונשל ילבמו 

םוקמ ןיא םייברעה םיחרזאלש דבלב וז אל .אבצהו םואלה תומישמל סייגתהל תינתומ 

םזינוחטבה לש םינגראמה תונורקעה ןיבו וישכע םולש ןיבל םינומא שוג ןיב יטילופ 

וא םייתרבח ,םיילכלכ םיסרטניאל הלא תועונתב םוקמ ןיא םג אלא ,תיתדה תויחישמהו 

.תיתד תויחישמ ןיבל ןוחטיב ןיב חוכיוול ץוחמ םייוצמה םירחא םייתוברת 

תיניתשלפה תודגנתהה :יטילופה בחרמה לש תשדוחמה הינבהה 

םולשה ךילהתו 

הנידמה ןיב םוחיתה תא שדחמ טטרשל לחהש ןושארה עוריאה ,דתיה ןונבל תמחלמ 
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המחלמ לכל תאצל הנידמה לש תוימיטיגלה תא הרערע איהש ךכב ,תיחרזאה הרבחה ןיבל 

ידכ ךות םיחומה םיחרזא לש תולודג תוצובק לש הבוגת הרציו הנתומ־יתלב ןפואב 

תרגסמב .(1994 ,ןמלה)ןונבלב תרשל םיברסמה םילייחה ויה םהיניב םיטלובהש ,המחלמה 

.ןונבל תמחלמ לש ירוטסיהה רשקהה לש םיטביה ינש ןייצל יוארה ןמ ןאכ עצומה חותינה 

תאצלו םיחרזא סייגל אבצה תוכמס לע חוכיו חתפתה הנושארלש אוה ןושארה טביהה 

תידוהיה הרבחב טולשל הנידמל רשפאש ינוחטבה ןגראמה ןורקיעב עגפש חוכיו ,המחלמל 

לש תרוקיבכ הדובעה תגלפמ ידי־לע המוזי הרוצב התשענ אל וז העיגפ .תודגנתה אלל 

דגנ הנגראתהש תיברעה־תידוהיה תיחרזאה הרבחה ןוויכמ אלא ,דוכילה לע היציזופואה 

רחואמ קרו וישכע םולש ןוגכ םינוגרא הליחת ,יולג ןפואב ,ופרטצה םהילאשו ,המחלמה 

19.הדובעה רתוי 

,רמולכ ,"תינוציח" םיניתשלפה דגנ המחלמה תויה אוה תוחפ אל בושחו ינש טביה 

לש םכחותמה םזינכמה .תניימודמה תיטרקומדה הנידמה לש םיבחרומה היתולובגל ץוחמ 

היצמיטיגל קינעהש אוה תבחרומה הנידמה ימוחתב םייניתשלפה םיברעה לש הלכה/הרדה 

ספתנש המ תרגסמב תיניתשלפה הייסולכואה דגנ ושענש יוכידו הילפא תולועפל 

,תניימודמה היטרקומדה לש םזינכמה .םיידוהיה םיחרזאה לש "ןוחטיבה לע הרימש"כ 

לש הטילשה ימוחת ךותב םיברעה לש יטילופה בחרמה תא יקלח וא אלמ ןפואב ללושה 

ךוסכס ,רמולכ ,ינוציחל ךפהנ תומיעה רשאכ אקווד ,ילסקודרפ ןפואב ,לעפ אל ,הנידמה 

הקפיס תניימודמה םואלה־תנידמ ,תורחא םילימב .תואבצ ןיב יסופיט יתנידמ־ימואל 

ךותבו שוביכה ירוזיאב םיניתשלפה לע תידוהיה הטילשל תטלחומ תוסייגתהו היצמיטיגל 

הנידמה תולובגל רבעמ םיידוהי תונברוקלו המחלמל אל ךא ,תינובירה לארשי־תנידמ 

תעכו ,ינוחטב םויאכ וספתנש תואבצ םע תונידמ דגנ ויה זא דע תומחלמה .תבחרומה 

םיספתנ םניא םהש יפ־לע־ףא ,לובגל רבעמ םיניתשלפה דגנ המחלמל אבצב םישמתשמ 

קלח יניעב תוחפל ,הנכסלו םויאל המצעב םואתפ הכפהנ המחלמה .ימויק םויאכ 

םתאחמ ןיב יטילופ ךווית שרדנו םיחרזאה לע םויאל הכפהנ הלשממה תוינידמ ,םיחרזאהמ 

.הנידמה ןיבל םתודגנתהו 

תולובג לש ינושארה טוטרשב יזכרמ םרוג התיה ןונבל תמחלמש יפ־לע־ףא םלוא 

לע ססבתהל הנידמה לש התלוכי לע עירכמ ןפואב העיפשהו) תיחרזא הרבח/הנידמ 

ומקש תועונתה ורזפתה ןונבלמ האיציה םע ,(1999 ,קינזר ואר ;דיתעב תיתמחלמ תוינידמ 

תואחמהו המחלמל תודגנתהה תורמל ,ךפיהל .הלא תומגמל יטילופ םוגרת היה אלו 

,תולודגה תויגולותימה תוגלפמה יתש ורמש 1984 תוריחבב ,ילכלכה רבשמה תורמלו 

תלשממב ןהיניב הלועפ־ףותישל החסונ השבגתהו ינומגהה ןדמעמ לע ,ךרעמהו דוכילה 

ןיעמ רצונ הפוקת התואב 20.תוריחבה רחאל המקוהש תינויצטורה תימואלה תודחאה 

,דאמ תנגפהב לחה ,םיידוהי דצל םייברע םיחרזא לש םתוחכונ הטלב ןונבל תמחלמ דגנ תונגפהה לכב 19 

ןונבלב המחלמה דגנ דעווה לש תיסחי תונטקה תונגפהב ךשמה ,7.6.82־ב ס"ופמק לש םיטנדוטסה 

לארשי יכלמ רכיכב וישכע םולש לש תוינומהה תונגפהב הלכו ,המחלמה לש םינושארה םייעובשב 

.הליתשו הרבסב חבטה דגנ "400,000־ה תנגפה" הנוכמה הגגפהבו 

םיטדנמ השימחו םיעשתמ דחי ודרי ןהו ,ןחוכ תא תאז־לכב קחש רבשמה ךא ,םנמוא הרמשנ הינומגהה 20 

.דחאו םינומשל 
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233 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,ןאירא) תושדח תויוהזל יטילופה בחרמה תחיתפל תורשפא לכ טעמכ רגסש "לטרק" 

ידי־לעו ,תימואל תודחא תלשממ ,ןהיניב היצילאוק תמקה ידי־לע תאז ושע ןה .< 1997 

תלשממ ."לאמש"ל "ןימי" ןיב ,הב תיטטירפ תופתושל תסנכה תועיס בור לש ןוגרא 

תאו ןחבומה יטילופה בחרמה רדעה תא האטיב 1984 תנשב המקוהש תינויצטורה תודחאה 

תונמאנה יסייגמ םילמסלו םיסותימל רבעמ ןימיל לאמש ןיב ישממ חוכיו לש ורדעה 

האבש תמכסומ תוינידמ תחת תוגלפמה ודחאתה ירוטרה בוטיקה ףא־לע .תידוהיה הנידמל 

השבוגש תוינידמ ,היצלפניא־רפיהה לשו ןונבל תמחלמ לש ןהיכוביסמ הנידמה תא ץלחל 

יתשב ירוביצ־יטילופ ןויד לכ לורטינ ידכ ךות (רצואבו אבצב) הריכבה תודיקפה ידי־לע 

ידיל ואב תיתד־תיחישמ תובשייתהו ןוחטיב לש םינגראמה תונורקעהש ןמזב .תויגוסה 

,תימואל תודחא לש ,ישילשה ןורקיעה ,וישכע םולש ןיבל םינומא שוג ןיב קבאמב יוטיב 
.תימואלה תודחאה תלשממ לש הבכרהב יוטיב ידיל אב 

הרבחה לע תיתנידמה הטילשה תיינבה לש "ילטרק"ה הלועפה־ףותיש תחסונ םלוא 

תיניתשלפה תודגנתהה ידי־לע ידוסי ןפואב הרבשנ דוכילל ךרעמה ןיב תיחרזאה 

הנידמה ןונגנמ תא םהילעמ רענל הדעונ תיניתשלפה תוממוקתהה .הדפיתניאב הצרפתהש 

תלעב הרבח ,רמולכ ,תיניתשלפ תיחרזא הרבח לש התורצוויה תא אטיבו םהילע הפכנש 

ןיבל הדפיתניאה ןיב ידוסיה לדבהה .ילארשיה יאבצה ןוטלשל סחיב תימונוטוא תלוכי 

לש הטילשה תולובג לש תרגסמה ךותב הדפיתניאה תויה קוידב אוה ןונבל תמחלמ 

היטרקומדה לש ןיימודמה היפוא דגנ קבאמ הווהמ איה ךכבו ,תבחרומה תילארשיה הנידמה 

.יטילופ בחרמל םיניתשלפה לש תויביטקלוקה םהיתויוכז תא שממל הרטמב תילארשיה 

,םיניתשלפל יטרקומד יטילופ בחרמ תחיתפל קבאמ לש תועמשמ הלביק הדפיתניאה 

איה הדפיתניאה וליאו "תינוציח" ,דתיה הנורחאהש ינפמ קוידב ,ןונבל תמחלממ לידבהל 

"תוימינפה" תדבוע .ילארשי יאבצ ןוטלש תחת םיאצמנש םיניתשלפה ידי־לע םוזי קבאמ 

םייניתשלפה םיחרזאה יוכידל תידוהיה הרבחה לש לוכיבכ יטרקומדה סויגה תלוכיב העגפ 

לש הרוצ הלביק הדפיתניאה לע תילארשיה הרבחה לש הבוגתה .תויוכזה יללושמ 

,תיטילופה תכרעמה לש ןואפיקה דגנ תיחרזא הרבח לש תימונוטוא תוסייגתהו תונגראתה 

יטילופה בחרמב תכל־קיחרמ הנפמב יוטיב תיחרזאה הרבחב יונישה לביק רבד לש ופוסבו 

הנידמל תיניתשלפה תיחרזאה הרבחה ןיב םוחיתה תריצי ,רמולכ .1992 תוריחבב 
בחרמה תחיתפל םג עייס אוה םלוא ,םמצע םיניתשלפל יטילופ בחרמ חתפ תידוהיה 

הרבחה לש תונגראתה ידי־לע הליחת ,"תילארשי־םינפה" הקיטילופה ךותב יטילופה 

ךרוצ התארש ,תיטילופה תכרעמב תורומת ידי־לע רבד לש ופוסבו ,תילארשיה תיחרזאה 

.תימונוטוא תישענו תכלוהה תיחרזאה הרבחה ןיבל הנידמה ןיב רשגלו ךוותל 

םיסחיה לש תואיצמה תא בצעל תילארשי החלצהכ המצע הדפיתניאה תא ןיבהל בושח 

אסיג דחמ םילארשי־מידוהי :"תומוא" ןיב טקילפנוק לש םיסחיכ םיניתשלפל םילארשי ןיב 

,תימואל התיה 1988 תנשב םיניתשלפה לש םתעיבת .אסיג ךדיאמ םיניתשלפ־םיברעו 

,תבחרומה הנידמה לש תולובגב היטרקומדל תיחרזא העיבת אלו ,1967 תולובג תרגסמב 

הנידמ המסיסה תחת ןכל םדוק ף"שא עבתש יפכ וא) הקירפא־םורדב םירוחשה ועבתש יפכ 

וכפהנ לארשי־תנידמ לש תויזכרמה תוינבהה יתש ,רמולכ .("תיטרקומדו תינוליח" 

יטרקומד אלו) םיניתשלפל םילארשי ןיב ימואל אוה קבאמה :םיניתשלפה לע תולבוקמל 

תיברעמה הדגב "םיחטשה" תולובג תרגסמב אוהו :(םיחרזאל תויביטקלוקו תויוכז לע 

םיניתשלפה תייעב ,ןכ־יפ־לע־ףא םלוא .<ןיתשלפ/לארשי־ץרא לכ לע אלו) הזע־תעוצרבו 
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הנידמה לש יאבצה ןוטלשהמ תורענתה אלא ,"םולש" תגשה ןיידע הניא שוביכה ירוזיאב 

תיטמגרפ המלשה ידכ ךות ,תואמצעל ילאינולוק־יטנא קבאמב רבודמ ,רמולכ .תידוהיה 

.1967 תנש ינפל לארשי־תנידמ תולובג םע 

םלוא ,שוביכה ריחמ תודוא־לע םילארשיה ברקב תולאש תישאר הררוע הדפיתניאה 

אבצה ךותב :תוילארשיה לש םינגראמה תונורקעה תא םג הרערע איה הכשמנ איהש לככ 

תגלפמב :הרשפ לש ינידמ ןורתפ אלל טולשל ךישמהל ותלוכיב יכ הנומאה הרערעתה 

לש תימדתה תושק העגפנ בחרה רוביצבו ;תימואל תודחאל הייטנה השלחנ הדובעה 

ךות ,הלאה תומגמה לכ תא האטיב 1992 תנשב ץבר תריחב .תימואלה־תיתדה תויחישמה 

הרבח יאשונב םג לבא ,ינידמה םוחתב לארשי לש תויזכרמה תויעבב ירוביצ ןויד ידכ 

יאדכ םלוא ,תימואלה תודחאהו תויחישמה דגנ לעפ ןיבר .הדיצה זא דע וקחדנש הלכלכו 

.(Grinberg, 1994) םזינוחטבה לע ןיידע ןעשנ אוהש רוכזל 

לש ןוויכב הערכה 1992 תנשב תוריחבה תואצותו ירוביצה ןוידה ויה הלא םיחנומב 

םיסותימהו םילמסה אלל הרצונש תיטילופה תואיצמב יטמגרפ ןויד היה :היצזיטרקומד 

תימואלה תודחאהמ ,תימינפה הינולוקהמ תוקלתסה ןוויכל .רתיה הערכההו ,םישטשטמה 

ל"דפמ ,דוכיל) סבוה המלשה לארשי־ץרא לש םיסותימה תפשב רבידש ימ .תויחישמהמו 

םלוא 21.(תדלומו תמוצ םג ךא ,צ"רמו הדובע) חילצה תיטמגרפ הרוצב רבידש ימו (היחתו 

,םזילאודיווידניאה תפדעה התיה םולשל ךפהמה דוסיבו ,תויופידע ירדסב יוניש םג היה 

.רפסה ירוזיאב עקרקה לע קבאמהו תובשייתהה ךשמה לע ריעה תייווחו םזילטיפקה 

בחרמה תחיתפל תיחרכה תיתשת הווהמה ,תיחרזאה הרבחה לש הימונוטואה ,רוכזכ 

דגנכ ריעה תייווחו תיטסילטיפקה תוחתפתהה לע דימת תנעשנ ,היצזיטרקומדלו יטילופה 

.םיירטירוטוא םירטשמ תנייפאמה עקרקה לע תוססבתהה 

תולובגהו תילארשיה הרבחה לש יטרקומדה ימצעה יומידה ,ילסקודרפ ןפואב 

לש תיטרקומד־יטנאה תועמשמה תא רבעב והקהש ,לארשי־תנידמ לש םיניימודמה 

קבאמלו "המינפ" לארשי לש היצזיטרקומדה ךילהתל רתוי רחואמ ועייס ,שוביכה 

תולובג תוכזב ."םולשה ךילהת" הנוכמש המ דחי םיווהמה ,יניתשלפה ילאינולוק־יטנאה 

תאצמנ ןכיה תולקב ןיימדל ןתינ היה םולש לע רבוד רשאכ ,תניימודמה היטרקומדה 

הנידמה לש בחרמה אצמנ ןכיה םג אליממו ,ןיררוע ןיא הילעש לארשי־תנידמ תיפרגואיג 

לארשי־תנידמ ןיב ןיימודמה לובגה ,רמולכ .חוקימב ןותנש תניימודמה תיניתשלפה 

תוימואל תויושי יתש ןיב תניימודמ הירטמיס םג רצי שוביכה ירוזיא ןיבל תיטרקומדה 

תא ןיימדל םג הרשפא היטרקומדכ לארשי תא ןיימדל תלוכיה .ןיטולחל תוירטמיס־יתלב 

היטרקומדהש ןבומכ אוה ישוקה .םואל־תונידמ יתש ןיב "םיינוציח" םיסחיכ םולשה 
,תילארשיה תיטילופה תכרעמה תוירירבש רשאכ םיישממ םניא היתולובגו תילארשיה 

םיידוהי םיבושיי לש תברועמה תיפרגואיגה השירפה ,תיניתשלפה תילכלכה תולתה 

.ןיימודמה םולשה שומימ ינפל לושכמכ םידמוע יאבצה ןוטלשהו םייברעו 

,השולשל תדלומו הנומשל תמוצ ,רשע־טינשל צ"רמ ,םיטדנמ העבראו םיעבראל התלע הדובעה 21 

היחתה לש תומלעיהו השישל ל"דפמה לש ,םיטדנמ םיינשו םישולשל דוכילה לש הדירי תמועל 

תיזכרמה הכשלה תאצוה ,1993 ,925 'סמ דחוימ םוסרפ .הרשע־שולשה תסנכל תוריחבה תואצות) 

.(םילשורי ,הקיטסיטטסל 
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םניא ךא ,הזב הז םירוזש םיניתשלפה םע םיסחיהו ילארשי־םינפה יטילופה ךילהתה 

תימינפה היצזיטרקומדה ךילהת ,ךשמנ הימונוטואל יניתשלפה קבאמהש דועב .םיהז 

םיאנתל לגתסהל תיטילופה תכרעמה יישק בקע אקווד ,הקומע הגיסנב אצמנ לארשיב 

םיקהבומה םייוטיבה .םירורב הנידמ תולובגו םיניתשלפל יטילופ בחרמ :שרוד םולשהש 

ותסינכ ,1996 תוריחבב והינתנ תיילע ,ןיבר חצר ויה היצזיטרקומדה ךילהת לש ותגיסנל 

,ירפ) 1999 תוריחב תארקל תיטילופה תכרעמל "הדפיתניאה ל"כטמ" לש תיביסמה 

בחרמה ןמ םייברע םיחרזא ידי־לע תוכמתנה תוגלפמה תרדהו <1999 ,גרבנירג :1999 

ןמ ררחתשהל תלוכיה רסוחל םייוטיב םה הלא לכ .תוריחבה ירחא ימיטיגלה יטילופה 

יוניב לש טקיורפל תיחרזאה הרבחה תא םיפיפכמה םיסותימהמו םינגראמה תונורקעה 
שאר .םזינוחטבה - לכה לעמו תיתדה תויחישמה ,תימואלה תודחאה :המוא־תנידמ 

וכרדב ךישממ וניאו דחי םג וללה תונורקעה תשולש תא אטבמ קרב דוהא שדחה הלשממה 

ףא היהו תימואלה תודחאבו תיתדה תויחישמב קבאנ הנורחאה ותנוהכבש ,ןיבר קחצי לש 

וז אל ,הז ןבומב .שדח תויופידע רדס תבוטל םזינוחטבהמ תוקתנתה לש יתגרדה ךילהתב 

היצזיטרקומדה ךילהתב תויכשמה תאטבמ הניא ןוטלשל קרב תיילעש דבלב 
לש תומגמהמ הגיסנל יוטיב םג איה אלא ,יטילופה בחרמה תחיתפו "תילארשי־סינפה" 

םיניתשלפה םע תורבדיה לש ךילהתכ ,סרפו ץבר ידי־לע ובצועש יפכ ולסוא ךילהת 
.םהלש יטילופה בחרמה תחיתפו 

םוכיס 

ןפואו םיברעל םידוהי ןיב שגפמה היפלש תיטילנא הנעט תולעהל יתיסינ הז רמאמב 

תלכה לש ךילהת םירשפאמה תודסומ תריצי וענמ םהיניב םיסחיה תוחתפתה 

,םיקבאמ לוהינל יטילופ בחרמ תחיתפ ידי־לע ,רמולכ ,יטרקומד ןפואב םיטקילפנוקה 

ותיא תודדומתהה ןפואו שגפמה .םימכסומ קחשמ־יללכ תרגסמב תורשפ תגשהו תורבדיה 

תוחוכ סיסב לע תיברע־תידוהי "תיחרזא הרבח" לש תורצוויה 1948 תנש ינפל וענמש םה 

תוהז ןיבל ילכלכ חוכ ןיב הקודה הקיז הרצונ םתמועלו ,רויעהו םזילטיפקה ,קושה 
.תיתד־תינתא 

לש דוסימ ילכלכו יטילופ חוכל תוינתא ןיב הקיזה הענמ תידוהיה הנידמה תמקה ירחא 

תיחרזאה הרבחה ,הנידמה ןיב רורב םוחית תריציו תילסרווינוא תוחרזא תלעב הנידמ 

תשולשב יוטיב ידיל אבש רבד ,השטשוט תומרה שולש ןיב הנחבהה .הקיטילופהו 

םזינוחטבו תימואל תודחא ,םזיביטקלוק :תילארשיה הקיטילופה לש םינגראמה תונורקעה 

ונבנו ואצמוה הלא תונורקע 22.(תיתדה תויחישמה 1967 תנש ירחא הפסונ הלא לעו) 

יוניבל ץמאמה תרגסמב הדובעה תעונתו י"אפמ לש תיטילופה הגהנהה ידי־לע 

;1977 ,1975 ,אריפש 'י ;Shafir, 1989; Kimmerling, 1983) תידוהי םואל־תנידמ 

הכפהנ הנידמה .(1993 ,גרבנירג ;1995 ,רזעילא־ןב ;Shalev, 1992 ;1995 ,להנרטש 

Kimmerling,) תרחאה תינתאה הצובקה לע תטלושה תימואל־תינתא הצובק לש ילכל 

,םזירטילימ הז ןורקיע הנכמ (1995) רזעילאךב 22 
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 1996 ,1989; Smooha, 1993; Peled, 1992; Yiftachel), תיטילופ תיליע ידיב הליחת

םיסותימבו םילמסב תורבדמש תותילע יתש ידיב 1977 תנש ןמלו ,תיטסילופונומ 

תויעבב יניינעה ירוביצה ןוידה שוטשטב הלועפ־תופתשמ םגש ךא םהיניב םירחתמה 

.(1997 ,גרבנירג ;1997 ,ןאירא ;1996 ,אריפש 'י) תילארשיה הרבחה לש תויזכרמה 

לש ןגראמ ןורקיע םלועמ ,דתיה אל ךא ,תילמרופ ,דתיה ,אריפש ןעטש יפכ ,היטרקומדה 

,ביטרנ ,םירוביג ,םיסותימ ,םילמס שי םינגראמה תונורקעל .תילארשיה הקיטילופה 

דועב .םהב ךורכ םחוכש תותילעו םינוגרא ידי־לע םינגומו תודסומב םימלוגמה 

,הלא לכב םיאלמ ויה תיתדה תויחישמהו תימואלה תודחאה ,םזינוחטבה ,םזיביטקלוקהש 

אלא ,הלשמ ירוטסיה ביטרנ ןיאו םיסותימ ןיא ,םירוביג ןיא תילארשיה היטרקומדל 
תיחרזאה הרבחב םינוגרא תונורחאה םינשב זחאיהל םיסנמ םהבש םיילמרופ תודסומ 

.טפשמ־יתבו הקיקח לש תוילמרופה תוריזב םיקבאנה 

הרבח תונבל תלוכיה רסוח ידי־לע ןאכ הרבסוה תילארשיה היטרקומדה תולבגומ 

לע םיברעל םידוהיה ןיב תושגנתהה ללגב ,קושה־תלכלכ ידי־לע םירעב תחמוצה תיחרזא 

תיטילופ תכרעמ תיינב ללגבו תידוהיה תובשייתהה תישארמ עקרקב הטילשהו הדובעה 

התובחרתהל םירושק םיעשתה תונשב ולחהש היצזיטרקומדה יכילהת .ךוסכסה תא המאתש 

םלוא ;ןיימודמ,ד ימואלה לובגה ירבע ינשמ תיחרזא הרבח תורצוויהלו 23קושה־תלכלכ לש 

המרב דוע לכ שממ לש יטילופ ךפהמ ללוחלו תולשבל עיגהל לוכי וניא ךילהתה 

םישדח םינגראמ תונורקע ןיא תידסומ־תיטילופה המרבו םזילאינולוקה ךשמנ תיתנידמה 

.םזינוחטבהו תויחישמה ,תימואלה תודחאה תא ופילחיש 

קוריפ םג הבוחב תנמוט םיניתשלפה םע תוסייפתה לש תיטילופה הקימנידה יכ הארנ 

.לארשי־תנידמל םישדח םינגראמ תונורקע לע קבאמו הנשיה תיטילופה תכרעמה לש 

לש המוקימ המו תימואלה תודחאה יהמ ,ןוחטיב והמ שדחמ רידגהל ךרוצ ללוכ הז קבאמ 

,ןגראמ ןורקיעכ היטרקומדה תיינב ,תויגוסה לכ ןיב רשקמה ןורקיעכ .הנידמב תדה 

םייטילופ תוחוכ דצמ היופצ הפירח תודגנתה ךא ,קרפה לע תדמוע שומימ־רבו דסוממ 

ךכ םשלו תידוהיה תונוילעה תא ,ימואלה ךוסכסה תא תרחא וא וז הרוצב חיצנהל וסניש 

הפמה קוריפב ןה ךורכ היצזיטרקומדה ךילהת .הנידמו םואל ,תד ןיב שוטשטה תא 

תנשב תסנכל תוריחבה תואצות .חוכיווב תונותנש תויגוסה דודיחב ןה הנשיה תיטילופה 

לש םיכילהתש דועבש איה תיזכרמה היעבה םלוא ,הז ןוויכב ךילהת לע תועיבצמ 1999 

םע םיסחי,ד־תכרעמב םייונישה ,ךורא חווטלו םייטיא םה "ילארשי־םינפ" יטילופ יוניש 

היצזיטרקומדה ךילהת ןיב ןורכנסב ,הז חתמ .ידיימ ןפואב קרפה לע םידמוע םיניתשלפה 

תוינרמשה תומגמה תא קזחמה ירקיעה לושכמה הארנ ,"ינוציחה" ךילהתה ןיבל "ימינפה" 

.הז חתמ תוצרפתהל קהבומה יוטיבה אוה הלשממה שאר חצר .לארשיב תויטרקומד־יטנאהו 

םר לש ורמאמב ,דז ןויליגב ואר ולסוא ךילהתל עקר תווהמה תוילכלכה תויוחתפתהה לע ןויד 23 

 (1999).

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:04 UTC������������� 

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



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

תורוקמ 

.סנגאמ :םילשורי .תילארשיה הרבחה .(1967)נ"ש ,טדטשנזייא 

.ןתיב הרומז :ביבא־לת .לארשיב הקיטילופ ,הינשה הקילבופרה .(1997)'א ,ןאירא 

םשל רוביח ."ותוברתו םינומא שוג ישרוש ,תינויצ תדל תיתד תונויצמ" .(1987)'ג ,ןרא 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק 

.םירופיכה םוי תמחלמ דע הדובעה תגלפמ ,דוחיא לש וריחמ .(1985) 'י ,ןילייב 

.םיביבר :ןג־תמר 

:ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה ־ תנווכה ךדד .(1995) 'א ,רזעילאךב 
.ריבד :ביבא־לת .1956-1939 

.דבוע םע :ביבא־לת .םעל דמעממ .(1974)'ד ,ןוירוגךב 

.קלאפ ןוכמ :םילשורי .לארשיב יברעה הדובעה חוכ .(1966)'י ,תרופ־ןב 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןוירוג ןב .(1977)'מ ,רהוז־רב 

."תילארשיה הרבחב האחמו טקילפנוק ,םירוחשה םירתנפה" .(1979) 'ד ,ןייטשנרב 
.80-65 ,<1>הב ,תומגמ 

תוינידמו םיברע םילעופ לש םנוגרא :לארשי־ץרא ילעופ תירב" .(1996)'ד ,ןייטשנרב 

.254-229 ,(3>זל ,תומגמ ."תירבעה הדובעה 

הרומז :ביבא־לת .ןורמושו הדוהיב ילארשיה לשממה ,רזגהו לקמה .(1985)'ש ,תיזג 

.ןתיב 

.דבוע םע :ביבא־לת .1929-1924 תיעיברה הילעה תפוקתב בושיה .(1973)'ד ,ידעלג 
.ובנ :םילשורי .לכה לעמ תורדתסהה .(1993)'ל ,גרבנירג 

תרוקיבל המורת - 1931 ,םייברע־םידוהיה םיגהנה ןוגרא תתיבש" .(1995)'ל ,גרבנירג 

,(ךרוע) הפפ 'א :ךותב ."ןיטסלפ/לארשי־ץ־ואב ימואלה ךוסכסה לש היגולויצוסה 

תאצוה ,םייברע םירקחמל ןוכמה .(178-157 'ע) טדנמה תפוקתב םידוהיו םיברע 
.הביבח תעבג 

,"םייטילופו םייגולויצוס םיטביה :1996 ךפהמ" חיש־ברב האצרה .(1997) 'ל ,גרבנירג 

.1997 ראורבפ ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה לש יתנשה סנכה 

."האמה ףוס תארקל תולובגו הקיטילופ ,אבצ :ןיימודמ םולש" .(1999) 'ל ,גרבנירג 
תטיסרבינוא ,"לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה הרבחה" סנכה תרגסמב האצרה 

.1999 יאמב 6-5 ,הפיח 

טדנמה תפוקתב לארשי ץרא ידוהי :הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 

.דבוע םע :ביבא־לת .תיטילופ הליהקכ 

.דתי סמועב הרבח - לארשי ,היפוטואב תוקוצמ .(1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

רוביח ."תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסנכ אבצב תרשל בורסה" .(1994)'ש ,ןמלה 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל 

.רתכ :םילשורי .לארשיב םייטילופ םירבשמ .(1982)'נ ,יאני 

'היטרקונתא' :תיניטסלפ־תידוהיה המלשההו תילארשיה הרבחה" .(1999) 'א ,לאחתפי 

,12 'סמ הדובע־ריינ ,ירוזיא חותיפל בגנה זכרמ ."תוילאירוטירטה היתוריתסו 

.ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 
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.שרפמ :הפיח .תידוהי הנידמב םיברע .(1985)'י ,קיטסול 

תולועפ ,תיברעה תוננתסהה ,1956-1949 לארשי לש לובגה תומחלמ .(1996)'ב ,םירומ 

.דבוע םע :ביבא־לת .שדק עצבמל רוחאל הריפסהו לומגה 

.קלאפ ןוכמ :םילשורי .לארשי ץראב יברע קשמו ידוהי קשמ .(1991)'י ,רצמ 
םע :ביבא־לת .תיחרזא הרבחל תסייוגמ הרבחמ - לארשי .(סופדב) .ע ,ריפואו 'י ,דלפ 

.דבוע 

הרבחה" סנכה תרגסמב האצרה ."יטרקומדה שטופה :1999 תוריחב" .(1999) 'י ,ירפ 
.1999 יאמב 6-5 ,הפיח תטיסרבינוא ,"לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה 

.לדגמ :םילשורי .םיאניתשלפ .(1999) ש"י ,לדגמו 'ב ,גנילרמיק 

."תולובגו םיחטש לע הדובעה תעונת לש חישה ,תיבחרמ תוימואל" .(1991) 'א ,פמק 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבקל רמג תדובע 

."1957-1949 לארשיב תיטילופ הירוטירט תיינבה ,תולובג םירבדמ" .(1997) 'א ,פמק 

,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

ןוכמה :םילשורי ?תוברת תמחלמ .לארשיב םיינוליחו םייתד .(1997) 'א ,יקציבר 

.היטרקומדל ילארשיה 

תידוהיה תרתחמהו לובג שי - לאמשמו ןימימ םיידיל קוחה תא תחקל" .(1999)'ש ,קינזר 

,"לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה הרבחה" סנכה תרגסמב האצרה ."םיחטשב 

.1999 יאמב 6-5 ,הפיח תטיסרבינוא 

,תילארשי היגולויצוס ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב" .(1999)'א ,םר 
.145-99 ,<1>ב 

.דבוע םע :ביבא־לת .הרבח ןוקית וא המוא ןינב .(1995)'ז ,להנרטש 

םייללכ םיטבה :תינויצה היצזינולוקב היסולכואו הדובע ,עקרק" .(1993) 'ג ,ריפש 

םייתרוקיב םיטבה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."םיידוחייו 
.תורירב :ביבא־לת .(119-104 'ע) 

.דבוע םע :ביבא־לת .היפרגויב ,לרב .(1980)'א ,אריפש 

:ביבא־לת .יטילופ ןוגרא לש ותמצוע :תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 
.דבוע םע 

.הדסמ :ןג־תמר .לארשיב היטרקומדה .(1977)'י ,אריפש 
.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיכישממ אלל תיליע .<א1984)'י ,אריפש 

?תילאנויצוסנוק היטרקומד לארשי ץראב ידוהיה בושיה היה םאה" 01984) 'י ,אריפש 

.92-85 ,23 ,םיימואלניב םיסחיו לשממ ,הנידמ ."ץיבורוה ןדל הבושת 

.דבוע םע :ביבא־לת .ונתרחב ןוטלשל .(1989)'י ,אריפש 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיאקיטילופה יבשב הרבח .(1996)'י ,אריפש 

הלכלכב קרפ :1965-1957 ,האלמה הקוסעתה רבשמ" .(1988)'ל ,גרבנירגו 'י ,אריפש 

.45 'סמ הדובע־ריינ ,ריאמ הדלוג ןוכמ ."לארשי לש תיטילופה 

:ביבא־לת .תילארשיה הרבחב םזילגל יא ,ויניעב רשיה שיא .(1986) 'א ,קצנירפש 
.םילעופ תירפס 

 Anderson, B. (1991). Imagined Communities. London: Verso.

 Barrington Moore, Jr. (1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy.
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 Narmondsworth: Penguin Books.

 Bernstein, D. (1996). "Expanding the Split Labor Market Theory: Between and

 Within Sectors of the Split Labor Market of Mandatory Palestine".
 Comparative Studies in Society and History, 38, 243-266.

 Brubaker, R. (1996). Nationalism Reframed: Nationhood and the National

 Question in the New Europe. London: Cambridge University Press.

 Diamond, L. and Marks, G. (1992). Reexamining Democracy: Essays in Honor

 of Seymour Martin Lipset. Newburn Park: Sage Publications.

 Grinberg, L.L. (1993). "The Crisis of Statehood: A Weak State and Strong
 Political Institutions". Journal of Theoretical Politics, 5, 89-107.

 Grinberg, L.L. (1994). "A Theoretical Framework for the Analysis of the Israeli

 Palestinian Conflict". Revue Internationale de Sociologie, I, 68-89.

 Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere.

 Cambridge: Polity Press.

 Kimmerling, B. (1983). Zionism and Territory: The Socioterritorial Dimension

 of Zionist Politics. Berkeley: Institute of International Studies, University
 of California.

 Kimmerling, B. (ed.) (1989). The Israeli State and Society. Albany: SUNY
 Press.

 Kimmerling, B. (1992). "Ideology, Sociology and National Building: The

 Palestinians and Their Meaning in Israel Sociology". American
 Sociological Review, 57(4), 446-460.

 Linz, J. and Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and

 Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 Lockman, Z. (1996). Comrades and Enemies, Arab and Jewish Workers in

 Palestine, 1906-1948. Berkeley, California: University of California
 Press.

 Lustick, I. (1993). Unsettled States, Disputed Lands. Ithaca: Cornell University
 Press.

 Maier, C. (ed.) (1987). Changing Boundaries of the Political. New York:

 Cambridge University Press.

 O'Donnell, G. (1994). "Delegative Democracy". Journal of Democracy, 5(1),
 55-69.

 O'Donnell, G. and Schmitter, P.C. (1986). Transitions from Authoritan Rule:
 Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns

 Hopkins University Press.

 Peled, Y.(1992). "Ethnic Democracy and the Legal Construction of Citizenship:
 Arab Citizens of the Jewish State". American Political Science

 Quarterly, 86(2), 432-443.

 Przeworski, A. (1991). Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:04 UTC������������� 

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



לארשיב תניימודמ היטרקומד גרבנירג בל 240 

 University Press.

 Ram, U. (1995). The Changing Agenda of Israeli Sociology: Theory, Ideology

 and Identity. New York: State University of New York Press.

 Rueschemeyer, D., Stephens, E.H and Stephens, J.D. (1992). Capitalist
 Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press.

 Shafir, G. (1989). Land and Labor in the Making of Israeli Nationalism.

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Shalev, M. (1992). Labour and the Political Economy in Israel. Oxford: Oxford

 University Press.

 Smooha, S. (1993). "Class, Ethnic and National Cleavages and Democracy in

 Israel". In E. Sprinzak and L. Diamond (eds.), Israeli Democracy Under

 Stress (pp. 309-342). Boulder, Co.: Lynne Rienner.

 Weber, M. (1968). Economy and Society (edited by Roth and Wittich). Berkeley:

 University of California Press.

 Yiftachel, O. (1992). "The Concept of Ethnic Democracy' and Its Applicability

 to the Case of Israel". Ethnic and Racial Studies, 75(1) 125-136.

 Yiftachel, O. (1996). "The Internal Frontier: Territorial Control and Ethnic

 Relations in Israel". Regional Studies, 30(5), 493-508.

 Yiftachel, O. (1997). "Israeli Society and Jewish-Palestinian Reconciliation:

 'Ethnocracy' and Its Territorial Contradictions". Middle East Journal,
 57(4), 505-519.
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