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מילאר0י ■ריגולוינ*ו0 

,ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה םעטמ רואל אצוי 

ןוכמה תכימתבו היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה דיל יתרבח רקחמל ןוכמה םע ףותישב 

ץיבורוה דוד םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל 

ףלש ןואיל :ךרוע 
זוליא הוא :םירפס רודמ תכרוע 

:תכרעמה ירבח 

,ןייטשפא־ןיול חנ ,ןייטשנרב הרובד ,רוא־לא רמת ,ןולייא הנח 

בהנש הדוהי ,רימש ןנור ,ןיבור ןסינ 

:תכרעמה זכר 

ץיבוריאמ יקוש 

:תצעיימה הדעווה 

:לארשי 

,ןהכ קירא ,יאני הצינ ,הדוהי־ןב ןמחנ ,ירא ־ןב ליא ,טדטשנזייא 'נ 'ש 

,גנילרמיק ךורב ,יולה ינויצע הווח ,החומס ימס ,םייהנמ ההלב ,לאירתכ רמת 

דומלת ןליא ,בגר יטומ ,םוארק דרו 
:ל"וח 

 Liah Greenfeld (USA), Charles Kadushin (USA), Pnina Lahav (USA), David

 Nelken (Italy), Adam B. Seligman (USA), Gershon Shafir (USA), Seymour

 Spilerman (USA), Shmuel Trigano (France), Amiram D. Vinokur (USA)

םשל םהב קסוע תעה־בתכש םימוחתב תומישרו םירמאמ תשגה הנימזמ תכרעמה 

.םיקתעה השולשב תכרעמל רמוחה תא שיגהל שי .םמסרפל תורשפאה תניחב 

:תכרעמה תבותכ 

,הרבחה יעדמל הטלוקפה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ,תילארשי היגולויצוס 

,03-6409215 'סקפ ,03-6408964 'לט ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

socis@post.tau.ac.il ינורטקלא ראוד 

,תומר תאצוהב יונמכ םשריהלו תעה־בתכ תא שוכרל ןתינ 

.03-6426465 :'לט ,69975 ביבא־לת ,32 ןונבל םייח בוחר 

לארד היא :הקפה 
רגנימרפ איג :תינושל הכירע 

רימש לחר :דומיעו רדס 
תורומש תויוכזה לכ © 

2000 ,ביבא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 
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413 .תכרעמה רבד 
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םירמאמ 

תיסודה הפשב תרושקתה לע :םש שיגדהלו ןאכ תויהל 
לארשיב 

סאילא ילנ ,יפסכ ןד 

רוביצה ןומא - יביטקאה להקהו תוריחב ירקס יתפצ בירי 

תסיפתב ךוותמ םרוגכ םירקסב ילארשיה 

1996 תוריחבב העדה־פילקא 

ההובג הלכשה - חיש־בר 

לע ויתוכלשהו לארשיב תוטיסרבינואה דוביר 

הובגה ךוניחה תוינידמ 

בגוי םהרבא 

לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תוינבמ תורומת 

ןיבל יטרפה רזגמה ןיב ןילמוג־יסחי :םיעשתה תונשב 
ירוביצה רזגמה 

,שודק קירדרפ 

םחנמ הליג 

ימוחת תריחבב םירבגו םישנ ןיב םילדבה 
הטיסרבינואב דומיל 

ןולייא הנח 

:חוכו ההובג הלכשהב תופתתשה ,רדגמ 

.תויברע תונידמ ןיב םייתאוושה םיטביה 

יואזמ סאילא הרדנא 

,תיחרזא היטרקומד :לאדשי־תנידמ לש רטשמה 

?תינתא היטרקומד וא היטרקומד־יא 

ןויד 

החומס ימס 

תובוגת 

'1' "תינתאה היטרקומדה" לדומ :לארשי־תנידמ לש רטשמה לאמ'ג למא 

תואיצמה תרוקיבו 

הנידמה" ןיב :לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד 

"תיטרקומדה הנידמה"ו "תידוהיה 

סורג לייא 

המישר 

?תילארשי היגולויצוס תמייק םאה  בהנש הדוהי 
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 683 .

,ןמיס ,ןייטשנרב ,יואזיב־לגופ ,קהנזור ,ןוטיס ,רבליס 

,רסג ,יאנוי ,ןודרוב ,רדיינש ,ןמיו ,רוד ,ןמשיפ 

ףלש ,סרבוח ,ןמרמול־רבילוא 

םירפס תרוקיב 
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םירפס תרוקיב 

 685

 695

 698

 701

 706

 713
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 720
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 726

 729

 732

 737

 741

:לע רבליס 'פ הנליא 

 The Gift: The Form and Reason for Exchange in
 Archaic Societies by Marcel Mauss

:לע ןוטיס המלש 

 A History of Middle East Economics in the
 Twentieth Century by Roger Owen and Sevket Pamuk

:לע קהנזור באז 

 Disposable People - New Slavery in the Global Economy
 by Kevin Bales

:לע יואזיב־לגופ היבלס 

רוגמלא־ןהכ לאפר תכירעב תילארשיה היטרקומדב דוסי תויגוס 

:לע ןייטשנרב הרובד 

Y I I I J I U I I SS המודאה הפיח לש הישרוש ,היטרקורויבו סזילאדיא 

סירפ הד דוד תאמ 

:לע ןמיס ןוד 

 The Hyena People: Ethiopian Jews in Christian Ethiopia
 by Hagar Salamon

:לע ןמשיפ ןועדג 

ןוגראו םיבצמ םישנא :םירטוש לש המילא תוגהנתה - חוקיפב חכ 
רימא םחנמ תאמ 

:לע רוד לאינד 

לאירתכ רמת תאמ לארשיב תרושקתו תוברת יסופד :חתפמ תולימ 

:לע ןמיו יבג 

 IN/Outsiders by Dan Caspi and Yehiel Limor
:לע רדיינש ןתנ 

 Distant Suffering: Morality, Media and Politics
 by Luc Boltanski

:לע ןודרוב םורד 

היידרוב רייפ תאמ היזיוולטה לע 

:לע יאגוי לבוי 

 Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge
 by Karin Knorr-Cetina

:לע רסג הניבליס 

 The Landscape of Belief: The Holy Land in Nineteenth
 Century American Art and Culture by lohn Davis

:לע ןמרמול־רבילוא הילמע 

 Manufacturing Rationality: The Engineering Foundations
 of the Managerial Revolution by Yehouda Shenhav

This content downloaded from 
�������������1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff on Thu, 01 Jan 1976 12:34:56 UTC 

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



 684

:לע סרבוח ליא 

 744  A Passion for Democracy by Benjamin Barber
:לע ףלש ןואיל 

 747

1999-1977 ,ריעהו םולשה ךילהת - םילשורי ימשכ םינוי 

ןיילק םחנמ תאמ 
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ארוק לוק 

תילארשי היגולויצוס תעה־ בתכ םע ףותישב םדא תויוכזל הברנימ זכרמ 

לע סנכ םיכרוע ביבא־לת תטיסרבינואב היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו 

.2001 סרמב םייקתהל דיתעש ,סויפ יכילהת 
:םיבשומ השולש לולכי סנכה 

;יגורקע־יטרואית טביה .א 

:םלועב םינוש תומוקממ (case studies) םירקמ יחותינ .ב 

.יניטסלפה-ילארשיה סויפה ךילהת .ג 

וגצויש תודובעה ןמ קלח םסרפל דתעתמ תילארשי היגולויצוס תעה־בתכ 

.סנכב 

:תנגראמה הדעווה 

:ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,זרא־קרב הנפד ר"ד 

:תירבעה הטיסרבינואה ,ןמורט ירה ןוכמ ,ןמפואק ידא ר"ד 

היגולויצוסל גוחהו םיטפשמל הטלוקפה ,ףלש ןואיל 'פורפ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו 

הברנימ זכרמל עידוהל םישקבתמ סנכב תודובע גיצהל םיניינועמה םירקוח 

:ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,םדא תויוכזל 

,03־6405073 'סקפ ,03*6407430 'לט 

.minerva@post.tau.ac.il ינורטקלא ראוד 
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of

 Israeli Society

 Vol. 2, No. 2
 2000

 Department of Sociology and Anthropology,

 the Gershon H. Gordon Faculty of Social Sciences

 in conjunction with the Institute for Social Research

 Tel Aviv University
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 Editorial Board

 Editor: Leon Sheleff

 Book Review Editor: Eva Illouz

 Board Members:

 Hana Ayalon, Deborah Bernstein, Tamar El-Or,
 Noah Lewin-Epstein, Nissan Rubin, Ronen Shamir,

 Yehouda Shenhav

 Editorial Assistant:

 Shuki Mairovich
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413 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

תכרעמה רבד 

לש ותעפוה תורידתש הווקת וגאו ,תעה־בתכ לש ינשה ךרכה תא םילשמ הז ןויליג 

יעדמל תיזכרמ המבכ ודמעמ תא קזחת הנשל תונוילג ינש לש יבקע בצקב תעה־בתכ 
.לארשיב הרבחה 

ימס 'פורפ םעפהו ,תילארשיה הרבחל תועמשמ לעב אשונב ןויד בוש ללוכ הז ןויליג 

םיבר ברקב תקולחמ ררועש אשונ ,תינתאה היטרקומדה ןיינעב ותדמע תא ריהבמ החומס 

הנידמה עדמ שיא לש ,תנכדועמה התנוכתמב ,ותדמע לע תובוגת שי םעפה .וניתימעמ 

תא רישעהלו ביחרהל ידכ םהיתומישרב שי .סורג לייא ר"ד ןטפשמה לשו לאמ'ג למא ר"ד 

לש התרדגה עקר לע םימייקתמה םיליבקמ םינויד חכונל דחוימב ,וז היגוסב רוריבה 

.(1992 תנשמ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוח יפ־לעו תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי 

חתנמ םהמ דחא לכש ,ההובגה הלכשהב םיקסועה םירמאמ ץבקה םסרפתמ ןכ־ומכ 

תודובעה בור .תכל־תוקיחרמ תורומת תונורחאה םינשב רבועש םוחת לש םיוסמ טביה 

הטלוקפה דילש ץיבורוה ןוכמ םעטמ 1999 תנש תליחתב םייקתהש ןוידב ושגוה וללה 

םע הלועפ ףתשל וננוצר לע םיעידומו םירזוח ונא .ביבא־לת תטיסרבינואב הרבחה יעדמל 

התואנ תונמדזה וז .תואצרהה לש ליבקמב םוסרפ רשפאל ידכ ,ןויע־ימי םינגראמה םיגוח 

.םירז םילעופ אשונב םירמאמ ץבקה םסרפתי תעה־בתכ לש אבה ןויליגב יכ םג ריכזהל 

םדא תויוכזל הברנימ זכרמ םע ףותישב ,הטילחה תילארשי היגולויצוס לש תכרעמה 

ךילהתמ קלחכ תוסייפתה אשונב ןויע־םוי ןגראל ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו 

תודיתע סנכל ושגויש תודובעה ןמ קלחו ,האבה הנשב סרמ שדוחב ךרעיי סנכה .םולשה 

קוסעי סנכה לש ןושארה בשומה .הנשכ דועב תעה־ בתכ לש ישישה ןויליגב םסרפתהל 

בשומבו ,ןחוב־ירקמ חתני ינשה בשומה ,אשונה לש םייטרואיתו םיינורקע םיטביהב 

לוק .יניתשלפה-ילארשיה םולשה ךילהת לע תוכלשהה תודוא־לע ןויד םייקתי ןורחאה 

.ןויליגה ףוסב עיפומ סנכב קלח לוטיל םיניינועמל ארוק 

'פורפ לש המישר ,םירפס תורוקיבו םיליגר םירמאמ לע ףסונ ,תמסרפתמ הז ןויליגב 

לש ותעפוה לגרל תילארשי היגולויצוס םעטמ סנכב הנושארל השגוהש ,בהנש הדוהי 

תכרעה לש הרדסב היינש תרוקיב תמסרפתמ ןכ־ומכ .תעה־בתכ לש ןושארה ןויליגה 

.הנתמה לע Mauss לש ורפס לע תרוקיב םעפהו ,הנש האמכ ינפל רואל ואציש םירפס 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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415 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000 -ס''שת 

תיסורה הפשב תרושקתה לע :םש שיגרהלו ןאכ תויהל 
*לארשיב 

***סאילא ילנו **יפסכ ןד 

...ךותיהה־רוכ לש תוינידממ ונלמגנ 

.תויוהז לש הקיטילופ לש ןדיעב םייח ונא 

1ןבצ ריאי 

םילאוטקלטניאה תא ףלאל םיכרד יתש ויה דסממל 

םדימעהל היה לוכי אוה :(םיסורה םילועה לש=) םכלש 

םימודאה םילגדה תא םהילעמ ףינהל ,תורושב 

םתאש דוחייב ,רוא ןרוק ינויצ דיתעל םליבוהלו 

היינשה תורשפאה ;םכבל לכב וילא םיפאוש םכמצע 

ןיעמ ,תדדובמ האלכמ ןימ םכרובע תונבל התייה 

,תע יבתכ - םיעוצעצ םינפב םורעל ,םיקחשמ שרגמ 

תוואכ עשעתשהל םכל רשפאלו ,המודכו םינותיע 

תוברתה םויכו ,היינשה ךרדב רחב דסממה .םכשפנ 

,םידלי לש הניפ ןיעמ איה תיסורה הפשב םכלש 

בותכל םילוכי םתא .הכותל ץיצמ שיא ןיא םלועלש 

דגנ םירמאמ וליפאו ,םכחור לע הלועה לככ םש 

אל םג שיאו ,שיא ןיינעמ הז ןיא .םזישפ דעב וא תונויצ 

.םלועל ךכ לע עדי 

1994 ,גרובטרו ידי־לע טטוצמ ,ץלזנייטש ןידע • 

From the melting pot to :אשונב הינמרגבו לארשיב ףיקמ רקחמ לע ססובמ רוביחה * 

 cultural pluralism: Production and consumption of media by and for ethnic

 communities. חותיפלו רקחמל תילארשיה־תינמרגה ןרקה ידי־לע ןמוממ רקחמה

,תירבעה הטיסרבינואה ,ינודא הנח םירוספורפה םע דחי ץראב ךרענו ,gif םייעדמ 

Prof. Dr. Hans j. Weiss - Freie םע הינמרגבו ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,ןהכ אביקעו 

 Universitaet, Berlin, םעו Dr. Barbara Pfetsch - WZB, Berlin• ונא ןכ־ומכ

לש תיפוסה ותסרגב וצבושש ךירעמה לש תוליעומה ויתורעה לע תודוהל םישקבמ 

.רמאמה 

.החותפה הטיסרבינואה ,תרושקתלו הנידמה עדמל ,היגולויצוסל גוחה ** 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תרושקתל גוחה *** 

.17.2.99 ,"רחמל םויהמ" היזיוולטה רדשמל ןויאיר ,ןיבר תלשממב הטילקה רש 1 
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שומישה .תטלוקה הרבחה תינבתבו ףוחה לע תובקע וירחא ריתומ הריגה לג לכ 

םישנא תריגה .ירקמ וניא רחאל דחא םוקממ הייסולכוא תקתעה רואיתל לג לש הרופטמב 

תושדח תויתרבח תועפותו םישדח םיבצמ תרצויו תורבח תלטלטמ איה - םיה ילגכ הומכ 

תקלחתמ תוניינעתההש אוה יעבט קר ןכ־לע .תטלוקה הרבחב ןהו תשטינה הרבחב ןה 

.תטלוקה הרבחב תונווגמה ויתועיבט ןיבל הריגהה לג לש וידממ ןיב ללכ־ךרדב 

םינוש הריגה ילג ידי־לע ,תפטשנ הנדועו ,תילארשיה הרבחה הפטשנ םינשה ךלהמב 

ילג .(DeiiaPergoia, 1998)יתוברתהו יפרגומד־ויצוסה המקרמ תאו התומד תא ובציעש 

ולו ,דחוימ ןיינע וררוע ,םימעה־רבחמ רתוי רחואמו ,תוצעומה־תירבמ םינורחאה הריגהה 

.תילארשיה הרבחה לש ףוחה טילבתב וריתוהש םיידוחייה תובקעהו םפקיה לשב קר 

הז - הריגהה ילג ינש ןיב םייתוכיאה םילדבהה לע םיעיבצמו םירזוח םינוש םירקחמ 

הבר הדימב ובצוע הריגהה ילג ינש .םיעשתה תונש לש הז תמועל םיעבשה תונש לש 

ןושארה הריגהה לג .(1998 ,םשלו ןורקיס» אצומה תונידמ תא ודקפש םיעוריא ידי־לע 

הליהקה ךותב ןיערג לש שקיע יגולואידיא קבאמ ךותמ םיעבשה תונש תישארב הווהתה 

םיימינפ םיצחל לש םייטעב .ינתמיאל ותעשב בשחנש יטסינומוקה דסממב תידוהיה 

םיטנטילימ תוצובק לש תרקובמ הריגה הרשפאתה ,םיישעמ םימעטמ הארנכו ,םיינוציחו 

,הריגהל רתיהה .יטסינומוקה רטשמה לש יכרעה סיסבה תא יתועמשמ ןפואב ורגתאש 

,ןיפולחלו ,יאנק דסממ לש תיטמגרפ הרשפ - םידחא םישוריפב רבכמ הכז ,ומצעלשכ 

ךירעה יטייבוסה רטשמה ויפלש רבסהב לזלזל םג ןיא .יטסינומוקה רטשמה דצמ הגיסנ 

"יתיישעת טקש"ב תוכזל יושע אוה ויניעב םיינרתחה םימרוגה תריגה לש רקובמ רתיהבש 

תוביסנ .(Drachman, 1991) תיכרעה היצמיטיגלה לש המוסרכ ךשמה תא ךכב טאהלו 

,תשבוגמ תיכרע העדות ילעב םירגהמ לש ידמל ינגומוהו יתיליע ,יתוכיא לג ובציע הלא 

עיגהל ושקיב הילאש השדחה הרבחל תיכרע הקיז ךותמ םבשומ ץרא תא שוטנל וקבאנש 

.םשפנ ימינ אולמב ךייתשהלו 

ןיטולחל רערעתה תויאמצע תוקילבופרל התוקרפתהו תוצעומה־תירב לש התסירק םע 

םינומה תאיציל הפחד ילכלכה בצמה תערה וליאו ,הנממ הריגהה תעונת לע חוקיפה 

הללוח תילכלכו תיטילופ תוביצי־יא לש השוחת .תיטייבוסה הירפמיאה יחטשמ תזרוזמ 

,םייכרע םיעינמ ךותמ םא ,לארשי־תנידמ יפוח לע ותחנ םהמ םיברש םיינומה הריגה ילג 

לש םיחותפה םירעשה תוינידמ .(Rosefielde, 1995) הרירב־רסוח ךותמ םאו ,םיינויצ 

.ברעמה תונידמ לש הריגהה תוסכמ תמועל רתוי החונכ הספתנ לארשי 

לעבו םידממ־לודג היה ,ומדוקמ לידבהל ,1989 תנשב לחהש ינומהה הריגהה לג 

,תידוהיה הליהקה תובכש לכמ םירגהמה ועיגה םעפה .ינגורטה יפרגומד־ויצוס ליפורפ 

תולודגה םירעה יזכרממ ,היסא זכרממו הפוריא חרזממ ,תונוש תוקילבופרמו היסורמ 

תינררבה הריגהה רחאל .םידוהי־אלו םידוהי ,הנוש תימואל העדות ילעב םישנא ;םירפכמו 

בורל ,םירגהמ לש םידממ־םוצע לגב הנידמה יפוח ופטשנ ,םיעבשה תונש לש תינגומוהה 

ךירעהל רשפא .ירמוחהו ישיאה םבצמ תא רפשל ושקיבש ,םיילטנמורטסניא םיעינמ ילעב 

עיגהל תיעבט המגמ ךותמ הנכסה ירוזיאמ וחרב טושפ םירגהמה ןיבמ םיברש 

.יפוס וא ינמז אהי ,יפולח םיחטבמ־ ףוחל 

ילג ינש ןיב ,תויסולכואה יתש ןיב שדוחמ שגפמ ןמיז שדחה םיחטבמה־ףוחש אלא 
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417 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000 -ס''שת 

הקיזה ןיבל תיכרעה הקיזה ןיב ,םישדחה םירגהמה ןיבל "םיקיתו"ה םירגהמה ןיב ,הריגהה 

,השדחה הרבחב תורזה תשוחת ילואו ,ףתושמה לרוגה .השדחה ץראל תילטנמורטסניאה 

הטילקה יישק ,ןכ לע רתי .םימדוק םייתוברתו םיידוביר םירעפ לע רשגל םייד םיקזח 

תא םקשלו בושל ןושארה לגב תויתוברתהו תוילאוטקלטניאה תותיליעה ינבמ םיבר וצליא 

םיררושמה ,םירפוסה ,םינמואה ןיבמ םיטעמ קר .תחפותה םירגהמה תליהקב םדוקה םדמעמ 

תוכרעמב םישדחה םירגהמה בולישל תומגודה .הטילקה ילושכמ לע ורבג םינגנה וא 

םירגהמה ןמ קלח קרש תיסיסב הלאשמ לע תודמלמ תונמואהו תוברתה ,ההובגה הלכשהה 

ילאוטקלטניאה ןוהה תא גופסל ורהימ אל ,רבעבכ ,תוטלוקה תותיליעה .השממל וחילצה 

.םישדחה םירגהמה לש 

םע תחא תיתוברת־תינושל הליהקב הריגהה ילג ינש וגזמתה םהיניב ינושה ףרח 

םיחינמ רגהל םימידקמהשכ ,םישדח ןיבל םיקיתו ןיב ימינפ (differentiation) לודיב 

תא םישדחה םירגהמה ולאג ךכ .(1998 ,גגילרמיק> תינתאה הליהקה תודסומל תיתשת 

וויה םישדחה םירגהמה ינומה .הנשיה תיתוברתה םתוהז תא וננערו םיקיתווה םהיתימע 

וסיסתה םה .תטלוקה הרבחב םמוקמ תא ואצמ אלש םירצויו םינמוא םתואל רסחה להקה 

,ובזכאתה ילואו ,ומעט רבכש הלא ןיבמ םיבר הרזחב וכשמו הליהקה לש תוברתה ייח תא 

ינודעומ .תוזונגה םהיתוריציל קושה תא חיפה שדחה םירגהמה לג .תילארשיה תוברתה ןמ 

םירגהמ םינמוא יעפומל שוקיבה רבג םהבש םינוש םיבושייב וחתפנ תוברת ינודעומו הריש 

וחתפנ תוירפס ,ןואמיצב וארקנו וחתפנ תונמואלו תורפסל םישדח תע־יבתכ ,םאה־תפשב 

.םירגהמ יזוכירב 

תארקל .תיטילופה הריזב ישעמ יוטיב לביק הריגהה ילג ינש ןיב םיסרטניאה שגפמ 

התכזש ,"הילעב לארשי" המישרה הנגראתה 1996 תנשב הרשע־עבראה תסנכל תוריחבה 

ודדומתה הרשע־שמחה תסנכל תוריחבב וליאו ,הלשממב םירש ינשבו םיטדנמ העבשב 

םיפסונ םיגיצנ .םירכובה תמישרו "הווקתה" ,"ונתיב ־ לארשי" :תופסונ תומישר שולש 

ובלתשה היסורמ הריגהה לש םירחא םירגוב .תונוש תומישרב וצבוש היסורמ םירגהמ לש 

לש ןהישאר תא וצירמה םייטילופה םיגשיהה 2.תומייק תוגלפמ לש םינונגנמב החלצהב 

3.תופסונ תויטילופ תוריזב םג תיטילופה הזיחאה רוציבב דימתהל םירגהמה תוגלפמ 

תוריחבה רחאל דחוימב ,רבד םשל התיה ןמרביל <טוויא> רודגיבא לש הריהמה ותחלצה 

תנשב תסנכל תוריחבה ברע .הלשממה שאר דרשמ ל"כנמל הנמתנ רשאכ 1996 תנשב 

.םיטדנמ העבראב התכזש "ונתיב - לארשי" םשב המישר תמקה לע ןמרביל זירכה 1999 

לארשי" הנושארל הפתתשה 1998 רבמבונב 10־ב וכרענש תוימוקמה תויושרל תוריחבב 

םע תופתושמ תומישר המיקה איה םיבושיי רשע־השולשב ;םיבושיי םישישב "הילעב 

דמעומב הכימתל ינויצילאוק םכסה לע המתח איה השישו םירשעבו ,תורחא תוגלפמ 

םיגיצנ האממ רתוי סינכהל החילצה הגלפמה .(6.11.98 ,תונורחא תועידי) .ריעה שארל 

םיעבראמ תוחפ אלב ,המרבו רו'גדסב םייזורד םיגיצנ ינש תוברל ,תוימוקמ תויושרל 

םינהכמ הגלפמה יגיצנ ןיבמ רשע־השיש ,םיינויצילאוק םימכסה יפל .םיבושיי השישו 

,וכעב ,הלופעב ,ןולקשאב ,הפיחב ,עבש־ראבב ,ןויצל־ןושארב :ריע שאר ינגסכ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:42:49 UTC������������� 

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



לארשיב תיסורה הפשב תרושקתה לע סאילא ילנו יפסכ ןד 418 

:םייפולח םישוריפ ינשב תוכזל הלוכי תיטילופה הריזב םירגהמה לש הריהמה םתחלצה 

םתביבסל םישרמ תולגתסה רשוכ לע הדיעמ תיטילופה םתובלתשה םצע ,דחא דצמ 

ןומיס תא ףקשל םילוכי םירגהמה תוגלפמ לש םייטילופה םיגשיהה ,אסיג ךדיאמ :השדחה 

תינתומ ךשמהב יטילופה חוכה תודרשיה ,ןכ לע רתי .השדחה הליהקה לש היתולובג 

המצע תא החיכוה תיתוברתהו תינושלה תולדבתהה .תנחבומ הצובקכ הליהקה רומישב 

,הרואכל 4.רקיה באשמה לע רומשל בייח םייטילופ םייחב ץפחש ימו ,יטילופ באשמכ 

תרוסמ תא רגתאל תולולע םירגהמה לש "היצזיאוטג"הו תיתוברתה תולדבתהה 

,קסילו םשל ,גרבליז) השדחה הנידמה לש תונושארה היתונשב השבגתהש "ךותיהה־רוכ" 

תולדבתה לש תמכחותמ היגטרטסאב ,הארנכ ,האצמנ הרשפה .(1999 ,קסיל :1995 

ןהומכ ,םירגהמה תוגלפמ לכש הדבועה 5.תובלתשה לש הקירוטרב הבוגמ תיתוברת 

הפמה ןימיב ימואלה הנחמהמ קלחכ תוריחבה תוכרעמ ךלהמב והדזה ,ןהיכמות תובברב 

תיסורה ירבוד תליהק לש תנחבומה התואמצע לע רומשל תרשפאמו הרשפא תיטילופה 

.הריהמ תיתוברתו תיתרבח תובלתשהל םיצחל ףודהל ןמזב־ ובו 

,שמש־תיבב ,תובוחרב ,הלמרב ,תפצב ,אביקע־רואב ,םי־תירקב ,ןיקצומ־תירקב 

השימח :דחוימב םילודג םיגשיה המשר "הילעב לארשי" .תליאבו םיקפואב ,תוביתנב 

םירשע ןיבמ) עבש־ראבבו (ריעה תצעומ ירבח השולשו םירשע ןיבמ) ןולקשאב םיטדנמ 

תומישר עשת םג ודדומתה ליבקמב .ןויצל־ןושארבו הפיחב םיטדנמ העבראו ,(העבשו 

ךא ,דוכילה םע תוהוזמה תומישר הרשע־םיתשו הדובעה תגלפמ םע תוהוזמה םירגהמ 

.(12.11.98 ,ץראה> רתוי םיעונצ ויה ןהיגשיה 

תא המיגדמ עבש־ראבב ג ףיקמה רפסה־תיב ילתוכ ןיב 1998 רבמבונ שדוחב תירקתה 

אי התיכב תורומה תחא .יטילופ באשמכ ינושלה דוחייה תא רמשל םיאקיטילופה תדפקה 

ייחב ימינפ תעמשמ עוריאש ןכתיי .תיסורב םיטופטפה תא קיספהל םידימלתה ןמ השרד 

םיאקיטילופה תורעתסה אלמלא יתרושקת רוקיסב הכוז היה אל בגנה תריבב רפס־תיב 

דגנ ועירתה תסנכה לש הטילקה תדעווב "םייסור"ה תסנכה־ירבח .יתדעה חתמה תלגע לע 

,םירומו םידימלת לש רבסהה ירבד .עבש־ראבב רויס ךלהמב "ינושלה םזיניבושה" 

.הדעווה ירבח לש ירוטרה טהלה תא ועיגרה אל ,םיכיבמ תיזעולב םירוביד םהיפלש 

קוח־תעצה שיגהל המייאו תכל הקיחרה ףא הדובעה תגלפממ רבדנל הפוס תסנכה־תרבח 

,(4.12.1998 ,זיפשוא) לארשיב תישילש תימשר הפשכ תיסור לע הזרכהל 

קרב דוהא הדובעה תגלפמ שאר שקיב תוביתנב תוימוקמ תויושרל תוריחב תרצעב 

ותואב .היתורודל הדובעה תגלפמ לוכיבכ המרגש ירוטסיהה לוועה לע םיחרזמהמ החילס 

ינפל ,והינתנ תלשממב ריכב רש ,יקסנרש ןתנ םאנ ,ןכמ־רחאל םידחא םימי ,םלוא 

היצרגטניא לע החילס ושקב הזה םלואבש ילמס דאמ" :רתיה ןיב רמאו תיסור ירבוד להק 

רוד היהנ אל ונחנא !ונתאמ החילס ושקבי הנש 30 דועבש םיצור אל ונחנא .התייה אלש 

תוריחבה עסמ תחיתפב .(6.11.1998 ,ענרב> "!וישכע היצרגטניא םיצור ונחנא !רבדמה 

:תומסיס שולש תלכתב ובתכנ וילעו ,המבה תא קנע ןידס טשיק הרשע־שמחה תסנכל 

"!היצרגטניאל ,ןכ" :התיה ןהמ תחא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:42:49 UTC������������� 

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



419 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

ןכ תיטילופ חוכ־תצובק לש רתוי םיבר םינממס הצמיא תיסורה ירבוד תליהקש לככ 

םיכרצ הקזיח קר תיטילופה תכרעמב התורצבתה .רתוי הבר תיכרע היצמיטיגל השכר איה 

הוולתהש יטילופה ביכרמה .םירגהמ תליהק לכב םימייקה הלא לע םיפסונ םייתרושקת 

ןיב וכוותיש תרושקת יעצמא לש םמויקב ךרוצה תא דיימ דדיח תינושלה תולדבתהל 

רוביצ ןיבל השדחה תיטילופה תיליעה ןיב דחוימבו ,הליהקה ללכ ןיבל תותיליעה 

ירבוד תליהק לש תרושקתה תפמ השבגתהו הכלה הלא תודחוימ תוביסנב .םירחובה 

.לארשיב תיסורה 

םיליטמ רבעמ יבצמ .המצע לשמ תרושקת יעצמא החימצמ םירגהמ תליהק לכ ,ןכא 

םגו השדחה הביבסל תומלקאתה - לופכ דיקפת הלא תרושקת יעצמא לע ללכ־ךרדב 

בלתשהל םיביטימ םירגהמהש לככו ,םישגנתמ םידיקפתה ינשש רשפא .הנממ תולדבתה 

,תאז הניחבמ יכ םינעוטה שי .םתפשב תרושקת יעצמאל תוחפ םיקקזנ םה ןכ הרבחה ךותב 

םלעיהל המידקמ איהש לככו ,לסחתהל התונוכנב תדדמנ םירגהמ תרושקת לש התחלצה 

,םינש ךשמב תלבוקמ התיהש ,וז הללכהש הארנ .(Janowitz, 1967) רתוי החילצמ איה ןכ 

םיירקיע םימעט ינשמ לארשיב תיסורה הפשב תרושקתל רושקה לכב שדוחמ ןויע הנועט 

:תוחפל 

תא החיכוה םימעה־רבח תוצראמ םירגהמה לש םתולדבתה ,ליעל רמאנש יפכ ,תישאר 

םסרכל הלולע הצובקה ינייפאמב העיגפ לכ ,תורחא םילימב .יטילופ באשמכ המצע 

תא רמשל אוה תיטילופה תיליעה לש קהבומה הניינע .תיטילופה תיליעה לש התמצועב 

.םינחבומה םייתוברתה־טיינושלה היתולובגב הצובקה 

תילארשיה הרבחב םישדח םירגהמ לש הריהמ תובלתשהל יתביבסה ץחלה ,תינש 

־רוכ"מ רבעמה .לארשיל םג וטשפתהש תוילסרווינוא תויכרע תורומת בקע ףפורתה 

תיתוברת תעלבומ ראשיהל םירגהמל חינמ תויתוברת־בר לש תרחואמ הסיפתל "ךותיהה 

הרגב תילארשיה הרבחהש קר אל .(Schlesinger, 1998) השדחה םצראב תדרפנ 

תועיבת גופסל םג הדמל איהש אלא ,תיתרבח תודיכלב ידיימה ךרוצהמ הררחתשהו 

בחרתה לארשיב םג ,תינרדומ הרבח לכבכ 6.תימואלה התוהז לרוגל שושחל ילבמ תוירזגמ 

הניא בושש ,<1998 ,רימת) אהתש לככ "הבע" וא "הקד" ,תויתוברת־ברל תונלבוסה ףס 

םינומשה תונשב םימעה־רבחמ םירגהמה .הנידמה לש םיינויצה היכרעל תדגונמכ תספתנ 

ךוניחה דרשמ לש ותטלחהב תוארל ןתינ הריוואה יונישל םיישחומה םייוטיבה דחא תא 

לע הרזחמ ענמיהלו ,תיתוברת־בר השיג גיהנהל ןויסינב" היפלש ,1998 סרמ שדוחב 

םידימלתה תא םויכ תדדועמ ךוניחה תכרעמ ,50־ה תונשב םירגהמה לש הטילקה ילדחמ 

תוצרא לש תוברתהו תרוסמה ,תופשה תא דומלל היפויתאמו תונידמה רבחמ םירגהמה 

םישדוח המכ ינפל ורשוא ,השדחה תוינידמה תרגסמב .תורגבב ןהילע ןחביהלו םאצומ 

םוקמב ,דבלב םירגהמ םידימלתל ,תורגבל היינש הרז הפשכ תירהמאהו תיסורה תופשה 

וקמנב יול קחצי ךוניחה רש טטוצמ םוסרפ ותואב ".תיברעו תיתפרצ ,תומייקה תופולחה 

לע רותיו ןשוריפ ןיא תילארשיה הרבחב תוטלקיהו תועמטיה" יכ ןועיטב הטלחהה תא 

.(31.3.1998 ,ץראה)"תורוקמה ןמ תוקתניהו ,אבא־תיב תרוסמ 
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םנויסנמ ודמל ףאו ,םיחרזמה לש ךשוממה םקבאמ תוריפ תא הבר הדימב ורצק םיעשתהו 

יטילופ חוכב איה ףא תדפורמש ,תוירזגמ תועיבתל תיתוברת תוחיתפ וגישה םה .רישעה 

.רבוג 

תרושקת לש המישרמ תינבת הלגמ ,"טוש גנול" ןיעמ ,רופיצה ףועממ יללכ טבמ 

,בקעיךב ;1994 ,טדטשנזייא) הבורמ בל־תמושתב רבכ התכזש ,תיסורה הפשב תילארשי 

?לארשיב תיסורה הפשב תרושקתה יעצמא לש םתחירפ דוס אופיא והמ .<ב1998 ,א1998 

ןהו םירגהמה תליהקב בצמל ןה םירושקש םיירקיע םירבסה המכ עיצהל ןתינ ,תיללכ 

:תטלוקה הרבחב בצמל 

היסור - םאצומ תוצראמ תומגמ ואביי םירגהמה .אצומה ץראב ךילהתל הלבקה .1 

חוקיפ לש תכשוממ הפוקת רחאל םיובירו םימוסרפ לש החירפ :םימעה־רבח תונידמו 

םינותיע תואמ עיפוהל ולחה תיטייבוסה הירפמיאה תוטטומתה םע .יזוכירו קודה 

.רבעב יזוכירה רטשמה לע דגנ־תבוגת ןיעמכ םינוש םילדגבו םיאשונב 

ןמ רושק תיסורב תילארשיה תונותיעה לש הגושגש .הליהקב תויגולויצוס תומגמ .2 

וליכשה דימתמו זאמש ,היסורמ םירגהמה לש תחתופמה האירקה תוברתל םג םתסה 

לארשי וא תירבה־תוצרא ,הינמרג ,תפרצ הלא ויהי ,תושדח תוצראב תונותיע חפטל 

הדדנ איהו ,תידוהיה הליהקה תא תנייפאמ לוציפה תמגמ ,ללככ .<ב1998 ,בקעיךב> 

7.< 1999 ,הבוקאסיא) השדחה םצראל םירגהמה םע םתסה ןמ 

דיקפת אלמל םירומא תרושקתה יעצמא .םירגהמה תליהקב םייתרושקתה םיכרצה .3 

תיתוברתה תוהזה רומישו היצגרגסל ליבקמב השדחה הרבחל היצטפדא - לופכ 

.תיתליהקהו 

תוגלפתה םיעשתה תונשב התווח תילארשיה הרבחה .תטלוקה הרבחב רבשמ .4 

.תיתרושקת תוגלפתהל הליבקמש תיתרבח 

תובשחנ ,תיזעולה תרושקתה הללכבו ,ץראב תרושקתה .ץראב תרושקתה בצמ .5 
.תיטרפ תומזיל חותפ םוחתל 

הפשב תרושקתה תפמ לש ראתמה יווק תא רוקסל אופיא דעונ יחכונה רמאמה 

םיקפסמו תילארשיה הייסולכואה ןמ תישימחכ םיתרשמ וללה תרושקתה יעצמא .תיסורה 

.תילארשיה הרבחב בורה תביבס ןיבל םניבו ,םינושה הליהקה יקלח ןיב ךווית יתוריש 

תא ריאהל ותלוכיב :יתילכת־ברכ ררבתהל יושע תיתרושקתה העפותב ןויע ,דבעידב 

לע תונושה תוסיפתה ןיב תורחתה רחא בוקעל ,תילארשיה תרושקתה תפמב תורומתה 

הייטעב הווהתמה יתוברתה םקרמה תא ךירעהל ןכו ,תילארשיה הרבחב םירגהמ לש םביל 

.תינומהה הריגהה לש 

ינוגרא לש יתרפס־וד רפסמ וכותב דגאמה גג־ףוג וניה ינויצה םורופהש ןייצל יד 7 

.םימעה־רבחמ םירגהמ 
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רקחמה ךרעמ 

יעצמא לש ףיקמ רקס :םיירקיע תורוקמ ינש לע םיססובמ םייחכונה םיאצממה 

םיכרוע ,רואל םיאיצומ םירשע םע תונויאר תרדסו תיסורה ירבוד תליהקב תרושקתה 

לארשיב םיעיפומה תיסורה הפשב תרושקתה יעצמא רקס .תיסורה הפשב תרושקת ילהנמו 

םיירקיעהש ,םידחא תורוקמ ונבלצה רקסה ךלהמב .1998 יאמ־סרמ םישדוחב ךרענ 

לש םירתוכ תניחבו תימואלה היירפסב םינותיעה ירתוכ לש יאצמו םימושיר םה םהיניב 

םושרה ,תיסורה הפשב םוסרפ לכ וגחב תיסור תורבוד יתש .הריכמ ינכודב םימוסרפ 

םבור ,תונויארה תא םירבחמה וכרע ליבקמב 8.םיאשונ חתפמ יפל ,תימואלה היירפסב 

םיאבומ םכותמ םיטוטיצו ,ללמותו טלקוה ןויאיר לכ .םינותיעה תוכרעמב ,תירבעה הפשב 

.רמאמה ךשמהב ךרוצה יפל 

תפמ לש היתולובג לש טלחומ יוהיז םינפ םושב חיטבמ וניא וללה תורוקמה יוצימ 

םינותיע ירתוכ ,העבט םצעמ הנתשמו תססות תרושקתה תפמ .תיסורה הפשב תרושקתה 

םינשמ םירחא ,תולעב םינשמ םידחא םימוסרפ ,םימלענ םהמ םידחאש םשכ םיפסונ םישדח 

םימוסרפ התפינ רקחמב הרדגוהש ןמזה תרגסמ ,ןכ־ומכ .םתרוצו םפקיה ,םתורידת תא 

ריוואל תוצרופ תויטריפ וידר תונחתש שי ,המודב .ינשה הריגהה לג ינפל עיפוהל ולדחש 

תיסורה הפשב תרושקתה תפמ לש "יריווא" םוליצ תרשפאמ תיחכונה הקידבה .תומלענ וא 

התוססבתה תעב ,ינשה הריגהה לג תליחת םע ,1998-1989 םינשה ,תיתועמשמ הפוקתב 

הבוג" בקע .תטלוקה הרבחב יטילופ םרוגכ תילארשיה הרבחב תיסורה ירבוד תליהק לש 

ןוגכ ,"םינטק" תרושקת יעצמא לש ןווגמב יחכונה םולצתב ןיחבהל רשפא־יא "םוליצה 

ינודעומ .דרפנב "בירקת" םולצתל םייוארש 9,םילביטספ וא תוברת ינודעומ ,תוירפס 

לש תימצעה םתמזוימ םא ,םינוש םירגהמ יזוכירב םיליעפ םיססות 10הרישו תוברת 

םע דחי רקחמה לש הז בלשב רמוחה ףוסיאב קלח הלטנש רצלז הנירמל וניתודות 

העפוהה תנש :ןוגכ םוסרפה לע םייסיסב םיטרפ ללכ םיאשונה חתפמ .רמאמה תרבחמ 

יתכרעמה רמוחה ףקיה ,םידומעה רפסמ ,םוסרפה טמרופ ,תולעבה ביט ,םוסרפה לש 

.רמוחה רוקמו םיאשונה ,תמוסרפ ןיבל וניב סחיהו 

ףוחב לביטספ ,ביבאבו ויתסב ,הנשב םיימעפ םינגראמ "דראב"ה תריש יבבוח ,לשמל 

.«12,3.1999 ,וריפש) "הקבוגוד" עוריאה יוניכ רזגנ ןאכמו ,תרנכה תפש לעש הגוד 

גנינפה ןיעמל ןוקריה קראפ תא ושדג שיא ףלא האמכש חווד 1998 יאמ שדוח תליחתב 

ובצוה קנע יכסמ" .לבויה יעוריא ...תרגסמב היסורמ רודיב תוקהל תופתתשהב ינומה 

הריווא עוריאל ונקה הקדוו םילק תואקשמ רכממל םינכודו קראפב םינוש תומוקמב 

לש ונומימב ךרענ ינומהה לביטספה <8.5.98 ,ץראה)".םיגגוח יפלא תורשע רובע תיתיב 

ימכ רתוי רחואמ םסרפתה ומשש ,יקסניסוג רימידלו ,יסורה־ידוהיה דעווה שאר־בשוי 

."בירעמ" לע תולעבה ןמ קלח ידורמנ רפועמ שכרש 

ןיעמ הניהש תידוחיי םירצוי תריש - "םידראב"ה תריש אוה םיירלופופה תונונגסה דחא 

.«12,3.1999 ,וריפש) האחמ רמז וא רשבמ רמז ,יממע רמז 
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,תורדתסהה ,תוימוקמ תויושר ,םיס"נתמ ־ תונושה תויושרה לש ןתמזוימ םא ,םירגהמה 

תווהל תומיוסמ תוביסנב םילוכי הלא םינבמ ".תברועמ המזוי ךותמ םאו ־ הטילקה דרשמ 

ןמויק ךשמהש אלא ."םיטועימ לש תרושקת" לש יטנתוא םגדכ םייפולח תרושקת יצורע 

חוקיפה תכרעממ קלחכ ןתינה ,תויושרהמ עויס בייחמ ןמז ךרואל וללה תורגסמה לש 

םינומהה־תרושקת יעצמא לש הפמה יווק טוטרשב דקמתמ יחכונה רוביחה 12.םהילע 

.םימעה־רבח תוצראמ םירגהמה תליהקב 

־רבחמו תוצעומה־תירבמ הריגהה םוחתב םימוסרפה ןיבמ םיברש ןאכ ריעהל יוארה ןמ 

ישנאו םירקוח ידי־לע םימותח םה םא םג .תויכרע תויטהב םיתיעל םיגופס םימעה 

קבאמה לגד תא אשנש דסממל ,תוחפ ימו הענצב ימ ,הקיז ומייק םהמ םיבר ,הימדקא 

ויה םימוסרפו ימדקא רקחמ .(Gur-Gurevitch, 1995) תוצעומה־תירב ידוהי ןעמל ינויצה 

םיבאשמ וצקוה התרגסמבש ,תוצעומ,ד־תירב ידוהי ןעמל תללוכה הכרעמה ןמ קלחל 

וללה םימוסרפה ןיבמ םיבר ,ןכ־יפ־לע־ףא ".הז םוחתב םימוסרפו םירקחמ דודיעל םירכינ 

תויהל לולע הלא תורוקמב שומיש 14.םיכילהתו תומגמ חותינל ינויח ימלוג עדימ םיקפסמ 

ודיעי תואבה תורושהו ,ןמצמצל ידכ תוריהז הנשמ םיטקונו תויטהל םיעדומ םא םג ,קבדמ 

.הז לושכמ לע רובגל םירבחמה לש םתחלצה תדימ לע 

תיסורב רודישה יעצמא 

,לארשיל תידוחיי העפות הניא םיינושל םיטועימ לש תרושקתה יעצמא לש םתחירפ 

תדעונ איהו תונוש הריגה תוצראב תחרופ תינתא תרושקת .הב השדח הניא יאדוובו 

Frachon 81 Vargaftig,) םירגהמ תוליהק לש םייתוברתו םייתרושקת םיכרצ תרשל 

,לשמל ,(Featherstone, 1995) םינוש םייגולונכט םישודיחו היצזילבולג יכילהת .(1995 

תרכומ תנוכתמב תיתוברת תוליעפ זכרמל ךפהנ דודשאב ם"נתמב "תוברת הפק" ,לשמל 

םינמוא לש םיטרצנוק ,רתיה ןיב ,תללוכ תוליעפה .הווקסומב ןיקשופ ןואיזוממ ,היסורמ 

ץראל־ץוחמ םינמוא םעו ץראה זכרממ םיקיתוו םירגהמ םינמוא םע דחי דודשאמ םירגהמ 

,(19.2.1999 ,וריפש) 

הטילקה דרשמ טילחה ,םירגהמ ידי־לע םימוזי תוברתו הריש ינודעומ לש םתחירפ חכונל 

ךרדכ םתסה ןמ ,םירגהמ־יריתע םיבושייב םינודעומ תשר ומצעב חותפל 1998 תנשב 

.םהילע חקפלו םייפולחה םיצורעה תא דסמל 

דוד לש ותכירעב ,"תוצעומה־תירב ידוהי" תעה־בתכ תא דחוימב ןייצל יואר הז רשקהב 

לש םטע ירפ םיפטוש םימוסרפל המב שמישש ,"ביתנ" רשקה תכשל ןומימבו לטירפ 

.תימדקא המרב םקלח ,םירגהמו םילארשי 

םירמאמו תומישר ,הז ןיינעב .ימלוג עדימל ףסונ רוקמ םיווהמ םייאנותיע םימוסרפ 

ןויצ ךות רוביחה ףוגב ןתנית תויאנותיע תועידיל הינפה וליאו ,אלמ טוריפב וטטוצי 

.דבלב ךיראתהו ןותיעה םש 
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Hargreaves 8c Mahdjoub,) רודיש תויגולונכטל תבחרתמו תכלוה תושיגנו ןייוול ירודיש 

םאצומ ץראל תיתוברתה םתקיז תא דבאל םיבייח םניא בושש ,םירגהמ לע םיליקמ ,(1997 

לש ילכלכה דוחיאה ,לשמל ,תויטילופואיג תורומת תובקעב .שדחה םהירוגמ םוקמב 

תיתוברת־ברהו תילבולגה הרבחב תרבוג םיחרזאה לש םתודיינ ,הפוריא ברעמ תונידמ 

 (1994 ,Cormack, 1998; Friedman). תיסורב תילארשיה תרושקתה תוחתפתה םא םג

םהינייפאממ םלעתהל ןיא ,יברעמה םלועב ילסרווינוא ךילהתמ קלחל בשחיהל הלוכי 

.לארשיל םימעה־רבח תוצראמו תוצעומה־תירבמ הריגהה ילג לש םיידוחייה 

תספדומה תונותיעה ןיב ןוזיא רסוח הלגי תיסורה הפשב תרושקתה תפמב ןושאר טבמ 

םרפסמ ,הפמב םיטלוש םניא רודישה יעצמא םא םג ךא .רודישה יעצמא ןיבל תגשגשמה 

:הדימ־תומא המכ יפל תוחפל םהיניב ןיחבהל ןתינו ידמל רכינ 

;םירודישה ץורע .1 

;םירודישה רוקמ .2 

;םירודישה תויקוח .3 

.םירודישה תורידס .4 

טלוש "לארשי לוק" .וידרה ירודיש ןיבל היזיוולטה ירודיש ןיב הליחת ןיחבנו םידקנ 

וידרה תנחת .וידרה ירודיש לע לופונוממ הרואכל הנהנו ,תיסורב וידרה ירודישב 

,םירדת ינשל הירודיש תא םיעשתה תונש עצמאב הלציפ ,7 ץורע ,ןימיה לש תיטריפה 

לש בר רפסמ ילעב םיבושייב תורדשמ תודחא תויטריפ וידר תונחת 15.תיסורב םהמ דחאש 

,תוירוזיא וידר תונחתב םג םיעצומ תיסורב םינמדזמ םירדשמ .(1998 ,רומיל) תיסור ירבוד 

.םינמדזמ ןומימ תורוקמו תוימוקמ תומזוי תוכזב ללכ־ךרדב ,םילשורי וידרב רתיה ןיב 

.לארשי־תנידמל ץוחמ םרוקמ היזיוולטה ירודיש בור ,תיסורב וידרה ירודישמ לידבהל 

םיימוקמ היזיוולט ירודיש ןיב יתוכיאו יתומכ ןוזיא־רסוח רמשנ םיברה תונויסנה תורמל 

םיעיצמ םילבכב םינייכזה .ןאכ םיטלקנו הנידמה תולובגל רבעמ םירדושמש הלאל 

גוהנ םירגהמ יזוכירבש עודי ךא 16,םייסור םיינייוול היזיוולט יצורע השולש ללכ־ךרדב 

איה ףא ,7 ץורעל תינושל־ וד הפולח הפטל לאמשה הנחמב םימרוג וטילחה ךכל הנעמכ 

,הז תמועל .דבלב תונווכ־תרהצהכ ןמזה םע הררבתהש הטלחה ,לג וידר םשב ,תיטריפ 

שדוח ףוסב ,םנמואו .תדסוממ רודיש תנחת לשכ תיסורב םירדשמ חול בציי 7 ץורע 

־ירבח תוברל ,ינמיה הנחמה לש תיטילופ הכימתו ליעי יבול תוכזב ,1999 ראורבפ 

םירשע לומ דעב תולוק םיעברא לש בורב ,תסנכה הרישכה ,"הילעב לארשי" לש תסנכה 

לשו 7 ץורע לש םהירודיש תא רישכמה םירדסהה קוחל ןוקית ,דחא ענמנו דגנ העשתו 

תירוביצה תקולחמהש ןיינעמ .(24.2.1999 ,ץראה) "2000 וידר" - ס"ש לש וידרה תנחת 

םירודישה ןמ ןיטולחל טעמכ המלעתה 7 ץורע לש יטריפה ויפוא ביבס תיטילופהו 

!תיסורב 

,1989 תנש ירחא ועיגהש םימעה־רבחמ םילוע ברקב "תיפצת" ןוכמ לש םירקס יפל 

.<1995 ,1994 ,ןייפ) תיסורב םילבכה ירודישב םיפוצ םילועהמ 720/0-660/« 
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לש םתטילק תורשפאמש תוחלצ תועצמאב היזיוולטה ירודיש לש עציהה תא ביחרהל 

'7.םיפסונ ןייוול יצורע 

תא םיגדמ לארשיב םיטלקנש הנידמה תולובגל ץוחמ תיסורב םירודישה עפש 

התנענ 1998 ראורבפ שדוח ףוסב ."םש ראשיהל הז םע דחיו הפ תויחל" לש תורשפאה 

קוחב ןוקית הרשיאו ,תרושקתה דרשמ לש תושקעה ויתורצפהל תסנכה לש הלכלכה תדעו 

תוברל ,תומיוסמ תויסולכואל םילבכב םיידועיי םיצורע תלעפה רשפאל תגמ־לע קזב 

ןיב סחיה תא ןזאל דיתע ,םקוי רשאכו םא ,שדחה ידועייה ץורעה .תיסור ירבודל ץורע 

.םיימוקמה םירודישל םיינוציחה םירודישה 

ףסונ ,תיסורב יהשלכ היזיוולט תינכות עיצמ וניאש לארשיב רודיש םרוג ןיא ,השעמל 

לכל ףתושמה 18.םינשי םירדשמל וא תויונק שכר תוינכותל תיסורב תויבותכ לע 

לע טלוקה דסממה םעטמ ,ןמדזמ ,דחוימ ןומימב םינתומ םהש תיסורב םיימוקמה םירדשמה 

תויושר םג םיתיעלו תונכוסה ,הטילקה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ - ויתוחולש 

רידת ןתמו־אשמל סיסב החינמ וז הדבוע .תוביצי־יא תנכסל םיפושח םה ןכלו - תוימוקמ 

ידסחל םעפ ידמ תונותנה ,תיסורב תוינכותה לרוג יבגל רודישה ימרוג ןיבל דסממה ןיב 

לע ןומימה תורוקמל רכינ העפשה בחרמ החיטבמ תדמתמה תולתהש רעשל לקנ ".ןמממה 

תויהל םידיתע םירתאו הלא םיצורע ,(DBS) ןייוולה ירודיש לש היופצה םתליהת םע 

.שרוד לכל םיעצומ 

,"פוקסודיילק" ,1 ץורעב יעובש ןיזגמ תילארשיה היזיוולטה הקיפה 1998 תנש עצמאב 

המייקו תיסורב תינכות איה םג הקיפה תיכוניחה היזיוולטה .33 ץורעב תפסונ תינכותו 

תויבותכ םע "שדח ברע" לש רזוח רודיש תוברל ,23 ץורעב תיסורב םירודיש־תעוצר 

תוירוקמ תורדס רודישל קודיצ הקינעמ תויבותכ תפסותש הארנ ,ךכ לע ףסונ .תיסורב 

תויבותכה תא תוליעיב לצנמ 2 ץורע םגו ,23 ץורעב ,"יתחפשמ רשק" תמגוד ,תונשי 

רדושמ תיסורב ןיזגמ ,ךכ לע ףסונ .תבשו ישיש ימיב ןובס־תורפוא רודישב תיסורב 

.תימוקמ תיטילופ הכימת לשב הארנכ ,םילשוריב בהז יצורע לש יתליהקה ץורעב 

:שארמ העודי תנוכתמ יפל םעפ ידמ להנתמ םירגהמל םירודישה ןומימ לע ןתמו־אשמה 

*אשמהש רחאל ,זא־וא ;ביצקתב ץוציק לע וא הקספה לע רשבתמ רודישה םרוג ,הליחת 

,ןומימה תא קיספהל ןמממה תנווכ תא םסרפל גאוד רדשמה םרוגה ,הצוממ טקשה ןתמו 

תכשמהל ירוביצ ץחל רצויו ותרטמ תא גישמ םוסרפה ;םירודישה ךשמה לע םייאמש רבד 

שודיח לע טילחמו ירוביצה ץחלל הנענ ,הצרתמ ןומימה רוקמ .רודישה לש ונומימ 

1997 ראוני שדוח ףוסב םוסרפה .אבה בוביסל דע תאז לכ .םירפושמ םיאנתב ןומימה 

תננכתמש ץוציקה" :העידיה ןושלכ ,םירודישה ןומימ לע יסקטה ןתמו־אשמה תא שיחממ 

םוגרתהו 33 ץורע תקפהב תיסור ירבודל תוינכותב רודישה תושר תלהנה ראורבפמ 

ןוידל הלע (1 ץורע לש תושדחל) ע"קרב לארשי לוק עצבמש תיסורל ינאטלומיסה 

,םואבנשריק יכדרמ ,רודישה תושר ל"כנמ ירבדל .םושלש תושרה לש האילמה תבישיב 

1 ץורעב תוריש ירידשת שוכרל הטילקה דרשמ בייחתה ,לארב ףסוי ,3 ץורע להנמו 

1.5־כ םתולעש תיסורב םירודישה תא ןממל היה רומא םירידשתה דעב ףסכהו ,3 ץורעבו 
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תוינכותב עיפוהל םיברמ םיאקיטילופו םירש ,םידיקפ ,םעטמ םירבוד .םירדשמה ןכות 

םג דיעמ רבדה ךא .ןתקפהל תיפסכה הכימתה ךשמה תא חיטבהל ידכ קר ולו ,היזיוולט 

םיטועימכ םהומכ ,םירגהמל תוינכותש ךכל ולגרוה םיירוביצה רודישה יפוגש ךכ לע 

הלגמ רודישה תושר ביצקתב יתטיש ןויע .םידחוימ םיביצקתמ תוכמתנ ,םיינושלו םיינתא 

היה וידר ירודיש ןומימש דיימ רמאייו 20,םירגהמל םירודיש ןומימל תיבקע תינוציח הכימת 

רשאכו םא ,תיסורב ידועייה םילבכה ץורע ,ןכ־לע .תויושרה לש ןנחלוש לע ךומס ראשנו 

תויהל רומא אוהש םושמ תיסורב םייקוחה םירודישה ןומימ לש תרוסמב קדס רוציי ,לעפוי 

.תמוסרפמ ןמוממ 

תרושקת" לש וא "םעטמ" רודיש לש תרוסמה תא תובר תוניחבמ םלגמ "לארשי לוק" 

םירודיש גיהנהו םידקה "לארשי לוק" .תוירוטסיהה ויתויוכזמ עורגל ידכ ךכב ןיא ."ןעמל 

םישגדב ותריש םה 21.< 1998 ,יבצךב> םישימחה תונש ףוסב דוע תיסורב םייתילכת־וד 

/הרבסהה ךרעמ .םירגהמה יכרוצ תא ןהו תוצעומה־תירבב ידוהיה בושייה תא ןה םינתשמ 

תוגהונו וגהנש יפכ שממ ,רתאה־ילג תא הבר הדימב ותרזעל סייג ינויצה הלומעתה 

עובשב םיימעפ ורדוש הליחתב .םיימואל םידעי שומימ תבוטל ,ברעמב תויטרקומד תונידמ 

ירודיש .לארשי לע תוחישו ך"נתב םיקרפ וללכש ,תחא לכ העש עבר תונב תוינכות 

ריבעהו ויתויובייחתהב דמע אל הטילקה דרשמ ,םהירבדל םלוא .הנשל לקש ןוילימ 

ירבח .םירודישה תא ןממל תורשפא ןיא רודישה תושרלו ,םוכסהמ קלח קר הרבעש הנשב 

רוביצל בושח תוריש תונתונה ,תוינכותב ץצקל אלש תושרה תלהנהמ ושרד האילמה 

םע םינוידה תא תוצמל הלהנההמ השרד ,אריפש הניר 'פורפה ,תושרה ר"וי .םירגהמה 

.אבה עובשב תושרה לש םיפסכה תדעווב ןוידל הלעוי אשונה יכ העידוהו ,הטילקה דרשמ 

יוניש םוש םישוע אל' ,האילמהו להנמה דעווה תטלחה יפ לע יכ העידוה אריפש 

ףא םייתניב לטבת אל הלהנההו ,האילמה רושיא אלל םירודישה חולבו תוינכותב 

םשייל רשפא יא לבא ,בר ירסומ חוכ שי האילמה תטלחהל' ,לארב ירבדל .'תינכות 

ךישמהל לכוא אל ,תיסורב תוינכותל ףסכ היהי אל םאו ,קודה ביצקתב דבוע ינא .התוא 

יעיבר םויל הנמיז ,תסנכב הטילקהו היילעה תדעו ר"וי ,לטנמולב ימענ כ"ח ...'רדשל 

הבישיב .רודישה תושר ידי לע תיסורב תוינכותה םוצמצ אשונב הדעווה לש הבישי אבה 

האילמה ירבח דצמ םיצחל רחאל .הטילקה דרשמ ישנאו רודישה תושר ישאר םג ופתתשי 

יכו ,תיחכונה םתנוכתמב םירודישה וכשמיי העש יפל יכ רודישה תושר לומתא העידוה 

ךורכה יפסכה טביהה תא רידסהל ידכ םדקהב ושגפיי רודישה תושרו הטילקה דרשמ ישנא 

לפטל ידכ תושרה לש םיפסכה תדעו שגפית בורקה ינש םויב .הלא םירודיש תלעפהב 

<29.1.1997 ,ץראה)".היגוסב 

תושר) הטילקה דרשמ - יולג ינוציח רוקממ אב ע"קרב םירודישה ביצקתמ רכינ קלח 

.(1998 ,רודישה 

14־ב ,לארשי־תנידמל ירישעה תואמצעה םויב - תיסחי רוחיאב ולחה תיסורב םירודישה 

לשב - "לארשי לוק"ב תורז תופשב םירודיש תגהנה רחאל םינש הנומש ,1958 יאמב 

.(20 ,1998 ,יבצ־ןב> "יסורה בוד"ב תורגתה ינפמ ששח 
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ענמיהל ידכ םתסה ןמ ,רדוש אל הנחתה תוא םגו ,םרדעהב וטלב הילאוטקאו תושדח 

לע תוסח תויושרה ושרפ םתישארמ רבכ .תוצעומה־תירב םע "תיטמולפיד תירקת"מ 

רשאכ 1964 ביבאב לח ךפהמה .הפוריא חרזמב ידוהיה ץוביקל רקיעב ונפוהש ,םירודישה 

תורטמה תא ובציע תוחנמה תויושרה .הילאוטקאו תושדח תוברל ,םיימוי םירודיש וגהנוה 

םע תיגולואידיא תקולחממ עדומב וענמנ םירדשה .תיסורב רודישה לש תוינידמה תאו 

־תירבב ידוהיה ץוביקה ברקבו לארשיב שחרתמה לע חוודל ורחבו ,יטסינומוקה רטשמה 

.(1998 ,יבצ־ןב> תוצעומה 

דעבמ רודחל םירודישה לש םתלוכי יבגל תוכרעהו תויפיצ וחסנתה ןאכו םש 

יכרוצ תא טיעמה אל םישוגה ןיב רישפמה חרקה .הרקה המחלמה ימיב אקווד לזרבה־ךסמל 

לע תוצעומה־תירבב ידוהיה ץוביקה לש שקיעה קבאמה .תינויצה הלומעתה/הרבסהה 

.םירצק םילגב 22"הלוגל ןויצ לוק" ירודיש לש יתלומעתה טהלה תא רמיש תימואלה ותוהז 

,"ביתנ" רשקה תכשלו תידוהיה תונכוסה :ירק ,הנידמה תויושר םע ומאות הלא םירודיש 

תינויצ־יטנאה הלומעתה תא ןזאל רתיה ןיב ודעונ םירודישה .םנומימב ופתתשה םגש 

23.םיידוהיה םיניזאמה לש תימואלה העדותה תא חפטלו תיטייבוסה 

לש תרקובמה םתריגה .הריגהל תוצעומה־תירב ירעש לש םתחיתפ םע הנתשה בצמה 

תואמ לש םתריגה םג ומכ ,םיעבשה תונש תליחתב תוצעומה־תירבמ םיינויצה םיליעפה 

תוכזל טעמ־אל ופקזנ ,םינורחאה םירושעה ינש ךשמב לארשיל ועיגהש םירגהמה יפלא 

םיבר םיניזאמ ורבע הריגהה לש הייטעבש אלא ."הלוגל ןויצ לוק" לש תיסורב םירודישה 

רודישה תוינידמב שדחמ ןייעל הרבסהה יטינרבק וצלאנ ךכ בקעו ,לארשי־תגידמל 
.ויתורטמבו תיסורב 

ינש לשב הארנכ ,ינוגראו יתסיפת תוכרעמ דודיש רשפאתה םיעשתה תונש תליחתב 

הענכש לארשי־תנידמב תיסור ירבוד לש תרבוגה םתוחכונ .הזב הז םיכורכ ויהש םייוניש 

ליעפהל 1991 תנשב טלחוה ךכיפל .םיבאשמה תא לצפל ירוביצה רודישה יטינרבק תא 

24,תונושה תופשב םירגהמל םירודישה תא זכרל הרומא התיהש ,ע"קר ,היילע תטילק תשר 

,"הרות אצת ןויצמ יכ" לקשמ לע ,"הלוגל ןויצ לוק" תא םיקהל טילחה ןוירוגךב דוד 

,ןמציו םייח לש הכרבב 1950 סרמב ולחה םירודישה .תואמצעה תזרכה רחאל םייתנש 

.תיתפרצו תילגנא ,שידיי - תופש שולשל ומצמטצהו 

םע הירשק לעו לארשיב השענה לע ,ץראה לע עדימ תרבעה (א) :ויה םירודישה תורטמ 

התסהה ירודישל ןוזיא <ג> :םיידוהיה םייחה לש םרומישו םתאייחה <ב> ;תורחא תונידמ 

לארשיל היילעה ןעמלו ןויצ יריסא ןעמל קבאמה לע עדימ תרבעה <ד> ;םיינויצ־יטנאה 

.(22 ,1998 ,יבצ־ןב> 

ץראב ויה תשרה המקוהשכ) .תינומהה הריגהה תובקעב 26.5.1991־ב המקוה ע"קר תשר 

הפסוה ךכ־רחא ,דבלב תיסורב תשרה הרדיש הליחת (.םישדח םירגהמ ףלא האממ רתוי 

רודישה .תחא תשרל תופשה הרשע־םיתש לכ תא ודחיא ןכמ־רחאלו תירהמאה הפשה 

,יבצ־ןב לאומש םע ןויאיר) !םימעה־רבחל ץוחמ רתויב לודגה וניה הנחתה לש תיסורב 

(14.4.98 ,םילועלו ץראל־ץוחל םירודישה להנמ 
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םירודישה ןמ קלח .תיסור ירבודל תועש הרשע־םיתשמ רתוי ודעונ ןמזה בור ,השעמל ךא 

.םימעה־רבח תונידמב ורתונש הלאלו םירגהמל תינמז־וב םינפומ וללה 

רודישה ךרעמ ןיב הקיזהש הארנ .רודישה תוינידמב יתסיפת יוניש שחרתה ליבקמב 

יווק חוסינ רשפא שדחמ םירודישה ןוגרא .השלחנו הכלה דסממה יפוג ןיבל תיסורב 

הסיפת לע תויעוצקמו תויאנותיע תוסיפת תפדעהב רתיה ןיב ,םישדח תוינידמ 

תמיוסמ הדימב ליבקמ "לארשי לוק" לש רודישה תוינידמב יונישה .תיתרוסמ "תיתרבסה" 

לש הקזח תרוסמ השבגתה הפ ןהו םש ןה .תיטייבוסה תרושקתב היצזילרבילה תומגמל 

םילסחמ םניא םירהצומה םייונישה ,םירקמה ינשב .תינויער הלומעתל תסיוגמ תרושקת 

ידירש .הרקמב אלו ,םירודישה לש םתונימא תדימ יבגל בחרה רוביצב םישרשומ תוקפס 

ןיבל תיעוצקמ הקיטקרפ ןיב תונימא רעפ םירצויו םייונישה תא םימלוב תסיוגמה תרוסמה 

תא ,הפ םג ומכ םש ,הבר הדימב תורמשמ תישיאה תופיצרהו הרגשה .תונווכ־תרהצה 

ידירש ,םינשה םע םצמטצהו ךלה םירודישה לע יטילופה חוקיפה םא םג .רודישה תרוסמ 

,םויכ םג זאכ .םיקיתווה םירדשה יקרועב ןיידע ורתונ תסיוגמ תרושקתל ךניחש תורבחה 

ןתמב תאטבתמ וז תוינידמ .תיסורב ע"קר ירודישב תטלוש "ךותיהה־רוכ" לש תונווכמה 

הרבחה תא ןיבהלו ריכהל םיניזאמל עייסל תודעונש ,הרבסהו ללמ תוינכותל תופידע 

.השדחה 

ורתונ ןה ךא ,תידסממה תיוותה תא רענל תוחילצמ תויטריפ וידר תונחת ,הרואכל 

רדת ביצקה 7 ץורע ,רומאכ ."ןעמל תרושקת"כ ןיידע תולהנתמו םייטילופ םיכרע תוגופס 

תיסורב הקיסומ רודישב הברמ ץורעה ,םילד םיבאשמ לשב .תיסורב םירודישל דרפנ 

םימילעמ םניא 7 ץורע לש תיסורב םירודישה ,הז םע דחי .ללמ תוינכות תקפהב טעממו 

ומכ .היסורמ םירגהמה ברקב המלשה לארשי־ץרא ןויער תצפה לש תיטילופה םתרטמ תא 

ןוגכ ,רודיש לש םילוזו םיטושפ םיטמרופב רזושמ יגולואידיאה רסמה ,תירבעב םירודישב 

.המודכו םיניזאמ םע תוחיש ,תונשרפ תוחיש ,תושדח 

ברקב הרוכב לע הארנכ םירמוש ףאו ,רתוי םינווגמו םייעוצקמ ע"קר ירודיש 

םירדשמ העבשו האמ ורתוא 1998 ינוי שדוחב םירדשמה חול לש תיארקא הקידבב 25.הליהקה 

,עובק םירדשמ חול םייקמ יטריפה ץורעה .7 ץורעב הנומשו םירשע תמועל ע"קרב םינוש 

ידמו םוי ידמ תוינכותה ידעומב םיפוכת םייוניש םע שימג םירדשמ חול עיצמ ע"קרש דועב 

חול ע"קרב םיבינמ ,םישדחה םירגהמל תוירחאה ילואו ,תיטקדידה השיגה ידירש .עובש 

רעונ ,הליהק - םינוש םילהקלו םינווגמ םיאשונב תונווגמ ללמ תוינכותב סומע םירדשמ 

תניחבמ ,הז תמועל .ותומכ עיצהל לגוסמ וניא םיבאשמה־לד יטריפה ץורעהש - םיאלמגו 

ךדיאמ ,םירגהמה תליהקל עדימו ץועיי ןתמבו ,אסיג דחמ ,הילאוטקאב תוקסועה תוינכותה 

ןלקשמו ,הלא תוינכותב תועיקשמ ןהיתש - דואמ המוד תונחתה יתשב בצמה ,אסיג 
.(1 חול ואר) תונחתה יתשב המוד <םיזוחאב> 

ועיגהש םירגהמ השישו םיעשת תואמ שמח ףלא תופתתשהב "תיפצת" ןוכמ לש רקס יפל 25 

דבלב 1196-756 תמועל ,תיסורב ע"קר ירודישל םיניזאמ 5696-5496 ,1989 תנש ירחא 

.(1995 ,1994 ,ןייפ) 7 ץורעל הנזאה לע וחווידש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:42:49 UTC������������� 

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



לארשיב תיסורה הפשב תרושקתה לע סאילא ילנו יפסכ ןד 428 

7 ץורעבו ע"קדב םנכות יפל תיסורה הפשב וידרה ירודיש גוויס ־ 1 חול 

ע"קר  7 ץורע  תינכותה גוס 

 19  7 תושדח/הילאוטקא 

 <180/0)  (2570)

 30  2 הירוטסיה/תוברת 

 (2870)  (770)

 7  8 הקיזומ 

 (670)  (2970)

 8  3 תודהי/תונויצ 

 (870)  ("117)

 3  1 הלכלכ 

 (370)  (470)

 14  6 ץועיי/עדימ 

 (1370)  (2170)

 2  - טרופס 

 (270)

 6  - רעונ/פידלי 

 (670)

 2  - םיאלמג 

 (270)

 10  -

הליהק 

 (970)

 1  1 רומוה 

 (170)  (370)

 5 ־  רחא 

 (470)

 107  28 לכה ךס 

 (10070)  (10070)

אוהו ,ןבואמכו יאכראכ בוטה הרקמב שרפתמ ע"קר ירדשמב ידילוסה השגהה ןונגס 

רודישה לש ונורתי ,תאז הניחבמ .תיטייבוסה רודישה תרוסמ תא תובר םיינזואל ריכזמ 

לש םייעוצקמ םיטרדנטסב הקול יטריפה רודישה םא םג !ותשלוחב אקווד ול דמוע יטריפה 

םאה־תפשו ועיגה בורקמש םישדחה םירגהמה ברקמ וסייוג ץורעה ירדש ,השגהו הקפה 

רודיש לש הנשונה תרוסמל םילובכ םניא הלא םירדש ,ךכ לע ףסונ .םהיפב ןיידע היירט 

םצע ,תאז הניחבמ .ןעמל תרושקת לש רכיהה ינמיסמ ,רתפוכמה השגהה ןונגסלו ירוביצ 

,לש תרושקת ןיעמכ שרפתהל יושע ,היגולואידיאב הגופס איה םג רומאכש ,הפולחה םויק 
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ץראב םתוהש ימימ דוע ךרדה לכ ךרואל םירגהמה תא הווילש ידסממה רודישל הפולח 

.לארשיל םעיגה דעו םאצומ 

תיסורה תונותיעה לש הינייפאמ 

תונש ףוסב ,תיסורה הפשב וזל רקיעבו ,תיזעולה תונותיעל האב תשדוחמ הנדע 

־תוצעומה־תירב) םימעה־רבחמ םיינומהה היילעה ילג לש םתורבגתה םע םינומשה 

ידי־לע םייזעולה םינותיעה בור וכמתנ ןהבש ,םישישהו םישימחה תונשל דוגינב .(רבעשל 

םיעשתהו םינומשה תונש לש תיזעולה תונותיעה ,(1992 ,רומילו יפסכ> תויטילופ תוגלפמ 

.ידמל רורב יטילופ וק תוהזל ןתינ הב םג יכ ףא ,םייטרפ םימרוג ידי־לע הבורב המוזי 

תורבחה ךילהתב בושח דיקפת םיאלממ ,םויכ םג ךכ זאכ ,תיסורב םינותיעה ,לדבהה ףרח 

.(Chaffee, Nass <£ Yang, 1990) השדחה הרבחב םירגהמ לש 

תונש ףוסב תיזעולה תונותיעה לש התייחתב םיירקיע םיבלש השולש תוהזל ןתינ 

רובגתב יכ הכרעה לארשיב תרושקתה ישנא ברקב החוור ןושארה בלשב .םינומשה 

.םישדחה םירגהמה לש םייתרושקתה םהיכרוצ תא קפסל ידכ היהי םיירבעה םינותיעה 

םינותיעב םיעשתה תונש תליחתב חוורש ,גהנמב אוצמל ןתינ וז המימת טעמ השיגל יוטיב 

.תיסורה הפשב םיפסומ םיירבעה םהיתונוילגל ףרצל ,םיימוקמהו םייצראה ,םיירבעה 

םירגהמה תא ליגרהל הלא םיפסומ ודעונ ,םישימחה תונש לש תיזעולה תונותיעל המודב 

.בושחו יזכרמ תורבח ןכוס םליבשב ושמיש ךכבו ,תירבעה הפשב האירקל םישדחה 

.דיתעב םיילאיצנטופ םיארוק תשיכרל ךרד םג הלא םיפסומ ושמיש םיירבעה םינותיעל 

םינותיע לש רואל םתאצוה היה תיזעולה תונותיעה לש התייחתב ינשה בלשה 

היהש ,"תושדח" רבעשל ןומויה היה הז ןוויכב המזוי לוטיל ןושאר .תיסור הפשב םייאמצע 

ןועובש 1991 תישארב איצוהו םידקהש ,ןקוש תחפשמ לש תרושקתה דיגאתל ךייש 

,וירחא ורגיפ אל םירחאה תרושקתה ידיגאת ינש ."תושדח" - ההז םש לעב תיסורב 

יניינעל ןומויה םע ףותישב ,"תונורחא תועידי" ןומויה איצוה ןכמ־רחאל םירופס תועובשו 

םוחתב םלוכמ הטלב ."לארשי תועידי" םשה תא אשנש תיסורב ןועובש ,"סובולג" הלכלכ 

תנש עצמאב השכרש ,לווסקמ טרבור תונותיע,ר־ליא תולעבב ,"רודימ ילייד" תצובק הז 

תצובק האיצוה 1991 סרמב .(1992 ,רומילו יפסכ) "בירעמ" ןומויב הטילשה תא 1988 

ךרד סלפל רומא היה הז ןועובש ."הימדו" - תיסורב שדח ןועובש רואל "רודימ ילייד" 

רומא היה שדחה ןותיעה .םימעה־רבח יבחרב םג ץפויו לארשיב קפויש תיסורב ןומויל 

תלעבו תינרדומ תונותיע תרדחה לש תוינידמ ,לווסקמ לש תיללכה ותוינידמ תא םלגל 

.הביתכו רוקיס לש תויברעמ תומרונ 

תונותיעה תרוסמל םישחכתמ םניא תיסורה הפשב לארשיב םיעיפומה םינותיעה בור 

הלא םינותיעב רכינ םוקמ .רבעשל־תוצעומה־תירבב חוורש הביתכה ןונגסלו תסיוגמה 

לש הטילקה ךילהתב תועגונה תויעבל םג ומכ ,םייטילופ םיאשונב םינוידל שדקומ 

ןמ יואר אוהו ,דחוימ ןיינע ררועמ תיסורב םירגהמה ינותיע לש יטילופה וקה .םירגהמה 

םניא תיסורב םינותיעה בור ,תירבעה תונותיעב לבוקמהמ לידבהל .דרפנ ןוידל םתסה 
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ברע .ןימיה הנחמל היולג הדהא עיבהלו תיטילופ הדמע םע יולגב תוהדזהל םיססהמ 

ךותמ הארנכ ,יטסיצילבופה וקב המ־ןוזיא לח ןהירחאלו הרשע־שמחה תסנכל תוריחבה 

26.השדחה תיטילופה תואיצמה םע רשייתהל תרהצומ הנווכ 

,םיינבמ םינייפאמ העשת תוחפל הלעמ תיסורב הבותכה תונותיעה תפמ טוטרש 

.םיינכותו םיילנוסרפ 

םינותיע יוביר .1 

תנשב .תיסורב םינותיעה לש ברה םרפסממ םשרתהל רשפא ןושאר טבממ רבכ 

,םינומוי העברא םללכבו 27,תיסורב םימוסרפ םירשעו האממ רתוי ורתוא ,1998 ,רקחמה 

הרשע דועו םינוחרי־ודו םינוחרי השולשו םיעברא ,םינומוקמו םינועובש םישישל בורק 

לכ ,םימוסרפ העבש טעמלו תיסורב רודישה יעצמאמ לידבהל .(2 חול ואר) תע־יבתכ 

תונותיעל סחיב ףא לודג תיסורב םינותיעה רפסמ 28.לארשיב םיעיפומ תיסורב םינותיעה 

.םירחא םיטועימ לש תונותיע לע רבדל אלש ,תירבעה 

תוכזב טעמ־אל ,םינומשהו םיעבשה תונש ךלהמב עיפוהל ולחה םינותיע רשע־השישכ 

ןותיעה אוה םלוכמ קיתווה 29.םיעבשה תונש תליחתב תוצעומה־תירבמ הריגהה תושדחתה 

םירגהמ לש םיפטפטמ םילגל ליבקמב .םישישה תונש ףוסב עיפוהל לחהש "הנרטס השאנ" 

.תיסורב םימוסרפ םשו הפ עיפוהל ולחה 

,ךייתשמ אוהש םושמ קתרמ רתויב ץופנה יסורה ןומויה לש יטילופה וקה רחא בקעמה 

לש יצינהו ינמיה וקה ."תונורחא תועידי" לש תרושקתה דיגאתל ,ךשמהב רהבויש יפכ 

דראודא ןיטינומה־ריתעו יטמזירכה וכרוע ידי־לע טעמ־אל בצועש ,"יטסו" ןומויה 

.םירגהמה תליהקב חורה־יכלה בוציעב תרכינ העפשה לעבו רבד־משל היה ,בוצגזוק 

.ולש תא השעי דיגאתה לש "ןקתמה" ןונגנמה דציכ תוארלו ןיתמהל ןיינעמ היה ןכ־לע 

בקע השפוח לוטיל בוצנזוק רמ שקבתה הרשע־שמחה תסנכל תוריחבה ברע ,םנמואו 

תנכה תעב ."יסורה לוקה" לע ודדומתהש תומישרה עברא ןיבמ תחאל תישיאה ותברק 

,ילילג) ןוטלשה תגלפמל תברוקמ תדמעומב ותפלחהל םיעגמ ולהנתה רמאמה 

.1999 רבמצד שדוח תישארב וירוטיפב ומייתסהש ,(24.11.1999 

ינולע ,םינומוקמ - םינושה םהיגוס לע םיימוקמה םימוסרפה לכ ורתוא אלש חינהל שי 

רודמ עבק ךרד םימסרפמש םייתליהק םינותיע שי ,ןכ־ומכ .םוסרפ ינולע וא תסנכ־תיב 

.תיסורב םידומע וא 

.הדנקבו הינמרגב ,לארשיב רתיה ןיב ץפומו היסורב אצוי ,המגודל ,"תיליל" ןועובשה 

,הז דגנכ .תועדומ ףוסיאב רתיה ןיב לפיטש לארשיב ףינס המ־ןמז םייק ןועובשה 

תיצולחה ותמזוי ןמל וקספ אל ץראל־ץוחב הצפהל ץראב יסור ןותיע איצוהל תונויסנה 

.לווסקמ לש 

.םיללכנ םניא 1988 תנש ינפל עיפוהל וקיספהש םימוסרפ ,רומאכ 
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םתעפוה תורידת יפ־לע תיסורה הפשב םינותיעה גוויס - 2 חול 

םיזוחא  םינותיעה רפסמ  העפוהה תורידת 

 3  4 ןומוי 

 48  58 ןועובש 

 34  41 ןוחרי 

 10  12 ןועבר 

 5  7 ןותנש 

 100  122 לכה ךס 

־תשש תמחלמ ןיב .<1 םישרת ואר) הריגהה ילגב םיבנזמ םינותיעה לש םתחיתפ ילג 

קר .דבלב תוצעומה־תירבמ םידוהי ףלא האמכ ורגיה םירופיכה־םוי תמחלמל םימיה 

.םינומשה תונש ףוסב םירעשה תחיתפ דע רגהל וחילצה םיפסונ םידדוב םיפלא 

עברא .םישדחה םינותיעה רפסמ תא הקינזה 1989 תנשב םירגהמה ימרז לש םתורבגתה 

השישו םישיש ־ תיסורב השדחה תונותיעה לש החירפה איש וויה 1993-1990 םינשה 

ךלהמב תיסורב םימוסרפה ןמ םישילש ינשכ ,הלא םינשב עיפוהל ולחה םישדח םירתוכ 

רחאל ,םישדח םינותיע השישו םירשע לש םתחיתפ םע אישב הקיזחמ 1991 תנש .רושעה 

.םירגהמ ףלא השולשו םינומש האממ רתוי םע האישל הריגהה העיגה הל המדקש הנשבש 

,םירגהמ ףלא העבשו םיעברא האממ רתוי ,תורפס ששל הריגהה לג עיגה 1991 תנשב םג 

וחתפנ הירחאלש הנשבו ,1992 תנשב םיפסונ םינותיע רשע־השולש רוא ואר ויתובקעבו 

וחתפנש םינותיעה רפסמב המ־לודיג םשרנ רושעה ףוס תארקל .םינותיע רשע־הנומש דוע 

,השדח השינ תיסורה תונותיעה ימזי ואצמ קושה תייוור םע ןכש ;הריגהב תוביצי תמועל 

תימוקמה תונותיעב הומכ ,תיסורב תימוקמה תונותיעה .תימוקמה תונותיעה איה־אלה 

הכשמש ,םמצע םירגהמה ברקמ םקלחב ,םינטק םימזי לש םתלחנ הליחת התיה ,תירבעב 

־ףא .(Caspi, 1986) ךשמהב רהבוי דועש יפכ ,םייצראה םידיגאתה תשולש תא ךשמהב 

םיכלוה םה ,המ־רוחיאב ילכלכה לאיצנטופה תא וליג םייצראה תרושקתה ידיגאתש יפ־לע 

1998 תנשב תוימוקמה תויושרל ןה ,תוריחבה םג 30.תימוקמה תונותיעה לע םג םיטלתשמו 

קר ולו ,תיסורה הפשב םינומוקמ תחיתפל זרז וויה ,1999 תנשב הלשממה תושארל ןהו 

וז העפות םלוא .םירגהמה תליהקל תינפומה תיטילופה הלומעתה יכרוצ תא קפסל ידכ 

.תדרפנ תרגסמב רקסית 

תונקל ליבשב ביבא־לתל הפיחמ עוסנל ןכומ היה שדח הלוע ,היילעה תליחתב ,םעפ" 30 

םה וב בושייב םינוקו וססבתה רבכ םה ,ךכ אל רבכ הז םויה .לוז רתוי היה םש יכ ןולס 

לכ תא ץליא םג הז .יצרא־ללכ ינפ־לע ימוקמ םוסרפ לש וחוכ הלע םג ןכל .םירג 

,רשאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר) ".םינומוקמ תותשר םיקהל םילודגה םינותיעה 

<20.8.98 ,"הנרטס 
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תיסורה הפשב םינותיע לש העפוהה ילגו הריגהה ילג - 1 םישרת 

 - 20

םירגהמ רפסמ 

םיפלא תורשעב 

םינותיעה רפסמ - 

 30

 10

י ו ! ו ו ד ן ן ז ו ו ו ו ו 

 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968

 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970

תונותיעה תטרפה .2 

הסיסג ףס לע הדמעש ,הקיתווה תיזעולה תונותיעה תא ויחה םישדחה םינותיעה םא םג 

הנוש תיסורה הפשב השדחה תונותיעה ,(1992 ,רומילו יפסכ) םינומשה תונשב 

וחימצה תינומהה הריגהה ילג רשאכ ,םישימחה תונשל רומג דוגינב ,םימדוקה םימוסרפהמ 

הפשב השדחה תונותיעה ,תעמשוממו תיחנומ ,תידסממו תיתגלפמ תיזעול תונותיע 

םירתוכ קר .דסממה םע תמעתהל תססהמ הניאו תיטרפ תולעבב הבורב הנותנ תיסורה 

םיפוג .יולג יתגלפמ ןומימב תאצל םיכישממ ,הכומנ העפוה תורידת ילעב ,םידחא 

דרשמ וא ץוחה דרשמ ,הטילקה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ - םינוש םייתלשממ 

,םיירוביצ םיפוג םיגהונ םהומכו ,םידחא תע־יבתכב תרחא וא וז הדימב םיכמות ־ ךוניחה 

.(2 םישרת ואר) תויריעו תותומע ,תידוהיה תונכוסה 

השיש קר ,םתמועל .תיטרפ תולעבב םינותנ תיסורב םימוסרפה ןמ םיעבר השולשכ 

תיטרפה תולעבה תוססבתה .יהשלכ הגלפמ םע םיינש דועו ,הלשממה םע םיהוזמ םהיניבמ 

יכילהת תא םג ילואו ,תילארשיה תונותיעב תיללכה המגמה תא םתסה ןמ תפקשמ 

הטילקה תוינידמ ,רבעבכ אל .םינשה ךרואל םישדחה םירגהמה תטילק לש הטרפהה 

ידיב ,םייתרושקתה םיכרצה יולימ תא םג ןכו ,תוברתמו תובר תויצקנופ הדיקפה תיללכה 

םבורב ורתונש ,רודישה יעצמא ןיב יתוהמ לדבה ןמתסמ תאז הניחבמ .קושה תוחוכ 

.תויטרפ םיידיל הבורב הרבעש הבותכה תונותיעה ןיבל ,דסממה ןחלוש לע םיכומס 
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תיסורה הפשב םינותיעה לע תולעב יגוס - 2 םישרת 

תיתלשממ תולעב 

תיטרפ תולעב 

הקיורט יומד תולעב זוכיר .3 

תועידי" :תיסורב תילארשיה תונותיעה לע םישלוח תרושקת ידיגאת השולש 

הדימב המוד שלושמה הנבמה ."תיסור תונותיע .ר.ש.ע"ו "יטסובונ" תצובק ,"תרושקת 

,רומילו יפסכ) םידיגאת השולש ידיב איה ףא הנותנש ,תירבעה תונותיעה לש הזל הבר 

תונותיעה קוש לש ובור־בורבו םינותיעהמ שילשכב םישלוח םידיגאתה תשולש .(1992 

וא רישי ,ידסממ ןומימ ידי־לע םבורב םיכמתנש םימוסרפ םיעיפומ םדבלמ .תיסורה הפשב 

לש המוד הדימ חיטבהל םילוכי םה ןיא ,הרקמ לכבו ,תוירוביצ תותומע ידי־לע וא ,ףיקע 

עוגפל םילולע םייביצקת םיצוציק וא םייטילופ םייוניש .ךורא ןמז־חווטל הרידס העפוה 

.תיסורב תילארשיה היזיוולטה ירודישב הלגתמש יפכ שממ ,םיכמתנה םימוסרפה לרוגב 

םימוסרפה לרוגל דיימ םימגרותמש ,םירבשמל םיפושח םיילאוטקלטניא םיגוחו תותומע םג 

.םתוסחבש 

יתוברתה םקרמה תשק לע םידמלמ םיירירבשהו םינטקה םימוסרפה אקווד ,הז םע דחי 

לש האצוה ךשמה החיטבמ אצומה ץראמ תרוסמה .תיסורה הפשב תונותיעה תפמ לש 

תורידת ילעבו הצופת־ילד םנמוא ,תוגהלו תונמואל ,תורפסל םיילאוטקלטניא תע־יבתכ 

31."ולקרז"ו "22" תעה־יבתכ ןוגכ ,ילוגס לקשמ ילעב ךא רתוי הכומנ העפוה 

תופשמ םימוגרת שיו ,ירוקמ לכה ,קתעומ רמוח םוש םימסרפמ אל 'ולקרז'ב ונלצא" 31 

םבורש םירפוס גוח ונל שי ,ןאכ בתכנ רמוחה בור .ללכ־ךרדב תירבעמ ,תורחא 

.'גורק' יתורפס ןיזגמ סיסב לע רצונ אוה ,םיבתוכ גוח שממ ונל שי .לארשיב םיררוגתמ 

ונחנא םיאשונה ןיב .תונמואו תוברת ,היפוסוליפ ,הריש ,תורפס לע אוה ונלש שגדה 

בייח רמאמ לכ לבא ;םיידוהיו םיילארשי םיאשונל תמיוסמ תופידע םינתונ ןבומכ 

<2.9.98 ,"ולקרז" תכרוע ,לבורו הניריא םע ןויאיר)".םייתורפס םינוירטירק לע תונעל 
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תוינק זכרמ יומד דיגאת הנבמ .4 

,ךגוע־ןותיע" לע ןעשנ דיגאתה ."תוינק זכרמ" ןיעמכ יונב םידיגאתה ןמ דחא לכ 

.םינומוקמו תע־יבתכ ,םיפסומ ,ונייהד ,תונטק תויונח וא "םיקיטוב" ללש םימייק וביבסמש 

Rothenberg, 1986; Finn <fe) יזכרמה ןותיעל םיחפסנכ וא דרפנב םיצפומ הלא 

 1996 ,Louviere). הנבמב ,םפקיהב םמצע ןיבל םניב םינוש ,תוינק יזכרמ ומכ ,םידיגאתה

םימישרת ואר) םימוסרפה רתי ןיבל ךגועהךותיע" ןיב ןילמוגה־יסחיבו םהלש ימינפה 

־יתב םע םידממ־ןטק דיגאת שיו ,םינטק ךא םיבר קסע־יתב םע ןווגמ דיגאת שי .(6-4 

.דואמ םיחילצמ ךא םידחא קסע 

תיתשת .תובר תוניחבמ תילכלכ ומצע תא חיכומ תוינק זכרמ יומד דיגאת הנבמ 

שממ תוינק זכרמב םיקסעה ללכ תא תתרשמ - םוסרפ וא הקזחא ,ןוינח - תחא תיטסיגול 

סויג ,םלג־ירמוח תשיכר לש תחא תיטסיגול תכרעמ לע םיכומס םידחא םינותיעש םשכ 

םיקיטובב םג רקביש םייוכיסה בור ,ךגועה־תונח"ל סנכנש ימ .הצפהו רוציי ,תועדומ 

וללה רשאכ דחוימב ,תשרב םירחא תע־יבתכ םג אורקל םידדועמ םודיק יעצבמ .ביבסמ 

.םוסרפה ףנעב קווישה רשוכ תא הלעמ םירתוכ יוביר ,ךכ לע ףסונ .םולשת אלל םיעצומ 

רפסמ םא םג םייביטקרטא םיריחמב םינותיע המכב םוסרפ תליבח עיצהל לוכי דיגאת 

32.רתוי הלודג הצופת חיטבמ וניא םימוסרפה 

33.יוצמה תוינקה זכרמ לש םגדל רתויב בורקה וניה "מ"עב ילדנ יטסובונ" דיגאת 

,דיגאתב יזכרמה ןומויה וניה ",לדנ יטסובונ" .םינומוי השולש םינכוש דיגאתה יפגאב 

םירחאה םינומויה ינש .תיסור ירבוד ברקב ותצופתבו ולדוגב ינשה םג ,הפישח ינותנ יפלו 

ןומויה תא ותעשב הגה לווסקמ טרבור ,רומאכ ."םיירבשמ" םינותיע לש םילוגלג םעה 

שדוחב ,"תרושקת תועידי" דיגאתל הרבע "הימד!" לש ןיערגה־תצובקש רחאל ."הימדו" 

דיגאתב תולעבה ירבשמ לשב .ידורמנ לש דיגאתב שדשדל ןותיעה ךישמה ,1992 ילוי 

לש הכיעד ינמיס .הקירעה תכממ ששואתהל ןותיעה חילצה אל ,ולש תינשמה תופידעהו 

םג 34.ילאיצנטופ סכנ וב ואר הלאו רוכמל וצר הלא ־ םילעב תפלחה וזריז "הימדו" 

תא לידגהל םילוכיש ,םינומוי השולש תאצוהב הז םעטמ הדימתמ ןכא "יטסובונ" תצובק 

הילשאה תא קזחל הרטמב ,דחא אלו ,םינומוי השולש ;ולוכ דיגאתה לש קווישה רשוכ 

.םסרפמה יניעב תיטפואה 

קיזחמה ,רוזע ילא ןיב תקלחתמ דיגאתה לע תולעבה ,(15.9.98) תותומעה םשר ינותנ יפל 

לש ותודע יפל ;תרתונה הינמב קיזחמה רונג םירפא ןיבל ,תחא טעמל תוינמה לכב 

דועב ,הרבחה להנמכ םג שמשמ רוזע ילא .ותושרב םיאצמנ תוינמה ןמ 5"/» ,רונג 

".יארחא ךרוע ינאו ל"ומה אוה" :דיגאתה לש תכרעמה יניינע תא זכרמ רונג םירפאש 

<20.8.98 ,"הנרטס ,רשאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר) 

ינא זא ,ןיינע וב הליג אל ,דורמנו ,סוסגל ליחתמ 'הימרו'ש יתיארשכ ,1994 תנשב" 

םויכ .םיניינועמ ויה םה .ןותיעה תא קלחל והשכיא םהל יתעצהו ותוחאל יתרשקתה 

,םיחוור םילבקמ םה .םיתורישה לכ תא םהמ םילבקמ ונחנאו םיחוורב םיפתוש בירעמ 
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"מ"עב יטסובונ" תצובק - 3 םישרת 

ןועובש "וכא" 

"דיו" ןועובש 

"'ץול" ןועובש 

"טרקיס"  ןועובש 

" ןועובש "ןאידירמ 

",לדנ יטסובונ" ןומוי 

"הנרטס השאנ" ןומוי 

םיפרוצמה םינומוקמ 
:םיימוי םינותיעל 

םי־תב "שאנ" 

ןויצלךושאר "שאנ" 
דודשא "שאנ" 

עבש־ראב "שאנ" 

<ןופצב> "קינטסו" 

ןיבמ קיתווה וניה "הנרטס .רשאנ" .רבשמ תובקעב "יטסובונ" דיגאתל ףסונ ישילשה ןומויה 

תושדחתה םע ,םימיה־תשש תמחלמ ירחא דיימ עיפוהל לחה אוה .תיסורב םינומויה 

דיגאתב דלונ ןותיעה .ןומויב םינש שולש רובעכו ןועובשב הליחת ,היסורמ הריגהה 

שלחנש לככ .הדובעה תגלפמ םע ץימא רשק לע רמשש ,ברפלמיה לש תיזעולה תונותיעה 

הכימתה ףקיהש לככו ,תיזעולה תונותיעה תכיעד בקע ולוכ דיגאתה לש ילכלכה סיסבה 

.דיגאתב םינותיעה לכ לש םמויק יבגל הלאשה ינמיס ורבג ןכ ,םצמטצהו ךלה תיתגלפמה 

הריגהה .הזמ תוחפ ףאו ןועובשל ןומוימ םתעפוה תורידת תא ומצמצ םידחאו ורגסנ םידחא 

היה דהא רבד .תולעבב הקולחה המ עדוי אל םויה דע ינא .דיגנ אוב ,תורצל םיפתוש אל 

תבשוי ןותיעה לש תכרעמה לכ םויה .ונממ הזה שאר־באכה תא דירוהל - ידורמנל בושח 

.<20.8.98 ,"הנרטס השאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר)".הפ 
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35.םהשלכ ןיטינומ לע רמש אוהש םושמ קר ולו ,"הגרטס ,רשאנ" םע הביטיה םימעה־רבחמ 

תולטלטה .תשרב דיאולבט ןיעמל ותונשל ,ןותיעה תא ןנערל וסינ םישדחה םילעבה 

הכומנה איהו ,תורפס עבראב תדדמנש הצופתה לע םתסה ןמ ועיפשה תוינונגסהו תוינבמה 

.דיגאתה ינומוי ןיבמ 

יפגא ןיב "תלייט"ה תא םיסלכאמ םינומוקמ השימחו םינועובש השימח ,םינומויה דבלמ 

םילהקבו םינכתב םיחמתמש םינועובשה םיאצמנ דחא דצמ ."יטסובונ" לש דיגאתה 

םייוצמ "תלייט"ה לש רחאה הדיצב ;"ןאידירמ"ו "טרקיס" ,"'ץול" ,"דיו" ,"וכא" ־ םינוש 

םיפרוצמש - עבש־ראבו דודשא ,ןויצלךושאר ,םי־תב - "שאנ" תשרב םינומוקמ העברא 

ינותיע לא ףרוצמה ,דיגאתל ךייש וניאש ,"קינטסו" ןומוקמו ,םיימויה םינותיעה לא 

.ןופצה רוזיאב "יטסובונ" 

,רוזע ילא ,דיגאתה לעב .ותוליעפ ימוחת תא ןווגלו ביחרהל שפחמ דיגאתה ,יופצכ 

,ךכ .םינימז םיילכלכ םיבאשמ לשב הארנכ ,ידמל רזוחמ ךא ינוניב תרושקת־ליאל היה 

וידר תנחתל ןויכיזב התכזו השקיבש הצובקל "יטסובונ" דיגאת רבח רפסמ םינש ינפל 

הרבחב ןיינע דיגאתה לעב אצמ ךכ לשב ילוא ."הקספה אלל וידר" איה־אלה ,תירוזיא 

רוזע ילא אצמ 1998 תנשב .תוירוזיא וידר תונחתל םוסרפ ןמז תקוושמש "הידמ־יסקט" 

36.ןייוולה ירודישו (METV)ןוכיתה חרזמה ץורע ־ םיפסונ העקשה ינוויכ ינש 

.יסורהו ירבעה ־ םיקוושה ינשב הרואכל שלוח ,"תרושקת תועידי" ,ינשה דיגאתה 

740/־־ב קיזחמ דיגאתה ,םייאנותיע םימוסרפ יפלו 1996 תנשל םייפסכ תוח"וד יפל 

תיסודה תונותיעב ותזיחאש יפ־לע־ףא 37.(14.5.98 ,ץראה> "יטסו" ןומויב תולעבהמ 

ץלאנ אוה ...1995 תליחתב ךרעב היה הז .םינותיעה תשר תא רוכמל בייח היה ברפלמיה" 

תא םהמ ונינק .תילכלכ הביסמ היה אל הז .י"אפמ לע המושר ,דתיה תולעבה ,רוכמל 

שולש ךשמבש ןותיע הז .'הנרטס השאנ' לש ךרוע ינא םויה .יובא' םע דחי 'הגרטס ,רשאנ' 

.ותוא םירהלו םיידיל ותוא תחקל יתטלחה ינאו ,השק תורדרדתהמ לבס תונורחא םינש 

לש גוסמ ןותיע הזל ארוק ינא .תיסורה הפשב תונותיע לש שדח ןונגסל ותוא יתסנכה 

םומינימ ,תולודג תורתוכ ,ןושארה דומעב ירקיעה עדימה תא ןתונ ינאש ,היזיוולט ןותיע 

ומכ תויהל ךפה ,ולש םיארוקה תא ירמגל דביא ןותיעה .'תושדח' לש ןונגס הז .עדימ 

,רשאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר) ".השדח חור ול סינכהל הסנמ ינא זא .'רבד' 

<20.8.98 ,"הנרטס 

תיאקירמא תירצונ הקדצ תדוגא תוסחב תרדשמה היזיוולט תנחתל בשחנ metv ץורע 

תוינכותל ףיסוהל הנחתה יליעפמ תא וענכש םיילכלכ םיצוליא .ןונבל םורד יבשותל 

הז דעצש הארנ .םיפסונ םימסרפמ ךושמל ידכ תירבעב תויבותכ םג תילגנאב תויונקה 

ןמז הרכשש ,םהיניב רוזע ילאו ,םיילארשי םיעיקשמ תצובק לש המזויל ךרדה תא ללס 

םיצבושמ םכלהמבש ,םלועה ןמ לגרודכ יקחשמ לש םירודישל "תינונבל"ה הנחתה ןמ 

.םיילארשי תמוסרפ ירידשת 

יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,"תרושקת תועידי" דיגאת םע ",טסו" ןומוי לש ויוהיז תורמל 

םידמלמ (15.9.98) תורבחה םשר ינותנ ,יסורה ןומויה לש םוסרפה ירידשתב וליפא 
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תיסורה תונותיעב "תרושקת תועידי" דיגאת - 4 םישרת 

ןומוי 

"יטסו" 

:ןותיעל םיפרוצמה םינומוקמ 

םילשורי "יטסו" 

הפיח "יטסו" 

םורד "יטסו" 

ןורש "יטסו" 

.יתוכיא ךא ןטק "תוינק זכרמ" ןיעמ הווהמ דיגאתה ,תירבעה תונותיעב ותזיחאמ התוחפ 

,יתוכיאל בשחנו ,"תרושקת תועידי" דיגאתה לש "ןגוע" השעמל הווהמ ",טסו" ןומויה 

ןומויה לש ותישאר ,רומאכ .םייסורה םינומויה ןיב תילכלכ הניחבמ רתויב ססובמלו ץופנל 

דראודא לש ותושארב תכרעמ־ירבח רשע־העברא תב תיתוכיא הצובק לש רבעמה ש 

ילייד" תצובק ידימ "בירעמ" תא שכר ידורמנ רפועש רחאל ,"הימדו" ןותיעה ןמ בוצנזוק 

עיקשה לווסקמ טרבור .רקפהה ןמ הבר הדימב הכז "תרושקת תועידי" דיגאת ."רודימ 

.<ב1998 ,בקעי־ןב> תיסורב יברעמ ןותיע קיפהל הוויק התועצמאבש ,הצובקה תרשכהב 

םייפרגה הינפ תא ןנערל רומא היהש ,"הימרו" לש םינושארה תונוילגב ורכינ תואצותה 

השדחה הינסכאב ואצמ םה ,הצובקה ירבח לש םלזמל .תיסורה הפשב תונותיעה לש 

־יביוחמ םייונישב ,םהלש תויאנותיעהו תויפרגה תויצפסנוקה שומימל םייפסכ םיבאשמ 

הקיטילופב תוינוציק תוינמי תודמע לעבכ ןיטינומ ול שכר ןותיעה םא םג .תואיצמ 

המרה יבגל םיעד־ימימת דחאכ םידיסחו םירקבמ ,וכרוע תוכזב טעמ־אל ,תילארשיה 

תונותיעב הרוכב שוכרל ןותיעה הכז הרקמב אל ילואו ,"יטסו" לש ההובגה תיאנותיעה 

דחא ןועובש םיעיפומ "יטסו" לש ודיצל .דיגאתב ירבעה רוכבה ויחאל המודב תיסורב 

םורד ,הפיח ,םילשורי "יטסו" - ימוי ןותיעל םיפרוצמש םינומוקמ העבראו ("ןיזגמ") 

.ןורשו 

הוושב הווש םיקלחמה םילעב ינש שי "מ"עב יסור־ילארשי ןותיע - יטסו" הרבחלש 

הרבה ןמגילז ימו מ"עב (1986) תונמאנל הרבח ןמגילז 'מ - הרבחה תוינמ תא םהיניב 

רהז ילא ,קייה ילג לש םתולעבב תומושר תורבחה יתש .מ"עב (1991) תונמאנב תוקזחהל 

רותיאב ישוקה תא םישיחממ םהל םימודו הלא םינותנ .ןתוא םילהנמ םגש ,בוכילז םייחו 

.ללכב תרושקת דיגאת לש ויתולובג 
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םילגמ 38,תיסורב םינותיעה לש תשקה אולמ תא םיצממ םניא םא ףא ,הפישחה ירקס 

ךרענש רקס יפל .תיסור ירבוד ברקב רתויב ארקנה ןומויה ןכא אוה "יטסו"ש תויבקעב 

־רבחמ םירגהמה תיצחממ רתוי ,1998 תנש תישארב "היפרגוטרקואיג" ןוכמה ידי־לע 

"ילדנ יטסובונ"ל םיפשחנה 10"/« תמועל ,עובשה ימימ דחאב "יטסו"ל םיפשחנ םימעה 

.(25.2.98 ,ץראה)"הימרו"ל 6.40/0־ו 

"תיסור תונותיע .ר.ש.ע" דיגאת - 5 םישרת 

ןיבמ ןטקה "תוינקה זכרמ" אוה השעמל ךא ,ומדוקמ שורפ ילוא הארנ ישילשה דיגאתה 

ןליא םיקה הנש רובעכ .רוזע ילאו ריפכ ןליא לש םהיכרד ודרפנ 1991 תנשב .השולשה 

ןיב הקולחה 39."תיסור תונותיע .ר.ש.ע" ,רגלשדלוג יבא םע דחי שדח דיגאת ריפכ 

תרושקתה יעצמא וא/ו םימסרפמ תנמזה יפל םיכרענ הפישחה ירקס בורש רחאמ 38 

ןיינע לכ םהל ןיא ,םוסרפ יפירעת תעיבק םשל ינויח עדימ קפסל ידכ ,םנומימבו 

הנומת םיקפסמ םיאצממה ,ךכ םושמ .הצופת־ילד וא/ו הכומנ תורידתב םימוסרפ קודבל 

ףא םימצמצמ תונותיעב םימסרפתמה םיאצממה וליאו ,הפישחה ילגרה לע דבלב תיקלח 

.הנומתה תא רתוי 

ליחתה דואמ רהמש ןועובש - 'סובולג' - שדח יסור ןותיע יתמקה 1992 רבוטקואב" 39 

לש ותולעבב היה אוהש ,'המרונפ' ןותיעב תיגטרטסא תופתוש ונגשה םגו ,הבוגל ספטל 

הליבחהו ,תיקסע תופתושל ןמזה ךשמב האיבה וז תופתוש .רגלשדלוג יבא םיקסעה שיא 

ןותיע םג ףסונ םינש שולשכ ינפלו ,'המרונפ' ,'סובולג' תא םויה תללוכ תפתושמה 

ךרועו ל"ומ ,ריפכ ןליא םע ןויאיר) ".'תועש 24' ,תרחא הרבחמ ותוא ונשכרש ,שדח 

<3.8.98 ,"תיסור תונותיע .ר.ש.ע" לש ישאר 
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וגיה ינשה וליאו ישארה ךרועה וניה ןושארה - "יטסובונ" דיגאתבש וזל המוד םיינשה 

המירזהש ,Rainbow תירצייוושה הרבחהמ רז ןוה וסייג םה ךשמהב 40.רואל איצומה 

רתויב תפעוסמ הניהש ,"קינטופס" םינומוקמה תשרב <5096> תופתושל הסינכל םיבאשמ 

ותוליעפשו ןומוי ןיא דיגאתלש הרקמ הז ןיא ילוא .םירחאה םידיגאתה ינש תמועל 

."סובולג"ו "תועש 24" ,"המרונפ" - םינועובש השולשב רקיעב תיצמתמ 

ינשמ לידבהל .דיגאתה לש לגדה־תניפס ןכא ראשנו היה "תועש 24" ןועובשה 

יסור רמוח קיתעהל טעממו ירוקמ ילארשי רמוח םוסרפב הברמ אוה ,םירחאה םינועובשה 

סחיב ודמעמ ,ריפכ ןליא ירבדלו ,הרז וא/ו תילארשי תונותיעמ רמוח םגרתל וא 

24" ןועובשה חילצה אל ךכ םושמ ילוא ."ץראה" ןותיע לשכ תיסורה הפשב םינותיעל 

,עובש ידמ םיקתוע ףלא רשע־םינשכ לע תדמוע ותצופת ;הריבס הצופת גישהל "תועש 

הנירקמש ,וב־לכ חרכהב הניאש ,תוינק זכרמב תיתרקוי ךגוע־תונח" ןיעמ ראשנ אוהו 

םיכוז םירחאה םינועובשה ינש ,םנמואו .דיגאתב םיקסעה רתי ידי־לע תכמתנ ךא הרקוי 

ןמ - digest - םירמאמ טקל ןיעמכ בצועמ "סובולג" .רתוי הברה ההובג הצופתב 

םילודג םינותיע םע םימכסה לע םתח אוהו ,םימעה־רבחב רואל םיאצויה םינותיעה 

41.ףסומכ םהמ םיקלח וא םתוא םסרפל יאשר "סובולג" םהיפלש ,"היטסבזיא" ןוגכ ,היסורב 

ףקיהבו יטסיצילבופה טביהב רקיעב ,םיילארשי םיאשונב םג קסוע "סובולג" ,ןכ־ומכ 

רחא גוסמ םינותיע םע לבא םייסור םינותיע םע םימכסה שי "המרונפ"ל םג .םצמוצמ 

.,רודיבו לילק רמוח םיעיצמש ,ירמגל 

ךא ,תיסורב םיילארשיה םימוסרפה ןמ שילשכ לע םישלוח וללה םידיגאתה תשולש 

לע השעמל םישלוח םהו ,רתוי םייתועמשמהו םייזכרמה םייאנותיעה םימוסרפה םג םה הלא 

םידיגאתה תשולשל ץוחמ םירתונה םימוסרפה לכ טעמכ 42.ספדומה עדימה תורוקמ בור 

העונצ הצופתב םיכוזו הכומנ תורידתב םיאצוי םלוככ םבור .הילאוטקאב םיקסוע םניא 

להקב וא/ו אשונב החמתמ םקלחש םושמ קר ולו - תורפס עברא דע שולש - רתוי 

םידחא םימוסרפ ,םימיוסמ ןימבו ליגב םימדקתמה םינותיע דבלמ .םינטקו םימיוסמ 

,ריפכ ןליא םע ןויאיר) ".יקסעה דצב רתוי אוה יבאו תכרעמה לע רתוי יארחא ינא" 

<3.8.98 ,"תיסור תונותיע .ר.ש.ע" לש ישאר ךרועו ל"ומ 

ןושארה םג היה אוה .תיסורה תונותיעה לש טקלה־ינותיע םוחתב ץולח היה "סובולג" 

םינותיע םע םימותח םימכסה סיסב לע תיסור תונותיע לש םיטקל םסרפל לחהש 

ןמור םע ןויאיר)".הלא םינותיעל רלוד םייפלא-ףלא שדוח לכ םימלשמ ונא..." .היסורב 

(13.8.98 ,"סובולג" ךרוע ,בונלטבס 

ילגרה לע ,תפלוסמ ילואו ,תיקלח הנומת תונבהל םילולע םיירחסמה הפישחה ירקס 

רקסב ,לשמל .תיסורה תונותיעה תפמ תא םיקמצמ םג םהו ,תיסור ירבוד לש הפישחה 

תליחתב ךרענש ,ןמדלפ 'א לש ותושארב יגולוכיספו יתרבח רקחמל ןוכמה לש הפישח 

,דחא ןועובש טעמל .םינועובש רשע־העבראו םינומוי העברא וללכנ ,1998 ילוי שדוח 

.םידיגאתה תשולשל םיכייש וקדבנש םינותיעה לכ 
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תונמואלו תוברתל תע־יבתכ 43.קט־יהו הלכלכ ,לשמל ,םימיוסמ םיאשונב םיחמתמ 

םיארוקה להקל םידעוימ םניא אליממו ,רוביצ תודסומ לש םתובידנ לע ליגרב םינעשנ 

ךא ,תיסורב םייתפוקת םימוסרפב תועיקשמ תודחא תויתדו תויטילופ תועונת 44.בחרה 

תורחתב םייוצמ םיחמתמה םימוסרפה .םינמממה לש הצפהה תלוכיב תינתומ םתצופת 

לכל םינותיע" ,תילארשיה תרוסמה בטימ יפל ,םיעיצמש ,םידיגאתה תשולש םע הפירח 

.םיאשונ רחבמבו םינוש םילהקל םירודמו םיפסומ תוברל ,"החפשמה 

תילארשי תולעבב "לש" תרושקת .5 

םגו ןותיעה לש םוסרפה תויונווכמל הבורע חרכהב םניא ןומימה תורוקמו תולעבה ביט 

ןתינ .םירגהמה ןעמל תרושקת תמועל םירגהמה לש תרושקת - יללכה ויפואל אל 

תבוטל טלוקה דסממה תטילש תא שילחת תיסורב תונותיעה "תטרפה"ש תופצל הרואכל 

.תילארשי תולעבב םינותנ םידיגאתה תשולש .הגוש תואיצמה־תנומת ךא ,"קושה תוחוכ" 

םינותנ תיסורב םינותיעה בור ,"יסור־ילארשי" ןועובשה לשמל ,םידדוב םירקמ טעמל 

םהיניבמ םיברב תטלושה תילכלכה תונווכמה ,הרואכל .םיילארשי ןומימב וא/ו תולעבב 

תולעבה הנבמ םגש אלא ;םירגהמה ברקב חורה־יכלהל תוידיימ תונעיהו תוחיתפ תבייחמ 

םיעינמ .םיארוקה להק יפלכ ,רתוי יומסו ןדועמ םא םג ,ןנגוסמ םזילנרטפ דדועמ תיטרפה 

םיביתכת יפל הנתשמ םוסרפה תוינידמ .ךפיהלו ,םוסרפה תוינידמ תא םיבצעמ םייחוור 

יתכרעמ שפוח לוכיבכ ריתמ רואל איצומה .םיילארשיה ןומימה תורוקמ לש םיילכלכ 

רבדה דוע לכ קר ךא ,יתרוקיבו לדבתמ וק תריציב לשמל ,םיבתכה תצובקלו ךרועל 

.תילכלכ הניחבמ םלתשמ 

תונותיע לש םיסופד השולש ונחבוה <1995 ,קסילו םשל ,גרבליז) םדקומ רקחמב 

וא היצרגטניא ,היצטפדא - תטלוקה הרבחה יפלכ םהב תעבומה הדמעה יפל תיסור 

יפלכ תדהוא הדמע טוקנל רומא ןעמלו םעטמ תרושקת יעצמא ,הרואכל .היצגרגס 

תרושקת יעצמא ,ןיפולחל .הכותב העימט לש תוינלגתס תויטנ חפטלו תטלוקה הרבחה 

.תונלדב לש המגמ דדועלו רתוי תיתרוקיב הדמע טוקנל ישפוח םירגהמ לש 

לש "ןגועהךותיע"ל ",לדנ יטסובונ" ךפהנ םיעשתה תונש תליחתב רבכ ,רומאכ 

תונשמ רגהמ ,<לג0> יכדרמךב ידקרא ידי־לע ןומויה ךרענ תע התואב ."יטסובונ" דיגאתה 

םיאנותיע םהיניבו ,התע הז ועיגהש םישדח םירגהמ לש תווצב עייתסה ךרועה .םיעבשה 

"סבולג"ו *טנוקסיד קנב ידי־לע ץפומה) "הד'זדאנ" םיילכלכה םינופוקתה ,המגודל 

תונכתו םיבשחמ יאשונל ןופוקת ןכו ,<"מ''עב סבולג''ו םילעופה קנב ידי־לע ץפומה» 

."סייפרטניא" םשב 

הפשב רתויב יתרקויה יתורפסה תעה־בתכל בשחנש ,"ולקרז" יתורפסה ןועברה ,לשמל 

800/0־ש ,םיקתוע םייפלאכב ץפומו "ביתנ" רשקה תכשל ידי־לע ןמוממ ,לארשיב תיסורה 

.(2.9.98 ,"ולקרז" תכרוע ,לבורו הניריא םע ןויאיר) םייונמל םיחלשנ םהמ 
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הפשה תא דומלל וקיפסה םרטו שידייב רקיעב ובתכש ,היסורב םש־יעודי ,םייעוצקמ 

וקב ןותיעה טלב םיעשתה תונש תישארב .תילארשיה הרבחה תא ריכהלו תירבעה 

תיטנתוא המבו "רבעמ תנחת" ןיעמ וב ואצמ םירגהמה ןיבמ םיבר .ידסממ־יטנאו יתרוקיב 

אוצמל םירגהמה ולכי ןותיעה ידומע יבג־לעמ .הרקמב אלו ,ץראב תולגתסהה תוקוצמל 

רדגוהש ,הטילקה ךילהת לעו תילארשיה הרבחה לע הפירח תרוקיב ועיבהש םירמאמ ללש 

םידעצל ףא ופיטהו םיבתוכה וגילפה םידחא םירקמב .םע חצר לש גוסכ דחא הרקמב 

.(1995 ,קסילו םשל ,גרבלימ תורחא ברעמ תונידמלו הדנקל הריגה ידכ דע תכל־יקיחרמ 

ירקס .ןותיעה לעב לש ותעד תא החינהו תילכלכ הניחבמ המלתשה ןותיעה תוינידמ 

,ןייפ)ןותיעה תא וארק ןכא םישדחה םירגהמה ןמ תיצחמכש וליג הפוקת התואמ הפישח 

 1994 ).45

ךרוע ביבס ץבקתהש םיאנותיעה תווצ םעו תכרעמה םע ההוז ןותיעה וקש יפ־לע־ףא 

רוזע ילא םיילארשיה ןותיעה ילעב לש תבשוחמ הטלחה וז ,רתיהש המוד ,ילקידרה ןותיעה 

יתרוקיבה וקב ךרוצה הארנכ ךעד ןכ לארשיב וטלקנ םירגהמהש לככ םלוא 46.ריפכ ןליאו 

ךלהש ,היצגרגסה וק תא ןותיעה ילעב וחנז האירקה יזוחאב הדיריה םע .יביטגרגסהו 

ןמזב־וב 47.דסממה ךותב ןותיעל םייפולח םיבאשמ חיטבהל ידכ ,ילכלכ באשמכ שלחנו 

ודבע םש ,'הנרטס ,רשאנ' היה ולש ירקיעה הרחתמה ,'ילדנ יטסובונ' לש וכרד תליחתב" 

אלא ,טלוקה דסממה לע תרוקיב חותמל וגהנ אל םה .םיעבשה תונשמ םיקיתו םירגהמ 

,םישדח םירגהמ ונייה ונחנא .םתוא ונגשה טאל טאל ןכלו ,םייטילופ םיאשונב ודקמתה 

הז .אורקל וצר םישנאש המ ונבתכ ונחנא ...ונישעש המ הזו ,רקבל לק רתוי היה ונל 

- 'יכב לש ןותיע' :ךכ ןותיעל ונארק םג ונחנא ...תיתימא תרוקיב אלו ,יכב היה טושפ 

תויעב לע בותכל אלא ,והשימב עוגפל היה אל ונלש ןויערה .וכבו וארק טושפ םישנאה 

רבעשל בתכ ,ךינתלערזי יקסור" ךרוע ,שרוק םידאו םע ןויאיר) ".םירגהמה לש 

<9.9.98 ,"ילדנ יטסובונ"ב 

םג ,דחי ונבשי ונלוכ .תפתושמ הבישיב םירגהמה תויעב לע בותכל ונטלחה ונחנא" 

,'הנרטס השאנ'ב תורחתהל ,דתיה הרטמה .ןותיעה תא םירהל ךיא ונבשח ...רונג םגו ריפכ 

,שרוק םידאו םע ןויאיר)".יאדכ היה הז ...םירגהמה לש םיאשונ לע בותכל היה ןורתפהו 

<9.9.98 ,",לדנ יטסובונ"ב רבעשל בתכ ,"ןינתלערזי יקסמ" ךרוע 

,םילועה תא ןיבמ אל ץרפ הטילקה רשו הז תאו הז תא השוע אל הלשממהש ונבתכשכ" 

עדומ יתייה .הז םע השק יל היה .תולדבתהל הפטה הליחתהשכ דגנ יתייה .דעב יתייה ינא 

יתלחתהשכ .דואמ ער הז םע יתשגרה .הנשכ ךשמנ הז .1993 תנשב הז תא יתרצעו הזל 

.םיקיתווה םילועה אקווד ויה ןיינעל יתוא ררועש ימ .יתמהדנ ינא םיקבדיפה תא לבקל 

.תאזכ הבישחל וליפא יתיפיצ אל .עדוי רבכ ינא םויה ,תיסורב אורקל יתעדי אל זא ינא 

ןימ ,תיסור הינולוק ןימל לארשי תא ךופהל םיצור הפל ואבש םישנאש תויהל לוכי ךיא 

העפותה דגנ יתבתכ ,תאזה העפותה םע וקיספיש יתרמא לכ־סדוק זא .תתוועמ הבישח 

חיכשהל ךרד לכב וסינ הלא ;תאזה ץראה ידסייממ ,הירוטסיההמ תואמגוד יתאבה .תאזה 

לעש תיסורה תוברתה תא לסופ אל ינא .שדח והשמ הפ רוצילו םהלש תיסורה תוהזה תא 
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"םיידילוס םישנאל ןותיע" לש וק טקנ הליחתכלמש ,",טסו" ,רתוי שדח ןותיע המצוע רבצ 

קושה תוחוכש הרק ךכ 48."תיתצובק הירטסיהל יוטיב ןתמ" לש ןונגס ץומיאל התפתה אלו 

"ילדנ יטסובונ" לש תכרעמה וק תא שדחמ בצעל םיקיתווה םילעבה תא םתסה ןמ וחנה 

.הרבחה ךותב םירגהמה לש םבוליש תא תדדועמה םוסרפ תוינידמל םאתהב 

ןמוימ־יתלבו לוז םדא־חוכ .6 

.תכרעמ ןיבל רואל איצומ ןיב ידמל הרורב הנחבה תמייק ןותיע לכבו דיגאת לכב 

םיקיתו הנחבהל תפפוח םיינשה ןיב הקולחהש לככ קימעהל לולע םיחתמה לאיצנטופ 

םירגהמ םניה םיכרועהו תכרעמה ירבח ,םיבתכה בורש הדבועה .םיסור-םילארשי ,םישדח 

תרגסמב םירגהמ־לש־ןותיע קיפהל תלוכיה .לבגומ שפוח אלא החיטבמ הניא םישדח 

תויאדכ - םילעבה לש ירקיעה ןחבמב תינתומו תלבגומ תראשנ ילארשי ןומימב דיגאת 

.תילכלכ 

לש תונותיעה שפוח תא הרידגמ םיילארשיה םימזיה לש תיסיסבה תילכלכה תונווכמה 

ילכלכ בגמ תינהנ "יטסו" תצובקש יפ־לע־ףא .םיילכלכ םיגשומב םיבתוכהו םיכרועה 

קר ולו ,וב םירחא םיקסעל האוושהב "תרושקת תועידי" דיגאתב תילוש הרתונ איה ןתיא 

תויחוורה רופישב ךרוצהש ענמנה ןמ הז ןיא .דחוימב תיחוורל תבשחנ הניא איהש םושמ 

...תאזה הנידמהמ קלח תויהל ,תילארשי תוברת רוציל הפ וסינ םה לבא ,הפ ונלדג היכרב 

יתרמא ינא .לובג לכ רבע הז הפ לבא ,םיאנותיע לש הביתכב ברעתמ אל םעפ ףא ינא 

םירפא םע ןויאיר) ".לבוקמ אל הז ילע ,םהילע לבוקמ אל הז םא םג ,טלחומ ןפואב 

<20.8.98 ,"הנרטס השאנ" ךרוע ,רונג 

ךרואל הכשמנ הירטסיה םירחא םינותיעב וליאו ,ירטסיה ןותיע היה אל םלועמ 'יטסו"' 

,הדנקל הריגה יכרד תודוא עדימ ףטוש ןפואב וקפיס ,המגודל ,'ילדנ יטסובונ' .םינש 

אל הזכ ארוק ;םהלש םיארוקה סיסבב ועגפ הלאה םינותיעה ...הדנקב םש בוט המכו 

תונשל םיסנמו וחכפתה םה םויכ .תומוסרפל ביגמ אל הזכ ארוק ,ץראב עקתשהל הסנמ 

יכ ןותיעה יארוק לא הרהצה םע הנש יצחכ ינפל אצי 'ילדג יטסובונ' .םהלש וקה תא 

,ונלש תונורקעה תא וטטיצ שממ םה .תונתשהל ךלוה הזו ,העטומ תוינידמב טקנ ןותיעה 

םה ...לכה לע ץוב ךופשל קיספהל ךירצש ,הליהקה לש אירבה קלחה לא תונפל ךירצש 

ןויאיר)".םיארוק םידבאמ קר םהו הלדג תמוסרפה ,הלדג ונלש הצופתהש ףוס־ףוס ואר 

תא וניבה אל 'יטסובונ'ב" <7.7.98 ,"יטסו" לש רבעשל־ךרועה ,בוצנזוק דראודא םע 

קלח רבכ אוה יסורה רוטקסה ...תונתשהל ולחה םירגהמה לש םיאשונה יתמ םוטנמומה 

רבעמ ךילהת שי .ןכ הז םויה ,םתוא ןיינעמ היה אל םעפש המ ;תילארשיה הרבחהמ 

.לארשיב הרוקש המ יבגל םינכדועמ רתוי הברה םויכ םישנא ,היצרגטניאל היצגרגסמ 

םיאשונ לע בותכל וליחתהו יונישה תא וניבה 'יטסו'ב וליאו ...וספספ 'יטסובונ' ןאכ 

ויה אל רבכ הלא תויעב יכ ,תומודמ תויעב לע בותכל וכישמה 'יטסובונ' רשאכ ,םישדח 

<9.9.98 ,ךינתלערזי יקסור" ךרוע ,שרוק םידאו םע ןויאיר)".תומייק 
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,"תונורחא תועידי" ירבעה ןותיעה לש החלצהה תחסונ תא ץמאל ךרועה תא ענכש 

םיבתוכהו תועדה ןווגמל ןותיעה יפד תא חותפל ,ינמיה תכרעמה וק תא ןתמל ,ונייהד 

49.תיברמ הצופת חיטבהל ידכ קר ולו ,תיטילופה תשקב 

,ריפכ ןליאו ,"ילדנ יטסובונ" תצובקמ ,רוזע ילא - "תיסורב תונותיעה ינורב" ינש 

תועינ לש רצוקמ לולסמ ואצמ ־ "תיסור תונותיע .ר.ש.ע" דיגאתה ילעב ינשמ דחא 

יטילופ בתכ וא טרופס בתכ לש דמעממ תוגרדמ המכ וגליד םה .תיעוצקמו תילכלכ 

םתטילש .רואל איצומ לש םילהנמ־תוסרוכב םיטהורמ םירדח לא תירבעה תונותיעב 

הז ןורקיע 50."ןומא ךותמ שפוח" ,יברמ יתכרעמ שפוח הרואכל הרשפא תיסורב העונצה 

ןזאמב הנותחתה הרושה - ירקיעה ונחבמו ,דיגאת לכב םיכרוע-ל"ומ יסחי תא החנמ 

51.ילכלכה 

תורוקמ תא ,הדובעה יסופד תא םיביתכמ דיגאת לכב םילבגומה םיילכלכה םיבאשמה 

םינטק דיגאתה וא ןוגראהש לככ .םיאנותיעה לש םתקסעה יאנת תאו םדאה־חוכ לש סויגה 

לש האנה תיטתסאה תינוציחה םתוזח ףרח .םיילכלכ םיצחלל רתוי םישיגר םה ןכ רתוי 

,םינטק םיקסע םניה תיסורב םינותיעה בור ,ריינ־יבע ףא םהמ םידחאו ,םידחא םינותיע 

םידבועה תווצ לש עצוממה לדוגה ,ךכ .םישנא הרשע דע השולש לש םהידי ירפ 

52.םישנא העבש דע השימח לע הלוע וניא "ןיזגמ" וא "המרונפ" ,"סובולג" ןוגכ םינועובשב 

תועד ילעב םירגהמו םיקיתו תובורק םיתיעל חראמ "יטסו" ןותיעב "תועד" רודמ 

ריאמו דירש יסוי ,םולבדלוג םרימע לש םטע ירפ םירמאמ דצל ,הז רודמב .תוילאמש 

.בירק ןקראו ןוסבוקעי רדנסכלא לש תומישר ומסרפתה ,ליעפ 

םע הבורק דואמ םיסחי תכרעמ ונל שי .תווצה לע ךמוס ינא .טלחומ חוקיפ ןיא" 

הפ שי ...םידיפקמ דואמ םה ,ןותיעה לש ןוויכה תא םיעדוי םה ,ידדה ןומא שי ...תווצה 

רוביצב עוגפל וא תוינויצסנס תורתוכ שפחל ןיינע םהל ןיאו ,םידבועש םייניצר םישנא 

תונותיע .ר.ש.ע" לש ישאר ךרועו רואל איצומ ,ריפכ ןליא םע ןויאיר) ".רחא וא הז 

<3.8.98 ,"תיסור 

םירהל ךירצש ,וב עיקשהל שיש ,ףסכ הלוע ןותיעש ןיבהל וליכשה אל ונלש םילעבה" 

ללגב םגו תרוכשמה ללגב םג ובזע םיאנותיע הברה .הצופת ונדביא הז ללגב .ותוא 

,השק דואמ ונל לבא ,[םילעבה לש] םהלש תוכזה ןבומכ הז .םוקמ וליפא ןאכ ןיאש 

םיכירצ ונייה זא ,ןותיעב והשמ תונשל הצור יתייה םויה םא .םיאנותיע ונל םירסח 

.ןותיעה בור תא םיספותש םייניצרה םירמוחה תא ןזאל ידכ ,ירודיב רמוח רתוי סינכהל 

הז ,םהב םייולת ירמגל ונחנא ...הטילש ונל ןיא הז לעו םיבאשמ לש ןיינע לכה לבא 

ונחנא דחא דצמש הרוק הז הככו .םייגולונכט םיעצמא ,הדובעה יאנת ,ונלש תורוכשמה 

אל ונחנא יכ םילכסותמ דואמ םישיגרמ םימעפ הברה ,ינש דצמו ,םיישפוח םישנא 

דחא םע ןויאיר) ".ירמוח סיסב ןיא יכ ,םירצוי רותב ונמצע תא םישגהל םיחילצמ 

(יוסח ומש ראשנ תוריהז תאפמש ,25.8.98 ,םינועובשה יכרועמ 

ךרוע) יקצול דינואל םע ןויאיר ;(20.7.98 ,"ןיזגמ" ךרוע) רדייב רימידלו םע ןויאיר 

.(13.8.98 ,"סובולג" 
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,המגודל ;תירבעב םינותיעל תיסחי ןטק וניה םיימויה םינותיעב תכרעמה לדוג םג 

53.דבלב הנומשו םירשע - "הנרטס השאג"בו ,שיא םיעברא םידבוע ",לדנ יטסובונ"ב 

תקולח ,טעומ לודיב רצוי ןטקה ןוגראה הנבמ ,תירבעב םיבר םינומוקמל המודב 

Caspi,) דחא םדא ידיב םיבר םידיקפת זוכירו תרושקתה ןוגרא ךותב תמצמוצמ םידיקפת 

לשמל ,תומיוסמ תוביסנב .תויתא תומרונ חופיט לע השקמ וז תינוגרא תואיצמ .(1986 

־דח הניא םולשתב ימוסרפ רמוח ןיבל יתכרעמ רמוח ןיב תיסיסבה הנחבהה ,תוריחב ברע 

דוע ןוגראב םידדובה םיאנותיעה לשו ,םינותיעה לש ירירבשה ילכלכה בצמה .תיעמשמ 

םיטעמ־אל םירקמב .םהלש תושיגרה ףס תא הלעמו םיילכלכ םייותיפל םתוא ףשוח ,רתוי 

חופיט 54.יטילופ וא ילכלכ םרוג תבוטל םיסייגתמו םיילכלכ םייותיפל םינענ םיאנותיע 

,דועו תאז .םהילא יסיסב תועדומ־רסוח בקע םיפסונ םיישקב לקתנ םייתא םיטרדנטס 

תינלבק הקפהל םירסמנ ןותיעה ןמ םיקלח וא םיפסומ ,רוציי תויולעב ךוסחל תנמ־לע 

ןיב תורחתה ,ןכ־לע 55.םינכתה לכל םיארחאש םישנא תצובק וא םדא ידי־לע תינוציח 

חוקימה תלוכי יפל תחראמה הינסכאה תא םיפילחמש הנשמ־ינלבק לע תשטינ םינותיעה 

56.ןותיעה ילעב םע 

.(20.8.98 ,"הנרטס ,רשאנ" ךרוע) רונג םירפא םע ןויאיר 

תבוטל יולגב ומתרנ תיסורב םינותיעש ררבתה תוימוקמה תויושרל תוריהבה ברע 

יוארה ןמ .(2.12.98 ,"הידמוקוד") דהוא יתכרעמ רמוח רובעב םלשל וביטיהש םידמעומ 

.תירבעב םינומוקמ טעמ־ אל ברקב םג חיכש הזכ גהונש ןייצל 

ידבוע אל םה ,ןאכ םיאצמנ אל םה .םינלבקה ידי־לע םישענ םינועובשה לכ ונלצא" 

העש דע עובשב םעפ ןותיע קפסל ,שדוחב x םוכס תרומת ,םיבייחתמ םה .ןותיעה 

םקמל הפיאו תועדומ תמישר קר הז ונתיאמ םילבקמ םהש המ .םליפ לש המרב תמיוסמ 

".ונלוכל ףתושמ סופדה קר ...תיטרפ איה הקפהה לבא םילעבה אוה 'יטסובונ' ...ןתוא 

(20.8.98 ,"הנרטס השאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר) 

תורדתסהב הליעפ יתייהשכ הטיסרבינואב חמצ םיטנדוטס ןותיע םיקהל ןויערה" 

יטסובונ' ןותיעל הליחת ונינפו םיריעצ םירשעכ לש הצובק הנגראתה .םיטנדוטסה 

אלש ירחא .הנבמה תא ונבציעו טמרופה תיינב לע ונדבע הנש יצח ךשמב םש ,'ילדנ 

דראודאל ,'יטסו'ל ונינפו ןויערה תא ונחקל ןותיעה עיצהש הדובעה יאנתל ונמכסה 

יעובש ףסומכ אצי ןותיעה .רואל אצי ןותיעהו שורדה ביצקתה תא ןגרא אוה .בוצנזוק 

,רצלז הנירמ םע ןויאיר) ".'יטסו' לש הנשמ־ןלבקו ולש תכרועה יתייה ינא ,'יטסו' לש 

(15.6.98 ,"יטסו" ןותיעב םיטנדוטסל ףסומה לש רבעשל תכרוע 

"יטסובונ" ןותיעל ףרוצש ,"?רדסב" יטילופ־יריטס ףסומ קיפהו ךרע קינסלג קרמ 

שדח םכסה לע קינסלג םתח הזוחה ףקות גפשמ .תיסור ירבוד ברקב ירלופופל בשחנו 

ןעטו יטפשמ עויסל הנפ "יטסובונ" דיגאת ."יטסו" ןותיעל יריטסה ףסומה ףרוצי ויפלש 

"יטסובונ"ל תוידעלב ,דתיה אלש ןעטנ דגנכ .םירצוי־תויוכזב העיגפו םכסה תרפהל 

השקבה תא החד יזוחמה טפשמה־תיב טפוש .תורחא תורבחל רשקתהל יאשר היה קינסלגו 
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תינומהה הריגהה .םילעבה לש תוילכלכה םהיתופיאש םע םיביטימ קושה יאנת 

ילעבל רשפאמ םירגהמה ברקב הדובעל םישוקיב ףדוע .לוזו ןמוימ הדובע־חוכ החיטבמ 

תונותיעב םיקסעומה ןיבמ טועימ קר .םתניחבמ םיחונ הדובע יאנת ביתכהל םינותיעה 

,ןותיעה תוביציל רתויב םיינויחה ,םידדוב קר .הדובעב תועיבקמ הנהנ תיסורה הפשב 

סיסב לע םיקסעומ םיאנותיעהו םיבתוכה בור .דעומ־ ירצק םיזוח יפל האלמ הרשמב םיכוז 

לומ חוקימ רשוכ םירדענ םהש םושמ קר ולו ,freelancer ,הביתכ־תודיחי יפלו יערא 

".םיקיסעמה 

ישולת לע יונב אלא ,"םיבכוכ" חופיטל ןווכמ וניא תיסורה תונותיעב הקסעהה ןונגס 

ךרואל ןייטצה "יטסו" ןותיעה קר 58.ילארשיה קשמב םומינימה רכש תא םידרגמש תרוכשמ 

םלוא ;תיסחי ההובג תרוכשממ םינהנה "םיבכוכ" חופיטבו םירפושמ הדובע יאנתב םינשה 

ףא םיעורג הקסעה יאנת 59.םישדחה םיאנותיעה לש רכשה יאנתב הדירי תנמתסמ וב םג 

םילגוסמ םניא םיבאשמ־ילד םינותיע .םידיגאתל ץוחמ םיעיפומה םינותיעב םיררוש רתוי 

,רתוי םיכומנ םהב הביתכ־תודיחיל םימולשתהו ,םיבייחמ הדובע יזוח וליפא עיצהל 

.םייספא ידכ דע םיילמס םיתיעלו 

ץראב ןויסינו קתו ילעב םיטעמ אל םיאנותיע םנמוא וטלק תיסורה הפשב םינותיעה 

יכרוע ןיבמ םיינש תוברל ,תיסורב םינותיעב םיקסעומה ןיבמ םיברש אלא ,םאצומ 

ואצמש - תונמוא וא הארוה ,עדמ ,הסדנה - היספורפ־ישנא םניה ,םינייאורמה םינותיעה 

רואל םיאיצומה יניעב הכרבכ הארנ הז ןותנ 60.בוטה הרקמב ,היינש הריירק וא ינמז טלפמ 

םילוכי םה ןכ־לעו ,תונשוימ תויאנותיע תוסיפתב םיקול םניא וללה ןכש ,םיילארשיה 

ןויסינ רדעה ,יופצכ .םיארוקה רוע לע "םיחלגתמ" םה םא םג ,םישודיחל תוחיתפ תולגל 

בותכשה תמר - םינותיעה לש םיעונצה םייאנותיעה םיטרדנטסב ויתותוא ןתונ יאנותיע 

םירחאו הלא םייוקיל .המודכו תולברוסמ תורתוכ ,תמשוגמ תיפרג הכירע ,רמוחה לש 

לש רושע רחאל םג ;אצומה תוצראב תיאנותיעה תרוסמל האוושהב ידמ םימרוצ םניא 

יסחי םיחתפתמ הלא תוביסנב .םייברעמה םייאנותיעה םיטרדנטסה וטלקנ םרט הקיורטסרפ 

םישקמ הלאו ,ןותיעה ילעבבו רואל איצומב יאנותיעה תווצה לש טעמכ םיטלחומ תולת 

שממל אל ףסומה ךרוע לש ותשירד תא לביקו ,"ימסו" ןותיעה דגנ העינמ־וצ תאצוהל 

.(1.8.96 ,ץראה)"יטסובונ" םע םכסהה שודיחל היצפואה תא 

םירשע קר ,תיסורב םינותיעה ןיבמ ססובמהו לודגה רומאכ אוהש ,",טסו" ןותיעב וליפא 

םירסנלירפ םישימחכ תמועל ,"ישדוח תרוכשמ שולת" יפל םידבוע םיאנותיע 

לש רבעשל־ךרועה ,בוצנזוק דראודא םע ןויאיר) הביתכ־תודיחי יפל םיסנרפתמש 

.(7.7.98 ,"יטסו" 

.(20.7.98 ,"ןיזגמ" ךרוע) רדייב רימידלו םע ןויאיר 

ךרוע) בונלטבס ןמור םע ןויאיר :(25.8.98 ,"תועש 24" תכרוע) שוגל הלימדול םע ןויאיר 

.(13.8.98 ,"סובולג" 

ןמור םע ןויאיר ;<21.10.98 ,"ילדג יטסובוג" ךרוע) יקסבוקרצולב דינואל םע ןויאיר 

.(13.8.98 ,"סובולג" ךרוע) בונלטבס 
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לכב רשאמ רתוי ,תיסורה הפשב יאנותיעה שפוחה .םייברעמ םייאנותיע םיטרדנטס ץומיא 

.ילארשיה ןמממב יולת ,רחא ירבע םוסרפ 

תיתרגסמ תוביצי־יא .7 

םיצחל בקע תועיגפ ,ןטק ןוגרא ,תינלבק הקפה - םיינבמה םינייפאמה לולכמ לשב 

רתי ,םינומויה דבלמ .תוביצי־יאב םיקול םינותיעה בור ־ הקסעה יאנתו םיילכלכ 

םהומכ .םיילנוסרפו םיילכלכ םיצוליאמ תובייחתמה תופוכת תודונתל םינותנ םימוסרפה 

םינשמ ,םיבחרתמש הלאכ שי ,םירגסנש םינותיע שי - תוינק זכרמ ךותב םינטק םיקסעב 

םילפקתמש םינותיע ,ךפיהלו ,םייאמצע םימוסרפל םיכפהנו דיגאתמ םיאצוי ,םמוקמ 

,םתעפוה תורידת תא םינשמ םימוסרפש שי ךכ לע ףסונ .לודגה ןומויל םיחפסנ םיפסומכ 

ןמ םידחאש רחאמ .ומצע דיגאתה ךותב ןכו ,רחאל דחא דיגאתמ םידדונו םילעב םיפילחמ 

ויתותוא תתל לולע ישיא עוריא לכ ,םישנא ץמוק לש םתדובע ירפ םניה םימוסרפה 
61.םלרוגב 

םדאה־חוכ בכרהב םישק םיעוזעזמ םינומויה בור ולבס םיעשתה תונש תליחתב ,ךכ 

,לווסקמ טרבור לש "הימרו"ל ורבע "ילדנ יטסובונ" לש םיבתכה בור ,המגודל .םהלש 

תועידי"ל תכרעמה ירבח לכ ורבע ידורמנ רפוע לש ותולעבל "הימדו" לש ותרבעה רחאלו 

שרדנש ,"ילדנ יטסובונ"מ םישדח םיבתכ סייגל הנפ ידורמנ .",טסו" תא ומיקהו "תרושקת 

תא ליחתהש ,"תועש 24" ןותיעה תא םג דקפ השק לרוג 62.םישדח םיבתכ שפחל אוה םג 

תוביסה תחא .העונצ הצופת לעב ןועובשל ןכמ־רחאל ךפהנו חילצמ ימוי ןותיעכ וכרד 

עבראב ןותיעה ףילחהש םילעבה לש ברה רפסמב הצוענ הז ןותיע לש ותליפנל תוירקיעה 

63.ומויק תונש 

םיווהתמ םייאנותיע םיטרדנטס .8 

בורב ,םדקומ יאנותיע ןויסינ ירסח םניה תיסורב תונותיעב םיקסעומה בורש רחאמ 

םימוסרפה לש םתייטנ תא םלגמ "22" תוגהלו תורפסל תעה־בתכ לש ירוקמה ומש 

עיפוהל לחה תעה־בתכ .םוסרפה לרוגב ךרדךויצ ןייצמ ןכא םשה ."תושימג"ל תיסורב 

שאר דרשמ ןומימבו "ביתנ" תכשל תאצוהב ,"ןויצ" םשה תחת 1972 תנשב רבכ 

ןויליגב לחה .שיקרמ דוד רפוסה לש ותושארב םירגהמ תצובק הצבקתה וביבסו ,הלשממה 

לאפר לש ותושארב םירפוסו םיאנותיע תצובק ןיבל םידסיימה ןיב םיחתמ ולגתה 15 'סמ 

ודסייו ושרפ םה 21 'סמ ןויליגה רחאל .תעה־בתכ לש הכירעה טיברש תא לטנש ,ןמלדונ 

22 אוה־אלה ,עיפוהל רומא היהש ןויליגה רפסממ רזגנ ומשש ,1978 תנשב שדח תעיבתכ 

.<ב1998 ,בקעי־ןב) 

.(20.8.98 ,הנרטס ,רשאנ" ןרוע) רונג םירפא םע ןויאיר 

.(25.8.98 ,"תועש 24" תכרוע) שוגל הלימדול םע ןויאיר 
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,וזמ הרתי .בר ןמז םייוצרה םייאנותיעה םיטרדנטסה בוציע לש ךילהתה ךשמנ םירקמה 

הגשיה תחאה ־ תויאנותיע תומרונ לש תוכרעמ יתש ןיב חתמ ךילהתל הוולתה 

תיברעמה הרבחה םע ההוזמה תרחאה תמועל ,גגופתמה יטייבוסה םילקאב תשרשומהו 

וא ךרועה לש תעדומ הטלחה תוכזב םצמטצה וא חתמה ענמנ םידחא םינוגראב .השדחהו 

."םילקלוקמ םניאש" ,םדקומ יאנותיע עקר ירסח םידבוע ףידעהל ילארשיה רואל איצומה 

ליחנהלו בצעל רתוי לק ־ תויאנותיע תומרונ לש תורבחה ןויגהמ הנוזינ וז הטלחה 

םבוציע ךילהת לע לקמ וניא רבדה 64.םימייק הבישח ילגרה תונשל רשאמ תושדח תומרונ 

ךות תודמלתה םיתיעל בייחמ םדקומ ןויסינ רדעה .םייאנותיעה םיטרדנטסה לש 

הביתכ לש םייאנותיע םיטרדנטסב ,רומאכ ,יוטיב ידיל רתיה ןיב אבש ,הייעטו־יוסינ 

תונותיעב םילבוקמה הלאל סחיב םיתוחנכ םידחא יניעב תואריהל םילולעש הכירעו 

65.תיברעמה 

םינייפאתמ תיסורב םינותיעה בור ,תיתילכתו תיתיצמת ,תירלודומ הביתכל דוגינב 

םיטפשמ חוסינב - תומישר וא םירמאמ ,תועידי הלא ויהי ־ תוכורא הביתכ־תודיחיב 

רכומ הז ןונגס אקוודש ןכתיי .טסקט ןיבל תרתוכ ןיב זמורמ רשקב וא םילברוסמו םיכורא 

רבעמב ךרוצה תא קר אל לטבמ אוהו ,תיסורב םינותיעה יארוק לע רתוי לבוקמו 

םיאנותיע תרשכהב םיילכלכ םיבאשמ םג ךסוח אלא ,םייפולח םייאנותיע םיטרדנטסל 

.הכירעו הביתכ לש תושדח תויונמוימ תלחגהו 

תוביסנה .שוקיבו עציה לש ריבס ןזאמ רוציל םיחילצמ תיסורב םינותיעה ,השעמל 

הדוחיימ קלח םעהש םידיחא םייאנותיע םיטרדנטס תובצעמ תויתוברתהו תויתרבחה 

תחצנהל תמרות קר תיתוברתה תולדבתהה תמגמ ,ןכ לע רתי .תיסורב תונותיעה לש 

,תיתוברת־ןיבה תכסמב םירסמתמ םהש םושמ קר ולו ,םינושה םייאנותיעה םיטרדנטסה 

םירמאמה ןכל ,רתוי םיקימעמ ונא" :תניחבב ,היצמיטיגלב עיתפמב םיכוז ףא םה וז ךרדבו 

66"!רתוי םיקמונמו רתוי םיכורא ונלש 

היה הז .ןותיע ןיכהל ךיא םתוא דמלמו הירבח ינש יתיא חקול יתייה .םיאנותיע ויה אל" 

,תורכומה תונולבשהמ תאצל ,הנוש הבישחל ,הסיפתל םתוא יתכניח .םלש טקיורפ 

ימ יכ ,היסורב יאנותיע היה אלש ימ תא ךנחל לק רתוי היה .ןמזה לכ וב ויחש עבורמהמ 

,רונג םירפא םע ןויאיר) ".ותוא תונשל השק רתוי ,היצפסנוק םע ,הירואית םע אבש 

<20.8.98 ,"התטס ,רשאנ" ךרוע 

תורוסמ ןיב םילדבהב הרכה ךותמ תיטופיש הדמע טוקנלמ םיענמנ ונא הז ןיינעב 

.תונוש תויאנותיע 

,תורופטמ ,תויצאיצוסא הברה וב שי - תילאוטקלטניא הניחבמ השק אוה ונלש טסקטה" 

רבעשל־ךרועה ,בוצנזוק דראודא םע ןויאיר)".היפוסוליפ הברה שי ,השק יטילנא חותינ 

,ילאוטקלטניא רתוי ונלש ארוקה ,םיילארשי םיארוקל האוושהב" <7.7.98 ,"יטסו" לש 

ךרוע ,רדייב רימידלו םע ןויאיר) ".תוכבוסמו תוכורא דואמ תובתכ אורקל לגוסמ אוה 

םיבהוא דואמ םה ,ירמגל רחא אוה םילארשי לש הביתכ ןונגס" <20.7.98 ,"ןיזגמ" 

לע שגד המש דואמש ,חוויד לש תונותיע וז .םיילושו םינטק דואמ םיטרפל סנכיהל 
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םייטנוולר אל ךא םינוש םינכת .9 

םינכת תמועל םיירוקמ םינכת ־ םרוקמ יפל םינכתה ןיב ןיחבהל רשפא ,תיללכ 

םהבש םינכתה ןיבמ טועימ קרש הדבועה לע הפחמ תיסורב םימוסרפה עפש .םירזחוממ 

לע בורל םינעשנ לארשי־ץראב תיסורב םינותיעה .<1994 ,גרובטרו) םיירוקמ ןכא םניה 

םימגרותמ םירמאמו תועידי וא תיסורה תונותיעה ןמ הלא ויהי ,םימייק םייאנותיע םירמוח 

תריחב תא םיביתכמ םיירחסמ םילוקיש ,ןכ לע רתי .תיברעמהו תירבעה תונותיעה ןמ 

.םדעב ללכ םימלשמ ןיאש הלאכ וא םילוז םירמוחל תופידע םע ,םירזחוממה םירמוחה 

אלא ,תושדח אקווד ואל - הילאוטקאל םיסחייתמ םיירוקמה םינכתה בור 

ףוסיא לש םהלשמ יאמצע ךרעמ םייקל םינומויה לע םישקמ םיילכלכ םילוקיש .הקיטסיצילבופ 

וא הטילק ,תסנכ ,תוגלפמ ןוגכ םייזכרמ םימוחתל קר ,ללכב םא ,םינפומ םיצמאמה .עדימ 

תירבעב םינותיע ,םימייק עדימ תורוקמ לע ךומסל םיצלאנ תיסורב םינומויה ,ןכל .ןוחטיב 

םסרפתהל לוכי ילאוטקא עדימ .תוידיימה ןובשח־לע אב רבדה םא םג ,תועידי תויונכוסו 

,"יטסו" לש ולרוג רפש הז רשקהב .םיארוק ןדבוא לש ששח אלל הממי לש רוחיאב םג 

.דיגאתה ימוסרפ ראשו "תונורחא תועידי"ב םסרפתמה לע הלבגה אלל ןעשיהל לוכיש 

םינש ךשמב .רזחוממ רמוח לע םינעשנ םינועובשהו םינומויה לש םיפסומה בור ,רומאכ 

.םולשת אלל םייברעמ תורוקממ וקיתעהו םירצוי־תויוכז היסורב םינותיעה ורפה 

ולצינ ןכ־לעו ,תירטס־וד תויהל הלוכי קוחה תרפהש וליג תיסורב םיילארשיה םינותיעה 

ולחה תיסורב םיילארשי םינותיע רשאכ תונתשהל לחה בצמה .קוחב הצרפה תא םות דע 

םינותיע .דואמ םיחונ םיאנתב הז םגו ,היסורב םינותיע םע תוידעלב יזוח לע םותחל 

ןיגב לארשיב תויטפשמ תועיבתל ופשחנ םירמוח קיתעהל וכישמהש םירחתמ םיילארשי 

ץבקמ ןיעמל ויה םיבר םינועובשו םיפסומ 67.הזוחה לעב ןותיעה לש תוידעלבה תרפה 

םייטנוולר םהש םושמ םיפדעומ םייסורה תורוקמה .םירז תע־יבתכו םינותיע לש םימוגרת 

.םוגרת תויולע אללו םירצוי־תויוכז לש ךומנ םולשת ־ רתוי םילוזו םיארוקל רתוי 

םינכת םבורב םניהש ,הלא םימוסרפ לש םהינכות תא השעמל םיעבוק רוזחמה תורוקמ 

,םיכשמהב םינמור ,דב־יבכוכ לע תוליכר ,תוירוטסיה תוישרפ ־ םייטסיפקסאו םיירודיב 

,הדמע ,הקיטילנא שפחמ ונלש ארוקה .תיסחי הכומנ תילאוטקלטניא המרבו ,םיטרפ 

,"סובולג" ךרוע ,יקצול דינואל םע ןויאיר) ".בושחל בהוא ונלש ארוקה ;הקימלופ 

 13.8.98)

תונותיע .ר.ש.ע" תרבחו "המרונפ" ןותיע רשאכ ,םידיגאת ינש ןיב הצרפ וזכ תקולחמ 

קיתעהל ",לדנ יטסובונ" תרבח לע רוסאל יזוחמה טפשמה־תיבל השקב ושיגה "תיסור 

םיילארשי םינותיעב םג םימסרפתמ םימוסרפהש רחאמ .תושר אלל םינוש םימוסרפ 

ןמ םג הקתעהכ הומכ רוקמה ןמ הקתעה לכ ,םייסור םינותיע םע תוידעלב םכסה ילעב 

תושעל "ילדנ יטסובונ" לע רסאו םישקבמה תבוטל קספ טפשמה־תיב .ילארשיה ןותיעה 

.(5.11.97 ,ץראה) םתושרו םרושיא תלבק אלל הלא םייסור םינותיעמ םימוסרפב שומיש 
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הפשב םישדחה םינותיעה ,תאז הניחבמ .תורוטקירקו פוקסורוה ,רומוה ירודמ ,ינוידב עדמ 

Bar-Haim,) םישישהו םישימחה תונש לש תיזעולה תונותיעה תרוסמ לע םירמוש תיסורה 

ידכ הארנכ ,בר רוחיאב ,םימגרותמ וא םיקתעומ ,םירזחוממ הלא םירמוח םג .(1992 

םפקיהב םיטלוב םייפרגונרופה־סייטוראה םינכתה ,םימיוסמ םינועובשב .םיגולמתב ךוסחל 

תומגמל םיליבקמו םיפפוח וללה םימוסרפהש ןכתיי .םתוכיאב אקווד ואל ךא ,םתומכבו 

חוקיפה תונש לע רוחיאב הביגמש ,םימעה־רבחב תיסורה תונותיעב תוחוורה הבהצהה 

,דגיא וז םג םא ,הדורי ריינ תוכיא םג םיביתכמ םיילכלכ םיצוליא .ינטירופה יטייבוסה 

.םאצומ ץראב תיסורה תונותיעב לבוקמה ןמ תלפונ 

,ץראב עובשה יעוריא לע םידומע ינש תב הריקסב ללכ־ךרדב חתופ תיסורב ןועובש 

בורל ,תובתכ שולש-םייתש תובצינ ןויליגה זכרמב .םלועב םיעוריא לע ףסונ דחא דומעו 

.ןימ וא לוגיר - תיסיסע היישרפ וא ירוטסיה עוריא לע ,תיסור תונותיעמ תוקתעומ 

בורל ,רודיבה םלועבו דווילוהב רהוזה־יבכוכ לע םירופיסל םישדקומ םיבידנ םידומע 

םיכשמהב ןמור םסרפתמ חוניקלש שי .הרז תונותיעמ םימגרותמה םיילאוטקא־אל םירמוח 

םיבתכושמו םיקתעומ םה םגש ,תוחידבו תוטוז ,תורוטקירק ,רומוה לש בחרומ רודמ וא/ו 

,ליעל ונעבצהש יפכו ,עציהה לע הלוע הריטסלו רומוהל שוקיבהש הארנ 68.םירז תורוקממ 

.םיימוקמ םיבתוכ לע םינותיע ןיב תורחת סנרפמ רבדה 

םיילארשיה םינותיעהש הלאמ םינוש םיאשונב םיקסוע ןכא תיסורב םינותיעה ,דבעידב 

תויולע לש ןמוצמצ לע הליקמ םירזחוממ םירמוח לע הבחרה תונעשיהה .םהב םיקסוע 

ךוויתה תלוכי תא הליבגמ םג ךא ,םינותיעה לש ילכלכה םנזאמ תא תרפשמ ךכבו ,רוצייה 

־לגעמ רצוי םילוזו םירז םינכת אובייש םג ןכתיי .השדחה הביבסה ןיבל םירגהמה ןיב 

ןכתייו ,ילארשיה םויה־רדס לעש םיאשונב תובר םיאצמתמ םניא םנמוא םירגהמה .םימסק 

וא םלק הירמ הרפואה תרמז לש הייח לע תורזחוממ תומישר ןיבהלו אורקל םהל לקש םג 

הברמה לכל תונורכז םויכ םיבתוכו ברעמב ולעפש .ב.ג.קה לש םילופכ לוגיר ינכוס לע 

םויה־רדסמ םיארוקה תעד תא חיסמו ףיסומ הלא םיאשונב בלה־תמושת דוקימ ךא ;ריחמב 

.תילארשיה הביבסה יפלכ םישח םהש רוכינה תא קימעמ ,דבעידבו ,ירוביצה 

תועדומ רסוחמ םאו תילכלכ תויחונ לש םימעטמ םא ,םיאטוח תיסורב םינותיעה בור 

השקמ וז הדבוע .םיבתוכל יארשא ןתמ־יאו רמוחה רוקמ ןויצ־יאב ,תיאנותיע הקיתאל 

.םירזו םיילארשי םינותיעמ רזחוממ רמוח ןיבל ירוקמ רמוח ןיב הנחבהו חותינ לכ לע 

ובו ,9-15.3.98 ךיראתמ ןויליגב .וז הניחבמ הבוטל ןפוד־אצוי "ןיזגמ" ןועובשה 

לוגירו םילילפ תומישר יתש ,םיירוקמ םיטירפ העבש ורתוא ,םידומע השישו םישימח 

אישנ לע המישר ,("יגוטיא"ו "ץלומוסמוק יקסבוקסומ") היסורב תונותיעמ וחקלנש 

החקלנש גנוט־הסט ואמ לע המישר ,"יגוטיא" יסורה ןועובשהמ החקלנ איה םגש אטיל 

הנאיד תיטירבה רבעשל־הכיסנה םע ןויאיר ,"יטנסרמוק" םשב היסורב עיפומה ןותיעמ 

,"Cosmopolitan"^ ,תויחונ ימעטמ הארנכ ,חקלנ ךא "Paris Match"^ םסרפתהש 

דחי םיווהמ הלא לכ - רוקמה יוהיז אלל תוחידב רודמו "Elle" ןועובשהמ תומישר שמח 

.יתכרעמה רמוחה לש ובור־בור תא 
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םניא תיסורב תונותיעב םילפוטמה םיאשונה םא םג .יטנוולר םג חרכהב וניא הנוש 

תא חיצנהל ףאו רוציל םחוכב שיו םירגהמל רתוי םינבומ םה ,תטלוקה הרבחל םייטנוולר 

הרבחב םתוברועמ תא םירגהמה וקימעיש לככו ,ךורא חווטל .תוליהקה יתש ןיב הנחבהה 

עוגפלו תיסורב םינותיעל םיארוקה תוביוחמ תא ליבגהל לולע םינכתה לש םביט ,תטלוקה 

תיסורב םינותיעל וז תוביוחמ .םיילארשיה םינותיעה ילעב לש םיילכלכה םיסרטניאב 

וא ,הפשה תרימש - תילטנמורטסניא תלעות םהילא הפישחב אצמית דוע לכ קר רמשית 

.תולדבתה - תילמס תלעות 

ןויד 

ןיבל םירגהמה ןיב םיסחיה בוציע לע תילארשיה הרבחב םויכ תורחתמ תוסיפת יתש 

־תויווז יתש תועיצמ הלא תוסיפת יתש .תויתוברת־בר תמועל "ךותיהה־רוכ" ־ םיקיתווה 

,אסיג דחמ .(Cohen et ai., 1997) תיסורה הפשב תרושקתה יעצמא לא תויפולח הייאר 

החותפ תיברעמ הרבח לש ילסרווינוא ךילהת ףקשל הלוכי תיסורב םינותיעה לש םתחירפ 

וטג לש תורצוויה תרשבמ תיסורה הפשב תרושקתהש ןכתיי ,אסיג ךדיאמ .תיתוברת־ברו 

לכ .חלוסש ימ שיו ךרבמש ימ שי .תויולג גוזימ לש ךילהתה תא בכעמש יתוברתו ינושל 

!?וטג וא רזגמ - הלש םיחונימהו השיג 

־תריתע םירגהמ תליהק לע דיעמ תיסורב תרושקתה יעצמא לש םמויק ,הכרבה דצמ 

הליבקמכ העפותה תא תוארל רשפא .םייטילופו םייתוברת םיבאשמ םללכב ,םיבאשמ 

־תפוקת יהוז .יטייבוסה ןוטלשה תסירק םע אצומה ץראב תרושקתה לש הרשפהה ךילהתל 

לארשיב ,םשו ןאכ .שוקיבב ןהו עציהב ןה ,םיווהתמ םישדח תרושקת יסופד הבש רבעמ 

ןאכ .יוכיד לש תכשוממ הפוקת רחאל תוירטפכ םימוסרפה וברתה ,םימעה־רבח תוצראבכ 

שוקיבו האירק ילגרה ודרש ,אצומה תוצראב הרתונש הרבחבכ םירגהמה תליהקב ,םשו 

תואצות בינהל דיתע שדחה תונותיעה שפוח ,תאז הניחבמ .רחא גוסמ האירק רמוחל 

הביתכה תוכיאבו םינכתב היצזילאיווירט םורגל םילולע םיילכלכ םיצוליא .תויופצ־יתלב 

יעצמא לע ידסממה חוקיפה תרסה לשב אקווד ץאות וז המגמ .ספדומה רמוחל הפישחהו 

69.ישפוחה קושה תוחוכל תרושקתה ינכות לע תוסיווה תרבעהו תרושקתה 

תולדבתה לש המגמ ינפמ ששח ררועל לולע תיסורב םימוסרפה יוביר ,אסיג ךדיאמ 

בולישהו העימטה יכילהתב תרקובמ הטאה תוחפל וא ,תיתרבח תורגתסהו תיתוברת 

תוינידמל ינויער דוסי החינה תינויצה העונתהש םוסיה אלל רמאיי .תטלוקה הרבחב 

רגהמש ימ :"םילוע" בייחמה יוניכב םג וכזש ,םישדח םירגהמ לש תיטנטילימ הטילק 

,םידרויל םיבשחנ הנממ םירגהמו לארשי תא םיבזועה ,ךפיהלו ,הלועל בשחנ לארשיל 

"זיטפירטס" תמגוד ,םייפרגונרופ םינועובשלו םיפסומל ןואמיצה תא ריהבהל רשפא ךכ 69 

.םיליגרה םינותיעה ידומעב םייטורא םינכת לש םתללכה תא וא ,"ריילווק"ו 
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ךותיה תא ץיאהל הדעונ תוינידמה תילכת 70.ףירח יוניגב םיכוז םהישעמ םידחא םירקמבו 

תיזעולה תרושקתה .תחא תיתוברתו תינושל תוהז תלעב תימואל תושיל תונושה תויולגה 

תודעה לכ לש אלמה בולישה תגשהל םיעצמאה דחאכו םייניב־בצמכ תינמו הקדצוה 

תטילק לש תיתרוסמה הסיפתה תא רגתאמ תיסורב םינותיעה יוביר .תילארשיה הרבחב 

תוסיפתה תא הבגמ ,םיעשתה תונשב תגשגשמה ,תיסורה הפשב תרושקתה .היילע 

םירמוש םירגהמה הבש תיתוברת־ברו תיטסילרולפ הרבח לש המויק תוחינמש תורחתמה 

.תינושלה םתוהז לעו םאה־ץראב תרוסמל םתקיז לע 

ןמ תלדבתמ תיסורה ירבוד תליהק לש תיתרושקתה תיליעה ,םיאקיטילופל דוגינב 

רועיש ,העש יפל .ול הפיטמ איהש המל תמאותה תילמס הלועפ ןיעמכ ,יתרושקתה דסממה 

.ירעזמ ראשנ ,ךפיהלו ,תירבעה תרושקתה ןיבל תיסורה הפשב תרושקתה ןיב תודיינה 

תועינל ריהמ לולסמ תיסורב תרושקתב ואצמ םיילארשי םיאנותיע אקוודש הלעמ רקחמה 

וא תרושקת ידיגאת לש םילעבל וכפהנ םהיניבמ םידחאש העש ,תיעוצקמו תילכלכ 

םיבקוע תיסורב תרושקת יעצמא .תיסורה תרושקתה ינוגראב םיריכב םידיקפת יאלממל 

םירקמל תמצמטצמ הכופהה המגמה ךא ,םהמ םינוזינ ףאו תירבעב םינותיע רחא םנמוא 

ןיעמ לאכ ,תיסורב תרושקתה יפלכ יגולופורתנא סחי תחתפמ תירבעה תונותיעה .םיגירח 

שי ,דגנכ .וב םיטלוש םינושו םיידוחיי הקיטסיצילבופו חוויד יללכש יטוזקא זוחמ 

תוברתה יפלכ תנגפומה תואשנתהה תייגטרטסא תא םיצמאמ תיסורב םיאנותיעש 

.תילאוטקלטניא תודידרב הקול תילארשיה תונותיעה ,םהיניבמ םידחא יניעב ;תילארשיה 

קתנה תא םג ומכ תוליהקה יתש ןיב תוברתה ירעפ תא בוש תמלגמ תידדהה תרוקיבה 

םירבד ויה רבכו ,תוידדה תועפשה עונמל ידכ ךכב ןיא םלוא .ןהיניב טלחומ־טעמכה 

תימוקמה תונותיעה יפלכ לזלזמ סחיב יתרושקתה דסממה אטח רבעב םג .םלועמ 

תימוקמה תונותיעה לש תיתוברתהו תילכלכה העפשהה ידממ וררבתה םימיל .התישארב 

.יתרושקתה דסממה לע 

לע אלא ,תיסורב תרושקתה ביט לע הניא רתוי תיתוהמה הלאשהש ןכתיי ןכ־לע 

תרושקתה יעצמא יכ םירבוסה שי .םירגהמה תליהק ברקב תעדונה תיתוברתה התעפשה 

,ןוסרדנא ;Anderson, 1983)"תניימודמה הליהקה" תולובג תא םוחתל םיעייסמ תיסורב 

םוחתל םיעייסמ םה ,םירחא לש םדידל ;םיטלוקה יניעב םגו םהיניעב ,םירגהמה לש (1999 

יגיגח היזיוולט ןויאירבש ,ןיבר קחצי הלשממה שאר עבטש יוטיבה היה דחוימב ףירח 

לש תלופנ" תירבה־תוצראל לארשימ םירגהמה תא הניכ 1976 תנשב תואמצעה םוי לגרל 

ונא תילארשיה הרבחב הקוצמ תועשב אקווד" :ריהבהו ןיבר ףיסוה ןכמ־רחאל ."תושומנ 

םה יניעבש ,הכרעמה תא םישטונה םישנא םע וניסחיב םירורב םימוחת עובקל םיבייח 

וליאבו דציכ תוקדצה ירחא םישופיחב הניא הדיריה תעפותב םחליהל ךרדה ...םיקירע 

ודיעי לארשימ הריגהל תילכתב ילילשה סחיה לע (28.5.76 ,בירעמ)".תדרל רתומ םיאנת 

תיאקירמאה היזיוולטה תשרל ןויאירב ןבא אבא רבעשל ץוחה רש לש וירבד םג 

,1998 ,ןמ> ".םיברעה ירחא ־ לארשי לש רתויב הרומחה היעבה איה הדיריה" :סא"יב־יס 

 206)
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.(1994 ,גרובטרו) םיטלוקה לש םתמכסהב םירגהמה לש תיתוברתה "האלכמ"ה תא 

־םינפ ינתא רומוה םיחפטמ תיסורב םינותיעב הריטסלו רומוהל םיירוקמ םירודמ ,ךכיפל 

Zilberg,)יתרבח חוקיפ לש תויצקנופו תויתנגה תויצקנופ ול םיסחיימה שיש ,יתצובק 

תומרונ לשו םיכרע לש תשדוחמ הניחבל ילכ שמשמ יתצובק־מינפה רומוהה .(1995 

אוה ,הובג ימצע יומיד חפטל תניימודמה הליהקה ירבח לע לקמ אוה ,תויתוברתו תויתרבח 

אוה ליבקמבו ,םתוברתו םיטלוקה יפלכ תואשנתה ידכ דע תולדבתה תומגמב ךמות 

.םירגהמל קבדנה תילארשיה הרבחב תילוש הצובק לש ןולקה־תוא תא םצמצמ 

יטילופ באשמכ לארשיב תספתנ איהו ,הנוגמ הניא בוש תיתוברתה תולדבתהה 

לכ ,הרואכל .תוימוקמ תויושרל םגו תסנכל תוריחבב תויטילופ תומישר סנרפמש ךרע־בר 

ןוזינש ימ ,לעופב .תטלוקה הרבחב בולישה לגד תא תאשונ תיטילופ תונגראתה 

םייחה־תלחות תא ךיראהלו באשמה לע רומשל םג בייח חופיקה תשוחתמו תולדבתהמ 

.תיסורב תרושקתה יעצמאל תודות טעמ־אל גשומש רבד ,ולש 

תליהק ךותב תושדח תותיליע יתש ןיב םיסרטניא ףותיש םקרנו ךלוה הבר הדימב 

תולת תוחתפמ תותיליעה יתש .תיתרושקתה תיליעהו תיטילופה תיליעה - םירגהמה 

תטקונ תותיליעה ןמ תחא לכ .תולדבתה לש באשמ ותואב תויולת ןהיתשו תידדה 

תולדבתהל המגמ חופיט דצב טלוקה דסממל תיביטמרונ תוביוחמ ־ הלופכ היגטרטסא 

םיכוותמכ תיסורב תרושקת יעצמאל הקוקז תיטילופה תיליעה .תינושלו תיתוברת 

לולכמ םיריתעמ םיאקיטילופה ,הרומתב .םיכמותה רוביצ ןיבל הניב םיישומיש־בר 

היצמיטיגל םיקינעמ םה לכמ רתוי ילואו ,תרושקתה יצורע תא קזחתל ידכ םיבאשמ 

תא קזחתל תיסורב תרושקתה יעצמא לש םתלוכיב תינתומ תיטילופה הכימתה .םמויקל 

ץראב תיזעולהו תיתגלפמה תונותיעה לש רבעה ןויסנ .תדרפנ הליהקכ םירחובה רוביצ 

לודיב - םימוחתה ינשב תיסורב תרושקתה לש התוליעי ססומתת ובש עגרבש דמלמ 

היצמיטיגלה תא ןהו יטילופה באשמה תא ןה דבאל הלולע איה - יטילופ ךוויתו יתוברת 

.המויקל תיטילופהו תירוביצה 

תרושקתה תפמ לעו תילארשיה תוברתה לע םינירקמ תיסורה הפשב תרושקתה יעצמא 

םיטלוק יסחיב ילסרווינוא יכרע יוניש םירשבמ רודיש יעצמאו םינותיע תורשע .ץראב 

תרושקתה יעצמא לש םתחירפ .תוליקמ תוימוקמ תוביסנ ידי־לע ךמתנש יוניש ,םירגהמ 

,תרושקתה תפמ היתובקעבו ,תילארשיה הרבחה רשאכ ,דחוימ יותיעב השחרתה תיסורב 

תא תדדועמ תיתרבחה תוגלפתהה .םיגלפל הקולח לש ,קוסיר לש ךילהתב תונותנ 

תרושקתה יעצמא לש םיוביר ,הז רשקהב .הנממ הנוזינ םגו תיתרושקתה תוגלפתהה 

,התעשב תימוקמה תונותיעה ומכ .השדחה תבצעתמה הפמה ינפ תא רשבל יושע תיסורב 

בוציעל םורתל םג ומכ שדחה "יתרושקתה רדסה" תא ףקשל הדיתע תיסורב תרושקתה םג 

ירדס לטלטל ,תויתרושקת תומכסומ רענל ,לשמל ,תיסורב םינותיעה לש םחוכב .וינפ 

האירק ילגרהו תויפיצ לעב שדח םיארוק רגאמ חפטל םג ומכ ,תויאנותיע תומרונו הדובע 

.םינוש 

םג ולבקתיו ודדני ןותיעב םיקלח לש תינלבקה הקפהה ילגרהש לשמל ןכתיי ,ךכ 

העיקבה תימוקמה תונותיעהש םשכ .תילכלכ הקוצמ תעשב םיקיתו תרושקת ינוגראב 

םירזוח תיסורב םינותיעה ,םיאנותיע לש תיצוביקה הקסעהה ירדסב םייתועמשמ םיקדס 
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לש ןויסינה .רוצייה תואצוהב ץוציקה חבזמ לע םינכתב תוירשפא תורשפ לע םיעיבצמו 

ןיב סחיה לע תירבעה תונותיעב םג םירוהרה ררועל ,לשמל ,לולע תיסורב םינותיעה 

םינותיעה .רודישה יעצמאב השדח אל ירמגל היגוס ,שכרנה רמוחה ןיבל ירוקמה רמוחה 

םיילכלכ ,םיילמינימ םיבאשמב ןותיע קיפהל רשפא דציכ ,לשמל ,םימיגדמ תיסורב 

להק ןדבואמ ששח אלל תויסיסב תויאנותיע תומרונ ףפוכל רשפא דציכו ,םיישונאו 

.םיארוקה 

ןיב תורחת םג םתסה ןמ תררועמ םירגהמ תטילקל סחיב תוסיפתה יתש ןיב תורחתה 

תבייחמ 'ךותיהה־רוכ" לש תיתרוסמה הסיפתה רשאכ ,םירגהמ תרושקת לש םימגד ינש 

.םירגהמ לש תרושקת תדדועמ תיתוברת־ברה הסיפתהש דועב םירגהמ ןעמל תרושקת 

תרושקתה לש הטרפהה ךילהתב ,רתיה ןיב ,ףקתשמ לארשיב יתסיפתה יונישה ,הרואכל 

רודישה יעצמאב דחוימב םויכ תטלובש ,תירוביצ תולעבמ יתגרדה רבעמב - תיזעולה 

.םירגהמ לש תספדומה תונותיעב דחוימב םויכ תרכינש ,תיטרפ תולעבל ,םירגהמ ןעמל 

םינותיעה .םהב תטלשה תונוממל הבורע וניא תרושקתה יעצמא לע תולעבה ביט ךא 

רתוי םיבושקו טלוקה דסממה ילבכמ םנמוא םיררחושמ תיסורה הפשב םייטרפה 

תילמרופה הקיזה תא םיפילחמ םיילכלכה םיסרטניאהש אלא ;םיארוקה לש םביל־ישחרל 

דסממב תולת יסחי םיחתפמ ,תיסורב תרושקתה יעצמא תא םיתייבמ קושה תוחוכ .דסממל 

,הלא תוביסנב .םירגהמ ןעמל תרושקת לש תונווכמה תונורקע תא םהל םיביתכמו טלוקה 

תבלתשמו םירגהמה תליהקב היתוחוקל ןיבמ םיבר ףא המידקמ תיסורה הפשב תרושקתה 

.תילארשיה הרבחה לש תרושקתה תפמב 

תורוהמ 

.ץראה ."יתדעה חתמה תלגע לע בוביס" .<4.12.1998)'ע ,זיפשוא 

ידוהי ."תיסורה הפשב 'הימרו'ו 'יטמו' םינותיעה יארב תוריחב" .(1994)'י ,טדטשנזייא 

.253-246 ,<3)18 ,רבעמב תוצעומה תירב 

.58-50 ,9 ,םינפ ."היפאמ אל ,וטיג אל" .(1999)'א ,הבוקאסיא 

.<רואד 'ד :תילגנאמ םגרת ,תנכדועמ הרודהמ) תוניימודמ תוליהק .(1999)'ב ,ןוסרדנא 

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת 

,םיאנותיעה לש הנשה רפס ."רשג וא וטג - תיסורב תונותיע" .<א1998)'א ,בקעי־ק 

 249-239.

.15-2,24 ,רשק ."לארשיב תיסורה ןושלב תונותיעה" .<ב1998)'א ,בקעי־ןב 

תושר :םילשורי .םילועלו ל"וחל םירודישה תביטחל הנש םישימח .<1998> 'ש ,יבצךב 

.רודישה 

.תונורחא תועידי ."החילסה ימלוא" .(6.11.1998)'נ ,ענרב 

.ץראה ."היהת לבא ,תיסור ס"ש ןיידע ןיא" .<24.11.1999)'ל ,ילילג 

תידב ידוהי ."תורוד ינש - לארשיב תיסורה הפשב תונותיעה" .(1994) 'מ ,גרובטרו 
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.168-159 ,(1)16 ,רבעמב תוצעומה 

לש םירסמ ןיב רבעשל מ"הידב יאצוי תליהק .(1995)'מ ,קסילו 'א ,םשל ,'נ ,גרבליז 

.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .העימט וא בוליש ,תולדבתה 

.1990-1948 לארשיב תרושקת יעצמא :םיכוותמה .(1992) 'י ,רומילו 'ד ,יפסכ 
.תולוכשא תיירפס ,דבוע םע :ביבא־לת 

:םילשורי .<רקחמ ח"וד) 1998 - בצמ תנומת :לארשיב יטריפה וידרה .(1998)'י ,רומיל 

.תירבעה הטיסרבינואה ,היצקינומוקל ןוכמה 

.ךותיהה רוכ לש ונולשיכ :םישימחה תונשב הלודגה היילעה .(1999) 'מ ,קסיל 

.קילאיב דסומ :םילשורי 

.יצרא דה :הדוהי־רוא .תעדה לע הלעי אל .(1998)'ר ,ןמ 

ילוע לש םתטילק יכילהת :היילעה לש הנקויד .(1998)(םיכרוע)'א ,םשלו 'מ ,ןורקיס 
.סנגאמ :םילשורי .1995-1990 רבעשל תוצעומה־תירב 

.1994 תנשל תרושקתה יעצמאל הפישח רקס :תונידמה רבח ילוע .(1994) 'א ,ןייפ 

.רקחמל ןוכמ תיפצת :םילשורי 

.1995 תנשל תרושקתה יעצמאל הפישח רקס :תונידמה דבה ילוע .(1995) 'א ,ןייפ 

.רקחמל ןוכמ תיפצת :םילשורי 

.םילשורי .רוביצה תודסומ תוליעפ ח"וד .(1998) רודישה תושר 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר :םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גגילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

.ץראה .ךיקשופ ןואיזומב רקובב ןושאר םויב ומכ" .(19.2.1999)'א ,וריפש 

.ץראה ."גגה לע דראב" .(12.3.1999)'א ,וריפש 

רינש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב ."תויתוברת־בר לש םיגשומ ינש" .(1998)'י ,רימת 

:ביבא־לת .(93-79 'ע) תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר ,(םיכרוע) 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תומר 

 Anderson, B. (1983). Imagined Communities. London: Verso.

 Bar-Haim, G. (1992). "Revista Mea: Keeping Alive the Romanian Community

 in Israel". In S.H. Riggins (ed.), Ethnic Minority Media (pp. 196-216).

 Newbury Park, CA: Sage.

 Caspi, D. (1986). Media Decentralization: The Case of Israel's Local
 Newspapers. New Brunswick, N.J.: Transaction.

 Chaffee, S.H., Nass, C.I. and Yang, S.M. (1990). "The Bridging Role of
 Television in Immigrant Political Socialization". Human Communication

 Research, 17(2), 266-288.

 Cohen, A.A., Weiss, HJ., Adoni, H., Pfetsch, B. and Caspi, D. (1997). "From

 the Melting Pot to Cultural Pluralism: Production and Consumption of

 Media by and for Ethnic and Minority Communities". Research proposal

 submitted to German-Israel Foundation for Scientific Research and
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 Development.

 Cormack, M. (1998). "Minority Language Media in Western Europe:

 Preliminary Considerations". European Journal of Communication,

 13( 1), 33-52.

 DellaPergola, S. (1998). "The Global Context of Migration to Israel". In

 E. Leshem and J. Shuval (eds.), Immigration to Israel: Sociological

 Perspectives (pp. 51-95). New Brunswick and London: Transaction.

 Drachman, E. (1991). Challenging the Kremlin: The Soviet Jewish Movement

 for Freedom 1967-1990. New York: Paragon House.

 Featherstone, M. (1995). Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and

 Identity. Newbury Park, CA: Sage.

 Finn, A. and Louviere, J.J. (1996). "Shopping Center Image, Consideration and

 Choice: Anchor Store Contribution". Journal of Business Research, 35,

 241-251.

 Frachon, C. and Vargaftig, M. (1995). European Television: Immigrants and

 Ethnic Minorities. London: John Libbey.

 Frankel, E.R. (1977). "The Russian Press in Israel". Soviet Jewish Affairs, 7(1),

 47-66.

 Friedman, J. (1994). Cultural Identity and Global Process. Newbury Park, CA:

 Sage.

 Gur-Gurevitch, B. (1995). After Gorbachev - History in the Making: Its Effects

 on the Jews in the Former Soviet Union 1989-1994. The Jewish Agency

 for Israel, The Zionist Library.

 Hargreaves, A. and Mahdjoub, D. (1997). "Satellite Television Viewing among

 Ethnic Minorities in France". European Journal of Communication,

 12(4), 459-477.

 Janowitz, M. (1967). The Community Press in an Urban Setting. Chicago:

 Chicago University Press.

 Rosefielde, S. (1995). "Russia's Economic Future: The Calculus of Jewish

 Emigration". In Y. Ro'i (ed.), Jews and Jewish Life in Russia and the

 Soviet Union (pp. 383-390). Essex: Frank Case.

 Rothenberg, M.J. (1986). "Mall Marketing Principles that Affect
 Merchandising". Retail Control, 54, 2-36.

 Schlesinger, A. (1998). The Disuniting of America: Reflections on a
 Multicultural Society. New York: W.W. Norton.

 Zilberg, N. (1995). "In-Group Humor of Immigrants from the Former Soviet

 Union in Israel". Israel Social Science Research, 10( 1), 1-22.
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־ יביטקאה להקהו תוריחב ירקס 
תסיפתב ךוותמ םרוגכ םירקסב ילארשיה רוביצה ןומא 

1996 תוריחבב העדה־םילקא 

** *יתפצ בירי 

אובמ 

םג ךא תונורחאה תוריחבב דחוימב ,לארשיב תוריחב תוכרעמ לש יתרושקתה רוקיסה 

לחה זאמ .להק־תעד ירקס לש תילרוטקלאה םתובישח תא שיגדמ ,ןהל ומדקש הלאב 

תרושקתב םירקסב קוסיעה הדמתהב לדג ,1969 תנשב ,לארשיב תוריחב ירקס לע חווידה 

 (1995 ,1983,1990 ,Weimann; 1998 ,ןמיו). הארנ ,רוקיסה תומכב לודיגה םע דחי ךא

םג אלא ,תיטילופה הכרעמה תא םיפקשמ קר םניא םירקסה יכ השוחתה םג הרבג יכ 

יכו ,תוטלחה םילבקמ םהש תעב םירקסב םישמתשמ םידמעומ יכ לכל רורב .התוא םיבצעמ 

רבעמ ךא .תוריחבה תכרעמ לש היכלהמ תא םיחתנמ םהש תעב םהב םישמתשמ םיאנותיע 

םירקסהמ עפשומ םירחובה רוביצ יכ תונעט םג יתרושקתהו ירוביצה חישב תולעומ ךכל 

םהש תעב םירחא לש םתעדמ םיעפשומ םישנאש ינפמ ,תיטרקומדה תוטלחהה תלבקב 

לע םירקסה תעפשה רבדב תונעטה ,עדומב אל וא עדומב .םה־ םתעבצה יבגל םיטבלתמ 

־םילקא תסיפת לש היתועפשה רבדב תונוש תוירקחמ תושיגל יוטיב תונתונ םירחובה 

תלריפס"ו (bandwagon effect)"חצנמה תלגע טקפא" ןשארבו ,להקה־תעד לע העדה 

.(Noelle-Neumann, 1974, 1976, 1984) "הקיתשה 

הצחמל־יטסיטטס שוח םיליעפמ םישנא ,"הקיתשה תלריפס" לש הירואיתה יפ־לע 

לש ירקיעה רוקמה .הייסולכואב תועדה תוגלפתה תא עובקל ידכ הביבסה תא םיקרוסו 

תא םהיחווידב םיתיעל םיתוועמש ,םינומהה־תרושקת יעצמא אוה ספתנה "העדה־מילקא" 

םיספותה הלא תקתשה לש ילריפס ךילהתל ליבומ הז תוויע .תיתימאה תועדה תוגלפתה 

תיתימאה להקה־תעדב ןוחצינל ,רבד לש ופוסב ,וז ךרדבו ,טועימל םיכייתשמכ םמצע תא 

,טועימה תקתשה לש רבסהה אלל ךא ,המוד ןפואב .תחוורב תרושקתב תגצוימה העדה לש 

ספתנ אוהש הדבועה לשב תרבוג דמעומב הכימתה ובש בצמ ראתמ "חצנמה תלגע טקפא" 

.ליבומכ 

דיקפת אלממ תרושקתה יעצמאב תוריחב ירקס לש רוקיסה יכ ונעט םיבר םירקוח 

Asher, 1995, 173; Cantril, 1991,) "חצנמה תלגע טקפא" לש םיכילהתב יתועמשמ 

 1991 ,.219; Lavrakas et al). "םירחא הבש ךרדה לע הרורב היצקידניא םיקפסמ םירקסה

Traugott,) ".העדה־םילקא יבגל טופישב עייסל םילוכיו ,םידמעומה תא םיכירעמ 

גציימה יריפמא יטסיטטס ילכל ףשחנ להקה לש "הצחמל־יטסיטטסה שוחה" .(1992, 13 

.הינווליסנפ תטיסרבינוא ,גרבננא תרושקתל רפסה־תיב * 

םיארוקה ינשלו ,םינותנב שמתשהל תושרה לע ןאירא רשא רוספורפל תודוהל שקבמ רבחמה ** 

.תוליעומה םהיתורעה לע םיימינונאה 
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לש םמוסרפל ,תוחפל וינפ לע .הייסולכואב תועדה לש תקיודמה תוגלפתהה תא הרואכל 

להקה־תעד לע ,תמכחותמ יכ םא ,הקזח תילאיצנטופ העפשה שי תרושקתב תוריחב ירקס 

.תוריחבה תואצות לעו 

תקפסמ תיתרבחה הביבסה םא הרוק המ ?םירקסל ןימאמ וניא להקה םא הרוק המ ךא 

םירקוח ?תרושקתה ירקסב תחוודמה וזמ תועדה תוגלפתה לש הנוש תופקתשה להקל 

ליעפה דיקפתה תא םיחינזמ "הבוגת־יוריג" ךילהתכ "חצנמה תלגע טקפא" תא םיספותה 

.ךילהתב אלממ להקהש 

.רפסמ םירושע הזמ תרושקתה רקחב יזכרמ קלח הווהמ "יביטקא להק" לש ןויערה 

תרושקת תועצמאב תאטבתמ להקה תוליעפש התארה תיבלש־ודה המירזה תיירואית 

Katz et) םיקופיסהו םישומישה תיירואית יפ־לע .(Katz <fe Lazarsfeid, 1955) תישיאךיב 

 1974 ,.ai), םיכרצל םימאותה תרושקת ינכות לש הריחבב תאטבתמ תויביטקאה

Vidmar :לשמל)"תיביטקלס הסיפת" יבגל תונעט .להקה לש םייתרבחהו םייגולוכיספה 

 1974 ,fe Rokeach>> וא רטליפכ תספתנ תוליעפה ןאכ - ליעפ להק ןה םג תוגיצמ

עוגפל םילולעש תרושקת ינכות ינפמ להקה לע םירמושה ,יגולוכיספ הנגה ןונגנמכ 

יכ תוסרוג (Morley, 1980; Livingstone, 1998) חונעפה תוירואית .ויתודמעבו ויכרעב 

ינכות לש םתטילק יכו ,םהלש םוימויה תויווח םע תרושקתה ינכות תא םיתמעמ םישנא 

תלוכיה ,חונעפה תוירואית יפ־לע ,להקל .הלש יתרבחה רשקההמ תעפשומ תרושקתה 

רקח ,ןכ םא ."תינויציזופוא" הרוצב םתוא אורקלו תרושקתה ינכותל "דגנתהל" 

."תירוע־תת טחמ" לש וא "םימסק רודכ" לש יביספ אשומ וניא להקה יכ הארה תרושקתה 

ךילהתב יתועמשמ דיקפת םיאלממה םיליעפו םייתרוקיב םינכוס םניה םישנא ,אוה ךופהנ 

.תרושקתה 

.תוריחב ירקס לע םיביגמ םה דציכ ןוחבל ונילע ,םייביטקא ןכא תרושקתה ילהק םא 

םע םתוא םיתמעמ םה םאה ?"ינויציזופוא" ןפואב םתוא םיארוקו םהל "םידגנתמ" םה םאה 

ויתודמע תא רוקחל ךרוצ שי ,יביטקא להקהש תורשפאב בשחתהב ?תיתרבחה םתביבס 

םימרוגכ ,םירקסה תואצות יפלכ שחור אוהש ןומאה תדימ תא רקיעבו ,םירקסה יפלכ 

.תוריחב תוכרעמ לע םירקס תעפשהב םיקסועה םירקחמב םיברעתמ 

תושארל ץורימב תוריחב ירקסב ילארשיה רוביצה לש ןומאב תדקמתמ וז הדובע 

וא תוריחבה ירקסל םינימאמ םילארשיה םאה .ויתועפשהבו ויתורוקמב ,1996 לש הלשממה 

לע העפשה םירקסל התיה םאה ?הז ןומא לע םיעיפשמה םימרוגה םהמ ?םינקפס םה אמש 

חותינ ךות הלא תולאש לע תונעל הסנת וז הדובע ?הלשממה תושארל תוריחבה תואצות 

לארשיב תוריחב ירקס לש רשקהל הרצקב סחייתא הליחת ךא .1996 תוריחבמ רקס ינותנ 
.1996 תוריחב לשו 

1996 תוריחבו לארשיב תוריחב ירקס - רשקהה 

םינשה תצורמב תיתועמשמ היילע הלח יכ וארה ןמיו לש ןכותה יחותינ ,ליעל רומאכ 

היילעה תורמל יכ םג הארמ ןמיו .תילארשיה תונותיעב תוריחב ירקס לש רוקיסה תומכב 

.רתוי יעוצקמל םהילע חווידה ךפהנ אל ,תונותיעב םימסרפתמה תוריחבה ירקס תומכב 

ואר) תירבה־תוצראב רשאמ רתוי וליפא ,תוריחבה תפוקתב תילארשיה תרושקתהש ןכתיי 
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לש םנושלב שמתשהל םא ,"חותינב היינע ךא םינותנב הרישע" ,דניה ,<1998 ,ןמיו 

 1995) Lavrakas <fe Bauman). םירחא םיבר תומוקמב ומכ קוידב ,לארשיב תוריחב ירקס,

תוגצומ תואצותה .(Rokeach, 1968)"עדימ יכרוצל רשאמ רתוי רודיב יכרוצל" םידעוימ 

חוסינו בישהל םיברסמה רועיש ,המיגדה תועט ןוגכ) םיינויח םיטרפ אלל םיתיעל 

ךרד תנתינ איהו ,(תיעוצקמ אלו) תיטילופ וא תיתכרעמ ,דניה תונשרפה בור .(תולאשה 

רשאכ .(Jamieson, 1992; Cappella <fe Jamieson, 1997) תיגטרטסאה חותינה תרגסמ 

דימת אלו ,(?ליבומ ימ)יתרושקתה יוויצל תייצל םיטונ םה תרושקתב םיעיפומ םירקוסה 

םיתיעל םינד היגולודותמב .יעוצקמה יוויצל םאתהב טרופמ יגולודותמ חוויד םיגיצמ 

החלצה־יא יבגל (םיצורית וא) םירבסה לש רשקהב ללכ־ךרדב ,השעמ רחאל אקווד 

.תוריחבה תואצות לש ןיובינב 

תואצות יוזיח לש טביההמ .רבעב הלאכ "תונולשכ" תחא־אל ויה ,עודיכ ,ןכאו 

ךא 1.רבעב רפסמ םימעפ הילהקל אווש־תואובנ תילארשיה תרושקתה הקפיס ,תוריחבה 

םתחלצה יפ־לע דדמיהל הכירצ הניא םירקסה תוכיא ,םינעוט רקחמה תוטיש ירפסש יפכ 

תונווכל סחיב ,דבלב ןותנ עגרב ,בצמ־תנומת םיגציימ םירקס .תוריחב תואצות יוזיחב 

םג אלא ,תקיודמ־אל הרוצב םירקס לע חוודל קר אל הטונ תילארשיה תרושקתה .העבצה 

םייתייעבה םיעוציבה .תוקיודמ תויזחת וקפיס אלש ךכב םירקסה תא השעמ רחאל םישאהל 

Katz 8c) םידחא םיינבמ םימרוג ידי־לע םירבסומ לארשיב להקה־תעד ירקס לש 

 1986 ,1) :(Levinson, cited in Weimann, 1995; Shamir) תת תורצויה המיגד תויעב"

רבעמ םיבשייתמ ,םיצוביק ירבח ,םידרח ,םיילארשי םיברע - תודחא תוצובק לש גוציי 

לש תולופכ תויונמאנ <2> ;רידס תורישב םילייחו םימעה־רבח תונידממ םילוע ,קוריה וקל 

םיצחל <3) ;תוגלפמה ליבשב םגו תרושקתה ליבשב םג םירקס םילהנמה םירקוס 

תוריחבב <4) ;ירשפא וניא רבדה רשאכ םג תיזחת קפסל תרושקתה דצמ םירקוסה לע 

.ךומנ המיסח־זוחא םע תינוציק תויסחי תוריחב תטיש ־ תסנכל 

ךא .םירקסל ןימאהל אל תובוט תוביס שי ילארשיה רוביצל יכ ןועטל ןתינ ,הרצקב 
הרצי הלשממה תושארל הרישיה הריחבה .יונישל תופצל תוביס המכ ויה 1996 תוריחבב 

סרפ ןועמש ליבוה תוריחבה תכרעמ לש התליחתב תוחפל .יוזיחל רתוי תנתינש תואיצמ 

,השעמל .בר ןמז הזמ ותומכ העדי אל תילארשיה הקיטילופהש ,יתועמשמ שרפהב 

תוריחבה תכרעמ ךלהמבש יפ־לע־ףא .םירקסב ןורתיה לשב סרפ ידי־לע ומדקוה תוריחבה 

ויתובקעבש ,סרמ שדוחב םיעוגיפה לג רחאל דחוימב) סרפל והינתנ ןיב רעפה םצמטצה 

חצנמכ םרפ תא גיצהל תרושקתה הכישמה ,(םירקסב ןורתיב וליפא רצק ןמזל והינתנ הכז 

ררבתהשכו 2,תיטסיטטסה תועטה חווטב םיינשה ןיב שרפהה היה רשאכ םג .חוטבה 

,םירקסה לכ וזח 1981 תנשב .ןוטלשל דוכילה תיילע תא אבנל םירקסה וחילצה אל 1977 תנשב 

םואנ תא סרפ אשנש רחאל קר .הדובעה תגלפמל ןוחצינ ,תוריחבה םויב היזיוולטה םגדמ ללוכ 

,דתיה האצותה ךא ,ךרעמל ןוחצינ םירקסה בוש וזח 1984 תנשב .דוכילה הכז בוש יכ רבתסה ןוחצינה 

עדמ שיא תא ליבוה םיחלצומ־אל םירקס לש הז ןויסינ .תודחאה תלשממ תמקהל ליבוהש ,וקית 

תוריחבה תוכרעמ לכב ריבסמ יגולוכיספ תורשקתה םרוג יכ ןועטל (1988)ןיקסיד םהרבא הנידמה 

.תוריחבה תכרעמ לש ןורחאה םויב ללכ־ךרדב ,דוכיל יעיבצמ לש "התיבה םתרזח" תא 

ורשיב יאמב 3־ב .המיגדה תועט חווטל בורק סרפל והינתנ ןיב שרפהה היה תוריחבה שדוח ךלהמב 

רקס הארה שדוחב 17יב ;44?« םע והינתנ לומ 49* םע ליבומ סרפ יכ תונורחא תועידי תורתוכ 
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ןורתי לע חוודל תרושקתה הכישמה ,היפ לע הנומתה תא ךופהל םילוכי םיפצה תולוקהש 

םותב ךא ,סרפל ןוחצינ לע רשיב תוריחבה םויב היזיוולטה םגדמ וליפא ,רוכזכ .סרפל 

3.דחא זוחאמ תוחפ לש שרפהב חצנמה אוה והינתנ יכ רבתסה תולוקה תריפס 

תוריחב ירןלס לש םתעפשה - יטרואית עקר 

לכב אלא ,לארשיב קר אל הדמתהב הלדג תוריחב ירקסל הקנעוהש בלה־תמושת 

תוהתל םירקוח הליבוה םירקס תואצות לע חוודל תרושקתה לש התוטיהל .יברעמה םלועה 

ךא ,הפיקע העפשה שי םירקסלש ךכ לע םימיכסמ םיבר .הלא םירקס לש םתעפשה לע 

ידיל םיאיבמ םירקסש ךכל תויאר שי .תוריחב תוכרעמ לש ןהיתואצות לע ,תיתועמשמ 

םג ןעטנ .(Mutz, 1995a, 1995b) "םיחצנמ םיסוס"ל תויטילופ תומורת לש לועית 

לע הטלחהה לע רקיעב ,םיירשפא םינקחש לש תויגטרטסא תוטלחה לע םיעיפשמ םירקסש 

םידקממ תוריחבה ירקס יכ ןעטנ ,ךכ לע ףסונ .(Traugott, 1992,16) םתודדומתה םצע 

רואמ םירחא םידמעומ םיקיחרמו ,םידמעומהמ קלחב רתוי הבר תיתרושקת בל־תמושת 

םיפתתשמש הלא לע םיעיפשמ םירקסהש םג ןעטנ .(Atkin Sc Gaudino, 1984) םירוקרזה 

תא ריהבהל םירקחנ דדועלו ןיינע ררועל הטונ ומצעלשכ ןויאירה" :םיבישמכ םהב 

(Lang Sc Lang, 1984,129)".םהיתודמע 

תועפשה יבגל המ ךא .םירקסה לש הפיקע העפשהל תובר תויודע תורפסב שי ,ןכ םא 

קר אלו ,רישי ןפואב םירחובה תעבצה לע עיפשהל םילוכי םירקסה םאה ?רתוי תורישי 

העבצה - תיגטרטסא העבצה לש תוטלחה לע עיפשהל םיטונ םירקסה יכ עודי ?ןיפיקעב 

ךכ לע ףסונ .(McAllister Sc Studiar, 1990) רחובה לש הנושארה הפדעההמ הגושה 

(underdog effect) "גודרדנאה טקפא" ,"חצנמה תלגע טקפא" לש תועפשהה תועצומ 

."הקיתשה תלריפס"ו 

קלח עינמ בורה תעד יבגל ץפומש עדימ ובש בצמ"ל סחייתמ "חצנמה תלגע טקפא" 

.(McAllister Sc Studiar, 1990,721)"בורה תדמעל םאתהב םתעד תא תונשל םישנאהמ 

םישנא עינמ הייסולכואב תועדה תוגלפתה רבדב עדימ ותוא יכ עיצמ "גודרדנאה טקפא" 

תויודעה יכ םינייצמ םירקוחה בור .שלחה םע תוהדזה ךותמ טועימה תעד תא אקווד ץמאל 

Asher, 1995; Cantril, 1991; McAllister Sc) תויבקע ןניא "חצנמה תלגע טקפא" יבגל 

 1992 ,Studiar, 1990; Traugott). ומכ .הז טקפא לש יופצה יותיעה יבגל המכסה םג ןיא

וארה שדוחב 23־ב םסרופש רקסבו ;4456 - והינתנלו ,5056 לש הכימת סרפל יכ תונורחא תועידי 

.4656 םע והינתנ לומ 5056 םע "ליבומ" סרפ יכ תואצותה 

ידמל הבוט הדובע ושע םירקוסה יכ ןועטל ןתינ ,תואצותה יוזיחב הרואכל ןולשיכה תורמל 

,םירקסב התיה אל היעבה .ליעל ונייוצש םיינבמה םיצוליאה תא ןובשחב םיאיבמ םא ,1996 תוריחבב 

הפידעה ,דומצ ץורימ לע וא ןויווש לע זירכהל םוקמב .תרושקתה םהל הנתנש תונשרפב אלא 

.םיטבלתמה רועישבו המיגדה תועטב בשחתהב תועמשמ־ירסח השעמל ויהש םירפסמ גיצהל תרושקתה 

הרתונ "חותפ לכה" יכ הרימאהש דועב ,גהונל הכפהנ םיססובמ־יתלב םירפסמ סיסב לע היצלוקפס 

.המרדהו חתמה יכרוצל קר 
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461 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

תוירקחמ תויודע יד ןיא "הקיתשה תלריפס" לש הירואיתל םג ,"חצנמה תלגע טקפא"ל 

 (371 ,1990 ,4.(Price Allen תחאה :תוחפל תורעשה יתשמ השעמל תבכרומ הירואיתה

תרחאהו ,יתרבחה העדה־םילקא תא רוביצה תוסיפת לע העיפשמ תרושקתה יכ תסרוג 

תא אטבל אלו ,קותשל ורחבי טועימל םיכייתשמכ םמצע תא םיספותה םישנא יכ תסרוג 

תרושקתה תעפשהב תקסועה ,הנושארה הרעשהב תדקמתמ וז הדובע .תיתימאה םתדמע 

.להקה ברקב העדה־מילקא תסיפת לע 

םירקוחה ,תוריחבב העבצה לע םירקס תואצות לש ןתעפשהב םיקסועה םירקחמב 

,ןמיונ־הלאונ ."הקיתשה תלריפס" לש הירואיתב םישוע םהש שומישב ללכ־ךרדב םירהזנ 

היצטנזרפה לע הבחרהב תבתוכ איה רשאכ םירקסל תושרופמ תסחייתמ הניא ,לשמל 

הנומאה תא וליפא תרקבמ איה הירמאממ דחאב ,השעמל .העדה־םילקא לש תיתרושקתה 

.(Salmon 8c Kline, 1985,18 :ואר> תוריחבה תואצות לע העפשה שי םירקס םוסרפל יכ 

להקה־תעד ירקס לש םמוסרפ ןיבל העדה־מילקא לש תיתרושקתה הגצהה ןיב רשקה ךא 

םיאלממ םירקסהש יתועמשמה דיקפתה ןתניהב ,טעמכ וילאמ רורב וגיה תרושקתב 

םישמתשמ םא" .(Jamieson, 1992) תוריחב תוכרעמ לש תיתרושקתה היצטנזרפב 

טרפל חיטבמ אוהש ןוויכמ ,חצנמה תלגע טקפאל תופצל ןתינ ןמיונ־הלאונ לש התשיגב 

םיקפסמ םירקסה (Salmon Kline, 1985,18)".תיתרבח דדובמ ומצע תא אצמי אלש 

םאה ךא .הייסולכואב תועדה תוגלפתה יבגל ,הרואכל־יעדמ ,יטסיטטס חוויד להקל 

?הז ילכב שומיש תושעל םירחוב ןכא םירחובה 

תסיפת לע עיפשהל תלגוסמ תרושקתה יכ הנומאה ירוחאמ יטרואיתה לנויצרה 

תרושקתה תרקוח ידי־לע הבחרהב רקסנ הילהק ברקב הייסולכואב תועדה תוגלפתה 

םיקיודמ םיטופישל עיגהל לגוסמ טרפהש יפ־לע־ףא ,התנעטל .(Mutz, 1998)ץאמ הנאיד 

ידכ םינומהה־תרושקתל קקזנ אוה ,תידיימה ותביבס יבגלו ויתודמעו ויתויווח יבגל 

העפשהה ,רמולכ .יח אוה הבש ןומהה־תרבחב תויביטקלוק תודמעו תויווח ךירעהל 

תידיימ־אלה תואיצמה תא בצעל התלוכיב תעגונ ,ץאמ יפ־לע ,תרושקתה לש תירקיעה 

תסיפת לע עיפשהל תלגוסמ תרושקתה יכ םיארמ ןכא םידחא םירקחמ .הילהק לש 

שי ךא .(Glynn <fe McLeod, 1985; Mutz <fe Soss, 1997) הרבחב תועדה תוגלפתה 

.םיטושפ םיישאר םיטקפא אלו ,תויצקארטניא הלא םירקחמ ואצמ םירקמה בורב יכ ןייצל 

םירקמב העדה־םילקא תסיפת לע העיפשמ תרושקתה יכ וארה םה ,תורחא םילימב 

.םירחא םירקמב רשאמ רתוי םימיוסמ 

תא םיספותה םישנאש אקווד וארה םהמ קלח .הקיתשה תזיתופיהב הכ דע ודקמתה םירקחמה בור 

.(Taylor, 1982 :לשמל) םתעד תא עיבהל ,תוחפ אלו ,רתוי וטיי טועימל םיכייתשמכ םמצע 

אקווד־ואלו - תיפיצפסה תוסחייתהה תצובקב יתרבח דודיב ינפמ דחפה יכ וארה םירחא םירקוח 

Glynn <fe McLeod, 1985; Glynn Sc Park,) העדה תעבה לע עיפשמה אוה - התוללכב הרבחב 

 1996 ,1997; Krassa, 1988; Oshagan). תעפשומ העד עיבהל הטלחההש םג ונייצ םירחא

םיבר םירקחמ ,רחא דצמ ךא .(Price <fc Allen, 1990) טרפל ותובישחמו ןודינה אשונה לש ויפואמ 

השימחו םישולש לש תואצות םכיסש ,לע־חותינ .הקיתשה תזיתופיהב תוכמותה תויאר וקפיס 

ךא ,(r=0.055) דבלב עונצ טקפא הארה ,(Glynn, Hayes <fe Shanahan, 1997) םינוש םירקחמ 

םתונוכנ ןיבל םתומכ םיבשוח םירחאש םינימאמ םישנא הבש הדימה ןיב ,תיטסיטטס קהבומ תאז־לכב 

.םתעד תא עיבהל 
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יחוויד תא תויביספב םיצמאמ םניא םישנאש איה הז רמאמ לש תירקיעה הנעטה 

םה :םייביטקא םניה תרושקתה ילהק .הייסולכואב תועדה תוגלפתהל עגונב תרושקתה 

םיפוצ םה רשאכ ץורע ףילחהלו תונותיעב םיעיפומה םירקסה יחוויד לע גלדל םילוכי 

"םתיא חכוותהל"ו תינויציזופוא הרוצב םירקסה תא אורקל םג םילוכי םה :היזיוולטב 

םיתיעל ,תונוש םיכרדב םירקסה יאצממ תא שרפל םילוכי םה ,ךכ לע ףסונ :לוכיבכ 

יבגל ןקפס תויהל לוכי להקה ,רוציקב .תקפסמ תרושקתהש תונשרפל תדגונמה הרוצב 

.תרושקתב תומסרופמה םירקס תואצות 

םירקס לע רוביצה תובוגת רקחל יטרואיתה קודיצה ,תיביטינגוקה הייארה־תיווזמ 

יכ ואצמ םיגולוכיספ .(heuristics) םייביטינגוק "ךרד־ירוציק" אשונב רקחמהמ עבונ 
base rate הנוכמה - "התוללכב הייסולכואה יבגל יללכ עדימ"מ םלעתהל םיטונ םישנא 

 information תוחפ ללכ־ך־חב ךא ,תיטרקנוק רתויו תיטודקנא היצמרופניא" תבוטל ־

עדימל יכ וארה םייוסינ .(Fiske <fe Taylor, 1991, 359) exemplars הנוכמה ,"הפקת 

תודמעה תוגלפתה תא להקה תסיפת לע העפשה טעמכ ןיא היזיוולטב רסמנה יטסיטטס 

.(Brosius <fc Bathelt, 1994) הילע הבר העפשה שי תויח תומגודלש דועב ,הייסולכואב 

דגנתהל תלוכיה שי םילהקל יכ תסרוג הז רקחמ לש תיזכרמה הרעשהה ,ןכ םא 

ןומא יכ הרעשהה תעבונ ןאכמ .םירקסה תועצמאב תרייצמ תרושקתהש העדה־טילקאל 

תודמעבו םייפרגומד םינתשמב םיטלוש רשאכ ,העדה־מילקא תסיפתל רושק היהי םירקסב 

.(H1) תויטילופ 

תוינושאר תוסחייתה־תוצובקב ןומט םירקסל סחיב תונקפס ריבסהל יושעש בושח םרוג 

תרצוי תרושקתהש הזל דגונמ םשור רוציל תולוכי תוסחייתהה־תוצובק ןכש ,תוינשמו 

 (1988 ,Glynn 8c Park, 1997; Krassa). תדמוע הבורקה הביבסב תועדה תוגלפתה םא

,ךכ לע ףסונ .(H2) רתוי בר םירקסב ןומאה־רסוח היהי ,תרושקתב ץפומה עדימל דוגינב 

ךכ לע זמרמ ,(Morley, 1980,15) חונעפ ירקוח ידי־לע עצוהש ,תינשרפ הייליהק גשומה 

םירקסה תואצות יפלכ תונקפס .יביטקלוק ךילהת ,דניה תרושקתה ינכות לש תונשרפהש 

.תיתצובק תינשרפ היגטרטסא לש רצות תויהל היושע 

ןתניהבו ,םייתדהו םיברעה ןה תילארשיה הרבחב רתויב תולדבנה תוצובקהש רחאמ 

ברקב 1996 תוריחבב םירקסב ןומאה יכ רעשל שי ,הלא תוצובק לש תויטילופה תודמעה 

רשאמ רתוי הובג היה אוה םיברע לצא יכו ,(H2A) םינוליח ברקב רשאמ ךומנ היה םייתד 

,רתיה הקיטילופ לע תוחישה תומכ יכ (H2C) רעשל שי ןכ־ומכ .(H2B) םידוהי לצא 

תא וקזיח תויטילופה תוחישה יכ חינהל שי ןהבש תוצובק ןתואב קר םירקסב ןומאל הרושק 

םע חחושל םיטונ םישנא יכ עודיש ןוויכמ ,תאז .(םיברע ,סרפ יעיבצמ) םירקסה יאצממ 

Mutz, 1998,:ואר) תויטילופה תודמעה תניחבמו תיפרגומד הניחבמ םהל םימודה םישנא 

 68).

םירקחמ .טרפה לש תישיאה ותעד אוה םירקסה יפלכ תונקפסל ףסונ ירשפא רוקמ 

ןכא םירחא רשאמ רתוי הברה םתומכ םיבשוח םירחאש בושחל םיטונ םישנא יכ וארה 

projection effect) (,Fields <fe Schuman) הז "הכלשה טקפא" .תואיצמב םתומכ םיבשוח 

תוסיפת לע קר אל לועפל לוכי (Mutz, 1998, 63-65 :לצא הפיקמ הריקס :1976 
עדימה תסיפת לע םג אלא ,(Kennamer, 1990) הביבסב הרישי תוננובתה תועצמאב 

ןומאה ,1996 תוריחב לש רשקהב יכ רעשל שי ,ךכיפל .תרושקתה תועצמאב שכרנה 

.(H3)והינתנ יעיבצמ ברקב רשאמ סרפ יעיבצמ ברקב רתוי הובג היה םירקסב 
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463 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

םא ןוחבל תשקבמ וז הדובע ,הירואיתהמ תורזגנה ,הלא תויפיצפס תורעשהל רבעמ 

תולבגמ ללגב .(RQ1) תוריחבה תואצות לע העפשה ,דתיה 1996 תנשב תוריחבה ירקסל 

,הז תמועל ,ןתינ ךא ;האלמ הרוצב וז הלאש לע תונעל לכונ אל ונידיב םייוצמה םינותנה 

.םירקסה לש םתעפשה תנבהב ןיפיקעב ונל ועייסיש הירואיתב םימיוסמ םיטביה ןוחבל 

רושק היה םירקסב ןומא םא ןוחבל שי ןמיונ־הלאונ לש הירואיתה תובקעב ,לשמל 

.הקיטילופ לע תוחישו תיטילופ העפשה תשוחת ,הדמע עיבהל תונוכנ ןוגכ םינתשמל 

לע לכמ רתוי עיפשהל םייושעש הלא ,םיטבלתמה לש םתדמע תא ןוחבל שי ןכ־ומכ 

לש תשדוחמ הכרעהל ןה ליעוהל היושע וזכ הניחב .תוריחבה תכרעמ לש היתואצות 

רפוס אל אלמה ןרופיסש ,1996 תוריחב לש הרקמה לש רתוי האלמ הנבהל ןהו הירואיתה 

.ץראב הרבחה יעדמ ישנא ידי־לע הבחרהב ןיידע 

לש םיכילהתב ךוותמ םרוגכ לעופ אוהש תורשפאהו ,םירקסב ןומאהש ידמל עיתפמ 

.תירקחמ בל־תמושתב טעמכ וכז אל ,"הקיתשה תלריפס" לש וא "חצנמה תלגע טקפא" 

;Schleifer, 1986) םירקס יפלכ תויבויח תודמע שי םיאקירמאל יכ יללכ ןפואב עודי 

 1991 ,Traugott), דגנמ .הלא תויבויח תודמע לש ןהיתורוקמ םהמ טעמכ םיעדוי ןיא ךא,

רקוח .(Roper, 1986) םירקס יפלכ םיאקירמא לש תונקפס יבגל תויודע םג שי 

.םירקסל רוביצה ןיב הבהא-האנש יסחי ההיז (Asher, 1995) רשא יאקירמאה להקה־תעד 

םניא םהש םישח ונא רשאכ םירקסה תא םיפקות ונא ןכלו ,עמשיי ונלוקש םיצור ונלוכ" 
<19 'ע)".ונומכ םיחרזא לש תויטנתוא תושוחת םיאטבמ 

רוביצה ןימאה 1996 תוריחבב םאה :תואבה תולאשה תא ךשמהב ןחבא ,ןכ םא 

?םירקסב ןומאה תא ריבסמ המ ?רבעב םהיתונולשכ תורמל תוריחבה ירקסל ילארשיה 

הסנא םיאבה םידומעב ?חצנמה יבגל טרפה לש תישיאה תיזחתל רושק הז ןומא דציכ 

ןאירא לש (N=1671) תוריחבה רקסמ םינותנב שומיש ךות הלא תולאש לע בישהל 

.חפסנב אצמנ םייזכרמה םידדמהו םגדמה ,הטישה לש רואית .(1997) 

תואצות 

ןומאו הפישח 

םגדמב םיבישמהמ 55"/0־מ רתוי .תוריחבה ירקסל 1996 תנשב ופשחנ םילארשיה בור 

19.50/0 קר ."הבר" וא "תמיוסמ" הדימב םירקסה רחא םיבקוע םה יכ וחוויד ןאירא לש 

םירקסל הפישחהש יפ־לע־ףא ךא .(1 הלבט) םירקסה רחא ללכ םיבקוע םניא םה יכ ובישה 

םינימאמ םהש וחוויד םיבישמהמ 7.1»/» קר ־ ךומנ היה םירקסב ןומאה ,ההובג התיה 

םיבישמה בור .<1998 ,ןמיו ידי־לע וגצוה דואמ םימוד םינותנ) "הבר הדימב" םירקסל 

בושחל םיטונ םילארשיה ,יללכ ןפואב ."אל ללכ" וא "הטעומ הדימב" קר םירקסל ונימאה 

םירקס םוסרפ לע הרוזנצב ךומתל אל םיטונ םהו ,תוריחב ירקסמ םיעפשומ םניא םישנא יכ 

םילדבה לשב ,טעמ תיביטלוקפס הניה האוושההש יפ־לע־ףא .תוריחבה ינפלש הפוקתב 

רתוי הברה םירקס תואצותב ןימאהל אל םיטונ םילארשיה יכ הארנ ,תולאשה חוסינב 

שי םילארשילש אוה םילארשיה לש רתוי ההובגה תונקפסל ירשפא רבסה .םיאקירמאהמ 

ונייוצש םירקסה לש םהיתולבגמ חכונל ,םירקסל ןימאהל אל רתוי תובר תוביס טושפ 
.ליעל 
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(N=1671)סיזוחאב ,1996 ,לארשיכ תוריחבה ירקס יבגל תודמע :1 הלבט 

...התא הדימ וזיאב אל ללכ הטעומ הדימב תמיוסמ הדימב הבר הדימב 

 20.5 34.8 25.2 19.5

 7.1 40.7 28.4 23.7

 8.7 31.1 33.7 26.6

?תוריחבה ירקס רחא בקוע 

?הלא םירקסל ןימאמ 

םיעפשומ םישנאש רובס 

םתטלחהב הלא םירקסמ 

?עיבצהל דציכ 

רוסאל טלחהב רוסאל הטונ ריתהל הטונ ריתהל טלחהב 

 29.5 41.5 17.6 11.3

םוסרפ רוסאל םיעיצמה שי 

שדוחה ךלהמב םירקס 

וליאו תוריחבה ינפלש 

.ךכל םידגנתמ םירחא 

?ךתעד המ 

?םירקסל ןימאמ ימ 

.םידחא םייפרגומד םינתשמ םע םירקסב ןומא לש (crosstabs) חוולצ הגיצמ 2 הלבט 

יפ־לע־ףאו ,םיזנכשאמ רתוי םירקסה יפלכ םיינקפס תויהל םיטונ םיהדזמש יפ־לע־ףא 

םיקהבומ םניא וללה םיפצנה םילדבהה ,םירבג רשאמ תוחפ םירקסל ונימאה םישנש 

זוחאמ רתוי הברה לודג היה םירקסל ונימאהש םיברעה זוחא יכ הארמ הלבטה .תיטסיטטס 

יפ־לע־ףא םירקסל םינימאמ םיברע ,ילסקודרפ ןפואב .(42.196 תמועל 61.396) םידוהיה 

וז הדבועל .הלא םירקס לש "גציימה םגדמ"ב יוארכ םיגצוימ םניא םה םיבר םירקמבש 

ופידעה םיברעה בורש ןוויכמש ןועטל ןתינ ,תישאר .םיירשפא םירבסה המכ עיצהל ןתינ 

םהיתואצות תא ובהא םהש םושמ םירקסל ןימאהל וטנ םה ,והינתנ לע סרפ תא רוריבב 

םירקסה תואצות ומאת 1996 תנשב יכ ןועטל ןתינ ,תינש .םשגתת םתאובנ יכ וצרו 

םתביבס ןכלו םיינמי םניא םיברעה בור :םייברעה םיבישמה בור לש "ישיאה םגדמ"ל 

ריבס הז ןיא ,ךכ לע ףסונ :הנימי הטומה העד־מילקא ףקשל היופצ הניא תיתרבחה 

רשקהב תוינמי תודמע םיברע ינפל עיבהל ורחבי םיבר םידוהיש (תיביטיאוטניא) 

רבסה .סרפ תבוטל הטומ ךכיפל התיה העדה־פילקא לש תיתביבסה הסיפתה .ישיא־ןיבה 

.יברעה רזגמב תוכומנה ךוניחה תומרל םירקסב הובגה ןומאה תא רושקל לוכי ישילש 

איהש םושמ םירקסה יפלכ תונקפסל אקווד הרושק תויהל הלוכי ההובג הלכשה ,לשמל 

.תויגולודותמה םהיתולבגמ תרכהל הרושק 

תיתדה הצובקהמ 41.396 קר .תוריחבה ירקס יפלכ תונקפסל הרושק האצמנ תויתד 

לע וחוויד ("היקודקד לכ לע תיתדה תרוסמה לע תרמוש"כ המצע התהיזש) םגדמב רתויב 

.םגדמב תורחאה תוצובקב רשאמ תוחפ הברה - "תמיוסמ" וא "הבר" הדימב םירקסב ןומא 

תרושקתב יזכרמה םרזה יפלכ ידרחה רוביצה לש יללכה ןומאה־רסוחל תאז רושקל ןתינ 

תושעל שקבתנ ידרחה רוביצהש תויצלופינמ לע םידחא םיחוויד ,ךכ לע ףסונ .תילארשיה 

םימרוג תווהל ןכ־םג םילוכי ,םירקסב הז רזגמ לש ךומנה תופתתשהה רועישו ,םירקסב 

־רסוחל ףסונ ירשפא רבסה .וז הצובקב םירקסה יפלכ ההובגה תונקפסה תא םיריבסמה 
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465 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

עדמה ןיב תכשמתמה תוביריל רושק תויהל לוכי תרוסמה ירמוש ברקב םירקסב ןומאה 

וניה ןומאה־רסוח יכ ןועטל ןתינ ןאכ םג ,ךב לע ףסונ .תוינרדומל תרוסמה ןיבו תדל 

העבצה לש רתויב בוטה אבנמה התיה תויתד .םייביטקלוקו םיישיא תונוצר לש היצקנופ 

ןכתיי ,רמולכ ,"הכלשה טקפא" םייקש ןכתיי ,בוש .(1997 ,ןאירא) 1996 תנשב והינתנל 

ובריס םייתדו ,ותמאתי םירקסה תויזחתש וצרש ןוויכמ םירקסל ןימאהל וטנ םינוליחש 

.םיעוט םירקסהש וויקש ינפמ םירקסל ןימאהל 

ירבח ברקב "תמיוסמ" וא "הבר" הדימב םירקסל םינימאמה תוחיכש :2 הלבט 

(N=1671)םיזוחאב ,1996 ,תונוש תויתרבח תוירוגיטק 

םינימאמה זוחא 

***םואל 

 42.1 םידוהי 

 61.3 םיברע 

(תימצע הרדגה)תויתדע 

 39.6 םיחרזמ 

 44.2 םיזנכשא 

 43.6 םירחא 

ןימ 

 49.8 םירבג 

 45.9 םישנ 

*...תיתדה תרוסמה לע רמוש 

 41.3 היקודקד לכ לע 

 50.1 הבר הדימב 

 48.1 תצקמב 

 47.7 אל ללכ 

**ליג 

 51.4 הטמו 30 

 47.7  60-31

 35.5 60 לעמ 

הלכשה 

 42.3 תידוסי 

 50.3 תינוכית 

 45.9 תינוכית־לע 

**תיתחפשמ הסנכה 

 55.3 עצוממה לעמ 

 47.8 עצוממה ומכ ךרעב 

 45.2 עצוממל תחתמ 

 pc.ooi *** ;p<.01 ** ;p<.05
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,םירקסה יפלכ תונקפסל הרושק התיה תיתחפשמה הסנכההש דועב ,ןיינעמ ןפואב 

יכ םג הארמ 2 הלבט 5.תיטסיטטס קהבומ היה אל תונושה הלכשהה תוירוגיטק ןיב לדבהה 

תא ריבסהל השק הז הרקמב .ליגה־תוצובק ןיב תיטסיטטס הנוש םירקסב ןומאה תמר 

ןיב שלח רשק קר םייקתה 1996 תנשבש םושמ ,תיטילופ הפדעה לש םיחנומב םילדבהה 

היה ןכ־לעו ,(1997 ,ןאירא)והינתנל אקווד עיבצהל רתוי וטנ םיריעצהו ,ליג ןיבל העבצה 

.םירקסה תואצות תא ובהאי אלש יופצ 

?םירקסב ןומא ריבסמ המ 

הייטנ תועצמאב םירקסב ןומא יוביגל םייטרדנטס היסרגר ימדקמ הגיצמ 3 הלבט 

ןב ןימי־לאמש םלוס 6.םינותיע תאירקו הקיטילופ לע תוחיש לש תחוודמ תומכ ,תיטילופ 

העבצה תונווכש םושמ ,העבצה תונווכ םוקמב יולת־יתלב הנתשמכ סנכוה תודוקנ עבש 

אטבמ ןימי-לאמש םלוס .(וילע עיפשהל םוקמב) םירקסב ןומאהמ תועפשומ תויהל תולולע 

.זכרמב םמצע תא ןמסל םיטבלתמל תורשפא ןתונו רתוי תכשמתמ תיטילופ הייטנ 

עסשל הנווכה) תוינתא יכ םידיעמ ותוללכב םגדמה יבגל םייטרדנטסה םימדקמה 

,םירקסב ןומא לש רתויב םיבוטה םיאבנמה ויה הקיטילופ לע תוחישו (יברע-ידוהיה 

הפוצמל םאתהב .קהבומ טקפא ליגו םינותיע תאירק ,תיטילופ הייטנ םג וארה םהירחאו 

םינתשמב םיטלוש רשאכ םידוהי רשאמ רתוי םירקסל ןימאהל וטנ םיברע ,H2B הרעשהב 

.םינמי רשאמ רתוי םירקסל ונימאה םינלאמש ,H3 הרעשהב הפוצמל םאתהב .םייפרגומד 

םייפרגומדה םינתשמב םיטלוש רשאכ ,H2A הרעשהב הפוצמל דוגינב ,הז תמועל 

.קהבומ היה אל םינוליחל םייתד ןיב לדבהה ,םייטילופהו 

תוירוגיטק ברקב רשאמ תינוכיתה הלכשהה תיירוגיטק ברקב רתוי ךומנ טעמ היה םינקפסה רועיש 

.(ק=.08) תיטסיטטסה תוקהבומה תמרמ קוחר היה אל הו אצממ .הזמ הובגהו הזמ ידוסיה ךוניחה 

F=3.06;) הלכשהה תוירוגיטק ןיב קהבומ יללכ לדבה שי יכ התארה תונוש חותינ תרודצורפ 

 02.=DF= 2, 1640; p), הלכשהה תוצובק ןיב אוה דיחיה קהבומה לדבהה יכ הארה יכות ןחבמ ךא

דחא ןיב אל ףא םיקהבומ םילדבה אצמ אל ,רתוי רימחמה ,הפש ןחבמ .(ק<,05) תינוכיתהו תידוסיה 

תידוסיהו תימדקאה הלכשהה תצובק ןיב לדבהה תניחב .תוצובק יתש לש םיירשפאה םיפוריצהמ 

םיטסרטנוקה ינש ןיב קהבומ לדבה התארה תינוכיתה הלכשהה תצובק תמועל טסרטנוקב וידחי 

 (01.>t=-2.68; DF=1640; p). לש יראיניליאל טקפא לש תורשפא לע םיזמרמ הלא םינותנ

םירושק הטיסרבינואב םידומיל ,דחא דצמ :תיביטיאוטניא ירשפא הז רשק .םירקסב ןומא לע הלכשה 

ןכתיי ,רחא דצמ :תונקפסל הרואכל םיליבומ ןכלו םירקסה לש תויגולודותמה םהיתולבגמ תרכהל 

,גציימ םגדמ ,המיגד תועט ןוגכ םיינכט םיגשומ םע דדומתהל םישקתמ תינוכיתה הלכשהה ירסחש 

םירושיכ קיפסמ ושכר תינוכיתה הלכשהה ילעב ,םתמועל :םיזוחא לש הרבגלא םע וליפא ילואו 

הקיגול יפ־לע יופצל דוגינב .םירקסב תוידותמה תויעבה לע עדי קיפסמ אל ךא ,םירקסה תא ןיבהל 

הארה אל יטרדאוק לדומב דיחיה אבנמכ (דומיל תונש - ףיצר הנתשמכ םעפה) הלכשהב שומיש ,וז 

ןומא לע הלכשה לש קהבומ יטסיטטס טקפא ןיא יכ השעמל הארה הז לדומ .יראיניל־אל טקפא 

.םירקסב 

הסנכה ,הלכשה ,ליג לש םייראיניל־אל םיטקפאל תונוש תויורשפא קדב *חוודמ אל)ימדקמ חותינ 

.םייראיניל־אל םירשקל םיקהבומ םינמיס וארה אל הלא תוקידב .תויתדו 
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םינתשמ לע םירקסב ןומא לש תויסרגרל םייטרדנטס היסרגר ימדקמ :3 הלבט 
1996 ,םואלו העבצה יפ־לע ,םייפרגומד 

והינתנ יעיכצמ םלוכ סרפ יעיבצמ  םידוהי  םיברע 

 -.01  -.01  -.01  -.04  .00 הלכשה 

 (.00)  (.00)  (.00)  (.01)  (.00)

 -.07  .,!0***  -.06  -.11**  -.03 ;ליג 

 (.00)  (.00)  (.00)  (.00)  (.00)

 .02  .02  .00  .01  .06 תויתד 

 (.02)  (.03)  (.04)  (.03)  (.04)

 .01  .05*  -.05  .01  .01 (םירבג - 1)ןימ 
 (.04)  (.05)  (.08)  (.06)  (.08)

 .02  .00  -.06  -.03  -.01 הסנכה 

 (.01)  (.02)  (.03)  (.02)  (.03)

תיטילופ הייטנ 

 ,12***  .00  .12**  7***  -.05 ;ןימי - 1) 
 (.01)  (.02)  (.03)  (.01)  (.02) (לאמש ־ 7 

לע תוחיש 

 .14***  .23***  -.01  .08*  .28*** הקיטילופ 

 (.02)  (.02)  (.04)  (.03)  (.04)

 .07**  .13***  -.04  .07*  .09* םינותיע תאירק 

 (.17)  (.02)  (.03)  (.02)  (.02)

 -.04 - 1> אצומ 

 (.06) (יחרזמ 

 .14***  .16***  .02 ־ 1) םואל 

 (.05)  (.02)  (.18) (יברע 

 .08  .13  .03  .06  .11  £2

.ןקתה־תויועט םביה םיירגוסב םירפסמה :תורעה 

.הובג ךרע גציימ הובג דודיקש ךכ ודדוק םינתשמה לכ 

 p<.001 *** :p<.01 ** |p<.05 *

םיגוש םימרוג יכ ררבתמ ,םגדמה לש םינוש םיקלחל םימוד םילדומ םיצירמ רשאכ ךא 

םיבישמ ,והיגתנ יעיבצמ ברקב וליפא ,ךכ 7.תונוש תוצובק לע הנוש הרוצב םיעיפשמ 

תוחיש * םיברע :התוללכב הייסולכואה יבגל תואבה תויצקארטניאה תא ןחב (חוודמ אל) ףסונ לדומ 7 

לע תוחיש * העבצהו :םינותיע תאירק * העבצה :תיטילופ הייטנ * םיברע ;הקיטילופ לע 

םילדבהה יכ קיסהל ןתינ ,םיקהבומ ויה ,דלא תויצקארטניא לש םיטקפאה לכש ןוויכמ .הקיטילופ 

םניה (סרפ יעיבצמו והינתנ יעיבצמ ,םידוהי ,םיברע) םינושה םילדומה ןיב היסרגרה ימדקמב 

.םיקהבומ 
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ברקב .םיקהבומ ןימי יכמות רשאמ רתוי םירקסל ןימאהל וטנ רתוי תילאמש הדמע ילעב 

.םירקסב ןומא לע תיטילופ הייטנ לש תקהבומ העפשה התיה אל ,הז תמועל ,םרפ יעיבצמ 

.תויטילופה תוחישה תומכ היה סרפ יעיבצמ ברקב םירקסב ןומא לש רתויב בוטה אבנמה 

םינותנב םהל םימודה םישנא םע הקיטילופ לע םירבדמ םישנאש ןובשחב םיאיבמ םא 

תויטילופה תוחישה וטנ סרפ יעיבצמ ברקב יכ הארנ יזא ,תויטילופ תודמעבו םייפרגומד 

תא ריבסהל ןתינ המוד ןפואב .םהב ןומאה תא ריבגהל ןכלו ,םירקסה יאצממ תא קזחל 

הקיטילופ לע תוחיש ויה םידיחיה םיקהבומה םיאבנמה םייברעה םיבישמה ברקבש הדבועה 

.םינותנהמ קוזיחב איה םג הכוז H2C הרעשה ,ןכ םא .םינותיע תאירקו 

בצימ וא הלכשה ידי־לע רבסומ וניא םירקסב ןומאה יכ השיחממ 3 הלבט ,יללכ ןפואב 

 (status) הקיטילופ לע תוחישב ,תיטילופ הייטנב םיטלוש רשאכ 8.ילכלכ־יתרבח

לעמ .םימלענ הסנכהו הלכשה לש םיטקפאה יכ ררבתמ ,םיפסונ םייפרגומד םינתשמבו 

דצמ ,תוסחייתה־תוצובקו תויתרבח תותשר לש תיסחיה ןתובישח לע הדיעמ 3 הלבט ,לכל 

לשו הללכב הייסולכואה ברקב תוינתא הנתשמה לש םימדקמל בל־םישל שי) דחא 

תויטילופ תויטנ לשו ,(סרפ יעיבצמ ברקבו םיברע ברקב הקיטילופ לע תוחיש הנתשמה 

םהש המ תא םיחוודמ םה רשאכ םירקסל ןימאהל םיטונ םישגא .רחא דצמ ,תוכשמתמ 

(Kennamer, 1990) םירחא לש םהיתודמע תסיפתב "ינאה־תתרשמ" היטהה .עומשל םיצור 

,הרואכל־מייביטקייבוא ,םייעדמ םייתומכ םינותנ ינפל תבצינ איה רשאכ םג תלעופ 

רשאכ םירקסל ןימאהל םיטונ םישנא ,ךכ לע ףסונ .תרושקתב םיגצומה םירקסה תומדב 

הקיטילופ לע תוחיש ידי־לע הרצונש ,םהלש םלועה־תנומת תא תומאות םירקסה תויזחת 

לש תועפשהה תא ןחבא םיאבה םידומעב 9.םהלש תוירקיעה תוכייתשהה־תוצובק ידי־לעו 

םימרוגכ םילעופ םירקסל סחיב תונקפס וא ןומא םא קודבל הסנאו ,םירקסב ןומאה תדימ 

."חצנמה תלגע טקפא"ב םיברעתמ 

.םירקסב ןומאב תונושהמ 13« דע 3« קר םיריבסמ םיחוודמה םילדומה .ךומנה R2־V בל־טישל שי 

םילוכי הלאכ םיירשפא םימרוג .יולתה הנתשמה לע עיפשהל םירומא םירחא םיבר םימרוג ,ךכיפל 

םידדמו רבעב םירקסה תחלצהל סחיב תוסיפת ,תרושקתה יפלכ תויניצ ,יטילופ םוכחת תויהל 

םירקסב ןומאה תדימ לש הרבסהב הבר הדובע .תויטילופה תוחישה ןכות יבגל רתוי םייפיצפס 

.ךשמה־ירקחמל ןכ םא תרתונ 

יכ רעשל ןתינ ךא ,םירקסב ןומא לע תויתדעו תויתד לש םיטקפא םנמוא תוארמ ןניא תויסרגרה 

אצוממ םייתד ,לשמל) רתוי תויפיצפס תוצובק ברקב ואצמייו רתוי םיבכרומ ויהי הלאכ םיטקפא 

םינותנב הלאכ תובכרומ תויצקארטניאב תופצל רשפא־יא .(חותיפ־תורייעב םיררוגתמה יחרזמ 

היצקארטניא לש תורשפאה .הלאכ תויפיצפס תוצובק לש םיכומנה םי1^-ה ללגב רקיעב ,ונינפלש 

אל> OLS לש םילדומ תועצמאב הנחבנ הלכשהו ליג ,תויתד לש תימרוג־תלת וא תימרוג־וד 

.הלאכ תויצקארטניא ואצמנ אל ךא ,(םיחוודמ 
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469 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000 -ס''שת 

?םירקסב ןומאה ריבסמ המ 

חצנמה תסיפת 

םיזוחאב ,חצנמה רבדב תישיא תיזחתו םירקסב ןומא ,םירקסל הפישח :4 הלבט 

עדוי אל  סרפ  והינתנ 

םירקסל הפישח 
 12.5  69.9  17.6 הבר הדימב 

 19.0  61.1  19.9 תמיוסמ הדימב 

 18.9  57.3  23.7 הטעומ הדימב 

 21.9  52.2  25.9 אל ללכ 

םירקסב ןומא 
 17.8  72.0  10.2 הבר הדימב 

 17.2  66.7  16.0 תמיוסמ הדימב 

 17.9  58.7  23.4 הטעומ הדימב 

 20.3  47.4  32.3 אל ללכ 

םידקסה תעפשהב הנומא 
 19.7  63.4  16.9 הבר הדימב 

 16.4  67.0  16.6 תמיוסמ הדימב 

 17.8  60.8  21.4 הטעומ הדימב 

 20.4  50.5  29.1 אל ללכ 

pc.oooi לש המרב םיקהבומ םילדבהה לכ 

,םירקסל הפישח םע חצנמה רבדב תישיא תיזחת םינתשמה לש חוולצ הגיצמ 4 הלבט 

ונימאהו םירקסה תואצות רחא ובקעש הלא .םירקסה לש םתעפשה תסיפתו םירקסב ןומא 

,ולביק "הבר הדימב" םירקסל ונימאהש הלאמ 72?*, .חצנמה היהי סרפ יכ אבנל וטנ ןהב 

הצובקמ to.2% קר .תוריחבב חצני סרפ יכ ופצו םירקסה תואצות תא ,עיתפמ־אל ןפואב 

חצני סרפ יכ םינימאמה רועיש ןכ ,דרוי םירקסב ןומאהש לככ .חצני והינתנש ורבס וז 

תישיאה תיזחתה ןיב ואצמנ םימוד םירשק .הלוע והינתנ ןוחצנב םינימאמה רועישו דרוי 

ןומא ,ךכיפל .םתעפשה תדימל סחיב הסיפתהו םירקסל הפישחה ןיבל חצנמה רבדב 

.העדה*םילקא תא רוביצה תוסיפתל םירושק םהל הפישחו םירקסב 
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חצנמה תוהז רבדב םיבישמה לש תישיאה תיזחתה יובינל תיטסיגול היסרגר :5 הלבט 

(והינתנ - 0 ;םרפ - 1) 

2 לדומ  1 לדומ 

 8  8

 (3.6.)  (3.8.)

 ,39*** םירקסב ןומא 

 (.13)  (.08)

 -.01  .02 הקיטילופ לע תוחיש 

 (.12)  (.07)

 .00  .08** הלכשה 

 (.02)  (.02)

 -.22  .75*** תויתד 

 (.31)  (.08)

 .00  .02*** ליג 

 (.00)  (.00)

 .04  -.09 הסנכה 

 (.10)  (.06)

 .71*  2,79*** (םיברע - 1) םואל 

 (.36)  (.25)

 4.96***

 (.31)

(סרפ - 1) העבצה 

 .14

 (.12)

םירקסל הפישח 

 839.5***  300.25*** עובירב־יח 

 91.2394 77.59"/־  הנוכנ והוזש םירקמה זוחא 

 1166  1272 א 

 pc.OOl *** ;p<.01 ** ;p<.05 *

רבדב רקסה יבישמ לש תוישיאה םהיתויזחת תא תואבנמה ,תויטסיגול תויסרגר יתש 

הנתשמה רובע קהבומה םדקמה לש יבויחה ןמיסה .5 הלבטב תוגצומ ,תוריחבה תואצות 

רשאכ םג ,סרפל ןוחצינ תוזחל רתוי וטנ םירקסל ונימאהש םילאשנ יכ דיעמ םירקסב ןומא 

םניאש יפ־לע־ףא ,םירקסל הפישחו העבצה תונווכ .םייפרגומדה םינתשמה לכב םיטלוש 

שמשל ידכ 2 לדומל וסנכוה ,(םיעפשומ וליפא םהש רשפאו) םיעיפשמ םימרוג חרכהב 

תיזחתה לש קהבומ אבנמ רתונ םירקסב ןומא ,הארמ 5 הלבטש יפכ 10.הרקב־יגתשמכ 

יולת־יתלבה הנתשמה איה חצנמה רבדב תישיאה תיזחתהש ןכתיי :רשקה ןוויכ תא עובקל השק 10 

סחיב םתדמע תא הליחתב םיעבוק םישנאש ןכתיי ,רחא דצמ ;םירקסב ןומאה תדימ לע עיפשמה 

,תונוכנ תורעשהה יתשש םג ןכתיי ;חצנל דמוע םתעדל ימ םיטילחמ ןכמ־רחאל קרו ,םירקסל 
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םיטלוש רשאכ ,ךכ לע ףסונ .הלא םינתשמב םיטלוש רשאכ םג חצנמה רבדב תישיאה 

־רסחל ךפהנ יולתה הנתשמל םייפרגומדה םינתשמה ןיב רשקה ,הלא םינתשמ ינשב 

לש םתסיפת תא ריבסמה אוה ,םייפרגומד םינתשמ אלו ,םירקסב ןומא יכ הארנ .תוקהבומ 

הכימת ןכ םא תלבקמ (H1)וז הדובע לש תיזכרמה הרעשהה .העדה־םילקא תא םילהקה 
.םינותנהמ 

םירקסל ונימאה אלש הלא ברקב םג .ףסונ ןיינעמ אצממל בל־םישל ןתינ 4 הלבטב 

הלא ברקב וליפא .חצנל דמוע סרפ יכ ורבסש םיבישמ לש םיהובג םירועיש אוצמל ןתינ 

היהי חצנמהש םירובס םהש וחוויד 52.2"/»,םירקסה רחא ללכ םיבקוע םניא םה יכ וחווידש 

ורבס םירקסל ללכ םינימאמ םניא םה יכ וחווידש הלאמ <47.40/0> תיצחמ טעמכ .סרפ 

םירקסה תא םיארוק םניאש םישנאש ןכתיי דציכ .חצני סרפש ,םירקסה ומכ ,תאז־לכב 

רשקהב יכ סורגי ירשפא רבסה ?םהיתויזחת םע תאז־לכב םימיכסמ םהל םינימאמ םניאו 

טושפ םירקסל סחיב תיללכ תונקפס וליגש םיבר םילארשי ,1996 תוריחב לש יפיצפסה 

,תומדוקה תוריחבב רשאמ הדובעה תגלפמלו סרפל רתוי הבר הכימתב םתביבסב ופצ 

.וללגב אלו ,םירקסב םהלש ןומאה־רסוח תורמל ,תאז ;חצנל דמוע סרפ יכ וזח ןכלו 

?תוריחבה תואצות לע תועפשה 

םיטבלתמה ברקב (אל ללכ ־ 4 ;הובג - 1)םירקסב ןומאו הפישח יעצוממ :6 הלבט 
הטלחה ללכל ועיגהש הלא תמועל 

ק   1

םיטבלתמ 

(א־=125) 

םיטבלתמ אל 

(א=1419) 

םלועמ - 1) םינותיע תאירק 
 .01  2.35  3.75  4.06 <דחא ימוי ןותיעמ רתוי - 6 ;אל 

 .00 ־3.66   2.75  2.40 םירקסל הפישח 

 .03 ־2.03   2.84  2.66 םירקסב ןומא 

 .05 ־1.95   2.92  2.75 םירקסה תעפשהב ןומא 

לש םוסרפ רוסאל שיש העד 

 .47  -.71  2.95  2.89 םירקס תואצות 

תורמל .חצנמה תוהז רבדב םתיזחת תא םגו םירקסה יפלכ םתדמע תא םג תינמז־וב םיעבוק םישנאו 

הנתשמכ םירקסב ןומא םע ,תישיאה תואצותה תיזחת יובינל תיטסיגול היסרגרב שומיש השענ תאז 

,יטרואית דחא דצמ - לופכ וניח יולת־יתלב הנתשמכ םירקסב ןומאב שומישל לנויצרה .יולת־יתלב 

עדימש תונוש תוירואית לש הנעטה תא ןובשחב איבמ הז שומיש ,תיטרואית .ישעמ רחא דצמ 

ןיב םירשק רוקחל ונל תרשפאמ היסרגרה ,תישעמ .העדה־סילקא תסיפת לע עיפשמ יתרושקת 

רשקה ןוויכ תא עובקל ונל תרשפאמ הניא איהש יפ־לע־ףא .םירחא םינתשמב הטילש ךות םינתשמ 

םיברעתמ םימרוג לורטנ ךות םירשק לש םייפוא תניחבב קימעהל טלחהב תרשפאמ איה ,יתביסה 

.םיירשפא 
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רוביצה ןומא דציכ ?תוריחבה לע ןאכ דע ורקסנש םיאצממה לש תוכלשהה ןהמ 

לע תונעל ןויסינב תחא השיג ?תוריחבה תכרעמ תואצות לע ,ללכב םא ,עיפשמ םירקסב 

.ןיידע םיטבלתמש הלאל הטלחה ללכל רבכ ועיגהש הלא ןיב תוושהל איה וז הלאש 

הלאל םיבשחנ םיפצה תולוקה ,םלועב םירחא תומוקמב םג ומכ ,ילארשיה רשקהב 

לש ןומאהו הפישחה ינויצ לש םיעצוממה תא הוושמ 6 הלבט .הכרעמה תא םיעירכמש 

עצוממב וטנ םיטבלתמה .הטלחה ללכל רבכ ועיגהש םיעיבצמה לש הלא םע םיטבלתמה 

הטלחה ללכל רבכ ועיגהש םישנא רשאמ (יללכ ןפואב תרושקתלו) םירקסל תוחפ ףשחיהל 

תואצותב ןימאהל םיבישמה רתי רשאמ תוחפ וטנ םיטבלתמה ,ךכ לע ףסונ .םתעבצה יבגל 

רתוי םיריהז תויהל ונילעש ןועטל ןתינ ןאכמ .תוריחבה תכרעמ לע ןתעפשהב וא םירקסה 

ינותנ יפ־לע .תוריחבה תואצות לע םירקס לש תועפשה יבגל תונקסמ קיסהל ונאובב 

.םירקסה ינותנמ דחוימב ושגרתה אל תוריחבה תכרעמב ועירכהש הלא יכ הארנ ,1996 

.םתובישחב טיעמהל וטנו תוחפ םהילא ופשחנ םה 

תיטילופ תופתתשה 

תעבהו הקיטילופ לע תוחיש ,תיטילופ העפשה תשוחת לש םינויצה יעצוממ :7 הלבט 

םירקסב ןומא יפל ,ןימיו לאמש יכמות ברקב תיטילופ הדמע 

עיבהל תונוכנ תוחיש תומכ העפשה תשוחת 

הדמע הקיטילופ לע ;ההובג ־ 1) 
;ההובג - 1) ;ההובג - 1) (הכומנ - 4 

א (הכומנ - 4 (הכומנ ־ 4 

 2.66 2.09 2.78 187

 2.90 2.19 2.85 308

.52 ־1.12 ־2.73** 

םינימאמ ־ ןימי יכמות 

םירקסל 

םניא - ןימי יכמות 

םירקסל םינימאמ 

 1

 2.47 1.99 2.76 453

 2.84 2.36 3.09 379

 ***5.81- ***5.49- **2.64

־ לאמש יכמות 

םירקסל םינימאמ 

םניא - לאמש יכמות 

םירקסל םינימאמ 

 1

 p<.001 *** lpc.01 ** ;p<.05 *

איה תוריחבה תואצות לע םירקסה לש םתעפשה תניחבל תפסונ תירשפא השיג 

תונוכנה לע םירקסב ןומאה תעפשה תא ,ןמיונ־הלאונ לש הירואיתה תובקעב ,קודבל 

וגהנתה אל ןימיה יכמות יכ הארמ 7 הלבט .תיטילופה תופתתשהה לעו העד עיבהל 

םמצע תא וספת ךכיפלו) םירקסל ונימאהש םינמי ."הקיתשה" תרעשהל םאתהב 

תוחפ תרושקתב ןייארתהל םיכסהל וא הקיטילופ לע חחושל וטנ אל (טועימל םיכייתשמכ 

םה ,(ןמיוג־הלאונ לש תורעשהל םאתהבו) הז תמועל .םירקסל ונימאה אלש הלא רשאמ 
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473 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

.םירקסל ונימאה אלש םינמי רשאמ רתוי תיטילופ העפשה ירסוחמ שיגרהל וטנ ןכא 

הלא - ןמיונ־הלאונ לש היתורעשהל םאתהב ןכ־םג וגהנתה ,ז הלבט יפ־לע ,םינלאמשה 

קהבומ ןפואב וטנ ןכא (בורל םיכייתשמכ םמצע תא וספת ןכלו) םירקסל ונימאהש םהיניבמ 

רתוי םייטילופ םיאשונב ןייארתהל םיכסהלו הקיטילופב לועפל ,הקיטילופ לע חחושל 

.םירקסה תואצות יפלכ םינקפס ויהש לאמש יכמות רשאמ 

,לאמשהו ןימיה יכמות ברקב תיטילופ תוליעפב ךומנו הובג םיגרודמה זוחא :8 הלבט 

חצנמה רבדב תיזחתהו םירקסב ןומא יפ־לע 

א  ("/־)ההובג תוליעפ ("/־) הכומנ תוליעפ 

םירקסב ןומא יפ־לע 
 182  37.3  62.6 םירקסל םינימאמ ־ ןימי יכמות 
 305  35.1  64.9 םירקסל םינימאמ םניא ־ ןימי יכמות 
 444  47.1  52.9 *םירקסל םינימאמ - לאמש יכמות 

 376  35.6  64.4 *םירקסל םינימאמ םניא - לאמש יכמות 

חצנמה רבדב תיזחתה יפ ־לע 

 274  40.1  59.9 והינתנ - ןימי יכמות 
 107  32.7  67.3 סרפ ־ ןימי יכמות 

 27  44.4  55.6 והינתנ - לאמש יכמות 

 704  43.3  56.7 סרפ ־ לאמש יכמות 

 pc.Ol *

םישנאש ןובשחב האיבמ הניא איהש אלא .הגיסנ הניה הקיתש ,ןמיונ־הלאונ תעדל 

ויהי ךא (הינולאשב החיכש היצאוטיס) תבכרב רז ינפל םתעד תא עיבהלמ ענמיהל םייושע 

תוריחבב יכ הארמ 8 הלבט .םתצובק ינב תרבחב םה רשאכ לועפלו ןיגפהל ןיידע םינכומ 

םתופתתשהב קהבומ ןפואב ולדבנ אל דיספהל םידמועכ םמצע תא וספתש םינמי ,1996 
םיענכושמ ויהש םינלאמש ,הז תמועל .חצנל םידמוע םהש ורבסש םינמימ תיטילופה 

דמוע סרפ יכ ורבסש לאמש יכמות רשאמ רתוי הקיטילופב ףתתשהל וטנ ןכא םנוחצנב 

םיכמות םניא לארשיב 1996 תוריחבמ םינותנה יכ הארנ ,יללכ ןפואב .דיספהל 

.אלמ ןפואב אל יאדו ,ןמיונ־הלאונ לש היתורעשהב 

הארנ ,1996 תוריחבב עיפשה הדובעה תגלפמו סרפ תניחבמ יבויחה העדה־םילקא םא 

םיבר םיילארשי םיאנותיעו םינשרפ .ןמיונ־הלאונ העיצהש ןוויכב אקווד היה אל רבדה יכ 

לש ונולשכ תא סחייל ןתינ ןהיפלש תונעט ולעה <1996 ,ריפכו לטסירק ,תיפסכ ,לשמל) 

אלמ סויג לע חווד ,הז תמועל .תוריחבה םויב הדובעה תגלפמ לש סויגה רסוחל םרפ 

תוריחבב יהשלכ העד תלריפס התיה םא .דוכילה ידי־לע "חטשה" לש תיביטקפא הלעפהו 

םמצע תא וספתש הלא ברקב תושידא לש הלריפס !דתיה איה יכ הארנ ,לארשיב 1996 

,הז ןויער .דיספהל םידמוע םה יכ ורבסש הלא ברקב הקיתש לש הלריפס אלו ,םיחצנמכ 

םינותנה תועצמאב וב ךומתל רשפא־יאו תיביטלוקפס הרוצב ןאכ עצומ אוהש יפ־לע־ףא 

הקיתש יכ וסרגש ,(Price <fe Allen, 1990)ןלאו םיירפ לש ןועיטה תא שיחממ ,םימייקה 
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םירקסב החלצה רסוח .םיירשפא םיילריפס םיכילהת המכ ןיבמ תחא תורשפא קר הניח 

."דיספמה" דצב רתוי יביטקפא סויגל ךכיפלו ,רתוי השק דובעל ץירמת תווהל לוכי 

.ןמיונ־הלאונ לש התרעשהמ רומגה ךפיהה - תושידאל ליבוהל הלוכי םירקסב החלצה 

ןויד 

קר אל תרושקתה ינכותל "דגנתהל" תלוכי שי םילהקל .ליעפ וניה להקה - תרוכזת 

ךרעמ ינפל םידמוע םהשכ םג אלא ,ןובס־תורפואכ םיבכרומ םיטסקטל םיפשחנ םה רשאכ 

תועדה תוגלפתה לע הרואכל יביטקייבוא יתומכ חוויד וליפא .םירפסמ לש טושפ 

תא םישנא לש תומדוקה םהיתוסיפת לומ תומיעלו ןוידל ,תונשרפל חותפ הייסולכואב 

תא תוחדלו םינקפס תויהל םג ךא םירקסה יאצממ תא ץמאל םילוכי םישנא .םלועה 

לש וא הלכשה לש היצקנופ וניא םירקסב ןומא .ןהמ םלעתהל ןיפולחל וא םירקסה תואובנ 

לשו םירקסה ילהק לש תומדוקה תויטילופה םהיתודמע לש אלא ,ילכלכ־יתרבח בצימ 
.תויתרבחה םהיתוביבס 

םינלאמש רשאמ תוחפ 1996 תנשב םירקסל ןימאהל וטנ םינמי יכ הארהש אצממה ןמ 

רשאכ תויתימאכו תופקתב םירקסה תואצות תא לבקל םיטונ םישנא יכ קיסהל ןתינ 

םתניחבמ תומייאמ תואצות תוחדלו ,עומשל םיצור םהש המ תא םהל םירמוא םירקסה 

םיבשוח םישנאה בורש ונל םירמוא םה רשאכ םירקסה תא םיבהוא ונחנא .סיסב תורסחכ 

רקיעב ,םיבר םירקוח .תרחא םיארמ םינותנה רשאכ םהיפלכ ינקפס םחי םילגמו ,ונומכ 

םישנאש הדבועה לע ועיבצה ,יביטינגוק סננוסידו תויבקע לש תוירואיתב וקסעש הלא 

םישנא יכ הנעטה .םהיתונומאל דגונמה עדיממ ,תרחא וא וז ךרדב ,םלעתהל םיטונ 

םישולשה תונשב רבכ רקחמב התלעוה םתומכ םיבשוח םירחא םישנאש םיבשוח 

 (397 ,1990 ,Kennamer). רשאכ םג םייקתמ "הכלשהה" טקפאש השיחמה וז הדובע
.תרחא םיארמש םייטסיטטס םינותנ ינפל םיבצינ םישנא 

רשאכ .תויתרבחה תוסחייתהה תוצובקב אצמנ םירקסב ןומאה תדימל ףסונ רבסה 

לצא ,לשמל) תידיימה ותביבסמ לבקמ טרפהש םימשרה תא תופקשמ םירקסה תואצות 

סופתלו םירקסל ןימאהל טרפה הטיי ,(הקיטילופ לע חחושל וטנש סרפ יעיבצמו םיברע 

תשגנתמש וזכ ,תואיצמה לש הנוש הנומת םיפקשמ םירקסהשכ ,הז תמועל .םיפקתכ םתוא 

תוחדל טרפה הטיי ,(והינתנ יעיבצמ לצא וא םייתד לצא ,לשמל) טרפה לש הביבסה םע 

תוצובק ולדבנ לארשיב 1996 תוריחבב .ףקות תורסחכ ןתוא סופתלו םירקסה תואצות תא 

םירקסל ןימאהל וטנ םייברע םיבישמ .םירקס יפלכ ושחרש ןומאה תדימב תונוש תויתרבח 

יוארכ םתוא םיגציימ םניא םירקמהש הדבועה תורמל) תוצובקה רתי לכ ירבח רשאמ רתוי 

עיבצהל ,תויתרבחה תוצובקה רתי ירבחמ רתוי ,וטנש הלא םג ויה םיברע .(גציימה םגדמב 

לכמ תוחפ ונימאהש הלא ויה םיידרח םידוהי .סרפ ןועמש ־ םירקסב ליבוהש דמעומל 

.והינתנל עיבצהל תרחא הצובק לכמ רתוי וטנש הלא ויה םג םה .םירקסה תואצותב 

תיתרבחו תיזיפ הניחבמ רתויב תולדבומה תוצובקה םניה הזמ םידרחהו הזמ םיברעה 

תוצובק .רתויב ךומנה וניה רחאה הנחמהמ םישנאל ףשחיהל םיוכיס .תילארשיה הרבחב 

ןומאה תדימב תקהבומ הרוצב ולדבנ אל *םיחרזמ תמועל םיזנכשא ,לשמל) תוחפ תולדבומ 

,םירקסב ןומאל תקהבומ הרוצב הרושק התיה הקיטילופ לע תוחישה תומכ .םירקסב ןהלש 
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הארנה לככ הקפיס תידיימה ןתביבסש תוצובק) סרפ יעיבצמו םיברעה ברקב דחוימב 

־תוצובק לש ןתובישח רבדב תורפסב ולעוהש תונעט ,ךכיפל .(םירקסה יאצממב הכימת 

םג תוקדצומ תוארנ (Glynn <fe Park, 1997) "הקיתשה תלריפס" יכילהתב תוסחייתה 

.םירקס םוסרפ לש תועפשהב רבודמשכ 

םירקסב רוביצה ןומא יכ אצמנ ,תוריחב תוכרעמ לע םירקס לש םהיתועפשה יבגל 

תונווכב םיטלוש רשאכ וליפא ,העדה־סילקא תא רוביצה תסיפתב ךוותמ םרוגכ שמיש 

םיטבלתמה יכ םג אצמנ .םינווגמ םייפרגומד םינתשמבו םירקסל הפישחה תומכב ,העבצה 

העדה יונישל תוריבסהש הלא .םירקסל ןימאהל אל םירחא םיבישמ רשאמ רתוי םיטונ 

םירקסה יפלכ תונקפס תולגל םיעיבצמה רתימ רתוי םיטונ רתויב ההובגה הניה םברקב 

העדה־םילקא ןיב סחיה יבגל ןמיונ־הלאונ לש התרעשה םג .תרושקתב םימסרפתמה 

,םירקמהמ קלחב .םינותנה ידי־לע תיקלח הרוצב קר הכמתנ תיטילופ תופתתשהל ספתנה 

.הקיטילופב ףתתשהל ,תוחפ אלו ,רתוי וטנ טועימל םיכייתשמכ םמצע תא וספתש הלא 

תושוחתל רושק תויהל יושע 1996 תנשב םיינמי םיעיבצמ ברקב םירקסב ןומאה־רסוח 

־ןהכ) הלא םיעיבצמ ברקב תרושקתה יעצמא יפלכ רתוי תויללכ ןומא־רסוחו רוכינ לש 

לע ולאשנ יחכונה רקחמב םירקחנה .(Liebes <fe Ribak, 1991 ;1999 ,יקציבוניו רוגמלא 

ןוחבל ונתלוכיב ןיאש ךכ ,יללכ ןפואב תרושקתה יפלכ אלו ,םירקסה יפלכ םהיתודמע 

ברקב תרושקתה יפלכ יללכה רוכינה לחלח ,ללכב םאו ,הדימ וזיאב םינותנה ךמס־לע 

־ירקחמל החותפ תרתונ וז הלאש .םירקסה יפלכ תויפיצפסה תודמעה לא ינמיה רוביצה 

.ךשמה 

."תוקזח תועפשה" לש הירואיתל תרושקת ירקוח ברקב תבשחנ "הקיתשה תלריפס" 

איה ךא ,בושחל המ הילהקל רמול הלוכי הניא םנמוא תרושקתה ,וז הירואית יפ־לע 

הרואכל ןהל שיש תוסיפת ,םיבשוח םירחא המ יבגל םהיתוסיפת לע עיפשהל תלגוסמ 

םישנא םא םלוא .תוריחב תוכרעמ לש רשקהב דחוימב ,תויתועמשמ תויתרבח תוכלשה 

ןכאש יפכ ,וב םינימאמ םה רשאכ קר תרושקתה יעצמא לש העדה־מילקא תא םיצמאמ 

לש םיכילהת תועצמאב תרושקתה תועפשה יזא ,ליעל וגצוהש םיאצממה יפ־לע הארנ 

.תנעוט ןמיונ־הלאונש יפכמ תוחפ טעמ הארנכ תוקזח "הקיתשה תלריפס" 
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חפסנ 

ידי־לע הלהונ הדשה־תדובע .1996 יאמ ךלהמב ךרענ רימשו ןאירא לש תוריחבה רקס 

יארקאה םגדמה .תיברעבו תירבעב ,םינפ לא םינפ ועצוב תונויארה .יחרזא ןיעידומ ןוכמ 

,בשייתמו םיצוביק ירבח איצוהל ,לארשיב תרגובה הייסולכואה לש גציימ םגדמ הווהמ 

:ןלהל וראותי וז הדובעב שומיש ןהב השענש תולאשה .n=1671 היה םגדמה לדוג .ע"שי 

הבושתה תוירוגיטק  הלאשה חסונ  הנתשמ 

הבר הדימב . 1  םירקסל הפישח םירקסה ירחא בקוע התא םאה 

תמייוסמ הדימב .2  ?תוריחבה יבגל םימסרפתמה 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכב .4 

הבר הדימב .1  ?ולא םירקסל ןימאמ התא הדימ וזיאב  םירקסב ןומא 

תמייוסמ הדימב .2 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכב .4 

הבר הדימב .1  תעפשה תסיפת םיעפשומ םישנאש בשוח התא הדימ וזיאב 

תמייוסמ הדימב .2  ?ולא םירקסמ עיבצהל ימ רובע הטלחהב  םירקסה 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכב .4 

םוסרפ טלחהב רוסאל .1  שדוחב םירקס םוסרפ רוסאל םיעיצמה שי  יפלכ תודמע 

םוסרפ רוסאל הטונ .2  םידגנתמ םירחא וליאו ,תוריחבה ינפלש  םירקס םוסרפ 
םוסרפ ריתהל הטונ .3  ?ךתעד המ .ךכל 

םוסרפ ריתהל טלחהב .4 

והינתנ .1  ויה הלשממה תושארל תוריחבה םא  העבצה 

םרפ ןועמש .2  והינתנ יביב ויה םידמעומהו םויה תוכרענ  תושארל) 

ןבל קתפ .3  ?עיבצמ תייה ימ רובע ,סרפ ןועמשו  (הלשממה 

עיבצא אל .4 

יתטלחה אל .5 

בישהל ברסמ .6 

והינתנ .1  תישיא תיזחת תושארל תוריחבב חצני ךתעדל ימ 

סרפ .2  ?הלשממה  חצנמה רבדב 

עדוי אל .3 

ןכ טלחהב .1  יאנותיע בוחרב ךתוא רצוע היה וליא  עיבהל תונוכנ 

ןכ .2  ידכ ןופורקימו המלצמ םע היזיולטהמ  העד 

חוטב אל .3  םיחטשה אשונב הבתכל ךתוא ןייארל 

אל .4  ,היזיולטב ברעה תושדחב רדושתש 

אל טלחהב .5  ךיתועד תא ול טרפל ןכומ תייה םאה 

?אלש וא ,הז אשונב 
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<ךשמה> 

הבושתה תוירוגיטק  הלאשה חסונ  הנתשמ 

הבר הדימב .1  העפשה תשוחת ךלש םירבחהו התא הדימ וזיאב 

תמייוסמ הדימב .2 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכ .4 

?הלשממה תוינידמ לע עיפשהל םילוכי  תיטילופ 

הבר הדימב .1  ךירבח םע חחושל גהונ התא הדימ וזיאב  לע תוחיש 

תמייוסמ הדימב .2 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכ .4 

?םייטילופ םיניינע לע ךתחפשמ ינב םעו  הקיטילופ 

:םיטירפ השולש לש ףוריצ  תופתתשה 

יתפתתשה אל םלועמ .1  ?הגלפמב ליעפ וא רבח התא םאה .1  תיטילופ 

וא םעפ יתפתתשה .2  הנורחאה הנשב תפתתשה םאה .2 

םיימעפ  ?םולשה ךילהת אשונב תונגפהב 

רתוי יתפתתשה .3  תורצע וא תונגפהב תפתתשה םאה .3 

םיימעפמ  ?ןיבר חצר רחאל 

ןימי .1 

 ♦ ♦ ♦

"ןימי"ו "לאמש" לע םירבדמ הברה 

ךמצע תא םקממ תייה ןכיה .הקיטילופב 

תיטילופ הייטנ 

לאמש .7  דואמ - 1 רשאכ ךימי־לאמש" ףצר לע 
ינלאמש דואמ - 7־ו ינמי 

םעפ ףא טעמכ .1 

דבלב תוקוחר םיתיעל .2 

ךרעב עובשב םעפ .3 

עובשב שולש םיימעפ .4 

םוי לכ טעמכ .4 

םוי לכב דחאמ רתוי .5 

?ימוי ןותיע אורקל גהונ התא םאה  םינותיע תאירק 

תורוקמ 

.ןתיב הרומז :ביבא־לת .היינשה תילארשיה הקילבופרה .(1997)'א ,ןאירא 

.תולוכשא תיירפס :םילשורי .לארשיב םירחובו תוריחב .(1988)'א ,ןיקסיד 

- םירקס ,(םיכרוע) בל־רב 'סו סקופ 'ק :ךותב "?קחרת רקס רבדמ" .(1998) 'ג ,ןמיו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(146-123 'ע> תוחפ םקלחו םיבוט םקלח 

ידוהיה רוביצה יניעב תרושקתה יעצמא דוקפת" .(1999)'י ,יקציבוניו 'ר ,רוגמלא־ןהכ 
.419-400 ,<4>טל ,תומגמ ."יוצר לומ יוצמ :לארשיב 

.ןוטלש לע תרתוומ הגלפמ - תודבאתה .(1996) 'א ,ריפכו 'ח ,לטסירק ,'ב ,תיפסכ 
.םיביבא :ביבא־לת 

 Asher, H. (1995). Polling and the Public: What Every Citizen Should Know (3rd
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 ed.). Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc.

 Atkin, C.A. and Gaudino, A. (1984). "The Impact of Polling on the Mass

 Media". The Annals of the American Academy of Political and Social
 Science, 472, 119-129.

 Brosius, H. and Bathelt, A. (1994). "The Utility of Exemplars in Persuasive
 Communication". Communication Research, 27(1), 48-74.

 Cantril, A.H. (1991). The Opinion Connection: Polling, Politics, and the Press.

 New York: CQ Press.

 Cappella, J.N. and Jamieson, K.H. (1997). Spiral of Cynicism: The Press and

 the Public Good. New York: Oxford University Press.

 Fields, J.M. and Schuman, H. (1976). "Public Beliefs about the Beliefs of the

 Public". Public Opinion Quarterly, 40, 427—448.

 Fiske, S.T. and Taylor, S.E. (1991). Social Cognition (2nd ed.). New York:
 McGraw-Hill.

 Glynn, C.J., Hayes, A.F. and Shanahan, J. (1997). "Perceived Support for One's

 Opinion and Willingness to Speak Out - A Meta-Analysis of Survey
 Studies on 'The Spiral of Silence'". Public Opinion Quarterly, 61, 452
 463.

 Glynn, C.J. and McLeod, J.M. (1985). "Implications of the Spiral of Silence

 Theory for Communication and Public Opinion Research". In K. Sanders,
 L.L. Kaid and D. Nimmo (eds.), Political Communication Yearbook, 1984

 (pp. 43-65). Carbondale: Southern Illinois University Press.

 Glynn, C.J. and Park, E. (1997). "Reference Group, Opinion Intensity, and

 Public Opinion Expression". International Journal of Public Opinion
 Research, 9(3), 213-232.

 Herbst, S. (1992). "Election Polling in Historical Perspective". In P.J. Lavrakas,

 M.J. Traugott and P.V. Miller (eds.), Presidential Polls and the News
 Media. Boulder: Westview Press.

 Jamieson, K.H. (1992). Dirty Politics: Deception, Distraction, and

 Democracy. New York: Oxford University Press.

 Katz, E., Gurevitch, M. and Hass, H. (1974). "On the Use of the Mass Media for

 Important Things". American Sociological Review, 38, 164-181.

 Katz, E. and Lazarsfeld, P. (1955). Personal Influence: The Part Played by
 People in the Flow of Mass Communication. New York: The Free Press.

 Kennamer, J.D. (1990). "Self Serving Biases in Perceiving the Opinions of
 Others". Communication Research, 77(3), 394-404.

 Krassa, M.A. (1988). "Social Groups, Selective Perception and Behavioral
 Contagion in Public Opinion". Social Networks, 10, 109-136.

 Lang, K. and Lang, G.E. (1984). "The Impact of Polls on Public Opinion". The

 Annals of the American Academy of Political and Social Science, 472,
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 129-142.

 Lavrakas, P.J. and Bauman, S.L. (1995). "Page One Use of Presidential Pre
 Election Polls: 1980-1992". In P.J. Lavrakas, M.J. Traugott and

 P.V. Miller (eds.), Presidential Polls and the News Media (pp. 35-50).
 Boulder: Westview Press.

 Lavrakas, P.J., Holley, J.K. and Miller, P.V. (1991). "Public Reactions to

 Polling News During the 1988 Presidential Election Campaign". In
 P.J. Lavrakas and J.K. Holley (eds.), Polling and Presidential Election

 Coverage. Newbury Park, CA: Sage.

 Lavrakas, P.J., Presser, S., Price, V. and Traugott, M. (1998). "Them, but Not

 Me: The Perceived Impact of Election Polls". Paper presented to the annual

 meeting of the American Association of Public Opinion Research,
 St. Louis, Missouri. May, 1998.

 Liebes, T. and Ribak, R. (1991). "Democracy at Risk: The Reflection of
 Political Alienation in Attitudes Toward the Media". Communication

 Theory, 1(3), 239-252.

 Livingstone, S.M. (1998). Making Sense of Television (2nd ed.). London:
 Routledge.

 McAllister, I. and Studlar, D.T. (1990). "Bandwagon, Underdog or Projection?

 Opinion Polls and Electoral Choice in Britain, 1979-1987". Journal of
 Politics, 53(3), 720-741.

 Morley, D. (1980). The Nationwide Audience: Structure and Decoding.
 London: British Film Institute.

 Mutz, D. (1995a). "The Effects of Horse-Race Coverage on Campaign Coffers:

 Strategic Contributing in Presidential Primaries". Journal of Politics,
 57(4), 1015-1042.

 Mutz, D. (1995b). "Media, Momentum and Money: Horse Race Spin in the
 1988 Republican Primaries". In P.J. Lavrakas, M.J. Traugott and
 P.V. Miller (eds.), Presidential Polls and the News Media (pp. 229-254).
 Boulder: Westview Press.

 Mutz, D. (1998). Impersonal Influence: How Perceptions of Mass Collectives

 Affect Political Attitudes. Cambridge: Cambridge University Press.

 Mutz, D. and Soss, J. (1997). "Reading Public Opinion. The Influences of News

 Coverage on Perceptions of Public Sentiments". Public Opinion
 Quarterly, 61, 431-451.

 Noelle-Neumann, E. (1974). "The Spiral of Silence: A Theory of Public
 Opinion". Journal of Communication, 24(2), 43-51.

 Noelle-Neumann, E. (1976). "The Dual Climate of Opinion: The Influence of
 Television in the 1976 West German Federal Elections". In M. Kaase and

 K. von Beyme (eds.), Elections and Parties (pp. 137-169). Beverly Hills:
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 Sage.

 Noelle-Neumann, E. (1984). The Spiral of Silence: Public Opinion - Our Social

 Skin. Chicago: University of Chicago Press.

 Oshagan, H. (1996). "Reference Group Influence on Opinion Expression".
 International Journal of Public Opinion Research, 8(4), 335-354.

 Price, V. and Allen, S. (1990). "Opinion Spirals, Silent and Otherwise".
 Communication Research, 17(3), 369-392.

 Rokeach, M. (1968). "The Roll of Values in Public Opinion Research". Public

 Opinion Quarterly, 32, 547-559.

 Roper, B.W. (1986). "Evaluating Polls with Poll Data". Public Opinion
 Quarterly, 50, 10-16.

 Salmon, C.T. and Kline, F.G. (1985). "The Spiral of Silence Ten Years Later:
 An Examination and Evaluation". In K. Sanders, L.L. Kaid and D. Nimmo

 (eds.), Political Communication Yearbook, 1984 (pp. 4-30). Carbondale:

 Southern Illinois University Press.

 Schleifer, S. (1986). "Trends in Attitudes Toward and Participation in Survey

 Research". Public Opinion Quarterly, 50, 17-26.

 Shamir, J. (1986). "Preelection Polls in Israel: Structural Constraints on

 Accuracy". Public Opinion Quarterly, 50, 62-75.

 Taylor, D.G. (1982). "Pluralistic Ignorance and the Spiral of Silence: A Formal
 Analysis". Public Opinion Quarterly, 46, 311-335.

 Traugott, M.W. (1991). "Public Attitudes about News Organizaions, Campaign

 Coverage, and Polls". In P.J. Lavrakas and J.K. Holley (eds.), Polling and

 Presidential Election Coverage. Newbury Park, CA: Sage.

 Traugott, M.W. (1992). "The Impact of Media Polls on the Public". In
 T.E. Mann and G.R. Orren (eds.), Media Polls in American Politics.

 Washington, D.C.: The Brookings Institute.

 Vidmar, N. and Rokeach, M. (1974). "Archie Bunker's Bigotry: A Study in

 Selective Perception and Exposure". Journal of Communication, 24( 1), 35
 47.

 Weimann, G. (1983). "Pre-Election Polls in the Israeli Press". Journalism

 Quarterly, 50, 315-326.

 Weimann, G. (1990). "The Obsession to Forecast: Pre-Election Polls in the

 Israeli Press". Public Opinion Quarterly, 54, 396-408.

 Weimann, G. (1995). "Cavet Populi Quasor: The 1992 Pre-Election Polls in the
 Israeli Press". In A. Arian and M. Shamir (eds.), The Elections in Israel,

 1992 (pp. 255-269). Albany: SUNY Press.
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תוינידמ לע ויתוכלשהו לארשיב תוטיסרבינואה דוביר 

*הובגה ךוניחה 

**בגוי םהרבא 

אובמ 

לש תוחולשה לשו תוימדקאה תוללכמה לש ןורחאה רושעב הריהמה ןתחימצ 

לש ןתוחתפתה יסופד לא בלה־תמושת תא בוש הנפמ ץראב תורז תוטיסרבינוא 

תויונמדזה־ןויווש ןעמל תוללכמה תוחתפתהב םידדצמה הלא םג .לארשיב תוטיסרבינואה 

יכ הנעטב ,ןתחימצ תא םיללושה הלא םגו (Guri-Rosenblit, 1993,1996) הובגה ךוניחב 

תויתדע תוצובקלו ךומנ (status) בצימ תולעב תובכשל התוחנ ההובג הלכשה תוקינעמ ןה 

דחא לולכמ לאכ ץראב תוטיסרבינואה לא םיסחייתמ ,(1997 ,יקסריבסו יקסריבס) תופיפכ 

הלא םירקוח יניעב תוספתנ דחי־טג תוטיסרבינואה לכ .תוללכמל םיוושמ םה ותואש 

תימלועה תורפסהש יפ־לע־ףא ,ןכאו .(selective) םייגריךבו (elitist) םייתיליע תודסומכ 

טרפב - תוטיסרבינואל תוסחייתהה ,תרבטצמו תכלוה תוטיסרבינואה דוביר אשונב 

ראשיהל הטונ ־ ירוביצ חוקיפב הנותנ ןהב ההובגה הלכשהה תכרעמש תונידמב 
תוטיסרבינואה לכ הבש ,לארשי־תנידמ תא םג תנייפאמ וז תיתילונומ השיג .תיתילונומ 

יגיצנמ תבכרומה ,<ג"למה :ןלהל) ההובג הלכשהל הצעומה חוקיפב תונותנ תוללכמהו 

ןונכתל הדעווה .השארב דמוע ךוניחה רש רשאו ההובג הלכשהל םיגושה תודסומה 

לש םרושיא תניחבמ ג"למה לש יביטרפואה ףוגכ תשמשמה - <ת"תו :ןלהל) בוצקתלו 

םיירוביצה םיבאשמה תאצקה תניחבמו ,םהלש םידומילה תוינכות לשו םינושה תודסומה 

ןושארה דבורה תא תווהמ תוטיסרבינואה יכ םעפ־אל הריהצה - םינושה תודסומל 

;א1997 ,ת"תו> תוללכמה לש ינשה דבורה תמועל ,ץראב ההובגה הלכשהה תכרעמב 

.<1998 ,ןויצבל 

ינשל 'ץראב תויזכרמה תוטיסרבינואה שש תא קלחל ןתינ יכ ןעוט יחכונה רמאמה 

תטיסרבינואו ןוינכטה ,תירבעה הטיסרבינואה) םייתיליע תודסומ השולש :םידבר 

ןגרואש ,"לארשיב ההובגה הלכשהב תורומת" אשונב ןויע ברעב הגצוה הז רמאמ לש תמדוק הסרג * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא דיל ץיבורוה דוד םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל ןוכמה ידי־לע 1999 ראוניב 

ליתש־ןרטש הנפדל הנותנ יתדות ,ןכ־ומכ .רמאמה תנכהב ועויס לע ץיבורוה ןוכמל הנותנ יתדות 

ךוניחל רפסה־תיבב הליהקהו ךוניחה לש היגולויצוסל רקחמה תדיחילו ,םינותנה דוביעב התרזע לע 

.רקחמה עוציבב התכימת לע ביבא־לת תטיסרבינואב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו ךוניחל רפסה־תיב ** 

,עדמל ןמציו ןוכמ :םיידוחיי םינייפאמ ילעב ההובג הלכשהל תודסומ ינשל סחייתמ וניא הז רמאמ 1 

לכב ידוחיי דסומ הווהמה ,החותפה הטיסרבינואהו ,םימדקתמ םיראת תארקל םידומילב דקמתמה 

.הארוה יכרדלו םידימלת תלבקל רושקה 
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"target) תוידועיי תוטיסרבינוא שולש תמועל ,תיללכ תוניוצמל םיפאושה ,(ביבא־לת 

 "universities), תיפרגואיג הניחבמ תוילאירפירפ וא תויפיצפס תויסולכואל תונווכמה

יבלשב ןודי רמאמה .<ןוירוג־ןב תטיסרבינואו הפיח תטיסרבינוא ,ןליא־רב תטיסרבינוא) 

ותעפשה תא חתניו םיימדקאה וינייפאמ תא ראתי ,הז יאטיסרבינוא דוביר לש תוחתפתהה 

ךילהת לש ויתוכלשהב ןודנ ,םויסל .תוטיסרבינואה ששמ תחא לכב םידימלתה בכרה לע 

תירוביצ תכרעמ תולעב תורחא תונידמבו לארשיב הובגה ךוניחה תוינידמ לע הז ידוביר 
.ההובג הלכשה לש 

לארשיב תוטיסרבינואה תוחתפתהל תיתילונומ־אל השיג 

םייתיליע תודסומל הילגנאבו תירבה־תוצראב תוטיסרבינואה לש ןדוביר ךילהת 

םינשה םירשעב תיגולויצוסה תורפסב תוסחייתהב הכוז תורחא תוטיסרבינוא תמועל 

לש יחכונה דובירל רבסה קפסל לוכי וניא ,ומצעלשכ ,הז ךילהת .רקיעב תונורחאה 

ןתוחתפתהב דקמתמ אוהש ןוויכמ ,ההובג הלכשה לש תוירוביצ תוכרעמב תוטיסרבינוא 

יתרבחה דובירה לש ויפוא תא םיגדמ אוה ךא ;תמדוקה האמב תויטרפ תוטיסרבינוא לש 

תויתיליע תוטיסרבינוא .םויה דע םיכשמתמה וינייפאמ תאו תויאטיסרבינוא תוכרעמב 

תא ותרישש תודסומכ ולחה ,היבמולוקו ןוטסנירפ ,ליי ,דראוורה תמגוד ,תירבה־תוצראב 

האצותכ ,רתוי תרחואמ הפוקתב קר .(Farnum,1989) תוימוקמה תותיליעה יאצאצ 

ולחה ,ולדגו וכלהש תורחאה תוינוריעה תוטיסרבינואה םע תורחתל ןתסינכמ 
יתיליעה ןדמעמ תא רמשל הרטמב תימדקאה ןתוניוצמ תא שיגדהל הלא תוטיסרבינוא 

 (1972 ,Ben-David), סיסב לע םינוש םייפרגואיג םירוזיאמ םיטנדוטס רוחבל ולחהו

דרופסקוא תוטיסרבינוא ,ךכל המודב .(Farnum, 1990) תוימדקאה םהיתולוכי 

וצלאנ ,תיטירבה תיליעה יאצאצ תא יתרוסמ ןפואב ותרישש ,הילגנאב 'גדירבמייקו 

םירעב וחמצש תוינוריעה תוטיסרבינואה םע תורחתהל תינאירוטקיווה הפוקתה לש הפוסב 

,רטס'צנמכ ,תוינופצה היישעתה־ירעב רקיעב וחמצש ,הלא תושדח תוטיסרבינוא .תורחא 

םיישעמו םיילנויספורפ דומיל ימוחתב ןתודקמתה בקע תוירלופופב וכז ,לופרווילו סדיל 

.(Jones, 1988)ינוניבה דמעמה ינבל ןתוחיתפו םישדח 

תוטיסרבינואה לש ןתייטנ תא תיחפה אל תימדקא תוניוצמב םשוהש שדחה שגדה 

,המגודל ,דיעמ ךכ לע .הובגה דמעמה ינב לש םהיתונבו םהינב תא תרשל תויתיליעה 

הררשש םיטנדוטס לש הלבקה תוינידמב הילפהה לש היתורוקמ לע ךשמתמה חוכיווה 

Karabel, 1984;) היינשה םלועה־תמחלמל דע תויאקירמא תיליע־תוטיסרבינואב 

 1997 ,Farnum). ינבל ןורתי ןיידע שי ההובג תימדקא תלוכי ילעב םידמעומ ברקב

Hearn,) תירבה־תוצראב תויתיליע תוטיסרבינואל הלבקב הובג בצימ תולעב תובכש 

Kingston <fe) םויכ םג טלוב הלא תוטיסרבינוא ירגוב לש הובגה יפסכה לומגתהו ,(1990 

 .(Smart, 1990

לע ןכ םא םיעיבצמ הילגנאבו תירבה־תוצראב תוטיסרבינואה דוביר לע םירקחמה 

תורחאה תוינוריעה תוטיסרבינואה ןיבל תויתיליעה תוטיסרבינואה ןיב תורחתהש הדבועה 

תנתונ תינללוכ תוניוצמל הריתחה ."תימדקא תוניוצמ" לש אשונב תדקמתמ 
הדבוע ,םיטנדוטסה ןוימב תוינרי־וב ראשיהל היצמיטיגל תויתיליעה תוטיסרבינואל 
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,ןהילא תיסחי .הובג יתרבח אצוממ םיטנדוטס רוחבל ןתייטנ תא ןיפיקעב תתרשמה 

תותרשמ ןהו ,רתוי תוילנויספורפו תורצ תורטמ תולעב ןניה תוינוריעה תוטיסרבינואה 

.יתרבחה אצומה תניחבמ תוחפ תינרי־וב םידימלת תייסולכוא ללכ־ךדדב 

יחכונה ךילהתה יבגל םג הארנה לככ םיפקת תוטיסרבינואה דוביר לש הלא םינייפאמ 

לש ןתמקהב ויוטיב תא אצומה ,תובר תויברעמ תונידמב ההובגה הלכשהה תוטשפתה לש 

ההובג הלכשה לש תוכרעמ תרגסמב תונוש תוימדקא תוללכמו תושדח תוטיסרבינוא 

תונידמב הלא תויוחתפתהב הנדש ,אשונב תיעוצקמה תורפסה .ירוביצ חוקיפב תונותנה 

דצה ןמ .תקולחמב הנותנ ,ןפיו הילרטסואב תופסונ תונידמבו תיברעמה הפוריאב תונוש 

לע תנעשנה (diversity approach) "תונושה תשיג" תא וחתיפ םידחא םירקוח ,דחאה 

ההובגה הלכשהה תוטשפתה לש יחכונה לגה ,וז השיג יפל .תיטסילנויצקנופה הסיפתה 

ותרגסמבש ,הובגה ךוניחה תכרעמ לש ילנויצקנופ (differentiation) לודיב לע דיעמ 

לע תונעל הרטמב ,םינוש הכרדהו לוהינ ינפואו םינוש ןיינע ימוחת ילעב תודסומ םימקומ 

(motivations) תועינה ילעב םידימלת לש םייפיצפס םירזגמ לש םייכוניחה םיכרצה 

םירקוח ,דגנכש דצה ןמ .(Huisman, 1995; Meek et al., 1996) ההובג הלכשהל תונוש 

ההובג הלכשה לש תוירוביצ תוכרעמב תוינידמ תעיבק לש טביהה ןמ וז תונושב וקסעש 

דוביר יכילהת ,הנושארבו שארב ,תפקשמ ההובגה הלכשהה תודסומ ןיב תונושהש םינעוט 

הובגה ךוניחה תודסומ לש יקפוא לודיב רשאמ רתוי ,הובגה ךוניחה תכרעמ לש 

 (1999 ,Teichler, 1988; Vaiimaa). תא האור ,טקילפנוק תסיפת לע תנעשנה ,וז השיג

תכרעמ לע ירוביצה חוקיפה לש האצותכ ההובגה הלכשהה תוטשפתה לש יחכונה לגה 

ןכו ,(ההובג הלכשהל םיקיתווה תודסומה לש םתעפשהל ןותנה חוקיפ) הובגה ךוניחה 

הלכשהל תרבוגה השירדה לע םישדחל םיקיתו תודסומ ןיב תכשמתמ תורחת לש האצות 
.בחרה רוביצב ההובג 

תורמל ,לארשיב הכ דע המשוי אל תוטיסרבינואה תוחתפתה יבגל וז טקילפנוק תשיג 

.ץראב תוטיסרבינואה לש תלבוקמה תיתילונומה הסיפתל הרורב הזיתיטנא התויה 

דובירב הבחרהב קסעש ,ץראב ההובגה הלכשהה רקח יבא ,דוד ןב ףסוי ,המגודל 

רחב ,(1972) תירבה־תוצראב תוטיסרבינואה לע יסלקה ורקחמ תרגסמב תוטיסרבינואה 

הלכשהה תוחתפתה לע ןורחאה ורמאמב ץראב תוטיסרבינואה ןיב םילדבהה ןמ םלעתהל 

תוטיסרבינואה ןיב ןוימדה יכ דוד ןב ןעט הז רמאמב .(1985 ,דוד ןב) לארשיב ההובגה 

רבוג - ןהירומ לש ףתושמה רוקמהו ןלוכל תינייפואה תיסלקה רקחמה תונווכמ - ץראב 

לש םינייפאמה תאו ןתוחתפתה יסופד תא ףתושמב חתנל ןתינ ןכלו ,ןהיניב םילדבהה לע 

.ןהידימלת 

השיגב לארשיב תוטיסרבינואה תוחתפתהל סחייתהל ןאכ עצומ ,ךכל דוגינב 

תכרעמ בינהש ,ת"תוה חוקיפ לש רצות הניה ןתוחתפתה ,וז השיג יפל .תיתילונומ־אל 
תונושה תוטיסרבינואה לש םייפיצפס םינייפאמב תאטבתמה תדבורמ תיאטיסרבינוא 

תוחתפתהב תופוקת עבראב ןיחבהל ןתינ יסיסב ןפואב .ןהיניב תידסומ־ןיב תורחתבו 
:תאז תדבורמ תכרעמ 

תנייפאתמ וז הפוקת .םישימחה תונש עצמאל םירשעה תונש ןיב הפוקתה .1 
.ההובגה הלכשהה תכרעמב ןוינכטה לשו תירבעה הטיסרבינואה לש הינומגהב 

םלועה תודהי ןיב הלועפ־ףותיש ךותמ 1925 תנשב הדסונ תירבעה הטיסרבינואה 

לש הריגהה ילגל ליבקמב הטיאל החתפתהו ,תירוטדנמה לארשי־ץראב ידוהיה בושייל 
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הפיחב ןכל םדוק הנש דסונ ןוינכטה .(1985 ,דוד ןב> הינמרגמ םיידוהי םיאמדקא 

לש םתוחתפתהש יפ־לע־ףא .(Dror, 1996) ץראב יגולונכטה עדיה תא םדקל ץמאמב 

ןהו הארוהה ימוחת תניחבמ ןה ,םישימחה תונש עצמאל דע תיטיא התיה תודסומה ינש 

םידיחיה תודסומה ינשכ תטלחומ הינומגהמ ונהנ םה ,םיטנדוטסה רפסמ תניחבמ 

תמקה ןמל לארשי תלשממ ידי־לע יביסמ ןפואב וכמתנו ,ץראב ההובג הלכשהל 
.הנידמה 

תופסונ תוטיסרבינוא יתש .םישישה תונש ףוסל םישימחה תונש עצמא ןיב הפוקתה .2 
תידועייה הטיסרבינואהו ביבא־לת תטיסרבינוא :םישימחה תונש עצמאב ודסונ 

טקילפנוקב התוול וללה תוטיסרבינואה יתש לש ןתמקה .ןליא־רב - הנושארה 

תוטלחה לע עיפשהל התסיגו ןתחיתפל הדגנתהש ,תירבעה הטיסרבינואה םע ךשמתמ 

ליבשב ההובג הלכשהל זכרמ תווהל הדעויש ,ןליא־רב תטיסרבינוא .אשונב הלשממה 

רושיא אללו ץראל־ץוחמ תומורת סיסב לע ףוסבל החתפנ ,ינויצה־יתדה רזגמה 

התודגנתהמ דואמ עפשוה ,ןוירוג־ןב דוד ,זאד הלשממה שאר .(1998 ,ןיילק) הלשממה 

המייאש ,(150 ,1988 ,ןרק) ביבא־לת תטיסרבינוא תמקהל תירבעה הטיסרבינואה לש 

.תיפרגואיג הניחבמ יזכרמה המוקימ ללגב תירבעה הטיסרבינואה לש הינומגהה לע 

־יתלבה התחיתפל רושק היה ביבא־לת תטיסרבינוא תמקהל הלשממה רושיאש ןכתיי 

הטיסרבינואה םע םיטקילפנוקה ,םוקמ לכמ .ןליא־רב תטיסרבינוא לש תרשואמ 

ביבא־לת תטיסרבינוא לש יפוסה הרורחשב ודקמתהו ,הפוקתה ךרואל וכשמנ תירבעה 

הטיסרבינואה ןמ םייזכרמ לגס ישנא המכ לש רבעמבו (1995 ,ץבעי)ינוציח חוקיפמ 

.ביבא־לת תטיסרבינואל תירבעה 

הדסמתה וז הפוקת ךלהמב .םינומשה תונש עצמאל 1970 תנש ןיב הפוקתה .3 
לש םיזכרמכ ורכוה םייתיליעה תודסומה תשולש לכו ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

ומקוה ,ןוירוג־ןבו הפיח ,תופסונה תוידועייה תוטיסרבינואה יתש ."תימדקא תוניוצמ" 

לש ירוקמה ןדועיי .םיקיתווה תודסומה לש האלמה םתכימתב םיעבשה תונש תישארב 

זכרמ תווהל הדעוי הפיח תטיסרבינוא .המ־תדימב הנוש היה וללה תוטיסרבינואה יתש 

ןוירוגךב תטיסרבינוא .ץראה ןופצב הייסולכואה ליבשב תיללכ ההובג הלכשהל 

ךכיפל .בגנה לש וחותיפ ךרוצל םורדל הימדקא ישנאו םינעדמ ךושמל הרטמב הדסונ 

םוחתב םייללכ םידומיללו םיינכט םידומילל ברועמ דסומכ התישארמ הננכות איה 

םדקמה דסומכ תיפיצפס תירוביצ הרכה השכר הנורחאל יכ םא ,חורהו הרבחה יעדמ 

1 חולש יפכ ,םוקמ לכמ .(1997 ,ןיזק> חורהו הרבחה יעדמ םוחתב תויתרוקיב תושיג 

רקיעב תוידועייה תוטיסרבינואה שולש ודקמתה םיעבשה תונש ףוסל דע ,הארמ 
תוטיסרבינואה לש םירגובל (הארוה תדועת תמגוד) ראות רחאל הדועת ידומילב 

םידימלתה בור .ןושארה ראותל ןהלש הארוהה תוינכות תא ןטיאל ונבו ,תויתיליעה 

תשולשב הלא םינשב ודמל םימדקתמ םיראת תארקלו ןושארה ראותה תארקל 
.םייתיליעה תודסומה 
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1 חול 

(םיזוחאב)ראות יפל ,ז"נשת-ל"שת םינשב תונושה תוטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ 

דע ן"שת  דע ם"שת  דע ל"שת  דע ן"שת  דע ם"שת  דע ל"שת 

ז''נשת  ט"משת  ט"לשת  ז"נשת  ט''משת  ט''לשת 

ינש ראות  ןושאר ראות 

 27.5  33.8  43.9  21.6  23.5  31.6 תירבעה הטיסרבינואה 

 11.3  14.1  17.0  11.8  13.2  16.7 ןוינכטה 
 31.2  30.6  26.3  26.5  27.6  23.7 ביבא־לת תטיסרבינוא 

 11.6  8.7  6.4  16.1  14.3  11.7 ןליא־רב תטיסרבינוא 
 8.7  4.7  1.5  12.9  12.2  9.9 הפיח תטיסרבינוא 

 7.6  5.2  1.4  11.1  9.2  6.4 ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

 2.1  2.9  3.5  -  - ־ 

עדמל ןמציו ןוכמ 
 100.016  100.016  100.016  ./"100.0  100.016  100.016 לכה ךס 

 28,129  20,492  13,738  98,202  80,917  60,397 רפסמ 

ראות רחאל הדועת  ישילש ראות 

 23.5  34.5  41.2  30.0  37.4  47.0 תירבעה הטיסרבינואה 

 4.6  3.6  4.3  18.0  16.8  19.5 ןוינכטה 
 23.4  20.8  26.7  22.0  21.0  13.5 ביבא־לת תטיסרבינוא 

 23.0  16.5  11.0  8.1  6.7  2.8 ןליא־רב תטיסרבינוא 
 17.9  16.3  11.4  1.8  0.4  0 הפיח תטיסרבינוא 

 7.6  8.3  5.4  5.2  3.5  0.3 ןוירוגךב תטיסרבינוא 
־   -  -  14.9  14.2  16.9 עדמל ןמציו ןוכמ 

 100.016  ./"100.0  100.016  100.016  100.016  100.0* לכה ךס 

 5,716  5,581  7,236  4,320  3,717  3,092 רפסמ 

.26 'ע ,1998 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמ 

תויתיליעה תוטיסרבינואה ןיב דובירה יסופד .םינומשה תונש עצמא ןמל הפוקתה .4 

,הארמ 1 חולש יפכ .וז הפוקת ךלהמב ועבקנ םידימלתה בכרה תניחבמ תוידועייל 

רחאל הדועתה ידומילמ דבכנ קלח קפסל םויה דע תוכישממ תוידועייה תוטיסרבינואה 

יפ־לע־ףא .רכינ ןפואב ליבקמב לדג ןושארה ראותל ןהידימלת זוחא ךא ,ראות 

,תויתיליעה תוטיסרבינואב םג לדג ןושאר ראותל םידימלתה לש טלחומה םרפסמש 

תמועל .וטיאל תחופו ךלוה ןושאר ראות תארקל םידימלתה ללכ ברקמ ללוכה םרועיש 

םיראתל םידימלתה לע תונושה תויתיליעה תוטיסרבינואה ןיב תורחתה תטלוב הז 

תוטיסרבינואה לש הז ימדקא דוביר .ישילשה ראותה ידימלת לע דחוימבו ,םימדקתמ 

,םינומשה תונש עצמא ןמל םיימדקא םידומילל לדגו ךלוהה שוקיבה ידי־לע ץאוה 

ראותה ידומיל לש םתבחרהב הלגדש ,(1991) ת"תו לש תשרופמה תוינידמה ידי־לעו 

רבכ ועיגה תויתיליעה תוטיסרבינואהש ןועיטב ,תוידועייה תוטיסרבינואב ןושארה 

ןכא וניה הז ךילהת יכ הנעטה תא ששאמ 2 חולב ןושארה רוטה .ילמיטפואה ןלדוגל 

.םייעבט שוקיבו עציה לש ךילהת רשאמ רתוי הלעמלמ תנווכמ תוינידמ לש האצות 

תוילקול תוטיסרבינואמ וכפהנש ,תירבה־תוצראב תויתיליעה תוטיסרבינואל דוגינב 

ביכרהל ןתינ לארשיב ,םינוש םייפרגואיג םירוזיאמ םידימלת םילבקמה תודסומל 

לש תוילקולה תדימ יפ־לע תוידועייו תויתיליע תוטיסרבינוא לש תוגוז 
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2 חול 

,םימדקתמ םיראתל םידומילו םירוגמה זוחמ יפל תוטיסרבינואב םידימלת 
2ו"נשת-ה"משת 

לכ ךס 
םידימלתה 

ישילש ראות ידימלת 

יסחי רועיש תחא 

ינש ראות 

יסחי רועיש 

דימלת 

זוחא 

םידימלתה החא 

דסומה רוזיאמ 

הטיסרבינוא 

םידומיל תנשו 

תירבעה הטיסרבינואה 

 11,941  168.2  8.4  122.2  25.3  44.5 ה"משת 

 15,125  140.7  6.9  115.2  26.5  42.5 ן"שת 

 17,705  151.3  8.2  119.1  28.0  42.1 ג"נשת 

 20,286  185.0  9.1  112.1  28.5  39.2 ו"נשת 

 6,875  85.8  4.3  109.4  22.6  62.1

ןוינכטה 
ה"משת 

 8,561  93.2  4.6  91.0  20.9  58.3 ן"שת 

 9,812  110.4  6.0  86.8  20.4  59.7 ג"נשת 

 10,381  123.2  6.0  91.1  23.1  63.0 ו"נשת 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

 16,107  80.2  4.0  110.9  23.0  84.5 ה"משת 

 18,406  83.0  4.1  119.6  27.5  86.5 ן"שת 

 22,282  82.8  4.5  120.5  28.3  85.5 ג"נשת 

 26,081  96.2  4.7  125.6  31.9  83.2 ו"נשת 

ןליא־דב תטיסרבינוא 
 7,506  71.1  3.6  87.5  18.1  76.3 ה"משת 

 8,439  78.6  3.9  88.7  20.4  74.6 ן"שת 

 12,536  76.6  4.1  79.6  18.7  71.0 ג"נשת 

 19,107  72.8  3.6  68.3  17.4  61.5 ו"נשת 

הפיח תטיסרבינוא 

 5,336  7.5  0.4  49.4  10.2  90.5 ה"משת 

 6,122  20.7  1.0  69.7  16.0  87.4 ן"שת 

 9,170  21.2  1.1  77.1  18.1  85.5 ג"נשת 

 12,756  22.2  1.1  75.4  19.1  84.5 ו"נשת 

 4,348  59.8  3.0  57.8  12.0  51.0

ןוירוגךב תטיסרבינוא 
,ד"משת 

 5,648  47.3  2.3  60.4  13.9  49.0 ן"שת 

 7,648  63.5  3.4  73.7  17.3  53.0 ג"נשת 

 12,245  64.2  3.1  109.1  27.7  51.9 ו"נשת 

,ב1997 ;1995 ;1993 ;139-101 'ע ,1988 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :תורוקמ 
.91-57 'ע 

:ןלהלדכ םידימלתה לש םירוגמה תוזוחמ תקולח לע םיססובמ 2 חולב דסומה רוזיאמ םידימלתה יזוחא 2 

הטיסרבינואלו ןוינכטל םירשוקמ ןופצהו הפיח תוזוחמ ,תירבעה הטיסרבינואל רשוקמ םילשורי זוחמ 

רשוקמ םורדה זוחמו ,ןליא־רבו ביבא־לת תוטיסרבינואל םירשוקמ זכרמהו ביבא־לת תוזוחמ ,הפיח 

דסומ יפל םיטנדוטסה תקולח לע הססבתה "דסומה ירוזיא" לש וז העיבק .ןוירוג־ןב תטיסרבינואל 

.םירוגמה תוזוחממ דחא לכב 
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487 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

ןה תוחפ תוילקולהו ,הפיחו ביבא־לת ןה רתויב תוילקולה תוטיסרבינואה :ןהידימלת 

םייוצמ ןליא־רב תטיסרבינואו ןוינכטה ;ןוירוג־ןב תטיסרבינואו תירבעה הטיסרבינואה 

לש יפרגואיגה בכרהב םייונישה ,הארמ 2 חולש יפכ .תווצקה ינש ןיב עצמאב 

תא סחייל ןתינ ןכל .ןורחאה רושעה ךלהמב םיטעומ ויה הטיסרבינוא לכב םידימלתה 

הלבק תוינידמל ,תוביציל הטונה ,םינושה תודסומב םידימלתה לש יפרגואיגה םבכרה 

הלבק תוינידמל וא םידימלתה לש תישיא הריחבל רשאמ רתוי הלעמלמ הבתכוהש 
.דסומ לכ לש תיפיצפס 

תוטיסרבינואה לש יתרבחהו ימדקאה דובירה 

םייתיליע תודסומל ץראב תוטיסרבינואה לש דובירה רבדב ונתנעט תא חיכוהל ידכ 

ךילהת לש םייתרבחהו םיימדקאה םיסופדה חותינב תעכ דקמתנ םיידועיי תודסומלו 

םינותנ תאוושה תועצמאב השעיי חותינה .1996-1985 הפוקתה ךלהמב הז ידוביר 

הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי־לע ומסרופש יפכ ,תוטיסרבינואה ששל םיסחייתמה 

,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ו"נשתו ג"נשת ,ן"שת ,ה"משת םידומילה תונש יבגל 

םינייפאמל םיסחייתמ םינותנה .(91-57 'ע ,ב1997 ;1995 ;1993 ;139-101 'ע ,1988 

.ןהב םידמולה םיטנדוטסה לש םייתרבח םינייפאמלו תוטיסרבינואה שש לש םיימדקא 

זוחאה :"םייסחי םירועיש" בושיח לע הרקיעב תססובמ תוטיסרבינואה שש ןיב האוושהה 

לש יופצה זוחאב קלוחמ ,תיפיצפס הטיסרבינואב םיוסמ ןייפאמ ילעב םיטנדוטס לש יוצמה 

שש ןיב םיקלחתמ ויה ןייפאמ ותוא ילעב םיטנדוטסה ללכש החנהב הלא םיטנדוטס 

יכרוצל 100־ב תלפכומ וז הקולח תאצות 3.יללכה ןלדוג ךמס־לע קר תוטיסרבינואה 

הקלח תא קוידב תמייקמ תמיוסמ הטיסרבינואש למסמ 100 לש יסחי רועישש ךכ ,הגצהה 

וא 100־מ םיהובג םיכרע .םיוסמ ןייפאמ ילעב םיטנדוטס לש תיצראה הקולחב יסחיה 

םיטנדוטס לש הפוצמהמ ךומנ וא הפוצמהמ הובג חתנ ,המאתהב ,םילמסמ 100־מ םיכומנ 

.תיפיצפס הטיסרבינואב תמיוסמ הנוכת ילעב 

תוטיסרבינואה דוביר לש םיימדקאה םינייפאמה 

םידומיל) יכנאה ןבומב ןה תודבורמ לארשיב תוטיסרבינואה ,תימדקאה הניחבה ןמ 

ןהש דומילה ימוחת)יקפואה ןבומב ןהו (ןושאר ראותל םידומיל תמועל םימדקתמ םיראתל 

םירועישה ,תוססובמ־רתויה תוטיסרבינואה שולשב ,הארמ ליעל 2 חולש יפכ .(תוקפסמ 

יבגל .הפוצמה ןמ ללכ־ךרדב םיהובג םימדקתמ םיראתל םידימלתה לש םייסחיה 

,ןוינכטבו תירבעה הטיסרבינואב הדיריב אצמנ יסחיה םרועיש ,ינש ראותל םידימלתה 

אלל תוילנויספורפ .א.מ תוינכות לש ןווגמ העיצמה ,ביבא־לת תטיסרבינואבש דועב 

עבקנ אוה ךא ,ללוכה םיטנדוטסה רפסמ יפ־לע ללכ־ךרדב עבקנ הטיסרבינואה לש יללכה הלדוג 3 

יחרזמ אצוממ םיטנדוטס לש יסחיה רועישה בושיח ךרוצל :המגודל) םייפיצפס םיבושיח ךרוצל תרחא 

.(םיידוהיה םיטנדוטסה רפסמ יפ"לע הטיסרבינואה לש יללכה הלדוג עבקנ 
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םיהובג ינשה ראותה ידימלת לש םייסחיה םירועישה ,הז םע .הגרדהב הלוע אוה ,הזית 

הובגה םרועיש תא איצוהל ,תוידועייכ רשאמ תויתיליעה תוטיסרבינואה שולשב רתוי 

תוינכות המכ לש ןרושיאמ האצותכ הארנה לככ - ןוירוג־ןב תטיסרבינואב הפוקתה ףוסב 

ןיב עגרכ תיתימאה תורחתה .ת"תוה ידי־לע הזית אלל ינש ראותל םידומיל 

ידימלת לש םייסחיה םירועישה .טרוטקודה ידימלת לע איה תויתיליעה תוטיסרבינואה 

ץמאמב םידקמתמ ןוינכטהו תירבעה הטיסרבינואהש רוריבב םירומ ישילשה ראותה 

ביבא־לת הטיסרבינואש דועב ,הז ראותל םידימלתה ברקב יסחיה םקלח תא לידגהל 

תוטיסרבינואה שולש .טרוטקודה ידימלת ברקב יופצה יסחיה הקלחל רתוי וא תוחפ העיגה 

לש יופצה ןמ םיכומנ םייסחי םירועיש תולעב ןניה ,הפיח תטיסרבינוא דחוימבו ,תוידועייה 

רקחנה רושעה ךלהמב ידמל םיביצי הלא םייסחי םירועישש הדבועה .טרוטקוד ידימלת 

תוינידמ לש אצוי־לעופ םניה תוידועייה תוטיסרבינואב טרוטקודה ידומילש ךכ לע הדיעמ 

.תיאטיםרבינוא־ךות תוינידמ לש האצות רשאמ רתוי ת"תוה 

הפוגל םידומיל תינכות לכב תיפוסה הרכהלו ינושארה רושיאל תיארחא ת"תוה ,ןכא 

םידומילל תוינכותב ןהו ןושארה ראותל תוינכותב ןה ,תוטיסרבינואה ןמ תחא לכב 

,תודחא תוטיסרבינוא לש םיגיצנ תללוכ בוצקתלו ןונכתל הדעווהש יפ־לע־ףא .םימדקתמ 

ןכו 4,תוקיתווה תוטיסרבינואה ןמ םירוספורפ דימתמו זאמ ויה השארב םירמועהש הדבועה 

תוינכות יבגל הדעווה רושיאל ןיידע תוקקזנ תוידועייה תוטיסרבינואהש הדבועה םצע 

ןתוחתפתה תא ליבגמ ת"תוה חוקיפש םשורה תא תורצוי ,תומדקתמו תויסיסב םידומיל 

םג ךמתנ הז םשור .(iram, 1990, 1995) תוידועייה תוטיסרבינואה לש תימונוטואה 
יפל תונושה תוטיסרבינואב ו"נשת תנשב םידימלתה תוגלפתה תא גיצמה ,3 חול ידי־לע 

.םידומילה םוחת 

תוטיסרבינואה לש יקפואה ימדקאה דובירה לש םיבושח םינייפאמ יגש לע זמרמ חולה 

תוטיסרבינואה ןמ תחא לכב ,תישאר .תוידועייה תוטיסרבינואה תמועל תויתיליעה 

הניאש) םיטפשמל הטלוקפה :רתויב תויתרקויה תוטלוקפה יתשמ תחא הרסח תוידועייה 

תטיסרבינואב תמייק הניאש) האופרל הטלוקפה וא <ןוירוג־ןב תטיסרבינואב תמייק 

תוטיסרבינואב תומייקה האופרל וא םיטפשמל תוטלוקפה 5.(הפיח תטיסרבינואבו ןליא־רב 

יפכ ,תויתיליעה תוטיסרבינואב תוליבקמה תוטלוקפל תיסחי תונטק ןניה תוידועייה 

םיחוקל הלא םיזוחאש םג המ ,ןהב םידמולה םיטנדוטסה לש םיכומנה םיזוחאה םידיעמש 

.תוידועייה תוטיסרבינואה ןמ תחא לכב םיטנדוטסה ללכ לש תיסחי םיכומנ םירפסממ 

רשאמ תוידועייה תוטיסרבינואב רתוי ןטק הארוהה ימוחת לש ללוכה םרפסמ ,תינש 

ימוחתש ,ןוינכטה תא הז ןובשח ללכמ איצונ םא דחוימב ,תויתיליעה תוטיסרבינואב 

הארנ םידימלתה תוגלפתה יפ־לע .ינכט דסומכ ותרדגה ףקותמ םילבגומ וב דומילה 

רש ידי־לע םינוממ ,תוטיסרבינואה לש רבעשל םיאישנ וא םירוטקר ללכ־ךרדב ,ת"תוה שאר־יבשוי 

ןמ םיינשו תירבעה הטיסרבינואה ןמ ויה השולש ,התע דע שארה־יבשוי תשמח ךותמ ,ךוניחה 

,תוידועייה תוטיסרבינואה לש לגס ישנא הז דיקפתב ותריש אל התע דע .ןמציו ןוכמו ןוינכטה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא לש לגס ישנא אל םג ,תמאה ןעמלו 

לש התוחתפתה ינפל דוע ןוינכטה תרגסמב ,ת"תוה תטלחה יפ־לע ,האופרל רפסה־תיב םקוה הפיחב 

.הפיח תטיסרבינוא 
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489 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

תויונמואה" דומילל תודסומכ רקיעב ת"תוה ידי־לע וננכות תוידועייה תוטיסרבינואהש 

ידומילשכ ,הרבחהו חורה יעדמ םוחתב םידומיל רקיעב ־ (liberal arts) "תוישפוחה 

תטיסרבינוא איה הז ןבומב ללכה ןמ תאצוי .ןהב םיחתופמ םניא םה םג לוהינהו םיקסעה 

.הלעמלמ ןונכת יפ־לע הז םגו ,הסדנהה םוחתב םניה הידימלתמ עברש ,ןוירוג־ןב 
תרגסמב הארוהה ימוחת לכ תא חתפל ושרוה ,הז תמועל ,תויתיליעה תוטיסרבינואה 

.ינללוכ ןפואב "תימדקא תוניוצמ"ל ןתפיאש 

3 חול 

(םיזוחאב)ו"נשת ,םידומילה םוחת יפל תונושה תוטיסרבינואב םידימלתה תוגלפתה 

תטיסרבינוא  תטיסרבינוא  תטיסרבינוא  תטיסרבינוא  ןוינכטה  הטיסרבינואה  םידומילה םוחת 

ןוירוג־ק  הפיח  ןליא ־רב  ביבא־לת  תירבעה 

 19.1  45.4  38.1  29.1  1.9  33.8 חורה יעדמ 

,הרבחה יעדמ 

 38.8  36.3  46.1  31.3  4.1  25.0 לוהינו םיקסע 
 -  3.7  5.1  7.6  -  6.4 םיטפשמ 

 3.9 ־   -  4.3  9.2  4.2 האופר 

רזע־תועוצקמ 
 3.3  1.8  -  6.3 ־   7.9 םייאופר 

הקיטמתמ 
 10.6  12.9  10.7  14.6  20.3  16.0 עבטה יעדמו 

 - ־   -  - ־   6.7 תואלקח 

 24.2 ־   -  6.8  64.6  - תולכירדאו הסדנה 

100.054 100.00/־   100.094  100.094  100.094  100.094 לכה ךס 

 12,245  12,756  19,107  26,081  10,381  20,286 רפסמ 

.84 'ע ,ב1997 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמ 

תוטיסרבינואה דוביר לש םייתרבחה םינייפאמה 

,יתרכהה ןרוביד לע םג עיפשמ תוטיסרבינואה לש ימדקאה דובירה יכ רעשל ןתינ 

לש םייסחיה םירועישה תא ןחוב 4 חול .ןהידימלת לש יתרבחה בכרהה לש רשקהב תוחפל 

ששמ תחא לכב תופיפכה תוינתאה תוצובקה ינבו םישנה ,םירגובמה םידימלתה 

שמחו םישולש יגב םיבשחנ םירגובמ םידימלתל .קדבנש רושעה ךרואל תוטיסרבינואה 

וא הדובעב םודיק ךרוצל רקיעב תימדקא הלכשה םישקבמה םידימלת ,ונייהד ,הלעמו 

תוטיסרבינואה לש יסחיה ןקלח ,הארמ חולהש יפכ .היינש תיתקוסעת הריירק יכרוצל 

יבגל ןהו ןושאר ראותל םידומילה יבגל ןה הפוצמה ןמ הובג הז גוסמ םידימלתב תוידועייה 

םייסחי םירועיש תולעב תויהל םג תוטונ תוידועייה תוטיסרבינואה .ינש ראותל םידומילה 

תטיסרבינוא יבגל םג ןוכנ רבדה .תויתיליעה תוטיסרבינואה רשאמ םישנ לש רתוי םיהובג 

ימוחתב םניה הידימלתמ עברש ןוויכמ ןוינכטה םע תיקלח תוושהל שי התואש ,ןוירוגךב 

ןתייטנל הרושק תויהל היושע תודימלת לש םיהובג םייסחי םירועישל וז הייטנ .הסדנהה 

תויוביוחמ ללגב ןהייח ךלהמב רתוי רחואמ בלשב ההובג הלכשה שוכרל םישנ לש 

תושרודה ,הארוה תמגוד ,תוקוסעתב םישנ לש ןתואצמיה ללגבו תומדוק תויתחפשמ 

.םימדקתמ םיימדקא םיראת 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:44:11 UTC������������� 

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



לארשיב תוטיסרבינואה דוביר בגוי םהרבא 490 

4 חול 

ו"נשת־ה"משת ,תונושה תוטיסרבינואב םידימלתה לש יתרבחה בכרהה 

םיידוהי־אל םידימלת יחרזמ אצוממ םידוהי  *םישנ  ינש ראותב םירגובמ  ןושאר ראותב םירגובמ  הטיסרבינוא 

יסחי רועיש  זוחא  יסחי רועיש  זוחא  יסחי רועיש  זוחא  יסחי רועיש  זוחא  יסחי רועיש  החא  םידומיל תנשו 

הטיסרבינואה 

תירבעה 

 140.2  9.4  87.6  21.1  106.5  50.4  95.9  22.8  72.1  5.7 ה"משת 

 138.0  8.0  98.2  23.3  109.1  54.6  86.5  19.8  56.2  3.2 ן"שת 

 113.2  6.0  90.4  22.5  107.0  59.2  93.9  22.2  60.4  3.2 ג"נשת 

 110.2  6.5  81.7  21.4  106.0  59.9  90.1  22.9  54.9  3.3 ו"נשת 

ןוינכטה 

 138.9  9.3  82.6  19.9  40.6  21.6  55.1  13.1  12.7  1.0 ה"משת 

 118.9  6.9  75.2  19.4 ־  ־   58.0  13.3  10.5  0.6 ן''שת 

 122.7  6.5  70.7  17.6  50.6  28.0  42.4  10.6  15.1  0.8 ג"נשת 

 137.4  8.1  63.0  16.5  51.4  29.0  44.1  11.2  8.2  0.5 ו"נשת 

תטיסרבינוא 

ביבא ־לת 

 31.7  1.8  85.5  20.6  103.5  48.9  93.3  22.2  83.6  6.6 ה"משת 

 24.0  1.4  87.2  22.5  102.7  51.4  92.6  22.2  86.0  4.9 ן"שת 

 23.8  1.5  85.9  21.4  101.7  56.3  87.6  21.9  64.9  3.4 ג"נשת 

 37.3  2.2  79.8  20.9  101.0  55.5  84.2  21.4  41.6  2.5 ו"נשת 

תטיסרבינוא 

ןליא ־רב 

 23.8  1.6  138.6  33.4  125.6  59.4  148.7  35.4  201.3  15.9 ה"משת 

 19.0  1.1  136.8  35.3  123.5  61.7  149.5  34.2  224.5  12.8 ן"שת 

 37.8  2.0  137.3  34.2  119.4  66.0  133.3  33.3  213.1  11.3 ג"נשת 

 57.7  3.4  138.9  36.4  118.6  67.0  129.6  32.9  224.9  13.5 ו"נשת 

תטיסרבינוא 

הפיח 

 298.4  20.0  103.7  25.0  126.7  59.9  208.0  49.5  160.7  12.7 ה"משת 

 348.5  20.2  108.9  28.1  123.3  61.7  198.5  45.5  164.8  9.4 ן"שת 

 328.4  17.4  109.7  27.3  134.4  63.3  215.6  53.9  186.7  9.9 ג"נשת 

 276.0  16.3  105.4  27.6  113.0  63.8  186.8  47.5  136.5  8.2 ו"נשת 

תטיסרבינוא 

ןוירוג־ק 

 90.1  6.1  144.0  34.7  80.4  38.0  64.6  15.3  96.1  7.6 ה"משת 

 77.4  4.5  144.6  37.3  82.7  41.3  100.8  23.1  105.2  6.0 ן"שת 

 77.5  4.1  132.5  33.0  85.3  47.2  96.8  24.2  80.1  4.3 ג"נשת 

 73.0  4.3  137.4  36.0  85.9  48.5  97.6  24.8  110.0  6.6 ו"נשת 

לע םיססובמ םהו ,ו"נשתו ה"נשת ,ן"שת ,ה"משת םינשל םניה םישנ יבגל םיבושיחה * 

;129 'ע ,1990 ;60 'ע ,1985 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םיאבה תורוקמה 

.ליעל הרעה ואר ,םישנ יבגל ;2 חול ואר :תורוקמ .33 'ע ,א1997 ;35 'ע ,1996 

םיניינעמ תופיפכ תוינתא תוצובקל םיכייתשמה םידימלת לש םייסחיה םירועישה 

םידימלתל האוושהב ,באה לש ותדיל ץרא יפ־לע)יחרזמ אצוממ םידוהיב רבודמ .דחוימב 

בור תא םיווהמה) םיברעבו (לארשיב וא הקירמאב ,הפוריאב ודלונ םהיתובאש םיידוהי 

םידימלת לש יסחיה םרועיש ,הארמ 4 חולש יפכ .(תוטיסרבינואב םיידוהי־אלה םידימלתה 

לכבש דועב ,תוידועייה תוטיסרבינואה שולשמ תחא לכב הפוצמה ןמ הובג יחרזמ אצוממ 
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הדיריב אצמנ השעמלו ,יופצה ןמ ךומנ הז רועיש תויתיליעה תוטיסרבינואה שולשמ תחא 

ןיבמ הדיחיה ,דניה הפיח תטיסרבינוא .הקידבה התשענ ויבגלש רושעה ךלהמב תיתגרדה 

ךא .יחרזמ אצוממ םידימלת לש ילמיטפוא יסחי רועישל הטונה תוידועייה תוטיסרבינואה 

יפ טעמכ ־ םייברע םידימלת לש רתויב הובגה יסחיה רועישה םייק וז הטיסרבינואב 

6.יופצה ןמ השולש 

לע עיבצמ תוידועייה תוטיסרבינואב םידימלתה בכרה יכ םירומ ליעלש םיאצממה לכ 

,םירגובמ םיטנדוטס לש יסחיה םקלח .תויתיליעה תוטיסרבינואה תמועל יתרבחה ןלודיב 

,הפוצמה ןמ הובג תוידועייה תוטיסרבינואב תופיפכ תוינתא תוצובקמ םידימלתו םישנ 

,תויתיליעה תוטיסרבינואב הלא םידימלת לש םיליבקמה םירועישה ןמ הובג יאדוובו 

הובגה ךוניחה תוינידמ לע תוכלשה 

תוינידמ לע תוירקיע תוכלשה שולש שי ץראב תוטיסרבינואה דוביר לע םיאצממל 

הלכשהה תכרעמ לע ירוביצ חוקיפ םייק ןהבש תופסונ תונידמבו לארשיב הובגה ךוניחה 

ךילהת לש ותוביציו ומויק תדימ <א) :תואבה תויגוסל תוסחייתמ הלא תוכלשה .ההובגה 

ותעפשה <ג> ;הז ידוביר ךילהתמ הנהנ ימ הלאשה <ב> ;תוטיסרבינואה לש דובירה 

תויגוס שולש .הובגה ךוניחה תכרעמב תוידיתע תויוחתפתה לע הז דוביר לש תירשפאה 

.ןהב ןוידה תא דירפנ תוריהב יכרוצל ךא ,וזל וז ןבומכ תורושק הלא 

תוטיסרבינואה לש דובירה ךילהת לש ותוביציו ומויק תדימ 

דחי־םג ינושו ןוימד יווק ןבומכ גיצמ לארשיב תוטיסרבינואה לש דובירה ךילהת 

ןמ .תיעוצקמה תורפסב ורקסנש ההובג הלכשה תוכרעמ לש דוביר יכילהתל האוושהב 

םג תורחאל תויתיליע תוטיסרבינוא ןיב הרורב הנחבה גציימ הז דוביר ,דחאה דצה 

ךא ;םיטנדוטסה לש יתרבחה םבכרה תניחבמ םגו 7תימדקא תוניוצמל הריתחה תניחבמ 

תומוקמ לש יפרגואיגה זוכירל םג הרושק תונושה תוטיסרבינואה ןיב םייברעה םיטנדוטסה תקולח 

ןוויכמ .תונושה תוטיסרבינואב םיטנדוטסה לש םירוגמה יאנתו תונרירבה תמרל םגו םהירוגמ 

.םיהובג ןוינכטבו הפיח תטיסרבינואב םייסחיה םהירועיש ,ןופצה זוחמב םיזכורמ םיברעהש 

.תיסחי רתוי תובר םירוגמ תויורשפא םיטנדוטסל םיקפסמ םג ןוינכטהו תירבעה הטיסרבינואה 

יסחיה םרועיש ןכלו ,םידימלת תלבקב ביבא־לת תטיסרבינואמ תוחפ תינרירב ןליא־רב תטיסרבינוא 

.ביבאילת תטיסרבינואב רשאמ ןליא־רב תטיסרבינואב רתוי הובג םייברעה םיטנדוטסה לש 

קפס ןיאו ,תונושה תוטיסרבינואה ןיב םייפיצפס םיגוח לש יתאוושה גוריד לארשיב ךרענ אל םלועמ 

ןתינ הז םע .ההובג תימדקא הרקויב תוכוזש תונוש תוקלחמ שי תוידועייה תוטיסרבינואב םגש 

תוטיסרבינואב יללכ ןפואב רתוי ההובג תימדקא תוניוצמ לש םידחא םירוטקידניא לע עיבצהל 

לגסה ישנא ללכ לש םירמאמה םיינשו םיעבש תואמ עברא םיפלא תעברא ןיבמ ,המגודל .תויתיליעה 

םיזוחא העבשו םיעבש ,םייעוצקמ תע־יבתכב 1994 תנשב ומסרופש תוטיסרבינואה ששב ימדקאה 

הלא תוטיסרבינוא לש לגסה ישנא רפסמ .תויתיליעה תוטיסרבינואה לש לגס ישנא ידי־לע ורבוח 
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תוטיסרבינואה דוביר ,הילגנאבו תירבה־תוצראב םיליבקמ דוביר יכילהתל דוגינב 

תוטיסרבינואל תוקיתו תויטרפ תוטיסרבינוא ןיב תיעבט תורחתמ עבנ אל לארשיב 

תא גציימה ףוגה ,ת"תוה תוינידמ לש רישי רצות וניה הז דוביר .תושדח תוירוביצ 

הלכשהל רבוגה שוקיבה לע הבוגתב ,ההובגה הלכשהה תכרעמ לע ירוביצה חוקיפה 

.םינומשה תונש עצמא ןמל תימדקא 

הלכשהה תכרעמ לע הז ןיעמ ירוביצ חוקיפ הדימ וזיאב הלאשה תא תררועמ וז הדבוע 

לש תדבורמ תכרעמ רוציל בייח ,תובר תויברעמ תונידמב םויכ גוהנה ,ההובגה 

תונמוממו הנידמה ידי־לע ומקוה ,התרגסמב ת"תוהו ,ג"למהש ןוויכמ .תוטיסרבינואה 

.תוטיסרבינואה דובירל םורגל רישי ןפואב תנווכמ ןתוינידמש חיגהל השק ,הידי־לע 

הנוש ירוביצ חוקיפל תונותנה תוכרעמב תוטיסרבינואה לש דובירה תדימש עודי ןכ־ומכ 

.יברעמה םלועב הנידמל הנידממ 

תוכרעמב תוטיסרבינואה לש ןדוביר תדימל םימרוגה תא שפחל שיש הארנ ,ןכל 

.ת"תוהו ג"למה תמגוד ירוביצה חוקיפה יפוג לע םילעפומה םיצחלה תמרב תוירוביצ 

הלשממה ידי־לע ,הלעמלמ ןהו - בחרה רוביצה ברקמ - הטמלמ ןה םילעפומ הלא םיצחל 

.הנידמה תא םיגציימה קקוחמה ףוגה וא 

םיצחלה תמרל רושק תוטיסרבינואה לש ,דובירה ךילהתה לש ותמצועש קפס ןיא 

יפרגומדה לודיגה .ירוביצה חוקיפה יפוג לע םילעפומה ההובגה הלכשהה תבחרהל 

הריגהה ילג תובקעבו תיעבטה החימצה בקע םינומשה תונש עצמא ןמל ץאוה לארשיב 

ףוחדה ךרוצה תא רצי הז לודיג .רבעשל־תוצעומה־תירב ידוהי לש רקיעב ,םייביסמה 

.הז ךרוצמ אצוי־לעופל ךפהנ תוטיסרבינואה דובירו ,תוידועייה תוטיסרבינואה תבחרהב 

תוללכמה תשר לש התבחרה ןוויכל הז ךשמתמ ץחל טסוה םיעשתה תונש ךלהמב קר 

.תוימדקאה 

חוקיפה יפוג ןיב םיסחיב םג היולת תוטיסרבינואה לש ןדוביר תדימ ,דגנכש דצה ןמ 

וא הלשממה ,ונייהד ,םתוא ומיקהש הנידמה יגיצנ ןיבל ההובגה הלכשהה לע ירוביצה 

חוקיפב תונותנה ההובג הלכשה תוכרעמב ,ןעוט (Vaiimaa (1999^ יפכ .קקוחמה דסומה 

ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התבחרהל תפאושה ,"הנידמה" ןיב חתמ רצונ ירוביצ 

םיטלשנה ,ירוביצה חוקיפה יפוג ןיבל ,הילא הסינכה ךילהתב רתוי בר תויונמדזה ןויוושלו 

ינריךבה לופונומה תרימשב םיניינועמה הובג ךוניחל םיקיתו תודסומ לש םיגיצנ ידי־לע 

ברעתהל ,ןוכנל רתוי האור וא ,רתוי תיאשר הנידמהש לככ .ההובג הלכשהל תושיגנה לע 

ךא .תוטיסרבינואה לש ןדוביר ךילהת ענמיי ןכ ,ירוביצה חוקיפה יפוג לש תוטלחהב 

יפוג לש תויעוציבה תוטלחהב ברעתהלמ םיענמנ קקוחמה דסומה וא הלשממהש לככ 

רתוי ףירח דוביר רצוויהל יושע ןכ ,לארשיב הרוק ןכאש יפכ ,םיירוביצה חוקיפה 
.תוטיסרבינואה לש 

הרושק תוטיסרבינואה לש ידובירה ךילהתה לש ותמצוע תלאשל הוולתמה הלאשה 
האור תוטיסרבינואה תוחתפתה לש תיתילונומה הסיפתה .הז דוביר לש ותוביצי תדימל 

ןיעמ ,םיילוש םילדבה תוקיתוול תושדח תוטיסרבינוא ןיב תורצונה תוירובידה תונחבהב 

,ג 1997 ,ת"תו> תוטיסרבינואה ששב ימדקאה לגסה ללכמ דבלב םישילש ינש הנש התואב הוויה 

 169-168, 205).
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וניאצממ .ודסמתי תושדחה תוטיסרבינואהש לככ ךרדה ךשמהב ומלעייש ,"תודלי תולחמ" 

יתרבחה בכרהלו תימדקאה תוחתפתהל רושקה לכב תידסומ־ןיבה תורחתה יכ םיזמרמ ןכא 

ןיב םג אלא ,תונושה תויתיליעה תוטיסרבינואה ןיב קר אל תשחרתמ םידימלתה לש 

רצק ןמז־חווטב תונשל השק יכ רוכזל שי הז םע ךא .תויתיליעל תוידועייה תוטיסרבינואה 

.השק רבדה רתוי ךורא ןמז־חווטב םגו ,ואצמנש יאטיסרבינואה דובירה ינייפאמ תא 

ןוויכמ ,תונושה תוטיסרבינואב םיטנדוטסה לש יתרבחה םבכרה תא תונשל השק ,המגודל 

תוטיסרבינואב תולבוקמל תוכפהנה הדימלהו הארוהה יכרד לע עיפשמ הז בכרהש 

תוטיסרבינואה לש יתרבחה יומידה לע ,רזוח ןוזיהב ,תועיפשמ ןדיצמ הלאו ,תויפיצפס 

יפוא ולבקי תיאטיסרבינואה תכרעמה לש דובירה יסופדש ענמנה ןמ הז ןיא ,ןכל .תונושה 

.ךורא ןמז־חווטל יבקעו עובק 

?תוטיסרבינואה דובירמ הנהנ ימ 

חוקיפה יפוג תרגסמב םילעפומה םיימינפה םיצחלה תוהמ תא קויד רתיב ןיבהל ידכ 

תוטיסרבינואה לש ןדוביר ךילהתמ הנהנ ימ :הלאשב קוסעל שי ,ת"תוה תמגוד ,ירוביצה 

?וללגב דיספמ ימו 

דובירל תורישי הרתח ת"תוה יכ ןועטל ונתנווכב ןיא ,ליעל רמאנש יפכ 

ףוגה ת"תוה תויה םצעמ תעדה לע תלבקתמ הניא וז ןיעמ הנעט .ץראב תוטיסרבינואה 

ןכו ץראב תוטיסרבינואה לכל תואנ גוציי הב שיש תירוביצ הצעומ - ג"למה לש לעופה 

גיצנ ידי־לע תגהנומ ,המצעלשכ ,ת"תוה יכ רוכזל שי ךא .םיפסונ םיימדקא תודסומל 

הטלחהה .הלא תוטיסרבינוא יגיצנל בר לקשמ שי הבכרהבו ,תויתיליעה תוטיסרבינואה 

ןושארה ראותה ידומיל תא ביחרהל םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב הלבקתהש 

הטיסרבינוא לכל חינהל :תודחא תויורשפא ןיבמ תחא קר התיה תוידועייה תוטיסרבינואב 

ידומילל שוקיבה סמוע תא קלחל ,תוימונוטואה היתוטלחה יפ־לע חתפתהל ךישמהל 

וא תפסונ הטיסרבינוא םיקהל ,תונושה תוטיסרבינואה ןיב הווש ןפואב ןושארה ראותה 

.תוימדקאה תוללכמה תשר לש התבחרה תא םידקהל 

לש םיסרטניאה תא ,הנושארבו שארב ,התריש העבקנש תוינידמה יכ הארנ 

ןתרקוי תא רמשל הלבקתהש הטלחהה תועצמאב וחילצהש ,תויתיליעה תוטיסרבינואה 

םצע .ההובג הלכשה לש תירוביצ תכרעממ דרפנ־יתלב קלח ןתויה תורמל תידוחייה 

תודסומה לע םיירוביצה םיצחלה תא התיחפה תוידועייה תוטיסרבינואה לש ןתבחרה 

תונריךבה תא רמשל םהל הרשפאו ,ההובג הלכשהל תושיגנה תא לקהל םייתיליעה 

שי תויתיליעה תוטיסרבינואה לש וז הרקויל .תימדקאה םתוניוצמ תאו םהלש תיתרבחה 

תויתיליעה תוטיסרבינואה ,וז הרקוימ האצותכ .תוידסומ־מינפ תויביצקת תוכלשה םג 

סויגל רושקה לכב ,תוידועייה תוטיסרבינואל האוושהב ,ףידעה ןדמעמ תא רמשל תולגוסמ 

טרוטקוד ידימלתל תוינוציח תוגלמו תוינוציח תומורת ןוגכ ,םייתלשממ־ץוח םיבאשמ 

לש תיתילונומה הסיפתה ידי־לע םיכמתנ םיבאשמ סויגב הלא תונורתי 8.טרוטקוד־טסופו 

ןה ךא ,דבלב 50/» היה 1996 תנשב ץראב תוטיסרבינואה לש ןתסנכהב תוינוציחה תומורתה לש ןקלח 8 

וחילצה תויתיליעה תוטיסרבינואה שולש .תונושה תוטיסרבינואה ןיב ינויווש־יתלב ןפואב וקלחתה 
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.הזל הז םילוקשה םיינגומוה תודסומ ויה וליאכ ,תונושה תוטיסרבינואה יבגל ת"תוה 

ןפואב תווהמ ןהש יפ־לע־ףא :תויתיליעה תוטיסרבינואל לופכ רסמ תרדשמ וז הסיפת 

תודסומ ןמצעב תוארל םג תויאשר ןה ,ההובג הלכשה לש תירוביצ תכרעממ קלח ימשר 

9.ךכמ עמתשמה לכ לע ,םייתיליע 

.תוידועייה תוטיסרבינואה ןה דובירה ךילהתמ תוירקיעה תודיספמה ,דגנכש דצה ןמ 

ןהיביצקת תלדגהב הכורכ התיהש) ת"תוה תוינידמ תא ןמצע לע ולביקש עגרמ 

"תימדקא תוניוצמ"ל םירתוחה תודסומל ךפהיל ןהייוכיס תא ותיחפה ןה ,(םייתלשממה 

תוחנה ןדמעמ תא ,יתרבחה ןבכרה תא תלטובמ־אל הדימב העביק וז תוינידמ .תינללוכ 

םתבחרהש ןוויכמ .ימדקאה ןייפוא תא םגו ,םייביצקת־ץוח םיבאשמ סויגל עגונה לכב 

ןפואבו ליבקמב חתפל םהל הרשפא אל הלא תודסומב ןושארה ראותה ידומיל לש תרכינה 

תוכלשה תוטיסרבינואה לש ןדוביר ךילהתל שי ,םימדקתמ םיראתל םידומילה תא ריהמ 

.תוידועייה תוטיסרבינואה לש תימדקאה הימונוטואה תדימ יבגל םג 

הובגה ךוניחה תכרעמב תופסונ תויוחתפתה לע תוכלשה 

ךשמה לע תוטיסרבינואה דוביר לש תוירשפאה תוכלשהב ןודל יוארה ןמ ,םויסל 

.תוימדקאה תוללכמה חותיפ לש רשקהב רקיעב ,ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התוחתפתה 

ידי־לע העבקנ םינומשה תונש ףוסב תוידועייה תוטיסרבינואה תא הביחרהש תוינידמה 

ןהב תימדקא הרכהל תונוש תוללכמ דצמ םיצחלה תא עונמל הרטמב ,רתיה ןיב ,ת"תוה 

הלא םיצחלל ת"תוה הענכנ םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב קר .<1991 ,ת"תו> 

תכרעמ לש "ינשה דבור"כ ןתסיפת בוציע ךות ,תוללכמל תימדקא הרכה הקינעהו 

לש ןתבחרה םצעש ךכ לע דיעמ הז ךילהת .(א 1997 ,ת"תו> ץראב ההובגה הלכשהה 

וניא ,תיאטיסרבינואה תכרעמה לש ידוביר הנבמ תריצי ידכ ךות ,תוידועיי תוטיסרבינוא 

םיצחל - םירכומ תודסומל ךפהיל םיפסונ םיימדקא תודסומ לש םיצחלה תא חרכהב ענומ 

.םהב דומעל תלגוסמ הניא ההובג הלכשה לע קודה ירוביצ חוקיפ תלעב תכרעמ םגש 

,ת"תו> תוידועייה תוטיסרבינואה וסייגש תומורתה ףקיהמ רשע־דחא יפ לודג ףקיהב תומורת סייגל 

שולש וסייגש םיטנרוטקוד־טסופו םיטנרוטקודל תוגלמה רפסמ ,ךכל המודב .(72-71 ,ב1997 

תוידועייה תוטיסרבינואה וסייגש תוגלמה רפסממ העברא יפ לודג היה תויתיליעה תוטיסרבינואה 

.<117 ,ג1997 ,ת"תוו 

לש ןורחאה המרתהה עסמל הרושק תויתיליעה תוטיסרבינואל הז לופכ רסמ השיחממה הדוזיפא 

הטיסרבינואה" תימשרה תרתוכב הכז הז עסמ .םינש שמחו םיעבש הל תאלמב תירבעה הטיסרבינואה 

המרתהה עסמ לש הז יוניכ .תירבעה הטיסרבינואה לש הכרד תישארל תרוכזתכ ,"ידוהיה םעה לש 

תירבעה הטיסרבינואה לש "התודרחתה"ב הדקמתהש ,ץראה ףסומב תיאנותיע הבתכ ויתובקעב ררג 

תופוצמה תומורתה יכ ונייצש ,םידחא לגס ישנא לש תובוגת הררוע הבתכה .(1997 ,רד־ץיבוביל) 

אל שיא ךא .תודהיה יעדמ םודיקל קר אלו ,הטיסרבינואב םינוש םינוכמו םיעדמ םודיקל תונווכמ 

,"ידוהיה םעה לש הטיסרבינואה" םודיקל דעוימכ המרתהה עסמ לש ויוניכ םצע יכ ותעדב הלעה 

ררועמ ,לארשיב תוירוביצ תוטיסרבינוא המכ ןיבמ תחא קר םויכ הניה תירבעה הטיסרבינואהשכ 

.ליעל טרופמכ ,בחרה רוביצה ברקב תונבה־יא םורגל יושעו ,ההימת תוחפה לכל 
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תכרעמ לש "ינשה דבור"כ ץראב תוללכמה לש תיתילונומה הסיפתה םצע ,ןכ לע רתי 

תוטיסרבינואה לש תימשרה תיתילונומה הסיפתהש םשכ ,תקדצומ הניא ההובגה הלכשהה 

Brint <fe Karabel,) תירבה־תוצראב תויתליהקה תוללכמה לע םירקחמ .תקדצומ הניא 

 1994 ,1989; Dougherty) תורחת םג ומכ ,הלא תוללכמ ןיב הבר תונוש תמייק יכ וארה

"ינשה דבורה" תרגסמב םיללכנה םיימדקאה תודסומה ,ךכל המודב .ןהיניב תידסומ־ןיב 

תוללכמ ,ת"תוה ידי־לע תובצקותמה תוירוביצ תוללכמ :םינווגמו םינוש םניה ץראב 

.תורז תוטיסרבינוא לש תוימדקא תוחולשו הארוהל תוללכמ ,תוירוזיא תוללכמ ,תויטרפ 

תעכ אצמנה ,רקחמ תרגסמב .ינגומוה יפוא ילעב תודסומב רבודמש חינהל ןכ םא השק 

תודסומה יגוס ןיב תונושה לע דומעל ןויסינ ךרענ ,(1998 ,בגויו ןולייא) עוציב יבלשב 

תועינהה תניחבמ םינוש םידימלת םיכשומ םינווגמה םיימדקאה תודסומה יגוס םאה :וללה 

ינגומוה "דבור"ב ןכא רבודמש וא ,םהלש הקוסעתהו הלכשהה תופיאשו ההובג הלכשהל 

לש הלאמ םיתוחפ םיידומיל םיגשיה ילעבו רתוי ךומנ יתרבח עקרמ םידימלת וילא ךשומה 
?תוטיסרבינואה ידימלת 

דבורכ - םייאטיסרבינוא־ץוחה םיימדקאה תודסומל סחיב תויפולחה תוסיפתל 
םידימלת ירזגמ לש םהיכרוצ לע םינועה םינוש םיגוסמ תודסומ לש לולכמכ וא יתילונומ 

הלכשהה תכרעמ לש החותיפ תוינידמ לע תובושח תוכלשה תויהל תויושע - םינווגמ 

לש םתחיתפ תא רשפאל הנורחאל הטילחה ,ת"תוה תמזויב ,ג"למה ,המגודל .ההובגה 

,תוללכמב שכרייש ,"דמלנ" ינש ראות ןיב הנחבה ךות ,תוללכמב ינשה ראותה ידומיל 

תודגנתה ללגב םייתניב הבכועש ,וז הטלחה .תוטיסרבינואה לש "ירקחמ"ה ינשה ראותל 

ימדקא לגס וחתיפ ןקלחש ,תוללכמה ברקב הבורמ הכימתב םג הכוז הניא ,תוטיסרבינואה 

ךשמה תא ,ןבומכ ,תגציימ "ירקחמ"ל "דמלנ" ראות ןיב הנחבהה .רקחמב םג קסועה 

לש ןדוביר ךילהתב התישארש ,ההובגה הלכשהה תכרעמ לש תידובירה הסיפתה 

קר הקדצה שי וז הסיפתל .תוללכמה לש תיתילונומה ןתסיפתב הכשמהו תוטיסרבינואה 

לבקתהל םילוכי םניאש םידימלת ,הנושארבו שארב ,תותרשמ ןכא תונושה תוללכמה םא 

הפולח םיווהמ תוללכמ לש םינוש םיגוסש רבתסי םא ךא ;תוטיסרבינואב םידומילל 

ןמ היהיש ןכתיי ,םידומילה תורטמ לש הנוש תישיא הסיפת ילעב םידימלתל תימדקא 

וז השיג .ההובג הלכשה לש תוכרעמ תוחתפתהל סחיב "תונושה תשיג" תא ץמאל יוארה 

שיש חרכהב חינהל ילבמ ,םיימדקא תודסומ לש םינוש םיגוס ןיב יקפואה לודיבב הריכמ 

איה וז הסיפת לש תוירשפאה תונקסמה תחא .ידובירה ןבומב תיכנא הניחבמ םתוא גווסל 

רתוי תויפיצפס תורדגה ןתמ ךות ,רקחמב םיוולמה ינש ראות ידומיל תוללכמב חתפל 
.הלא תורגסמב םישכרנה םיראתל 

תורוקמ 

לע םהיתוכלשהו םייפוא :הובגה ךוניחה תכרעמב םייוניש" .(1998)'א ,בגויו 'ח ,ןולייא 

,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ :םילשורי ."רקחמ תעצה - תילארשיה הרבחה 

.ישארה ןעדמה תכשל 

:ךותב ."לוהינו ןוויג ,לודיג לש תומליד :לארשיב תואטיסרבינוא" .<1985> 'י ,דוד ןב 

תכרעמה :הווהתמ הרבחב ךוניח ,(םיכרוע) רקוצ 'דו ןומרכ 'א ,ןמרקא 'ו 
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דחואמה ץוביקה :םילשוריו ביבא־לת .(562-527 'ע ,ןושאר ךרכ) תילארשיה 

.ריל ןו דסומו 

.<5>ול ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומה .(1985) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 
.םילשורי 

.<6>טל ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומה .(1988) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 
.םילשורי 

.(8)אמ ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומה .(1990) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 
.םילשורי 

םיטנדוטס לש םירוגמ זוחמו תויפרגומד תונוכת .(1993) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.(209 ,תוברתו ךוניח לש הקיטסיטטסל םינולע תרדס)ן"שת - תואטיסרבינואב 
.םילשורי 

םיטנדוטס לש םירוגמ זוחמו תויפרגומד תונוכת .(1995) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.(229 ,תוברתו ךוניח לש הקיטסיטטסל םינולע תרדס) ג"נשת - תואטיסרבינואב 
.םילשורי 

םירחא תודסומבו תואטיסרבינואב םיטנדוטס .(1996) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

,הנורחאל ומלשוהש םירקסמ םייטסיטטס םיאצממ טקל) ה"נשת - ההובג הלכשהל 
.םילשורי .(12 

םירחא תודסומבו תואטיסרבינואב םיטנדוטס .<א1997> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

,הנורחאל ומלשוהש םירקסמ םייטסיטטס םיאצממ טקל)ו"נשת - ההובג הלכשהל 
.םילשורי .(11 

םיטנדוטס ,ןושאר ראות ידומילל םידמעומ .<ב1997> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

םירוגמ רוזאו תויפרגומד תונוכת :ו"נשת-ד"נשת ,תואטיסרבינואב םיראת ילבקמו 
.םילשורי .(1068 םוסרפ) 

תודסומהמו תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ .(1998) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

ומלשוהש םירקסמ םייטסיטטס םיאצממ טקל)ז"נשת - ההובג הלכשהל םירחאה 

.םילשורי .(38 ,הנורחאל 

."לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ בחרות" .(1991)(בוצקתלו ןונכתל הדעווה) ת"תו 

.ההובג הלכשהל הצעומה :םילשורי .1 ,2 ,ןועידי 

.6-5 ,9 ,ןועידי ."ישילשה ףלאה תארקל לארשיב ההובגה הלכשהה" .<א1997) ת"תו 
.ההובג הלכשהל הצעומה :םילשורי 

הצעומה :םילשורי .1996-1995 ,ו"נשת - 23 'סמ יתנש ןובשחו ןיד .<ב1997) ת"תו 
.ההובג הלכשהל 

ח"וד :תויוחתפתהו תומגמ - לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ .<ג1997) ת"תו 

.ההובג הלכשהל הצעומה :םילשורי .(ץיבוקשרה 'ש תכירעב) 1997 יטסיטטס 

הצעומה :םילשורי .1997-1996 ,ז"נשת ־ 24 'סמ יתנש ןובשחו ןיד .(1998) ת"תו 
.ההובג הלכשהל 

,םייפלא ."תונורכז - ביבא־לת תטיסרבינוא לש םינושארה הימי לע" .(1995)'צ ,ץבעי 

 11, 128-101.

.11-7,4 ,הימדקא ."האבה האמה" .(1998)'ג ,ןויצבל 

.רבמבונב 7 ,ץראה ףסומ ."םיפוצה רה לע תדרוי הניכשה" .(1997)'ש ,רד־ץיבוביל 
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,הוודא זכרמ :ביבא־לת .לארשיב ההובג הלכשה .(1997)'ב ,יקסריבסו 'ש ,יקסריבס 

.8 ,ןויווש לע עדימ 

.רבוטקואב 1 ,ץראה ."רבדמב ארוק לוק" .(1997)'א ,ןיזק 

.סנגאמ :םילשורי .הקיטילופו תד ,הימדקא :ןליא־רב .(1998)'מ ,ןיילק 

תיירק ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא .םילאוטקלטניאהו ןוירוג־ןב .(1988) 'מ ,ןרק 

.רקוב־הדש 

 Ben-David, J. (1972). Trends in American Higher Education. Chicago:
 University of Chicago Press.

 Brint, S. and Karabel, J. (1989). The Diverted Dream: Community Colleges and

 the Promise of Educational Opportunity in America, 1900-1985. New

 York: Oxford University Press.

 Dougherty, K.J. (1994). The Contradictory College: The Conflicting Origins,

 Outcomes, and Future of the Community College. Albany: State
 University of New York Press.

 Dror, Y. (1996). "The Early Years of the Hebrew Technion in Haifa During the

 British Mandate (1924-1948), and of the University of Haifa (1963-1981)

 in the State of Israel: A Community Dilemmas Approach to Higher
 Education". History of Universities, 14, 265-297.

 Farnum, R. (1989). "The American Upper-Class and Higher Education, 1880

 1970". In H. Bershady (ed.), Social Class and Democratic Leadership

 (pp. 69-94). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

 Farnum, R. (1990). "Prestige in the Ivy League: Democratization and

 Discrimination at Penn and Columbia, 1890-1970". In P.W. Kingston and
 L.S. Lewis (eds.), The High-Status Track: Studies of Elite Schools and
 Stratification (pp. 75-103). Albany: State University of New York Press.

 Farnum, R. (1997). "Elite College Discrimination and the Limits of Conflict

 Theory". Harvard Educational Review, 67, 507-530.

 Guri-Rosenblit, S. (1993). "Trends of Diversification and Expansion in Israeli

 Higher Education". Higher Education, 25, 457^472.

 Guri-Rosenblit, S. (1996). "Trends in Access to Israeli Higher Education, 1981

 1996: From a Privilege to a Right". European Journal of Education, 3,
 321-340.

 Hearn, J.C. (1990). "A Pathway to Attendance at Elite Colleges". In P.W.

 Kingston and L.S. Lewis (eds.), The High-Status Track: Studies of Elite

 Schools and Stratification (pp. 121-145). Albany: State University of
 New York Press.

 Huisman, J. (1995). Differentiation, Diversity and Dependency in Higher
 Education. Utrecht: Lemma.

 Iram, Y. (1990). "Central Regulation versus Institutional Autonomy: Reforms

 in the Israeli Higher Education System". Higher Education Policy, 3,
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 9-14.

 Iram, Y. (1995). "Changing Perceptions of State-University Relationships: The

 Israeli Case (1950-1990)". In J.E. Mauch and P.L.W. Sabloff (eds.),

 Reform and Change in Higher Education (pp. 23-50). New York: Garland.

 Jones, D.R. (1988). The Origins of Civic Universities. London: Routledge.

 Karabel, J. (1984). "Status-Group Struggle, Organizational Interests, and the

 Limits of Institutional Autonomy: The Transformation of Harvard, Yale,

 and Princeton, 1918-1940". Theory and Society, 13, 1—40.

 Kingston, P.W. and Smart, J.C. (1990). "The Economic Pay-Off of Prestigious

 Colleges". In P.W. Kingston and L.S. Lewis (eds.), The High-Status

 Track: Studies of Elite Schools and Stratification (pp. 147-174). Albany:

 State University of New York Press.

 Meek, V.L., Goedegeburre, L., Kivinen, O. and Rinne, R. (eds.) (1996). The

 Mockers and Mocked: Comparative Perspectives on Differentiation,

 Convergence and Diversity in Higher Education. New York: Pergamon,
 for the IAU Press.

 Teichler, U. (1988). Changing Patterns of the Higher Education System: The

 Experience of Three Decades. London: Jessica Kingsley.

 Valimaa, J. (1999). "Managing a Diverse System of Higher Education". In

 M. Henkel and B. Little (eds.), Changing Relationships between Higher
 Education and the State (pp. 23-41). London and Philadelphia: Jessica
 Kingsley.
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לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תוינבמ תורומת 

ןיבל יטרפה רזגמה ןיב ןילמוג־יסחי :םיעשתה תונשב 
ירוביצה רזגמה 

**םחנמ הליגו *שודק קירדרפ 

אובמ 

תליחת דע .ינבמ יוניש ךילהת לש ומוציעב תאצמנ לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ 

םייאטיסרבינואה תודסומה ידי־לע קר טעמכ םיימדקא םיראת וקנעוה םיעשתה תונש 
ההובג הלכשהל תושדח תורגסמ לועפל ולחה םיעשתה תונש תליחתמ .םיילארשיה 

המכ ,ךכ תובקעב .לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמב גוצייב הכ דע וכז אלש םיסופיטמ 

םידמולה רפסמב תרכינ תובחרתה הלח ןכו ,הז דצל הז התע םילעופ ההובג הלכשה ירזגמ 

.םיימדקא םיראתל 

תורגסמה לש תונווגתהה ךילהת לש ובוציעב םיפתתשמה םימרוגב קסועה רקחמה 

קושל ותקיזבו ההובגה הלכשהה תוטשפתה לע הז ךילהת לש ויתוכלשהב ,הובג ךוניחל 

.הלא תויגוס לש םייזכרמ םיטביה ריאהלו ןוחבל הסנת וז הדובע .ותישארב יוצמ הדובעה 

ההובג הלכשהל הצעומהו תוברתהו ךוניחה דרשמ וגיצה 1993 רבמצד שדוחב 

:ךכ הב רמאנש תוללכמ חותיפל בא־תינכות 

ההובג הלכשהל הצעומהו בוצקתלו ןונכתל הדעוה תוינידמ תרגסמב 

1990 זאמ תכרעמה הבחרתה ,ןושארה ראותה ידומיל ןוויגו הבחרהל 

,תובורקה םינשב .תומייקה תואטיסרבינואב םבור ,םיטנדוטס 25,000־כב 

הנמקות ,תוירקחמה תואטיסרבינואה לש תלוביקה רשוכ יוצימ םות םע 

ימוחתב תועוצקמה ןווגמ תא ופיקי הלא תוללכמ .ןושאר ראותל תוללכמ 

דע הנטלקת רשא ,םיקיודמה םיעדמהמ קלחו הסדנהה ,הרבחהו חורה 

תורגסמ חותיפל בא־תינכות) .םיפסונ םיטנדוטס 20,000־כ האמה ףוס 

(21.12.1993 ,ההובג הלכשהל הצעומה לש 206 ךמסמ ,תוימדקא 

- יכ העבקו באה־תינכותה תא לארשי תלשממ הצמיא 3964 'סמ הטלחהב 

עצומה תומוקמה ךס לדגי ,2000 תנש דע יכ איה הלשממה תוינידמ 

לכל רשפאיש ךכ ,ךוניחה תכרעמ לש םירגובל ההובגה הלכשהה תכרעמב 

,תוללכמבו תואטיסרבינואב םינושאר םיראתל םיהובג םידומיל שרוד 

,םייניש תאופר ,האופר ןוגכ (ההובג םתולע רשא) םירופס תועוצקמ טעמל 

(א ףיעס ,28.9.94 ,3964 'סמ לארשי תלשממ תטלחה) ...הירנירטו 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל תינכותה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו תירוביצ תוינידמל תינכותה ** 
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הנוויג תקמעה ךילהתב תופסונ תויוחתפתה יתש ולח באה־תינכותב עצומל ליבקמב 

:הובגה ךוניחה תכרעמ לש 

תויביצקת־ץוח תוללכמ :םיימדקא תודסומ לש ףסונ סופיט לש ותוליעפ הרתוה .1 

םיימדקא םיראת קינעהל וכמסויו ורכוי ןה ותרגסמבש ,היצזימדקא ךילהת ורבעיש 

,יקסנלוו) תירוביצ תיביצקת הכימתמ ונהיי אל ךא ההובג הלכשהל הצעומה ידי־לע 

 1996).

דדועל שי" יכ עבקנו ,לארשיב ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולש תחיתפ הרתוה .2 

וקינעי אל ןהש - םיאנת ינשב תאזו ץראב תורז תואטיסרבינוא לש תוחולש תמקה 

םידומיל תרגסמ התוא תא וקינעיש ,ןכו ,ןצרא לש ראות אלא לארשיב רכומ ראות 

.(1994 ,ןייטשניבור)"םאה תרגסמ הקינעמש ,ראות ותואו 

םיעשתה תונש ךלהמב ההובגה הלכשהה תכרעמל ופסונ הלא תויוחתפתה תובקעב 

,הובג ךוניחל תודסומל וכפהנו םיינוכית־לע תודסומכ ןכל םדוק ולעפ םקלחש תודסומ 

ףסונ ,םויכ תונמנ וז תכרעמ םע .הובג ךוניחל םישדח תודסומכ הליחתכלמ ומקוה םקלחו 

תוללכמ :B.ed ראות תוקינעמה םירומ תרשכהל תוללכמ :תוקיתווה תוטיסרבינואה לע 

ןקלחו ,ןתוירחאב תולעופו ץראב תוטיסרבינוא לש תוחולשב תולעופ ןקלחש ,תוירוזיא 

ראות תוקינעמה תויגולונכט תוללכמ ןכו ;תויאמצע תוללכמל תונורחאה םינשב וכפהנ 

 B.tech. תוללכמ וחתפנ ןכ־ומכ .ירוביצה ביצקתה ידי־לע תוכמתנ וללה תוללכמה לכ

ידי־לע ןהיראות רושיא לש םינוש םיבלשב תויוצמש תויטרפ תוללכמ ־ תויביצקת־ץוח 

:תודסומ לש םישדח םיסופיט ינש םג ופסונ תונורחאה םינשב .ההובג הלכשהל הצעומה 

קוחרמ־םידומיל לש תוינכות םימייקמה תודסומו ,ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולש 

:ןלהל וארקיי םיסופיטה ינש)(הובג ךוניח אוביי) ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש ןמעטמ 

הובג ךוניח תודסומ ברקב הספתנ לארשיל הובג ךוניח לש אובייה תרתה .(ל"וח־תוחולש 

,היסורמו הקירפא־םורדמ םג ךא תירבה־תוצראמו הינטירבמ רקיעב ,ץראל־ץוחמ 

יכ תנעוט ןוטס ,המגודל ,הינטירבל סחיב .תוחולש ץראב וחתפ םהו ,תיקסע תונמדזהכ 

ןהיבאשמ םוצמצ םע תודדומתהל םייטירב ההובג הלכשה תודסומ וצמיאש םיכרדה תחא 

,"off-shore" ךוניח יתוריש תמקה התיה םינומשה תונש ףוס לש המרופרה תובקעב 

Stone,) הינטירבל ץוחמ לא תויטירב םידומיל תוינכות לש יקסע סיסב לע אוציי ,ונייהד 

 267 ,1998).

תישארמ רתויב ץאומ תובחרתה ךילהת רבע לארשיב ל"וח־תוחולש רזגמ לש ופקיה 

תוחולשה לש קיודמה ןרפסמל סחיב םיימשר םינותנ ןיאש יפ־לע־ףא .םיעשתה תונש 

ההובג הלכשהל הצעומה לש חוויד יפ־לע העפותה ףקיה לע דומלל ןתינ ,ץראב תולעופה 

.המעטמ ןתוליעפל רתיה ולביקש תוחולש שמחו םישולש ץראב ולעפ ויפלש ,1998 ינוימ 

1.עבראו םישימחב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי־לע ןרפסמ ךרעוה 1999 תנשב 

ידי־לע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלל הרסמנש ,תוחולש עבראו םישימח לש המישר סיסב לע 

ויפלש ,ט"נשת תנשל ינושאר רקס הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הכרע ,בוצקתלו ןונכתל הדעווה 

םישילש ינש - םידימלת השימחו םישולש תואמ שש ףלא רשע־הנומש ודמל תוחולש שמחו םירשעב 

,ךוניח ודמל 23"/» ,םיקסע להנמ ודמל םהמ 60"/» .ינש ראותל שילשו ןושאר ראותל ודמל םהמ 

.חורה יעדמו הרבחה יעדמ ,תויונמוא ,םיטפשמ ,תולכירדאו הסדנה ודמל םירתונהו 
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םקלחב ,תודסומ המכל סחיב םינותנ 1999 תנש ךלהמב ופסאנ יחכונה רקחמה ךרוצל 

הלא םיפוגמ קלחש רחאמ) ךרע־תוריינל הסרובל תועדוה :םינוש עדימ תורוקממ ,םילודג 

ורשואש םיראתל תושקבה רפסמ לע םינותנ ,םירקוחל םיימצע םיחוויד ,(הסרובב וקפנוה 

עדימו תונותיעב תודסומה םעטמ םימוסרפ ,ץראל־ץוחמ םיראת תכרעהל הכשלה ידי־לע 

רפסמ לש הריהמה החימצה לע םידמלמ הלא םינותנ .תרושקתה יעצמאב עיפוהש רחא 
:ל"וח־תוחולשב םידמולה 

םיטנדוטס םייתאמו ףלאכ ודמל Edinburghs Hariot-Watt תטיסרבינוא לש החולשב . 1 
.2000 תנש תישארב 

ראוניב םיטנדוטס תואמ שמחו םיפלא תעברא ודמל Derby תטיסרבינוא לש החולשב .2 

תועידי) םידימלת םיפלא תששכ לע הטיסרבינואה החוויד 1999 ינויב ;1999 

םידימלת םייתאמו םיפלא תעבש לע החוויד איה 1999 טסוגואבו ;(18.6.99 ,תונורחא 

.(ימוסרפ רודמ ,20.8.99 ,בירעמ) 

היווטל תטיסרבינוא תא תללוכה ,"מ"עב םודומ" תרבח ידי־לע תוגצוימה תוחולשב .3 

ראותל ודמל םהמ 70"/0־כ ,םידימלת םיפלא תששכ 1999 רבמצדב ודמל ,אסינויו 

הנווכהו ץועיי .יא.סא.יא תרבח לש חוויד) ץראה יבחרב םיפינס םישימחכב ןושאר 

.(הסרובל מ"עב 

םיאטבתמ םהש יפכ ,דחוימב םיפלאמ הלא תודסומ לש םירגובה רפסמ רבדב םינותנה 

דרשמב ץדאל־ץוזומ תומולפידו םיראת תכרעהל הכשלב וקפנוהש םיראתל םירושיאב 

תואמ שולשו םיפלא תעבראכ לכה ךסב וקפנוה 1999 תנשב .(2000 ,הירא רוג) ךוניחה 

תואמ שמחו םייפלאכ וקפנוה 1998 תנשב .ל"וח־תוחולשב ושכרנש םיראתל םירושיא 

ןוטגנילרב תחולש תובצינ 1999 תנשל ןהירגוב רפסמב תוטלובה תוחולשה ןיב .םיראת 

ףלאל בורק םע דייסרבמה תטיסרבינוא לש החולשה ,םירושיא ףלאל בורק םע 'גלוק 
,םירושיא תואמ שמחכ םע ילאוו סמייט תטיסרבינוא לש החולשה ,םירושיא םייתאמו 

.םירושיא םישימחו תואמ הנומשכ םע יברד תטיסרבינוא לש החולשהו 

תוינכותכ וא תוחולשב םילעופה הובג ךוניחל תודסומב רקיעב קוסעי יחכונה רקחמה 

ןתוהמב תועגונה תונעט המכ ןחביו ,ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש קוחרמ־הדימל לש 

.הובגה ךוניחה רזגמב הנורחאל וללוחתהש תורומתה לש ןייפואבו 

הרדסה ירטשמ לש םינוש םיסופיט ןיב ןיחבהל ןתינ יכ איה ןחביתש הנושארה הנעטה 

 (regulatory regime) איה ןחביתש היינשה הנעטה .םינשה ךרואל לארשיב הובגה ךוניחב

ורצונ םהמ האצותכש ,היצלוגר־הרו היצלוגר־הד יכילהת וללוחתה םיעשתה תונשב יכ 

הלכשהה תכרעמ לש םינוש םירזגמב תינמז־וב םימייקתמה םינוש הרדסה ירטשמ המכ 

ןפוא דחוימבו ,ירוביצה רזגמב םיגוהנה רכשה ירדסה יכ איה תישילש הנעט .ההובגה 

לש דחא סופיט לש ותחימצ דודיעב יזכרמ דיקפת ואלימ ,םיימדקא םיראת לע לומגתה 

.היצלוגר־הדה תובקעב הרשפאתה ותוליעפש - ל"וח־תוחולש ־ ההובג הלכשה תודסומ 

תוכלשה תויהל תויושע ירוביצה רזגמב רכשה ירדסה לש םייפואל יכ איה תיעיבר הנעט 

.ההובג הלכשה תודסומ לש הז סופיט לש ימדקאה ודוקפת ןפוא לע םג 

ןילמוגה־תוקיזבו הובגה ךוניחה תכרעמב ולחש תורומתה תניחבב ןכ־לע קסוע רקחמה 

תנמ־לע .הז קוש ךותב ירוביצה רזגמה דחוימבו הדובעה קוש ןיבל הלא םייוניש ןיב 

תושיג הליחת רקחמה גיצי ,תואנ רשקהב רקחמה יאצממ תאו תונעטה תא איבהל 
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לש הרדסהה ירטשמ וגצוי הז עקר לע .םינוש הרדסה ירטשמ תרדגהב ועייסיש תויטרואית 

םינושה הרדסהה ירטשמ לש םתחימצ ןחביתו ,םינשה ךרואל לארשיב הובגה ךוניחה 

.םיעשתה תונשמ ההובגה הלכשהה תכרעמ לש םינושה םירזגמב םימייקתמה 

:תוינידמ ירטשמ ןיב םירבעמ תנבהל תושיג 
היצלוגר־הדו היצלוגר 

 Moran <fe Wood תא םירידסמה םיללכה התועצמאבש תוליעפ"כ היצלוגר םירידגמ

Moran Wood)., 1993, 17) "םימשוימו םיעבקנ םיתורישו םירצומ לש ןיפילחה 
.הפוריאב רשאמ רתוי םדקומ תירבה־תוצראב הרדסה ירטשמ וחתפתה ירוטסיה ךילהתכ 

םיבחרנ םימוחת לש היצלוגרלו הרדסהל םיכרד חותיפב ךרוצ רצונ תירבה־תוצראב 

לש הקפסהבו רוצייב לשממה לש תיסחי תטעומה הרישיה תוברועמה לש אצוי־לעופכ 

ןויסינה ,תירבה־תוצראל האוושהב ,הפוריאב יכ ןעוט (Majone (1990 .םירצומו םיתוריש 

םירישיו םיבחרנ תוברעתה יסופד וצמיא הפוריא תולשממש ינפמ רתוי לבגומ יביטלוגרה 

םירושעב הפוריאל הרדח קושה תייגולואידיא .(dirigisme) יזוכיר ןונכתו המאלה לש 

םוצמצו הטרפה לש ןדיעב םג םיירוביצ םיסרטניא חיטבהל ךרוצב הרכהה םע .םינורחאה 

תויגוסב ןוידה הלע ,(Majone, 1997) הנידמה ידי־לע םיתוריש לש הרישיה הקפסהה 

הנידמה" לש התווהתהל םיאנתה ורצונ ךכבו ,הפוריא תונידמב םויה־רדסל היצלוגרה 

הנידמה לש "dirigisme"^ לש ומוקמ תא תספותש (regulatory state) "הרידסמה 
 (1994 ,Majone).

םיאטבמו ,םינושה קשמה יפנע לש םתוליעפ תא םימחותו םירידגמ םייביטלוגר םירדסה 

המ :תויזכרמ תולאש יתשב תעגונ היצלוגר .םיפנע םתואב הגוהנה תוינידמה תא ךכב 

קרפל םיעיצמ (Moran <fe Wood (1993 ,םירידסמ המ הלאשה יבגל ?רידסמ ימו םירידסמ 

:תוירקיע תומישמ עבראל היצלוגר תלועפ לכ 

,המגודל ,הובגה ךוניחה קושל הסינכל םיאנת תבצה תועצמאב :קושל הסינכה תרדסה . 1 

וילעש םיאנתה םהמו הובג ךוניחל דסומ חותפל השרומ ימ עובקל תשקבמ הנידמה 

םיינריתמ תויהל םייושע יושיר ינונגנמ .ותלועפל ןוישר לבקל תנמ־לע םהב דומעל 

םניה קושל הסינכה לע הלבגהה תדימ תא םיעבוקה םימרוגה .רתויב םיליבגמ וא דואמ 

םייזכרמ ןונכתבו תוברעתהב ךרוצה תדימ רבדב תויתנידמ תורוסמ :םיללוכו ,םינווגמ 

 (1985 ,.Atkinson <fc Coleman, 1989; Skocpol et al); םרטניאה־תוצובק לש ןחוכ

Coleman, 1993; Smith, 1993; Yishai, 1992;) הרדסהה ךילהתב תוברועמה 

 1987 ,Laumann 8c Knoke); הסינכה) םמצע קוסיעה ימוחת לש םינייפאמהו

.(תורחא תויספורפל הסינכה רשאמ רתוי תחקופמ תויהל היושע תומיוסמ תויספורפל 

ךורכה ןוכיסה תא רעזמל תגמ־לע קושל הסינכה לע חקפל שקבל היושע הנידמה 

הנידמה עבתית םניגבש םיקזנ םורגל הלולעש ,יעוצקמ־יתלב דסומ לש ותוליעפב 

רוביצל עדימ קפס לש דיקפת אלממ הנידמה לש המעטמ ןוישר ,הרקמ לכב .תופשל 

.םישרומ תודסומ ידי־לע םיקנעומה םיראתה לש םייוושו םידומילה תוכיא תודוא־לע 

יוטיב ידיל אובל תולוכי תורחתה תלבגה לש תויביטלוגר תולועפ :תורחתה תרדסה .2 

תנמ־לע םיתוריש יקפסלו םינרציל םיעבקנש םיאנתבו תומרונב ,םייתא םידוקב 
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דסומש דומיל תועש לש ילמינימ רפסמ תעיבק ןוגכ) תנגוה היהת םהיניב תורחתהש 

.(ראות תלבק ךרוצל וידימלתל קפסל בייח הובג ךוניחל 

םינהנ ןהמש ,תוישיא תולעות וכותב בלשמ "הובג ךוניח" רצומה :קושה הנבמ תרדסה .3 

לש ןהיכרוצ תא תרשל תויושעש תוירוביצ־תויתרבח תולעותו ,םירישיה וינכרצ 

ונוגראב ברעתהל תויושע תונידמ .(Levin, 1987, Nevzer, 1998) הליהקהו הנידמה 

תא ,םינושה תודסומה לש םלדוג תא ,המגודל ,עובקלו הובגה ךוניחה קוש לש 

םרוזיפ תאו קפסל םיאשר םהש םיתורישה יגוס תא ,תרשל םיכירצ םהש תויסולכואה 

רצומה תכירצמ תוירוביצ־תויתרבח תולעות קיפהל תנמ־לע ,הירפירפל זכרמה ןיב 

."הובג ךוניח" 

,הובג ךוניחל תודסומה לש ביצקתה רוקמ רבדב העיבק :םולשתהו ןומימה תרדסה .4 

הבוג ,רקחמל הארוה ןיב האצקהה ןפוא ,םינושה םינמוממה תודסומה ןיב ותקולח ןפוא 
.המודכו דומילה רכש 

םירצומה יגוס לכ לע לח הלא תומישמ יולימ ,(Moran 81 Wood (1993 לש םדידל 

.םייטרפ םירצומ םהש ןיבו םיירוביצ םירצומ םהש ןיב ,םיתורישהו 

יולימב קושה לש וקלח המו הנידמה לש הקלח המ וא ,רידסמ ימ הלאשה יבגל 

םירדסה יגוס השולשמ םירזגנה ,םיירשפא םירדסה לש ןווגמ םייק ,וללה תומישמה 

:(היצלוגר ירטשמ) הרדסה ירטשמ ךשמהב םתוא הנכנש היצלוגר לש םייסיסב 

independent self - תיאמצעו תימצע היצלוגר לש רדסה וניה ןושארה יסיסבה רדסהה . 1 

 regulation - דציכ יאמצע ןפואב םיעבוק םיוסמ תוריש תקפסהב םיברועמה ויפלש

תא דיקפמ הזכ רדסה .ל"נה תומישמה עברא תא השעמל םירידסמו ,תורישה קפוסי 

.םיירטנולוו םיפוג ידיב וא תויטרפ םיידיב תמיוסמ תיקשמ תוליעפ לש התרדסה 

state-sanctioned - הנידמה ידי־לע תחקופמ ךא תימצע היצלוגר אוה ינשה רדסהה .2 

 self-regulation. ויפלש ,יטסיטרופרוק רדסהכ תורפסב רכומ היצלוגר לש הז רדסה

ןהיפ־לעש תויביטלוגרה תומרונה תא חתפל תוכמסה תא םיוסמ ףוגל הקינעמ הנידמה 

.(Boddewyn, 1985)להנתהל ךירצ רזגמה 

ןונגנמה תועצמאב ,הנידמה .direct state regulation - הנידמה לש הרישי היצלוגר .3 

.ןמושיי לע תחקפמו תויביטלוגר תונקת הניקתמ ,וידבועו ירוביצה 

םינושה הרדסהה ירטשמ לש םתורצוויהל םימרוגב תקסועה תורפסהמ לודג קלח 

םמויקב הנידמה לש תיביטלוגרה התוברועמב תוציחנה תא ךרוכ תויברעמה תויטרקומדב 

Weimer 8c Vining, 1992; Kay 8c Vickers,)ןקתל הרומא איה םתואש קוש ילשכ לש 

 1994 ,1990; Breyer). התוהמב תיטילופ ,דניה היצלוגרש רחאמש םיסרוגה שי םלוא,

.קוש ילשכ ןוקיתל תנווכמ דימת הניא היצלוגר לש תויגוסב תולשממ לש ןתוברועמ 

הנידמה לש התוברועמש ךכ לע העיבצמ ךוניחה תוינידמב תקסועה תורפסה ,המגודל 

םהלש הינומגהה תא רמשל הרבחב תומיוסמ תוצובקל רשפאל הלוכי ךוניחה תוינידמב 

טיבש> הנממ םיעבונה םיהובגה םירזחהה תאו הלכשהה תכרעמ לש םיהובגה םיבלשב 

;Bowles 8c Gintis, 1976 ;1992 ,ןולייא ;1992 ,אריפשו בגוי ;1992 ,סוארקו 
 1977 ,Bourdieu).

לש ןפקיה םוצמצ םרקיעש םייוניש לש הבחר תשק ןויפאל שמשמ היצלוגר־הד גשומה 
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הקדצהה .(1997 ,ץ"כב טטוצמ ;de Alessi, 1987) םיוסמ ףנעב תוירוביצ תונקת 
לש ותוליעפ תא הליקמ היצלוגר־הד יכ איה וז ןיעמ תוינידמ לש התגהנהל תלבוקמה 

.ותוליעיב םיעגופה םייתקוחו םייטרקורויב םילושכממ ררחתשהל ול תרשפאמו קושה 

לע תולטונ תולשממשכ .ריחמ שי ילכלכה קשמב תולשממ לש ןתוליעפל ,וז הסיפת יפ־לע 

היצזיטרקורויבה ינייפאמ תא הז ךילהת ךותל תואיבמ ןה קוש ילשכב לפטל ןמצע 

Weimer <fe) הלשממ ילשכל רוקמ םיווהמהו ןתוליעפל םייטנרהניאה היצזיטילופהו 

 1997 ,Vining, 1992; Majone). ילשכש םיישקה תא םצמצל הרומא היצלוגר־הד

הידיקפת תוצווכתהב ,הנידמה תגיסנב הכורככ הרואכל תספתנ איהו ,םיליטמ הלשממה 

 (1999 ,.Feigenbaum et ai) קושה ידי־לע םתפלחהבו.

ידיקפת תוצווכתהב םיכורכ םניא היצלוגר־הד יכילהת ,םירקוחה םיסרוג ,השעמל ךא 

ררוב ןיעמל םיתורישו םירצומ לש תינרצימ תכפהנ הנידמה .םתונתשהב אלא ,הנידמה 

קחשמ־יללכ יפ־לע וקחשי םיילכלכה םינקחשה יכ חיטבהל ודיקפתש ,(umpire) טפושו 

תודסומ תריציב םירקמה בורב הוולמ היצלוגר־הד ,ךכיפל .(Majone, 1994) םימכסומ 

לע הרימש חיטבהל םירומאש קחשמה־יללכ תריצי לע םידקפומה םישדח םינונגנמו 

תועצמאב לשממ) "contract government" תורפסב הנוכמ וז העפות .םיירוביצ םיסרטניא 

(regulatory state) "הרידסמה הנידמה" וא (Dominelli Hoogveit, 1996) (םיזוח 

 (1994 ,Majone). םיטרדנטס םיעבוקו םירידגמ םיזוח תועצמאב לשממו הרידסמה הנידמה

תגיסנל םיליבומ םניא םהו ,הז רזגמ ןיבל הנידמה ןיבש םיסחילו יטרפה רזגמה לועפתל 

.(Moran 8c Prosser, 1994) התוקזחתהל אלא ,הנידמה 

וליבוה הטרפהו היצלוגר־הד יכילהת יכ םירקוח ונייצ הובגה ךוניחה םוחתב םג 

(Stone, 1998) ןוטס ."הטרפהה סקודרפ"לו הנידמה לש התוברועמ תוקזחתהל השעמל 

הינטירבב הובגה ךוניחה ןומימ טסוה םיעשתה תונש ךלהמבש יפ־לע־ףא יכ תנעוט 
השעמלו ,הנידמה לש התוברועמ םוצמצל רבדה ליבוה אל ,יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמהמ 

לע רכינ חוקיפ הלשממה השכר ךכל התוולתהש היצלוגרה תועצמאב ןכש ,הרבג ףא איה 

סקודרפ" הינטירבב רצונ ,הירבדל ,ךכ .ותקפסה לעו ונונכת לע ,הובגה ךוניחה תוינידמ 

.הובגה ךוניחה תוינידמ םוחתב "הטרפהה ןדיע 

ךוניחה תכרעמב וגהנוהש תומרופר יתש לש ןבוציע ךילהת תא ןחוב (Carr, 1998) רק 

לע םיעבשה תונשב הגהנוה ־ ירניבה רדסהה - הנושארה המרופרה .הינטירבב הובגה 

ןתובשחתה־רסוחמו תוטיסרבינואה לש ,תיליעה ןדוקפתמ הלשממה לש תחנה־יא עקר 

ינשל הובגה ךוניחה תכרעמ תא הלשממה הלציפ ךכיפל .הלש יתרבחה םויה־רדסב 

ללוכה רתוי ילנויספורפ שדח לולסמו םייקה יאטיסרבינואה לולסמה :םידרפנ םילולסמ 

ביחרהל הנידמה השקיב שדחה לולסמה תועצמאב .(polytechnics) םייגכטילופ תודסומ 

התוא לש יטירבה הובגה ךוניחה לש יתיליעה ויפואב םסרכלו הובגה ךוניחל תושיגנה תא 

הובגה ךוניחה לש ןומימה תוינידמב הנפמ לח םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב .הפוקת 

,הלטוב תוטיסרבינואל םיקנעמה תטיש .תוטיסרבינואה ןיבל הנידמה ןיב םיסחיבו 

הדעונש ,הלכשהה תודסומ ןיבל םינמממה םיפוגה ןיב תיזוח תכרעמ הגהנוה המוקמבו 

שפחל ןדדועל ןכו תוטיסרבינואה לש (accountability) תויחווידה תדימ תא תולעהל 

ליבקמב .םידמולה ירפסמ יפ־לע יקלח ןומימ םג גהנוה 1991 תנשב .םישדח ןומימ תורוקמ 

UFC ןוגכ ,םישדח חוקיפ תודסומ לש הרוש הלא םינש ךלהמב הלשממה הננוכ 

 (Academic Audit Units) AAU'l (University Funding Councils), תעדל ,ודעונש
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תא ריבגהל תינמז־ובו ההובגה הלכשהה תוכיא תא חיטבהל ,(Pritchard, 1994) דר'צירפ 

המרופר הצמוא ,תוהובגה תויולעה בקע ,1992 תנשב םלוא .תודסומה ןיב תויתורחתה 

תוללכמה תא הכפהו ,הינטירבב הובגה ךוניחה לש ולוציפל ץק םישל הדעונש תפסונ 

טלחוה ןמזב־וב .םיאלמ םיימדקא םיראת קינעהל תוכמסומה תוטיסרבינואל תויגולונכטה 

ךותמ ,םידמולה ירפסמ יפ־לע הרבחה יעדמו חורה יעדמ ידימלתל ןומימה םוצמצ לע םג 

־לעה ךוניחב הרשע־עשת דע הרשע־שש יאליגב םידימלתה ירועיש תא תולעהל הרטמ 

.יגולונכטה ינוכית 

ןומימה םוצמצו תירניבה המרופרה לש הלוטיב תובקעב ,(stone (1998 יפ־לע 

אלמל התע הלכיש ,הנידמה לומ לא תוקיתווה תוטיסרבינואה לש ןדמעמ שלחנ ירוביצה 

תורוקמ ןוויג :ריבס־יתלב הכ דע הארנש תוינידמ ןורתפ לש ותלבקב יזכרמ דיקפת 

ףקיה תא החתנב ,(Pritchard, 1994) דר'צירפ םג .ההובג הלכשהל תודסומה לש ןומימה 

התוינידמ תובקעב הינטירבב הובגה ךוניחב הנידמה לש השעמל הכלה התוברעתה 

קוש לש הנווכהה תדימב םוצמצ לכ לח אל יכ האצמ ,וז תוברועמ םוצמצ לש תרהצומה 

.הנידמה ידי־לע התשענש ההובגה הלכשהה 

וללוחתהש הלא ןיבל הינטירבב וללוחתהש תורומתה ןיב ינוש םייקש יפ־לע־ףא 

םוחתב יוניש יכילהת לש םינוש םיטביה ריאהל ידכ יטירבה הרקמה תניחבב שי ,לארשיב 

הנידמה האלימש דיקפתל סחיב תולאש תולוע לארשיב םג .לארשיב הובגה ךוניחה 

ירטשמ לש םייפוא המ .ןורחאה רושעב ההובגה הלכשהה תכרעמב וללוחתהש תורומתב 

ךוניחה תודסומ לש םתסינכ התוול םאה ?לארשיב ההובגה הלכשהה םוחתב הרדסהה 

תחטבהל םינונגנמ ורצונ םאהו ,ןתלועפל תויחנהו תונקת חוסינב ץראל־ץוחמ הובגה 

?(umpire) טפושהו ררובה דיקפת תא המצע לע הנידמה הלטנ הדימ וזיאב ?םתוכיא 

?הטרפהה סקודרפ שחרתהו תיביטלוגרה הנידמה העיפוה םאה ,תורחא םילימב 

לארשיב הובגה ךוניחב היצלוגרה ירטשמ לש םינייפאמה 

לע תדמלמ םינשה ךרואל לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התוחתפתה תניחב 

,שודק) הנוש הרדסה רטשמב תנייפאתמ ןהמ תחא לכש ,תונוש תופוקת עברא לש ןמויק 

דקמתנ ךשמהב .הלא הרדסה ירטשמ תעברא לש םיירקיעה םהיווק וגצוי הליחת .(1999 

תכרעמ לש הרדסהה ינייפאמב ולחש תורומתה תא ןחבנו הנורחאהו תיעיברה הפוקתב 

.לארשיב הובגה ךוניחה לע ןהיתוכלשה תאו ןתורצוויהל םימרוגה תא ,ההובגה הלכשהה 

ןיב ןילמוגה־תקיז רבדב ליעל וגצוהש םינועיטה ונחביי וז הפוקת חותינ תרגסמב 

לש הרקמה רקח תועצמאב ירוביצה הדובעה קוש לש ויפוא ןיבל הובגה ךוניחה תוטשפתה 

.לארשיב רהוסה־יתב תוריש 

תיאמצעו תימצע הרדסה לש רטשמ :הנידמ־םורט ־ הנושארה הפוקתה 

תירבעה הטיסרבינואה :תוטיסרבינוא שולש לארשיב ולעפ הנידמה םוק ינפל 

וללה תודסומה תשולש ןיב .תובוחרב עדמל ןמציו ןוכמו הפיחב ירבעה ןוינכטה ,םילשוריב 

לע ולטנו םייטרפ תודסומכ םמצע תא ולהינ םתשולשו ,הרורב תילנויצקנופ הקולח .דתיה 
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לש תוימדקאה תושירדה תא םתנבה יפל יתוכיא תוריש קפסל תוירחאה תא םמצע 

,ןכ םא .(1985 ,דוד־ןב) בושחו ליעפ קלח לוטיל ושקיב הבוציעבש ,ךרדבש־הנידמה 

.תיאמצעו תימצע הרדסה לש סופד יפ־לע תיאטיסרבינואה תכרעמה הלעפ הפוקת התואב 

לש התמקהל דע הנידמה תמקהמ - 1958-1948 - היינשה הפוקתה 
ןיבל תיאמצעו תימצע הרדסה ןיב קבאמה :ההובג הלכשהל הצעומה 

הנידמה לש הרישי הרדסה 

1958 תנשב ההובג הלכשהל הצעומה לש התמקהל דעו הנידמה תמקה ןמל הפוקתה 

תוינויווש לומ הינומגה לע קבאמה :הזב הז םירוזש ויהש םיירקיע םיקבאמ ינשב הנייפאתה 

הלכשהל תודסומה לש הימונוטואה תדימ לע קבאמהו ,ההובג הלכשהל תודסומה ןיב 

ןתמקהל תולועפ ולהנתה םישימחה תונש תישארב .(1998 ,ןיילק) הנידמל סחיב ההובג 

תא וצמיא הנידמה לש החוכ־יאב .ןליא־רב תטיסרבינואו ביבא־לת תטיסרבינוא לש 

הנידמה ידיב ןיא "המויק לע תקבאנה הלד המוא"כ יכ תירבעה הטיסרבינואה לש התנעט 

לע קבאמה ידכ ךות .(1998 ,ןיילק) םמשל םייואר תודסומ יגש חתפל חוכ יד םעהו 

השקיב ,םיקיתווה תודסומה לש םתויזכרמ תא ססבל הנידמה לש התונוכנ בקעו ,הינומגהה 

יתכלממ ןויבצ תלעב תימדקא הצעומ לש הנוניכ תועצמאב הרישי הרדסה גיהנהל הנידמה 

הנידמה השקיב וז הצעומ תועצמאב .לשממב תורשמ יאשונו םיאקיטילופ הב ופתתשיש 

קוחה־תועצה .ותוחתפתה ינוויכ טווינבו הובגה ךוניחה לע חוקיפב יזכרמ םוקמ לבקל 

ולקתנ םוקל הדיתעה תימדקאה הצעומב הנידמה יגיצנ לש םתויזכרמ תא ןגעל ושקיבש 

הובג ךוניחל תודסומה תא ךופהי קוחה יכ וששחש ,תוטיסרבינואה לש תויודגנתהב 

ץיבורוה תדעו לש התמקהל וליבוה הלא םיקבאמ .(1998 ,ןיילק) םייטילופ תודסומל 

.םותסה יובמה ןמ ההובג הלכשהל הצעומה קוח תא ץלחל הדעונש 

דע ההובג הלכשהל הצעומה קוחמ - 1994-1958 - תישילשה הפוקתה 
חקופמה תימצע הרדסה רטשמ לש וסוסיבו ותורצוויה :תוחולשה קוח 

הנידמה ידי־לע 

רטשמ גיהנהל ןיא יכ הרבס איה ךא ,תימדקא הצעומ רוציל השקיב ץיבורוה תדעו 

הללס הדעווה .(1998 ,ןיילק) תושדח תוטיסרבינוא ינפב ךרדה תא םוסחיש השקונ הרדסה 

רשואש ההובג הלכשהל הצעומה קוח תא הבציעו םישדח םיימדקא תודסומ ינפל ךרדה תא 

הלכשהה תודסומ ידיב דיקפהל הנידמה לש התמכסה הכרכנ ךכב .1958 טסוגואב תסנכב 

תכרעמ תא ביחרהל תונוכנב הובגה ךוניחה רזגמ לש תימצעה הרדסהה ךשמה תא ההובגה 

.תע התואב הנידמה יכרוצ יפ־לע ההובגה הלכשהה 

דסומה איהו ,1958 רבמבונב 28־ב התנומ ההובג הלכשהל הנושארה הצעומה 

הלכשהל הצעומה) רקחמו עדמ ,הארוה תוברל ,הנידמב ההובג הלכשה יניינעל יתכלממה 

הלכשהל הצעומה קוחב ,ההובג הלכשהל הצעומל הקינעה הנידמה .(1997 ,ההובג 

הלכשהל תודסומ ךימסהלו ריכהל ,ריתהל תירוטוטטסה תוכמסה תא ,1958 ־ ההובג 

תא ההובג הלכשהל הצעומה ידיב הנידמה הדיקפה ךכב .םיימדקא םיראת קינעהל ההובג 
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רדסה רצונ .הובגה ךוניחה רזגמ לש ותרדסה תאו תוימדקאה תומרונה תא עובקל תוכמסה 

תאו התוכמס תא הבאשש ,ההובג הלכשהל הצעומה וב ופתתשהש ,יטסיטרופרוק יפוא לעב 

ימשר ןפואב הקלח הנידמה .הנידמה יגיצנו ההובג הלכשהל תודסומה ,הנידמהמ היבאשמ 

קושל הסינכב הטילשה תא ההובג הלכשהל הצעומה ידיב הדיקפהו תיטילופה התמצוע תא 

הקינעה הנידמה ,ונייהד ;הז קוש לש ונוגרא ןפואבו תורחתה יללכב ,הובגה ךוניחה 

ונודינש היצלוגרה תומישמ עברא ןיבמ שולש רידסהל תוכמס ההובג הלכשהל הצעומל 

.ליעל 

הלכשהל הצעומה לש התטלחה לע הדי ךומסל לארשי תלשממ הטילחה 1977 תנשב 

ףסוותה וז הדעו לש התמקה םע .בוצקתלו ןונכתל הדעווה לש הנוניכ רבדב ההובג 

תקולחו הלוכ תכרעמה לש התוחתפתה ןונכת ־ עירכמ דיקפת ההובג הלכשהל הצעומל 

הצעומה לש בוצקתלו ןונכתל הדעווה .ההובג הלכשהל םינושה תודסומה ןיב ביצקתה 

םיבאשמה תקולח לעו הובגה ךוניחה תכרעמ לש ללוכ ןונכת לע הדקפוה ההובג הלכשהל 

;1997 ,ההובג הלכשהל הצעומה) ההובגה הלכשהה תכרעמ תושרל הדימעמ הנידמהש 

רקחמהו הארוהה ביכרמ לש ונומימב תפתתשמ בוצקתלו ןונכתל הדעווה .(1995 ,לארשי 

הלכשהל הצעומה ידי־לע םיכמסומהו םירכומה הובג ךוניחל תודסומבו תוטיסרבינואב 

ידי־לע םינמוממה ,הארוה ידבוע לש םתרשכהל תודסומה תא ללוכ וניא הז ןומימ .ההובג 

תוצעומהו ךוניחה דרשמ ידי־לע תונמוממה ,תוירוזיאה תוללכמה תא ,ךוניחה דרשמ 

הצעומה) םייטרפ תודסומכ תולעופה תויביצקת־ץוחה תוללכמה תא ןכו ,תוירוזיאה 
.(1992 ,ההובג הלכשהל 

הלכשהל הצעומה לש הידיל ורבעוה בוצקתלו ןונכתל הדעווה לש התמקה םע ,ןכ םא 

־ הובגה ךוניחה תודסומ לש םנומימ - תפסונ הרדסה תמישמל תורושקה תויוכמס ההובג 

ירדסה תאו הובגה ךוניחה לש ללוכה ביצקתה לש העיבקה תא הידיב הריאשמ הנידמהשכ 

.ההובג הלכשהל תודסומב םיצרמה לש רכשה 

,רצואה ןיבל בוצקתלו ןונכתל הדעווה ןיב שדח רדסה לע טלחוה 1987-1986 םינשב 

הלכשהה תכרעמל יתנש־בד ביצקת - ץראב ןוחטיבה תוינידמב קר הכ דע םייקתהש 

ביצקת םכסה לע םינש עבראל תחא םימתוח בוצקתלו ןונכתל הדעווהו רצואה .ההובגה 

ןאל הלאשב םינויד תמייקמ הניא הלשממה םלוא ,ההובגה הלכשהה תכרעמל יתנש־בר 

הלכשהל הצעומב בוצקתלו ןונכתל הדעווה ר"וי> םידעומ ההובגה הלכשהה לש הינפ 
.(1998 ,יזפ ,ההובג 

תונש תליחת דעו ההובג הלכשהל הצעומה תמקה ןמל הפוקתבש רמול ןתינ ,ןכ םא 

רזגמל תיביטלוגרה תוירחאה תא ההובג הלכשהל הצעומה ידיב הנידמה הדיקפה םיעשתה 

ךוניחב קוסיעל תונוישרה תאצקה לש ןונגנמה תא וב רידסהל תוכמסה תאו הובגה ךוניחה 

.הובג 

:הובגה ךוניחה תכרעמב תורומת - ךליאו 1994 ־ תיעיברה הפוקתה 
תכרעמ לש םינושה םירזגמב םינחבומ הרדסה ירטשמ לש םתורצוויה 

ההובגה הלכשהה 

לש ומויס תא ןמסמ ,ליעל הרכזוהש ,תוללכמ חותיפל באה־תינכותה לש הרושיא 

תואטיסרבינואה יכ העדה החוור ,לודגה היילעה לג ינפל" .1990 תנשב לחהש ךילהתה 
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תובורקה םינשב טולקל תולגוסמ ,רכינ לודיג לאיצנטופ םייק ןהב הלא ןשארבו ,תומייקה 

(1994 ,ההובג הלכשהל הצעומה)".ןושאר ראות ידומילל ףסונה שוקיבה תא 

,ההובגה הלכשהה רזגמ לש ונונכת לע תדקפומ התויהב ,בוצקתלו ןונכתל הדעווה 

ההובגה הלכשהה תכרעמ" :םשה תא אשנש ךמסמ 1983 תנשב הלשממל השיגה 

לא ןושאר טבמו 1988 תנש תארקל הנונכתלו תכרעמה תוחתפתהל םיווק ־ לארשיב 

תמקהב ךרוצ היהי אל 1990 תנש דע יכ אוה יפצהש התיה ךמסמה תנקסמ ."1995 תנש 

םישוקיבה תורבגתהו היילעה לג םע" ,1994 תנשב םלוא .ההובג הלכשהל םיפסונ תודסומ 

תייגוסב ןודל ההובג הלכשהל הצעומה הרזח ,קיתוה רוביצה ברקב ההובג הלכשהל 

הלא םינויד תואצות .(1994 ,ההובג הלכשהל הצעומה)"ןושאר ראותל םידומילה תבחרה 

.ההובגה הלכשהה חותיפל באה־תינכותב ,ליעל רומאכ ,וחסונ 

תוללכמ לש החיתפו הבחרה תועצמאב קר אל ההובג הלכשהל תורגסמה תבחרה 

הלכשה לש אוביי תרתהו םייטרפ תודסומ תחיתפל דודיע ידי־לע םג אלא ,תוירוביצ 

רצומ קפסל הלשממה לש התוביוחמל סחיב הסיפת יוניש תנמסמ ,ץראל־ץוחמ ההובג 

ךוניח תודסומ לש לארשיב םתלועפ תרתה .הידי־לע הכ דע ןמומו קפוס עירכמה ובורבש 

ןושאר דעצ השעמל הווהמ ץדאל־ץוחב ההובג הלכשהל תודסומ לש םמעטמ םילעופה הובג 

יטפשמה ץעויה עספ ינשה דעצה תא .הובגה ךוניחה רזגמ לש היצלוגר־הדה ךילהתב 

ךימסהלו חקפל תוכמס ןיא ההובג הלכשהל הצעומל יכ ותונשרפב ,1994 תנשב הלשממל 

יטפשמה ץעויה) ץראב תורז תוטיסרבינוא לש םיפינס םיווהמה הובג ךוניח תודסומ 

תוטיסרבינוא לש תוחולש לש ןתוליעפ םא רורב היה אל זא דע .(16.11.1994 ,הלשממל 

תוטלחה יתשב .קוח יפ־לע ההובג הלכשהל הצעומה לש רושיא הנועט לארשיב תורז 

הלכשהל הצעומה העבק ,30.11.1988־המ היינשהו 4.5.1983־המ הנושארה ,תומדוק 

רושיא הנועט ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולש לש לארשיב ןתוליעפ יכ ההובג 

קוח יכ עבק אוה ,וז היגוסל הלשממל יטפשמה ץעויה שרדנ רשאכ ,1994 תנשב .המעטמ 

תולעופה ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולש לע לח וניא ההובג הלכשהל הצעומה 

קינעיש ,ההובג הלכשהל הצעומה קוחב ןוקית ךורעל ץילמה םג אוה וז תעד־תווחב .ץראב 

הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותונשרפ תובקעב .ל"וח־תוחולש לע חוקיפ תוכמס הצעומל 

ןתלועפ תא רשפאל ידכ ההובג הלכשהל הצעומל תונפל ל"וח־תוחולש דוע ובייוח אל 

םאה־תוטיסרבינואה ןיבל ןניב ועבקנש הדימ־תומא יפ־לע הלהנתה ןתוליעפו ,לארשיב 

.ןהלש 

לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמ לש הלוציפו היצלוגר־הד 
תנשמ ל"וח־תוחולש רזגמ לש הרדסהה יכילהתב וללוחתהש םייונישה תא גיצמ 1 חול 

ההובג הלכשהל דסומ לכ היה 1998-1994 םינשה ךלהמב ,תוארל ןתינש יפכ .1994 

ולועפת ךרד לע תישממ הלבגה אלל ץראב הובגה ךוניחה קושל סנכיהל לוכי ץראל־ץוחמ 

,קושה הנבמ לשו תורחתה יללכ לש הרדסה המייקתה אל ,ןכ־ומכ .וב םידומילה יפוא לעו 

תודסומה ןיבל םייטרפה תודסומה ןיב הקיזל סחיב הרדסה יללכ ורדענ דחוימבו 
,תיאמצעו תימצע הרדסה לש סופד יפ־לע לועפל ולכי ל"וח־תוחולש ,השעמל .םיירוביצה 

וילע החקיפ הנידמהש תימצע הרדסה רטשמ םייקתה הובגה ךוניחה ירזגמ רתיבש דועב 

ןה ,םיילארשיה םירוגמהש דועב ,ונייהד .ההובג הלכשהל הצעומה - החוכ־אב תועצמאב 

,ההובג הלכשהל הצעומה ידי־לע ועבקנש הרדסהה יללכל םינותנ ויה ,יטרפה ןהו ירוביצה 
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לכ ןיב ועבקנש םיללכ יפ־לע להונ אוהו ,הלא םיללכמ ררחושמ ל"וח־תוחולש רזגמ היה 

.ולש םאה־הטיסרבינואה ןיבל דסומ 

ל"וח־תוחולש רזגמ לש הרדסה ירטשמ :1 חול 

היצלוגר תומישמ 

בוצקת  קושה הנבמ  תודהת יללכ  קושל הסינכ 
העוקתה 

הטרפה  יאנת ועבקנ אל  תורחתה יללכ  חותפ קוש  הפוקתה 

לעופב  ירזגמ ןיב הקיז  :םירדגומ םניא  תסינכל  :הנושארה 

הלכשהה  םיללכ ןיא  ־תוחולש  ,היצלוגר־הד 

יטרפהו ירוביצה  ןפקיהל סחיב  אלל ל"וח   1998-1994

לארשיב  תוינכות לש  םיללכ 

םידומילה  םירורב 

םיראת תארקל 
ויפואל סחיבו 

לגס לש 

הארוהה 

חוכמ הטרפה  רוסיא לח  םיללכ תעיבק  תעיבק  הפוקתה 

לח :קוחה  ףותישב לועפל  םפקיהל סחיב  הסינכ יללכ  :היינשה 

לע רוסיא  תודסומ םע  לש םכשמלו  קושל  ,היצלוגר־הר 

הכימת תלבק  םיילארשי  םידומילה  ךוניחה  ךליאו 1998 
תיפסכ  הובג ךוניחל  ,םיראת תארקל  הובגה 

הנידמהמ  ויפואל סחיב  ץראב 

לגס לש 

סחיבו הארוהה 

הלבק יאנתל 
םידימלת לש 

תונורתפ ןהל ויה אלש ,תויעב ץוצל ולחה 1994 תנשב היצלוגר־הדה לש המושיי םע 

יכ עבקנש רחאמ .ןהיראותב הרכההו ץראב תוחולשה לש ןתוליעפ יבגל ,תמייקה הקיקחב 

,תוחולשה יניינעב לפטל תכמסומ ההובג הלכשהל הצעומה ןיא תמייקה הקיקחה תרגסמב 

ןפואבו ,תוברתהו ךוניחה דרשמ לא םהיתולאש תא תסנכה־ירבחו תוחולשה ידימלת ונפה 

.(1997 ,הירא רוג) ץראל־ץוחמ תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמל רתוי יפיצפס 

טפשמה תכרעמל ,םניינעב עויסל וקקזנש ,תוחולש ידימלת ונפ םיפסונ םיבר םירקמב 

היגולוכיספב םידומיל ומייסש ,םיטנדוטס םיינשו םירשע .קדצל הובגה טפשמה־תיבלו 

השקבב צ"גבל ורתע ,יסר'ג־וינבש ןוסנקיד ילרפ תטיסרבינוא לש תילארשיה החולשב 

ןוישר םהל קינעהלו םהידומילב ריכהל םיגולוכיספה קוח יפ־לע םושירה תדעוול תורוהל 

טילחהלו לוקשל םיגולוכיספה קוח יפ־לע םושירה תדעוול הרוה צ"גב .םעוצקמב קוסעל 

םיטנדוטסה לש םתריתע תא צ"גב לביק ,השעמל ,ךכב .וז החולשב ריכהל םא המצעב 
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עובקל המצע םושירה תדעו לע ,ההובג הלכשהל הצעומה לש תוכמס רדעהב יכ עבקשכ 

בצמה יכ ונייצ םיטפושה .ץראל־ץוחב הטיסרבינואה לש תילארשיה החולשב ריכהל שי םא 

,ןוצר עיבשמ וניא ץראל־ץוחמ תודסומ ידי־לע םינתינה םיראתב הרכהל עגונב יטפשמה 

.<9486/96 צ"גב> ןיינעב םיקוח קקוחל תסנכל וצעיו 
טפשמ ידומילב הרכה יבגל םיטנדוטס ינש ידי־לע צ"גבל השגוה תפסונ הריתע 

תובתכתהב טפשמ ידומיל רגוב ,דחא רתוע .ץראל־ץוחב הטיסרבינואב תובתכתהב 

הטיסרבינואה לש הרכה שקיב ,הניארקואבש הסדוא לש תיתלשממה הטיסרבינואב 

.ןידה־יכרוע תכשל לש תימשר הרכה ול קינעהל היושע וז הרכה .וידומילב תירבעה 

חכנ אוה יכו ,תובתכתהב ושענ וידומיל לכ יכ הנעטב ,הבריס תירבעה הטיסרבינואה 

םיטפשמ הדמל היינשה תרתועה .תוניחבב תופתתשה ךרוצל קר הטיסרבינואב 

ינש .םירועישהמ קלחב קר הפתתשהו ,הינמור ,טשרקוב לש םיטפשמל הטיסרבינואב 

םידומילב הרכה עונמל תוכמס תירבעה הטיסרבינואל ןיא יכ ונעט םירתועה 

ךימסמ ןידה־יכרוע תכשל קוח יכ עבק צ"גב לש ןידה־קספ .ץראל־ץוחב תוטיסרבינואב 

רבודמש יפ־לע־ףא .ץראל־ץוחמ דסומב ריכהל אל וא ריכהל הטיסרבינואה תא 
תירבעה הטיסרבינואל שי ,תירבעה הטיסרבינואה ידי־לע תורכומה תוטיסרבינואב 

םידומילה לולסמ יפל תגיוסמ הרכה וא תיקלח הרכה םג ץראל־ץוחמ דסומל תתל תורשפא 

,הז םע ;יקוח לוקיש וניה תובתכתה ידומיל לש לוקיש יכ םג עבוק ןידה־קספ .םתרוצו 

ינש לש םהידומילב יקלח ןפואב ריכהל הנכומ תירבעה הטיסרבינואה יכ ןייצמ ןידה־קספ 

.<8707/96 ,צ"גב> םירתועה 

םיטפשמל הטלוקפב רבעשל־תודימלת שולש לש ןמעטמ צ"גבל השגוה תפסונ הריתע 

,ןהל רמא אל שיא" יכ ,דתיה תיזכרמה ןתנעט .רטס'צנמ תטיסרבינוא לש החולשב 

.<26.10.1998 ,ןיול)"לארשיב םירכומ םניא הללכמה הקינעמש םיראתהש 
האמכ לש םוכסב התוא ועבת רטס'צנמ תטיסרבינוא לש החולשב םידימלת ינש 

תינכותל סחיב אווש־ יגצמ הגיצהו היתויובייחתה תא הרפה יכ הנעטב ,ח"ש ףלא םיעבשו 

,"תוחטבה המייק אל רטס'צנמ תללכמ") םיצרמל סחיבו ראותב הרכהל סחיב ,םידומילה 

.<30.1.98 ,סבולג 

דגנ צ"גבל הרתע רטס'צנמ תטיסרבינוא לש תילארשיה החולשב םיטנדוטסה תדוגא 

ינידב הכשלה תוניחבמ םיטנדוטסה תא רוטפל הבוריס לשב ןידה־יכרוע תכשל 

.(4092/98 צ"גב> םתוחמתה תליחת יגפל ןהב םיביוחמ םירגובהש ,לארשי־תנידמ 

הבש החולשב םהידומיל תא ומייס ןושארה רוזחמה ירגוב םישישו האמ יכ הלוע הריתעהמ 

,תיאשר ןידה־יכרוע תכשל .לארשיב תמייקתמה וזל המוד תנוכתמב םידומיל םימייקתמ 

האצמ םא ,םיוסמ אשונב הניחבמ ץראל־ץוחב תודסומ לש םירגוב רוטפל ,תונקתה יפ־לע 

.(27.6.98 ,ץראה) לארשי ינידל םימוד דומילה תודסומב ונחבנ םהבש םינידה יכ 

ץראב תוחולשה לש ןתוליעפ תא התווילש תוריהבה־יא לע הלא תוינפמ דומלל ןתינ 

:ההובג הלכשהל הצעומה ןכו תקקוחמה תושרה ,םינכרצה תייסולכוא ברקב 

לש הדיקפתמ הז ןיא ...הברה הב םיטבלתמ ונאש הכובס היעב איה וז 

ונא ...ל"וח תואטיסרבינוא לש םיראתב ריכהל ההובג הלכשהל הצעומה 

הלכשהל הצעומה קוחל הלשממל יטפשמה ץעויה ןתנש שורפה יפל םילעופ 

הטיסרבינוא הלוכי ,ןכ לע .ל"וחמ תודסומ לע לח הזה קוחה ןיא יכ ,ההובג 

םילוכי ל"וחמ תודסומ ...תושר ךכל שקבל ילבמ לארשיב לועפל ל"וחמ 
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ורציש תוכרעמה ףוריט םושמ לבא ...וז תושר לבקל םיבייח םניאו 

תכרעהל הקלחמה הטילחה ,םירקבל תושדח תועיפומה תוברה תוחולשה 

תודסומ לש םיראתב קר ריכהל ךוניחה דרשמבש ל"וחמ תומולפידו םיראת 

הקלחמה לש הטלחה יהוז .ההובג הלכשהל הצעומהמ הלועפ רושיא ולבקש 

לש הבושת בתכמ) ...ההובג הלכשהל הצעומה לש אלו ךוניחה דרשמ לש 

־רבח לא ,בוצקתלו ןונכתל הדעווה שאר־בשוי ,ןויצ־בל הימחנ 'פורפה 

,תסנכה לש תוברתהו ךוניחה תדעו שאר־בשוי ,ןמסיז לאונמע תסנכה 
 30.3.97).

דרשמ ןיב השדח הדובע־תקולח השעמל השבגתה היצלוגר־הדה ךילהת תובקעב 

תולעופה ל"וח־תוחולש לש םיראת תכרעהל סחיב ההובג הלכשהל הצעומה ןיבל ךוניחה 

תכרעהל הקלחמה לש יזכרמה דיקפתה אוה וז הדובע־תקולח לש בושח רכיה־וק .לארשיב 

הקלחמה .הובגה ךוניחה הדשב בושח ןקחשל הכפהנש ,ץראל־ץוחמ תומולפידו םיראת 

תונשב המקוה תוברתהו ךוניחה דרשמב ץראל־ץוחמ םיימדקא תומולפידו םיראת תכרעהל 

ינפל םישדח םילוע ידי־לע ץראל־ץוחב ושכרנש םיראת ךירעהל הדיקפתו ,םיעבשה 

ךשמה תארקל תישענ הניא וז םיראת תאוושה .םיילארשי םיראתל סחיב הצרא םתיילע 

ימ תאו לבקל ימ תא הטלחהב הימונוטוא רומאכ שי ץראב תוטיסרבינואל ןכש ,םידומיל 

ימדקאה רכשה גורידבו הדובעה קושב תובלתשה יכרוצל אלא ,ןהב םידומילל לבקל אל 

םיראת תוקינעמ תוחולשש רחאמ .תוירוביצו תויתלשממ תוכרעמב רקיעב ,לארשיב גוהנה 

םג תלקושו הכירעמ תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמה ,ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש 

:רהוסה־יתב תוריש לש ילהנמ רזוחב רמאנש יפכ ,הלא םיראת 

תוכמסה הנה ךוניחה דרשמבש ל"וחמ תומולפידו םיראת תכרעהל הכשלה 

,ל"וחמ ההובג הלכשהל תודסומ ידי לע םינתינה םיימדקא םיראת תכרעהל 

םא ןיב םינתינ הלא םירושיא .רכש יכרוצל ,ימדקא ראותל םיליקשכ 

.קוחרמ הדימלה תטישב וא ץראב החולשב ,םאה דסומב ומייקתה םידומילה 

(1998 ,ס"בש> 

הלכשהל הצעומה ידיקפת ןיב הרורב הדרפה המייקתה םיעשתה תונשל דע ,השעמל 

ךוניחה דרשמב ץראל־ץוחמ תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמה לש הדיקפת ןיבל ההובג 

ךוניח רצומ :הובגה ךוניחה תכרעמ לש םינוש םירצומ ינשב ולפיט םיפוגה ינש ,תוברתהו 

,רחא רצומו ;ההובג הלכשהל הצעומה לש החוקיפ תחת אצמנה ,רכומו ילארשי הובג 

הדרפה .רכש גוריד יכרוצל ךוניחה דרשמ ידי־לע םיכרעומש ,ץראל־ץ־וזומ םיראת 

םיראתב םג ריכהל לחה ךוניחה דרשמ ןכש ,םיעשתה תונשב שטשטיהל הלחה וז תידוקפת 

םיראת תכרעהל הקלחמל הנתינ ךכב .ץראב םימייקתמ םתארקל םידומילהש ץראל־ץוחמ 

יכ ףא ,ץראב םילעופה הובגה ךוניחל תודסומהמ קלחב השעמל הכלה ריכהל תוכמס 

לש תוחולש לש ץראב ןתמקה םע יכ רמול ןתינ ךכיפל .דבלב רכש גוריד יכרוצל 

ךוניחה תכרעמ לש הרדסהה תריזב ףסונ ןקחש לועפל לחה ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא 

הארנש יפכ .ההובג הלכשהל הצעומה ידיב ידעלב ןפואב הכ דע הנותנ התיהש ,הובגה 

יזכרמ דיקפת ואלימ ,םיראת תכרעהל הקלחמה םג ךכיפלו ,רכש יכרוצל הרכהה ,ךשמהב 

.םיעשתה תונשב הובגה ךוניחה תכרעמ לש התוחתפתהב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:44:29 UTC������������� 

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



לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תוינבמ תורומת םחנמ הליגו שודק קירדרפ 512 

ל"וח־תוחולש רזגמ לש היצלוגר־הר :ךליאו 1998 

הרכהה תייגוס תא רידסהל ויתוקיספב תסנכה ינפל צ"גב ץילמה ,ליעל רומאכ 

קוח־תעצה הלשממה השיגה 1995 תנשב .ץראב תוחולשה לש ןתוליעפ תאו תוחולשב 

1998 ראורבפב ומייתסה הקיקחה יכילה .לארשיב תורזה תוחולשה לש ןתוליעפ תרדסהל 

."תוחולשה קוח" :1958 - ההובג הלכשהל הצעומה קוחל 11 'סמ ןוקית לש ורושיא םע 

תוחולשה לש ןתוליעפ תא רידסהל דעונ ההובג הלכשהל הצעומה קוחל 11 'סמ ןוקית 

םידומיל םייקל שקבמה דסומ לכ ,ןוקיתה יפל .ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוילארשיה 

תכרעהל הכשלה ,ךכיפל .ההובג הלכשהל הצעומהמ הלועפ ןוישר לבקל בייח ץראב 

ןדיבש ל"וח־תוחולשב ושכרנש םיראת קר התעמ לוקשת ץראל־ץוחמ תומולפידו םיראת 

קוחב םיטרופמ הז ןוישר תלבקל םיאנתה .ההובג הלכשהל הצעומה םעטמ הלועפ ןוישר 

לש הייפואל ,הארוהה לגס לש ויפואל ,החולשהו םאה־דסומה ןיבש רשקל םיסחייתמו 

תוהמלו םידימלתה לש הלבקה יאנתל ,םהיאנתו םידומילה ךשמל ,םידומילה תינכות 

:ןלהלכ ,ראותה 

ץראה ןיד יפ־לע םיימדקא םיראת קינעהל ךמסומה רכומ םא־דסומ לע תכמסנ החולשה * 

.הקינעמ לארשיב החולשהש ראותה םללכב ,לעופ אוה הבש 

תוחפל לש תירקיעה םתרשמש ,םאה־דסומב יונימ היהי החולשב םירומה לכל יכ עבקנ * 

.לארשיב םייונימ תדעו םייקת אל החולשה יכו ,םאה־דסומב היהת םיצרמהמ 20"/» 

םירכומ םה ,םאה־דסומב םידומילהמ תצקמב קר םינוש וא םיהז החולשב םידומילה * 

יתוהמ ןפואב ותחפי אל םכשמ וא םידומילה ףקיה ,הז םע :וחוקיפב םייוצמו וידי־לע 

.לארשיב המוד ראותל םידומילה ףקיהמ 

וא םיהז ויהי הלבק יאנתכ לארשיב ל"וח־תוחולשב םישרדנה םיראתה וא תודועתה * 

.םיילארשיה תודסומה ידי־לע םישרדנה הלאל ךרע־יווש 

יפ־לע םימדקתמ םידומילל םירישככ לארשיב וירגובב תוארל בייחתמ םאה־דסומה * 
.םאה־דסומה ירגוב לע םילחש םיאנת םתוא 

הצעומה רושיאב אלא םירכומ םיילארשי תודסומ םע ףותישב ולעפי אל תודסומה * 

.הנידמה םעטמ ןומימב וכזי אל ןכו ,הידי־לע ובצויש םיאנתבו ההובג הלכשהל 

ןיבל החולשה ןיב רשקה תא קדהל דעוימ הז םייוניש לולכמ ,תוארל ןתינש יפכ 

.לארשיב גוהנל רתוי םימודל םידומילה תא ךופהל ןכו ,הלש םאה־דסומה 

םע וללוחתהש םייביטלוגרה םייונישה תא תוארל ןתינ 1 חול לש ןותחתה וקלחב 

תרדסהל תסחייתמה ,הנושארה תיביטלוגרה המישמה יכ הארנ .11 'סמ ןוקית לש ותנקתה 

תרתהש רחאמ ,דבלב יקלח ןפואב ךא הרדסוה ,הובגה ךוניחה ףנעל תודסומ לש הסינכה 

אהתש ךכ תימדקאה המרה רבדב תורורב הדימ־תומא תללוכ הניא תוחולשה לש ןתסינכ 

לש ןלופיטל הרבעוה וז היגוס .לארשיב םילעופה תודסוממ תשרדנה וזל המוד 

הרדגה םהיבגל התיה אלש ,קוחרמ־םידומיל םימייקמה תודסומה םג .םאה־תוטיסרבינואה 

רמול ןתינ .ץראב םהשלכ םידומיל םימייקמ םהש הדימב הירוגיטק התואב וללכנ ,הרורב 

ידיב השעמל דקפוה תוחולשב םימייקתמה םידומילה תוכיא לע חוקיפהש רחאמ יכ 

יפוא אשונ הלא תודסומ לע ההובג הלכשהל הצעומה לש חוקיפה ,םאה־תוטיסרבינואה 

הנבמבו רזגמב תורחתה יללכב תועגונה תויביטלוגרה תומישמה .ילרודצורפ־ילהנמ 

אל ראותל םידומילה ףקיה יכ עבוקה ,11 'סמ ןוקיתל 8 ףיעס תועצמאב ורדסוה רזגמה 
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,לארשיב םיגוהנה םידומילה ךשמו םידומילה ףקיהל האוושהב ,תצקמב קר תחפי וא ,תחפי 

ילארשי דסומ םע ףותישב לועפל ,ה25 ףיעס יפל ,תויאכז ןניא תורזה תוחולשה יכו 

תועצמאב ץראל־ץוחמ תודסומה לש ןומימה תמישמ תא רידסה ו25 ףיעס .הובג ךוניחל 

.הנידמה ביצקתמ תיפסכ הכימת לבקל ל"וח־ תוחולש לע רוסיא לח יכ העיבקה 

,הז םע .לארשיב תולעופה ל"וח־תוחולש לש היצלוגר־הר השעמל רצי תוחולשה קוח 

לע םיילארשיה תודסומה לע םילעפומה היצלוגרה ינונגנממ התוהמב הנוש וז היצלוגר־הר 

.םידומילה לש תימדקאה המרב ,ליעל רומאכ ,תקסוע הניא איהש רחאמ ,םהינוג 

תודסומ לש תוחולשב לועפל םירתיהה יכ ןיוצמ תוחולשה קוח לש רבעמה־תוארוהב 

לש ותקיחת ינפל ההובג הלכשהל הצעומה ידי־לע וקפנוהש ץראל־ץוחמ ההובג הלכשהל 

םוימ םישדוח רשע־הנומש םות םע גופי םפקותש ,םיינמז הלועפ ירתיה ווהי תוחולשה קוח 

הנחב וז רבעמ־תפוקת ךלהמב .1999 טסוגואב ,רמולכ ,ףקותל תוחולשה קוח לש ותסינכ 

תושירדב תוחולשה לש ןתדימע תדימ תא ההובג הלכשהל הצעומה לש תוחולשה תדעו 

תויואר ואצמיי תוחולש וליא יבגל תוטלחהה תלבק ךילהת .ןהל ביצמ שדחה קוחהש 

ךפהנ הזכ רושיא ולבקי אל תוחולש וליאו ההובג הלכשהל הצעומה םעטמ הלועפ רושיאל 

םיבר םינקחש םג ומכ םמצע םירקובמה תודסומהש ,תרושקתה יעצמאב יבמופ ןוידל אשונל 

,םילעופה קנב ;18.6.99 ,תונורחא תועידי ;1א 'ע ,16.6.99 ,ץראה) קלח וב ולטנ םירחא 

,בירעמ ;5.8.99 ,ץראה ;1א 'ע ,3.8.99 ,ץראה ;11ג 'ע ,30.6.99 ,ץראה ;29.6.99 
.(ימוסרפ רודמ ,20.8.99 ,בירעמ ;14 'ע ,10.8.99 

קוחב לולכל ,טחוש םהרבא רצואה רש לש ותמזויב ,הלשממה הטילחה 1999 רבמטפסב 

הצעומה קוחל ל"נה 11 ןוקית תא רתוסה ףיעס 2000 תנשל הנידמה ביצקת לש םירדסהה 

הצרתש ץראל־ץוחמ הטיסרבינוא לש החולשש ותעיבקב ,"תוחולשה קוח" ,ההובג הלכשהל 

הלשממה תדמע .ילארשי דסומ לש םיימדקאה הרכהה יאנתב דומעל ביוחת לארשיב לועפל 

םאה־דסומב גוהנל אל תורזה תוחולשה לש םידומילה תוינכות תא ףיפכהל שיש התיה 

דסומ לכש תימדקאה המרה לש תומרונל אלא ,"תוחולשה קוח" עבקש יפכ ,ץראל־ץוחב 

התיה הלשממה לש וז העצהל הליעה .הרכהב תוכזל ידכ ןהב דומעל שקבתמ ילארשי 
תורישב םידבועל תונתינה רכשה תופסותב הכורכה תירוביצה האצוהה תא םצמצל הנוצר 

,ץראה ;21 'ע ,4.10.99 ,בירעמ ;4.10.99 ,סבולג> םיימדקא םיראת ןיגב ירוביצה 
המרגו ,תסנכ־ירבח ברקב הפירח תודגנתה הררוע הלשממה תטלחה .<3ב 'ע ,5.10.99 

איצוה ירוביצה ץחלה תובקעב .תירוביצה תקולחמב םיפתתשמה לגעמ לש ותובחרתהל 

לטבל ,הלשממה תטלחה יפ־לע ,רומא היהש ףיעסה תא קשמב םירדסהה קוחמ רצואה רש 

,<5א 'ע ,21.10.99 ,ץראה) ץראב תוחולשה תוליעפ תא ליבגהלו תוחולשה קוח תא 

ירוביצה חישהמ קלחל ךפהנ ץראל־ץוחמ תיטרפה הובגה ךוניחה תכרעמ לש הדיתע 

הצעומה ,ןהיגיצנו תוחולשה ישאר קלח םילטונ הז חישב .תרושקתה יעצמאב להנתמה 

ךוניחה תדעו ירבחו תסנכ־ירבח ,ךוניחה רש ,רצואה ידיקפו רצואה רש ,ההובג הלכשהל 

תכרעמ לש הנויבצ לע םתוח עיבטהל םלוכ םישקבמש ,ילוכו הימדקא ישנא ,תסנכה לש 

.לארשיב הובגה ךוניחה 

,(Black, 1998) קלב יכ ןאכ ןייצל יואר ,תיחכונה הדובעה דקומ הז ןיאש יפ־לע־ףא 

ןיבל - "םירידסמה" - הרדסהה יללכ תא םיעבוקה הלא ןיב להנתמה חישה תא תרקוחה 

הז חיש לש ותובישח לע העיבצמ ,"םירדסומה" ־ םתוליעפ לע םילח םיללכהש הלא 

.היצלוגרה םושייב תועגונה תוטלחהב תופתתשהה תבחרהבו םיללכה תרהבהב 
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לארשי חסונ הטרפהה סקודרפ 

,ליעל ראותש יפכ ,רתויב רצק ןמז־קרפב ל"וח־תוחולש לש הריהמה תוטשפתהה 
הלכשהה לש הז רזגמ תובחרתהל ומרתש םימרוגה םהמ ,תישאר :רפסמ תולאש הלעמ 

שדח רזגמ לש ותלועפ ךרד תא םינייפאמה םיירקיעה רכיהה־יווק םהמ ,תינש ?ההובגה 

?ל"וח־תוחולש רזגמ לש ותלועפ יסופד תא םיבצעמה םימרוגה םהמ ,תישילשו ?הז 

רתיה ןתמ ידי־לע יכ ונימאה ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התטרפהב םידדצמה 

־יתלב ,םיפסונ דומיל ילולסמ וחתפיי ,ץראב לועפל תורז תוטיסרבינוא לש תוחולשל 

רבגת יכ םידדצמה ופצ ןכ־ומכ .תילכלכ הניחבמ םיימונוטואו הנידמה יביצקתב םייולת 

םישדחה םיאנתב דומעל תנמ־לע לעייתהל וכרטציש ,תוימוקמה תוטיסרבינואה םע תורחתה 

לש תוברתהו ךוניחה תדעו תבישיב ןייטשניבור ןונמא 'פורפה תסגכה־רבח ירבד .ורצונש 

:הז חור־ךלה םיאטבמ ץראב תורזה תוחולשה לש ןתוליעפ תודוא־לע תסנכה 

אל .ההובגה הלכשהה םלועב דואמ תיבויח תואיצמ ורצי תובוטה תוחולשה 

םילולסמ הלא ?רתויב בוטה אוהש רמוא ימ .ילארשיה םגדה לש קתעה דוע 

םיצרמו םאה תואטיסרבינואמ םיעיגמש םיצרמ ,תושדח תושיג ,םישדח 

לש תוברתהו ךוניחה תדעו תבישי לוקוטורפ) ...םשל םיעסונש וגלש 
(10.12.97 ,תסנכה 

קפסי הנידמה תגיסנ םע יכ החנהה ןכ םא הדמע יביטלוגר־הדה ךילהתה לש וסיסבב 

תוליעפ תא השעמל רידסיש הז אוהו ,הנידמה לש היצלוגרה ינונגנמל םיפילחת קושה 

?לארשיב וז החנה לש הפקות המ :הלאשה תלאשנ .רזגמה 

חתנ לע שלוחה ירוביצ רזגמ לש רשקהב עודיכ שחרתה לארשיב היצלוגר־הדה ךילהת 

,רתויב לודגה קיסעמה הווהמש הנידמ לשו ,התוללכב תילכלכה תוליעפה לש לודג 

סחיב ירוביצה הדובעה קוש לש וינייפאמ ואלימש דיקפתה תא ןוחבל שי ןכ־לעו 

.לארשיב ל"וח־תוחולש רזגמ לש ודוקפתו ותוטשפתהל 

 1989) Brint <fe Karabel) ההובג הלכשהל דסומ לכ לש ותודרשיה רשוכ יכ םינעוט

רזגית דסומה לש החלצהה תדימ .םיטנדוטס וילא ךושמל ותלוכיב יולת קוש יאנתב לעופה 

.הדובעה קוש לש םיוסמ חלפ םע םוקרל ליכשי אוהש רשקה לש וקזוחמ תיתועמשמ הדימב 

הדובעה קוש ןיבל ל"וח־תוחולש ןיב הז גוסמ הקיז הרצונ ןכא ,ונתנעטל ,לארשיב 

קוש לש לודגה ופקיה לשב .הלא הלכשה תודסומ לש ירקיעה ןכרצל ךפהנש ,ירוביצה 

תוחולשה לש ןתלועפ ןפוא לע תכל־תוקיחרמ תוכלשה וז הקיזל שי ,ירוביצה הדובעה 

תוחולשה רזגמ ןיב וז הקיז תורצוויהל ומרתש םימרוגה לע עיבצנ ןלהל .ץראל־ץוחמ 

לע דומענו וז הקיז לע תועיבצמה תויאר איבנ ,ירוביצה הדובעה קוש ןיבל ץראל־ץוחמ 
.היתוכלשה 

תנשב עיגה וב םיקסעומה רועישש ,לודג ירוביצ רזגמ ללוכ לארשיב הדובעה קוש 

רזגמב רכשה .(115-114 'ע ,1999 ,לארשי קנב) קשמב םיקסעומה ללכמ 280/0־כל 1998 

תופסותה ןתמ .תובר רכש תופסותמו יסיסבה בלושמה רכשהמ בכרומ לארשיב ירוביצה 

איה תויתועמשמ־רתויה תופסותה תחא .(1989 ,ןמסוזג םיירוטסיה םירדסהב םיתיעל ץוענ 

ןמז־יקרפ ,רכש תופסות םהל םינקמש ,ירוביצה רזגמב םידבועה לש םיימדקא םיראת ןיגב 

רזגמב .תורשמו םידיקפת לע םיזרכמל רתוי הבר תושיגנו תוגרד ןיב רתוי םירצק 
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515 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

,םיקינעמ םינושה תודסומהש םיראתה ןיב (differentiation) לודיב ןיא לארשיב ירוביצה 

ןיב םיניחבמ םניא םה־ .ראות אוה ראות ,הנידמה תוריש תוביצנ לש התניחבמו ,ותניחבמו 

ראות ןיבל ץראב ההובג הלכשהל הצעומה לש החוקיפ תחת היוצמה הטיסרבינואמ ראות 

:ההובג הלכשהל הצעומה ל"כנמ ןעטש יפכ ,ךכיפל .ץראל־ץוחמ הטיסרבינוא לש החולשמ 

תירוביצה רכשה תכרעמ לש םוכחתה רסוח םרות תוחולשה תחירפל 

םיראתה ןיב הנחבה אלל ,ימדקא ראות לכ לע תפסות הקינעמש ,לארשיב 

לצא ,ההובג הלכשהל הצעומה ל"כנמ ,הכליז ירוג םע ןויאיר) .םינושה 

<31.8.1997 ,יתשק 

רשק ומקר ןכא ץראב תולעופה ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולשה ,ונתנעטל 

ןוזינ הז רשק .ירוביצה הדובעה קוש םע ־ לארשיב הדובעה קושמ יתועמשמ חלפ םע קודה 

ידבועל תודבכנ תובטה םינקמ םיימדקא םיראת ,דחא דצמ :םידחא םימרוג לש בולישמ 

תודסומה יפ־לע םיראתה יגוס ןיב ירוביצה רזגמב הנחבה ןיא ,רחא דצמו ,ירוביצה רזגמה 

רזגמה ןיבל ירוביצה רזגמה ןיב ןילמוג־יסחי רצי הז םימרוג בוליש .םתוא םיקינעמה 

רזגמה תורגסמל רקיעב הרהמב ונפ ל"וח־תוחולש .ההובגה הלכשהה לש שדחה יטרפה 

.הז הלכשה רזגמ לש יזכרמ ןכרצל ךפהנ ירוביצה רזגמה וליאו ,וידבועלו ירוביצה 

לש התוכיא תחטבהב הבורמ העקשהל ושרדנ אל הלא הלכשה תודסומ ,ןכ לע רתי 

הלא תודסומש ןוויכמו ,םיראת ןיב ןיחבמ וניא ,רומאכ ,ירוביצה רזגמהש רחאמ ,הלכשהה 

ראותה תוכיאש הלאל אלו ,ירוביצה רזגמה ידבוע םע ונמנ רבכש םידמעומל רקיעב ונפ 

תוחתפתהב ףסונ דעצ .םהידומיל םוחתב הקוסעת תאיצמב םתרשל הרומא םדיבש 

לש תיצוביק תונכרצ תוחתפתה היה יטרפה רזגמה ןיבל ירוביצה רזגמה ןיב ןילמוגה־יסחי 

לש היינפ ףא ךשמהבו ,ירוביצה רזגמה ברקב ל"וח־תוחולש רזגמ לש הלכשהה יתוריש 

.הלכשה תוקפסמה תורגסמב תובלתשהלו תומזיל םיירוביצ םיקיסעמ 

ןיבל ירוביצה הדובעה קוש ןיב הקיז לש םירקמ השולש וגצוי הלא םינועיט ססבל ידכ 

תורישב םיהובג םידומילל םינופה ינותנ לש חותינ וניה ןושארה :יטרפה הלכשהה קוש 

םיהובג םידומילל שוקיבב הדחה היילעה תא םיגדמה ־ ס"בשה - רהוסה־יתב 

דדוע ובש ןפואה תא םיגדמ ינשה הרקמה :ירוביצה תורישה ידבוע ברקב ל"וח־תוחולשב 

המגודה .ל"וח־תוחולש רזגמב רקיעב םיימדקא םיראת שוכרל וידבוע תא ךוניחה דרשמ 

םיהובג םידומיל תקפסהב םימזיב םיירוביצ םיפוג לש םתובלתשה תא השיחממ תישילשה 

.ןפותישב וא תוחולשה תרגסמב 

לכב םיהובג םידומילל ואציש רהוסה־יתב תורישב םידבועה רפסמ תא גיצמ 2 חול 

רפסמב רתויב רכינ לודיג לח ,הלבטב תוארל ןתינש יפכ .1998-1988 םינשה ןמ תחא 

םישימחו האממ רתויל 1988 תנשב הרשעמ תוחפ לש ץמוקמ - םיהובג םידומילל םינופה 

בור .לכה ךסב 1500"/0־כ לש לודיג ,1998־ו 1997 ,1996 ,1995 םינשהמ תחא לכב 
לש תוחולשל ונפ 1998-1995 םינשב םיהובג םידומילל ונפש ס"בשה ידבוע 

80"/0־מ רתוי ,ס"בשה לש תרבודה תכשלמ חוויד יפ־לע .ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא 

דומלל ורחב 200/0־מ תוחפו ,ל"וח־תוחולשב םיימדקא םידומיל םידמול םידבועהמ 

,רהוסה־יתב תוריש לש תרבודה תינגס םע ןויאיר) הובג ךוניחל םיילארשי תודסומב 
.<1999 ראוני 
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*1998-1988 םינשה ןיב ס"בשה ידבוע ברקב םיהובג םידומילל םינופה רפסמ :2 חול 

םיהובג םידומילל םינופה רפסמ  הנשה 

 5  1988

 6  1989

 18  1990

 25  1991

 15  1992

םינותנ ןיא   1993

םינותנ ןיא   1994

 148  1995

 175  1996

 156  1997

 159  1998

.רהוסה־יתב תוריש לש תרבודה תכשלמ ולבקתה םינותנה 

ןוויכמ ,רתוי הובג תויהל יושע םידומילל ונפש םידבועה רפסמ יכ ריעהל שי 

תקלחממ םהידומילל רושיא ולביקש םידבועה רפסמ תא קר םיגציימ הלבטב םינותנהש 

תורדעיה תועש המכו דומילה רכשמ קלח לש ןומימ הנקמ הז רושיא .ס"בשה לש הכרדהה 

םידבוע לש רתוי לודג רפסמ יכ חינהל שי .םידומילל ןשידקהל יאשר דבועהש הדובעהמ 

ץירמת םייקש ןוויכמ ,ס"בשה ידי־לע התחדנ ןומימב עויסל םתשקב םא םג ,םידומילל הנפ 

.ימדקא ראותל תואכזה ךמס־לע םודיקו רכש תפסות לש 

הנקמ ןושאר ראות :ס"בשב תורחא תובטה וא רכש תופסות םינקמ םידומילה יגוס לכ 

.תוהובג תוגרד ילעב לש םינושה רכשה יביכרמ לע ח"ש םיפלא תעברא דע לש תפסות 

ךא ,םיסדנהמ גוריד ותועצמאב גשומ םא אלא ,ס"בשב רכש תפסות הנקמ וניא ינש ראות 

ךכבו ,יצחב רכשה תוגרד םלוסב סופיטל שורדה ןמזה־קרפ לש ורוציקל הז םע םרות אוה 

לש םינוש םיגוס ןיב הנחבה ם"בשב ןיא .(1999 ,עלס) רכש תפסות ןיפיקעב אוה םג הנקמ 

הכשלה ידי לע םידומילה םויסב ךרעוה רשא ימדקא ראות" ,ודידלו ,םיהובג םידומיל 

,רכש גורד ךרוצל ימדקא ראותכ ,ךוניחה דרשמבש ל"וחמ תומולפידו םיראת תכרעהל 

םיילארשי תודסומב ושכרנש םיראתל תוהז רכש תובטה הנקיו ר"חמ גורדב גרודי 
.<1998 ,ס"בש> "םירכומ 

תועורז םע הנמנ הז ירוביצ תורישש ןוויכמ תובר דמלמ רהוסה־יתב תוריש לש הרקמה 

.רכשב הלכשהה ביכרמל ןתינש לקשמה תניחבמ הדיחא רכש תוינידמ תומייקמה ,ןוחטיבה 

םיקסעומ ־ ב"גמו כ"בשה ,ס"בשה ,אבצה ,הרטשמה תא תוללוכה - ןוחטיבה תועורזב 

רוטקסה יופימו יוהיז ,םושיי" ךותמ) ירוביצה רזגמב םיקסעומה ךסמ 100/0־מ רתוי 

תועורז לכב .(1989 ,ןמסוז לצא טטוצמ ;11 'ע ,1986 ,1015/01 'סמ ח"וד ,"ירוביצה 

ןוויכמ ,םידבועה ברקב ההובג הלכשהל שוקיבב היילע לש המוד ךילהת שחרתמ ןוחטיבה 

.תויתועמשמ רכש תופסות םינקמ םיהובג םידומילש 

רזגמה תויה תא השיחממו ךוניחה דרשמל תסחייתמ ןאכ תאבומה היינשה המגודה 

םידומילה תנשב איצוה ךוניחה דרשמ .ל"וח־תוחולשב םיהובג םידומיל לש ןכרצ ירוביצה 
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םירומה ינוגרא ינשל םריבעהו (עדי ןרקמ) ח"ש ןוילימ םירשע לש םוכס 1999-1998 
,םירומה תורדתסה .(7.8.1998 ,יפסכ) םירומה לש םתלכשה תמר תא רפשל הרטמב 

ראותל םידומיל ךרוצל תוגלמ הקינעמ ,ךוניחה דרשממ ח"ש ןוילימ רשע־השימח הלביקש 

- החנהב תוכזלו םיהובג םידומיל םהב םילשהל ןתינש תודסומ הרשע לש הרוש העיצמו 

חפסנ ,1999 ,שודק ואר)ילארשי דסומ וניה דחא קרו ל"וח־תוחולש םניה םהיניבמ העשת 

םע םכסה לע םתח ףא ,ךוניחה דרשממ ח"ש ןוילימ השימח לביקש ,םירומה ןוגרא .(4 'סמ 

םידומיל םילשהל םיניינועמה םירומ הילא הנפמ אוהו ,Derby תטיסרבינוא לש החולשה 

תפסות איה ךוניחה תכרעמב הרומ יבגל ינש ראות וא ןושאר ראות לש תועמשמה .ראותל 

.םיראתה ינשמ דחא לכ רובעב ח"ש ףלאכ לש רכש 

לש יזכרמ ןכרצל קר אל ירוביצה רזגמה לש ותוכפהיה תא השיחממ תישילשה המגודה 

ךפהיל שקיב ימוקמה ןוטלשה זכרמ .הז םוחתב םזיל םג אלא ,ל"וח־תוחולשב םידומיל 

,U.N.N תיטירבה הטיסרבינואה תחולש םע ףותישב םיימדקא םידומיל תינכות לש םזיל 

ידבועל ,תוימוקמ תויושר ידבועל ימוקמ ןוטלשב תוחמתה םע ירוביצ להנמב b.a. עיצהו 

יחוויד יפ־לע ,הצלמוה וז םידומיל תינכות .בחרה להקלו ןוחטיבה תוחוכ ידבועל ,הנידמ 

,ימוקמה ןוטלשב םיסרוק ירגובל יכ חטבוהו ,םינפה דרשמ ידי־לע ,ימוקמ ןוטלשל זכרמה 

תודוקנ ונתניי ,ילוכו םיאסדנהל רפס־יתבב ,םירומל תוללכמב ,החותפה הטיסרבינואב 

.(5 'סמ חפסנ ,1999 ,שודק ואר)יוכיז 

םוכיסו ןויד 

לארשיב ץראל־ץוחמ תוחולשה רזגמ תחימצ לש םיגוש םיטביה ןחב יחכונה רקחמה 

תולאש ןכו חותינהמ תולועה תוירקיע תונקסמ גיצמ ונינפלש ןוידה .םיעשתה תונשב 

.ןהמ תורזגנה 

ךוניחה תכרעמב םיעשתה תונשב וללוחתהש תורומתה יכ תישאר הלוע חותינהמ 

תוטיסרבינוא לש ןתסינכ .הובגה ךוניחה תרדסהב םייוניש תופקשמ לארשיב הובגה 

לש ןתוליעפ יאנת לש היצלוגר־הד ךילהת לשב הרשפאתה לארשיב תוליעפל ץראל־ץוחמ 

יאנת לש םתעיבקמ הנידמה תגיסנב ןייפאתה הז היצלוגר־הד ךילהת .ץראב ל"וח־תוחולש 

רזגמ לש ותחימצ ךילהת הוול אל 1998 תנשל דע .ל"וח־תוחולש רזגמב תוליעפה 

יכ ןכ־לע רמול ןתינ .לארשיב םתלועפ חרוא תעיבקל םירדסהב ץראל־ץוחמ תוחולשה 

(umpire)טפושהו ררובה דיקפת תא הנידמה המצע לע הלטנ אל םיעשתה תונש תישארב 

 (1994 ,Majone), םינקחשהמ קלחל סחיב קחשמה־יללכ לש םתעיבק דיקפת תא אל םגו

.ל"וח־תוחולש ,ונייהד ,ההובגה הלכשהה םוחתב םישדחה 

אלו ,םיזוח תועצמאב לשממ לש ותורצוויהל םיאנתה ורצונ אל הלאכ םירדסה רדעהב 

לש תרבוג תוברועמ םע דחי היצלוגר־הד תגהנה לש ןבומב ,הטרפהה סקודרפ רצונ 

Moran <fc Prosser, 1994; Dominelli ä) הטרפה יכילהתב םיתיעל שחרתמה ,לשממה 

 1996 ,Hoogveit).

־ץוחמ תוחולשה רזגמ לש הרדסהה דיקפת השעמל לטינ המיאתמ הקיקח רדעה לשב 

רזגמ לעפ לעופבש ךכ ,1998 תנשל דעו 1994 תנשמ ההובג הלכשהל הצעומהמ םג ץראל 

הנקסמ .החוכ־יאב וא הנידמה לש םמעטמ הרדסה אלל הלא םינש ךלהמב ל"וח־תוחולש 
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ךרעמב :ההובגה הלכשהה תכרעמ לש הרדסהה ירטשמב לוציפ לעופב רצונש איה תפסונ 

תודסומה וליאו ,תיאמצעו תימצע הרדסה רטשמ םייקתה ץראל־ץוחמ תוחולשה 

תויהל ההובג הלכשהל הצעומה הפיסוה םהיבגלש ,םיירוביצה ןהו םייטרפה ןה ,םיילארשיה 

.הנידמה חוקיפב תימצע הרדסה רטשמ םייקתה ,רידסמה םרוגה 

סקודרפ לארשיב רצונ תאז־לכב יכ איהו תפסונ הנקסמב םג ךמות חותינה ,ונתנעטל 

הדובעה קוש ןיב הרצונש הקודהה הקיזב אטבתמה ,ההובגה הלכשהה רזגמ לש ותטרפהב 

רזגמה .ץראל־ץוחמ םייטרפה הלכשהה תודסומ ןיבל םיירוביצה םיקיסעמהו ירוביצה 

ןיב ןיחבמ וניא ,םייצוביק םימכסה לע םסובמה וב רכשה הנבמ לשב ,לארשיב ירוביצה 

שוקיבה ךפהנ הלא םיאנתב .וב תוקנעומה תובטהל סיסבכ הנוש תוכיא ילעב םיראת 
רזגמ לש ותוטשפתה דודיעב םיבושחה םימרוגה דחאל ירוביצה רזגמב םיראתל הובגה 

יכ הדבועה .הז שדח רזגמ לש ודוקפת ןפוא לע עיפשה ףא אוהו ,ץראל־ץוחמ תוחולשה 

םיראתו םיהובג םידומיל לש ןייממ־אלו יזכרמ ןכרצל ךפהנ ירוביצה הדובעה קוש 

אלו ,תוחולשה ידי־לע םיעצומה םיהובגה םידומילל שוקיבה תורבגתהל המרת םיימדקא 

שוקיב הרצישמ רתוי ,היצלוגר־הדה .תוכיאל שוקיב לש תוחתפתה השעמל הדדוע 

.ירוביצה תורישה ידבוע ברקב םיימדקא םיראתל שוקיב הרצי ,םיהובג םידומילל 

הדובע קוש לש םיאנתב לארשיב השחרתה היצלוגר־הדה יכ ןכילע רמול ןתינ 

.קושה לש תיביטלוגרה ותוליעפ תא וענמש םימדוק םירדסה וב םימייקש ,ישפוח־אל 

תא וענמ לארשיב ירוביצה הדובעה קוש תא םינייפאמה םיראת לע לומגתהו רכשה ירדסה 

ולעפ ,םמצעלשכ הלשממ ילשכ םניאש ,הלא םירדסה .היצלוגרה דיקפת תא לוטילמ קושה 

־ץוחמ תוחולשה לש ןתחיתפ םע ורצונש םידחוימה תוביסנבו םיאנתב הלשממ ילשככ 

רכש יכרוצל ץראל־ץוחמ םיראתב הרכהה רבדב הנידמה לש המעטמ םירדסהה .ץראל 

ןיימל ךוניחה ינכרצ לש ךרוצה תא ומצמצו ל"וח־תוחולש רזגמ לש ותחימצב וכמת 
.םתוכיא יפ־לע הלא תוחולשב םידומיל 

לש יטרפה רזגמה לש ותוטשפתה סופד תא הבר הדימב ובציע הלא םימרוג 

יתש ויה ל"וח־תוחולש לש ןתסינכל .לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמב ל"וח־תוחולש 

,ילסקודרפ חרואב ,תישאר .לארשיב ךוניחה לש תוינידמה תריז לע תובושח תוכלשה 

ןפואב תברועמל הנידמה הכפהנ ההובגה הלכשהה לש היצלוגר־הדהו הטרפהה תובקעב 

זא דע הקסעש ,םיראת תכרעהל הקלחמה .הובגה ךוניחה תוינידמ לש הלוהינב רתוי רישי 

הכפהנ ,ץראב הובגה ךוניחה לע עיפשהל הלכי אלו ץראל־ץוחב ושכרנש םיראתב קר 

,תינש .ל"וח־תוחולש ידי־לע וקנעוהש םיראת תרשאמכ הדיקפתב בושח ןקחשל וז ךרדב 

תוכלשה ,תוחולשה רזגמ לש ותוטשפתה לש תויביצקתה תוכלשהה ררבתהל ולחהשמ 

ברעתהל הנידמה השקיב ,םישדחה םיראתה ילעב לש רכשה תופסותב ןרוקמש 

לקתנ הבש הברה תודגנתהה םלוא .םירדסהה קוח תועצמאב הז רזגמ לש ותוטשפתהב 

ךוניחה לש תוינידמה תריזב ללוחתהש ףסונ יוניש םיפקשמ ,ףוסבל ולוטיבו ,הז ןויסינ 

םישדח םינקחש האיבה לארשיב הובגה ךוניחה קושל ל"וח־תוחולש לש ןתסינכ .הובגה 

־ץוחב תוימדקא תורגסמ םיללוכ הלא .הובגה ךוניחה לש תוינידמה תריזל ןיינע־ילעבו 

םייעוצקמ םידוגיא ,ןהירגובו תוחולש ידימלת ,םתוא םיגציימה ץראב םייקסע םיפוגו ץראל 

הרכה תויגוסב קוספל ארקנש צ"גבו ,הלא ןיינע־ילעב ונפ םהילאש םיאקיטילופו 

שיש תובישחה לע זומרל תולוכי ליעל ואבוהש צ"גבל תודיתעהמ קלח .וררועתהש 

םירזגמה ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמ לע הלא תויוחתפתה לש תוכלשהה תניחבל 
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ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמ לעו לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש םינושה 

.תויעוצקמה תודוגאה 

ךוניחה תכרעמ לש הלוציפ ךילהת יכ םינעוט (Can (1998■־ ו (Stone (1998 ,רוכזכ 
ידיל ואיבה הב וללוחתהש הטרפהה יכילהתו םינוש םירזגמ ינשל הינטירבב הובגה 

םישדחה םינקחשה לומ לא תוינידמה תריזב תוקיתווה תוטיסרבינואה לש ןדמעמ תשלחה 

תוקיתווה תוטיסרבינואה לש ןתושלחיה ךילהת םאה :לואשל אופיא םוקמ שי .הנידמהו 
?לארשיב םג שחרתהל יופצ הינטירבב ללוחתהש 

רתוי תויללכ תויגוס םג ריאהל םילוכי יחכונה רקחמה לש תונקסמהו םיאצממה 

.הנידמה לש הדיקפתלו היצלוגר־הדל ,הטרפה יכילהתל תורושקה 

לש תוינידמ אקווד ויפלש ,הטרפהה סקודרפל וסחייתה םיבר םירקוח ,ליעל רומאכ 

הנידמה לש תיביטלוגר תוברועמ רתי תוביגמ םיתוריש לש הרישי הקפסהמ הגיסנו הטרפה 

Prosser, 1989; Majone, 1990, 1994; Moran Prosser, 1994;) השילחהל םוקמב 

 1996 ,Dominelii <fe Hoogveit). תוברועמ יכ תורשפאה לע עיבצמ יחכונה רקחמה

דחוימב ,תינויח תויהל היושע הרישי הקפסהמ התגיסנ תעב הנידמה לש תיביטלוגר 

הקיזה תמגוד יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה ןיב הקודה הקיז ןכתית םהבש םירקמב 

־ץוחמ תיטרפה ההובגה הלכשהה קוש ןיבל ירוביצה הדובעה קוש ןיב לארשיב הרצונש 

היצלוגר־הדה ןדיעבש ,ירוביצה הדובעה קוש לש ויפוא לשב רקיעב הרצונ וז הקיז .ץראל 

תוסחייתה ונממ םיענומה םייצוביק םירדסה תחת דקפתל ףיסומ ההובגה הלכשהה םוחתב 

.ץראל־ץוחמ תיטרפה הלכשהה רזגמ לש וירצותל תנייממ 

תורוקמ 

בגוי 'א :ךותב ."לארשיב םיינרטסקא רפס יתב ?ימל היינש תונמדזה" .(1992)'ח ,ןולייא 

.הדסמ :ביבא־לת .(68-55 'ע) לארשיב ההובגה הלכשהה תוטשפתה ,(ךרוע) 
יכרוע תכשל 'נ רטס'צנמ תטיסרבינוא תחולש לש םיטנדוטסה תדוגא 4092/98 צ"גב 

.ןידה 

םרט) םיגולוכיספה קוח יפ לע םושירה תדעו 'נ 'חא 22־ו תאיל ןולייא 9486/96 צ"גב 

.(24.9.1997 םויב ןתינ ;םסרופ 

םויב ןתינ ;םסרופ םרט) תירבעה הטיסרבינואה 'נ קסירק לאגי 8707/96 ,צ"גב 
 4.5.1998).

:ךותב ."לוהינו ןוויג ,לודיג לש תומליד :לארשיב תואטיסרבינוא" .(1985) 'י ,דוד־ןב 

תכרעמה ־ הווהתמ הרבחב ךוניח ,(םיכרוע) רקוצ 'דו ןומרכ 'א ,ןמרקא 'ו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(563-527 'ע) תילארשיה 

ףגאה ,םילעופה קנבב רקחמה תקלחמ .ךרע־תוריינל ימוי ןולע .(29.6.99) םילעופה קנב 

.ךרע־תוריינל 

.םילשורי .1999 םרמ ,ןובשחו ןיד .(1999) לארשי קנב 

תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמה תלהנמ םע ישיא ןויאיר .(1997) 'נ ,הירא רוג 

.2.1.1997 ,ץראל־ץוחמ 

תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמה תלהנמ םע ישיא ןויאיר .(2000) 'נ ,הירא רוג 
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.1.2.2000 ,ץראל־ץוחמ 

.ךוניחה רש לא בתכמ .(16.11.1994) הלשממל יטפשמה ץעויה 

םיווק ־ לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ .(1983) ההובג הלכשהל הצעומה 

.1995 תנש לא ןושאר טבמו 1988 תנש תארקל הנונכתלו תכרעמה תוחתפתהל 
.םילשורי 

.םילשורי .1992 ,ההובג הלכשהל הצעומה ןועידי .(1992) ההובג הלכשהל הצעומה 

.םילשורי .1994 ,ההובג הלכשהל הצעומה ןועידי .(1994) ההובג הלכשהל הצעומה 

.םילשורי .1997 .ההובג הלכשהל הצעומה ןועידי .(1997) ההובג הלכשהל הצעומה 

:ךותב ."ההובגה הלכשהה לש היצזיטרקומד ־ םירעש תחיתפ" .(1996) 'ע ,יקסנלוו 

.םיעשתה תונשב ךוניחה תכרעמב תומרופרו םייוניש ,תישילשה הציפקה 
.טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ :םילשורי 

ראורבפ ,ירוביצה תורישב רכשה תכרעמ תניחבל הדעוה ןובשחו ןיד .(1989)'צ ,ןמסוז 
.םילשורי .1989 

םייתדע םיטביה :סוטאטס תשיכרו לכשמ ,הלכשה" .(1992) 'ר ,אריפשו 'א ,בגוי 

תוטשפתה ,(ךרוע) בגוי 'א :ךותב ."הכימסמ הרבחכ לארשי לש התוחתפתהב 
.הדסמ :ביבא־לת .(53-29 'ע) לארשיב הלכשהה 

.םילשורי .1994-1993 הלשממה ןותנש .(1995) לארשי 

.ץראה ."יברדב וחצינ" .(7.8.1998)'א ,יפסכ 

.רקפ :ביבא־לת .םלועבו לארשיב הטרפה .(1997)'י ,ץ"כ 

.סבולג "?םיפקת םה םאה לבא - םיראת שי" .(26.10.1998)'א ,ןיול 

.םילשורי .1999 רבמבונ ןוחרי .(1999) ס"מל 

.1999 ראורבפ ,ס"בשב תורוכשמה ףנע שאר םע ישיא ןויאיר .(1999)'ד ,עלס 

:םילשורי .13.1.98 ,ההובג הלכשה אשונב ןויע־ברעב ורמאנש םירבד .(1998) 'א ,יזפ 

.ריל ןו ןוכמ 

."90־ה תונשב לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תוינבמ תורומת" .(1999) 'פ ,שודק 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל תינכותה ,ינש ראות תלבק םשל רוביח 

.סנגאמ :םילשורי .הקיטילופו תד ,הימדקא :ןליא־רב .(1998)'מ ,ןיילק 

.ץראה ."רתוימו רז" .(31.8.1997)'א ,יתשק 

המבה" - ירוביצ ןויד ךותמ םירבד ."תוללכמה חותיפ תוינידמ" .(1994)'א ,ןייטשניבור 

.1994 ראורבפ ,לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה :םילשורי ."תירוביצה 

."םינותנש ףצרב יתלכשהה דובירה ךילהתב םייוניש" .(1992) 'ו ,םוארקו 'י ,טיבש 

:ביבא־לת .(79-69 'ע) לארשיב הלכשהה תוטשפתה ,(ךרוע) בגוי 'א :ךותב 
.הדסמ 

.1998 ראורבפ ,4/98 'סמ העדוה ,םדא־חוכ להנמ .(1998) ס"בש 

 Atkinson, M.M. and Coleman, W.D. (1989). "Strong States and Weak States:

 Sectoral Policy Networks in Advanced Capitalist Economies". British
 Journal of Political Science, 19, 47-76.

 Black, J. (1998). "Talking about Regulation". Public Law, Spring 1998, 77
 107.

 Boddewyn, J.J. (1985). "Advertising Self-Regulation: Organization Structures in
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 Belgium, Canada, France and the United Kingdom". In W. Streeck and P.C.

 Schmitter (eds.), Private Interest Government (pp. 30-43). London: Sage.

 Bourdieu, P. (1977). "Cultural and Social Reproduction". In J. Karabel and
 A.H. Halsey (eds.), Power and Ideology in Education (pp. 487-511).

 N.Y.: Oxford University Press.

 Bowles, S. and Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America. N.Y.: Basic
 Books.

 Breyer, S. (1994). Regulation and Its Reform. Cambridge, Mass.: Harvard

 University Press.

 Brint, S. and Karabel, J. (1989). The Diverted Dream: Community Colleges and

 the Promise of Educational Opportunity in America, 1900-1985. Oxford:

 Oxford University Press.

 Carr, F. (1998). "The Rise and Fall of the Polytechnics: Explaining Change in

 British Higher Education Policy Making". Policy and Politics, 26(3), 273
 291.

 Coleman, W.D. (1993). "Reforming Corporatism: The French Banking Policy

 Community: 1940-1990". West European Politics, 16(2), 122-143.

 Dominelli, L. and Hoogvelt, A. (1996). "Globalization, Contract Government

 and the Taylorization of Intellectual Labour in Academia". Studies in

 Political Economy, 49, 71-100.

 Feigenbaum, H., Henig, J. and Hamnett, C. (1999). Shrinking the State: The

 Political Underpinnings of Privatization. Cambridge: Cambridge

 University Press.

 Kay, J. and Vickers, J. (1990). "Regulatory Reform: An Appraisal". In
 G. Majone (ed.), Deregulation or Re-Regulation? Regulatory Reform in

 Europe and the United States (pp. 223-251). London: British Library.

 Laumann, E.O. and Knoke, D. (1987). The Organizational State: Social Choice

 in National Policy Domains. Wisconsin: Wisconsin University Press.

 Levin, H.M. (1987). "Education as a Public and Private Good". Journal of

 Policy Analysis and Management, 6(4), 628-641.

 Majone, G. (1990). "Introduction". In G. Majone (ed.), Deregulation or Re

 Regulation? Regulatory Reform in Europe and the United States (pp. 1-6).

 London: British Library.

 Majone, G. (1994). "The Rise of the Regulatory State in Europe". West
 European Politics, 17(3), 77-101.

 Majone, G. (1997). "From the Positive to the Regulatory State: Causes and

 Consequences of Changes in the Mode of Government". Journal of Public

 Policy, 17(2), 139-167.
 Moran, M. and Prosser, T. (1994). "Introduction: Politics, Privatization and

 Constitutions". In M. Moran and T. Prosser (eds.), Privatization and
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 Regulatory Change in Europe (pp. 1-14). Buckingham: Open University
 Press.

 Moran, M. and Wood, B. (1993). States, Regulation and the Medical

 Profession. Buckingham: Open University Press.

 Nevzer, S. (1998). "Social Benefits of Education". ANNALS, 559, 54-76.

 Pritchard, R.M.O. (1994). "Government Power in British Higher Education".

 Studies in Higher Education, 19(3), 253-264.

 Prosser, T. (1989). "Regulation of Privatized Enterprises: Institutions and
 Procedures". In L. Hancer and M. Moran (eds.), Capitalism, Culture and

 Economic Regulation. Oxford: Clarendon Press.

 Skocpol, T., Evans, P.B. and Rueschemeyer, D. (1985). Bringing the State Back

 In. Cambridge: Cambridge University Press.

 Smith, M. (1993). Pressure, Power and Policy. N.Y.: Harvester Wheatsheaf.

 Stone, D. (1998). "Principles and Pragmatism in the 'Privatization' of British

 Higher Education". Policy and Politics, 26(3), 255-273.

 Weimer, D. and Vining, A. (1992). Policy Analysis: Concepts and Practice.
 Englewood N.J.: Prentice Hall.

 Yishai, Y. (1992). "Physicians and the State in the U.S.A. and Israel". Social
 Science and Medicine, 34(2), 129-139.
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דומיל ימוחת תריחבב םירבגו םישנ ןיב םילדבה 
הטיסרבינואב 

*ןולייא הנח 

לש םיסיסב השולשב דקמתהל םיטונ ההובגה הלכשהב ןויווש־יאב םיקסועה םירקחמ 

םימוחתה תשולש תא דחי ךורכל לבוקמש יפ־לע־ףא .ירדגמו ידמעמ ,ינתא :ןויוושה־יא 

ןויוושה־יאמ הנוש יפוא אשונ ההובגה הלכשהב ירדגמה ןויוושה־יאש קפס ןיא ,וללה 

רושקה לכב ידמעמ וא ינתא סיסב לע תוחפוקמה תוצובק לש ןתותיחנ .ידמעמה וא ינתאה 

םישנ .םיכומנ תופתתשה ירועישב ,הנושארבו שארב ,יוטיב ידיל האב ההובגה הלכשהל 

לש ןתופתתשה ירועיש ,תויברעמה תורבחה בורב .הז טביהב תוחפוקמ תויהלמ תוקוחר 

Baker <fc) םהילע םילוע ףא םיתיעלו ,םירבגה לש הלאל םימוד ההובגה הלכשהב םישנ 

 1996 ,Velez). ־ הנוש טביהב יוטיב ידיל אב ההובגה הלכשהב ירדגמה ןויוושה־יא

תרגסמב םיעדמבו הסדנהב ,הקיטמתמב תוחמתהל םישנ לש ןתייטנ .דומיל ימוחת תריחב 

חורה יעדמב זכרתהל תוטונ ןהו ,םירבג לש וזמ יתועמשמ ןפואב הכומנ םיהובגה ןהידומיל 

Oakes, 1990; Sonnert, 1995;) תיסחי ךומנ םהב םירבגה רועישש םימוחת ,הרבחהו 

 1999 ,Beyer).
תותיחנל יוטיב לאכ ההובגה הלכשהב םיכומנה תופתתשהה ירועיש לא תוסחייתהה 

סחייתהל הייטנה םלוא ;הילאמ תנבומ הניה םיכומנ תודמעמ ינב לשו םיינתא םיטועימ לש 

ןהידומיל תרגסמב םיעדמבו הסדנהב ,הקיטמתמב תוחמתמה םישנ לש ךומנה ןרועישל 

תוסחייתה לע העיבצמ וז הייטנ .תוחפ הילאמ תנבומ הניה תותיחנל רוקמ לאכ םיהובגה 

"םיירבג"ה םימוחתה - םהב םיזכרתמ םירבגו םישנש םינושה דומילה ימוחת לא תיגרדמ 

הבר הדימב ץוענ םיגושה דומילה ימוחת לא הנושה סחיה ."םיישנ"ה לע םיפידעל םיבשחנ 

.הדובעה קושב םידימלתה לש ידיתעה םדמעמ לע םיהובגה םידומילה גוס לש תוכלשהב 

הריירק חותיפ ןהמ םיענומ םיהובגה ןהידומיל תרגסמב תופידעמ םישנש דומילה ימוחת 

םישנה תא ריתומ הלא םימוחתב הריירק חתפל ןתלוכי־יא .םיעדמהו היגולונכטה ימוחתב 

Pedro et al., 1981; Hearn <fe) תילכלכ תוחפ תולמגתמו תוילוש תודמעב תודבועה 

 1981 ,Olzak). ןתריחב יסופד תא תונשל םישנ רודיעש הפקשהל םיליבומ הלא םילוקיש

ירדגמה רעפה תתחפהל הליעי היגטרטסא הווהמ ההובגה הלכשהב תוחמתהה ימוחתב 

.(Oakes, 1990) רכשב 

ןויוושה־יא לע הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לש ויתוכלשה 

יעבוק ברקב ררועמ הז אשונש ןיינעל הביסה ,יאדוול בורק ,ןניה הדובעה קושב ירדגמה 

ןיבהל ,רתיה ןיב ,הסנמ הז םוחתב רקחמה .וללכב רוביצהו םירקוח ,ךוניח ישנא ,תוינידמ 

תרגסמב היגולונכטלו םיעדמל ,הקיטמתמל היינפמ םישנ לש ןתעיתרל םימרוגה תא 

םידרטומ ,אשונב םיקסועה םיפסונ םימרוג םג ומכ ,םירקוחהש ןיינעמ .םיהובגה ןהידומיל 

"םיישג"ה םימוחתה - הרבחהו חורה יעדמב םילגמ םירבגש ןיינעה רסוחמ תוחפ הברה 

,ילוא ,ןכלו ,תילכלכ הניחבמ תילנויצרכ תספתנ הלא םימוחת ינפמ העיתרה .םיקהבומה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו ךוניחל רפסה־תיב 
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ןוה תשיכר ןוגכ ,םהלשמ תונורתי םנמוא םיאשונ "םיישנ"ה םימוחתה .תוחפ תניינעמכ 

ךא ,(Bloom, 1987; AAUM, 1999 ;1995 ,בגויו ןולייא)יוטיבה תלוכי חותיפו יתוברת 

.םיעדמבו היגולונכטב םיכורכה םיילכלכה תונורתיל ךרע־יוושכ םיספתנ םניא הלא 

םיהובגה ןהידומיל תרגסמב הרבחהו חורה יעדמב םישנה לש ןתודקמתה ,ךכמ האצותכ 

תבשחנ הניא הלא םימוחתמ םירבגה לש םתעיתר וליאו ,ןורתפ תשרודה היעבכ תספתנ 

.ןורתיכ תספתנ ףא איה םיתיעלו ,היעבל 

ההובגה הלכשהב ירדגמה לודיבב םיקסועה םינוידב הלועש תויזכרמה תונעטה תחא 

לש תידומילה הריירקב רתוי םימדקומ םיבלשב םיצוענ הז לודיב לש וישרושש איה 

Oakes, 1990; Wilson <fe Boldizar, 1990;) ןוכיתה רפסה־תיבב דחוימב ,םיטנדוטסה 

 1999 ,Boli, Allen 8c Payne, 1985; Pedro et al., 1981; Ma 8c Willms). ןניא תונב

םיינוכיתה ןהידומיל ךלהמב םיעדמבו הקיטמתמב םימדקתמ םירועישב ףתתשהל תוטונ 

םקלחו הלא דומיל ימוחת יפלכ ןהיתודמעל םירושק םקלחש ,םימרוג לש לולכמ ללגב 

תא םישיגדמ תונבה לש ןהיתודמעב םידקמתמה םירבסהה .רפסה־תיב תעפשהל םירושק 

םניא הלא םימוחתש ןתשוחת תא ,םיעדמו הקיטמתמ יפלכ תואטבמ ןהש ןיינעה רסוח 

Adenika-Morrow,) םמיע תודדומתה ינפמ ןששח תאו (Tamir, 1988)ןהל םייטנוולר 

דצמ םיילילשה םירסמה תא םישיגדמ רפסה־תיב תעפשהב םיזכרתמה םירבסהה .(1996 

םירבגומ תועוצקמכ םיעדמב וא הקיטמתמב תודימלת לש הריחבל סחיב םיצעויו םירומ 

 (1991 ,Maple Stage), םיעדמבו הקיטמתמב םידומילה תוינכות לש ןתמאתה תא

שמשל תולוכיש תורומ לש ךומנה ןרועיש תא ,(Tamir, 1988) םינבה לש ןיינעה ימוחתל 

תיינפהב רפסה־יתב לש הנושה תוינידמה תאו (Oakes, 1990) תונבל ידיקפת םגד 
Burkam, Lee ä) הלא םימוחתב םימדקתמ םידומילל םירדגמה ינש ינב םידימלת 

 1997 ,Smerdan).

םיעדמבו הקיטמתמב םימדקתמ םירועישב תונב לש םיכומנה תופתתשהה ירועיש 

וצרי םא םג ,דיתעב הלא םימוחתב בלתשהל ןהייוכיס תא םיתיחפמ ןוכיתה רפסה־תיבב 

הקיטמתמב עדי םישרוד םיעדמלו היגולונכטל םיגוחהמ קלח ,תישאר .תוביס המכמ ,ךכב 

Oakes, 1990; Ma 81) ןוכיתה דפסה־תיב ירגובמ שרדנה םומינימל רבעמ םיעדמבו 

 1999 ,Wilims), םיקפסמ םירחא םיגוח .תונבהמ רכינ קלח שארמ תלסופש השירד

יגשיה ,הלא םירועישב .םידמעומה תרירבל םג םישמשמה ,הקיטמתמב אובמ ירועיש 

לש םהיגשיהמ רתוי םיהובג ןוכיתה רפסה־תיבב םימדקתמ םיסרוק ודמלש םידימלתה 

ןוכיתה רפסה־תיבב םירבגומ הקיטמתמ ירועיש ודמלש םינבה רועישש ןוויכמ .םירחאה 

ירועישב רתוי םיבוט םיגשיהל עצוממב םיעיגמ םינבה ,תונבה רועיש רשאמ רתוי הובג 

Boli, Allen 8c) רתוי םילודג ןיינמה ןמ םידימלתכ לבקתהל םהייוכיס ךכיפלו ,אובמה 

 1985 ,Payne). עייסל םייושע םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םידומיל ,ןכ לע רתי

דחוימב תנייפאמה ךא םיבר םידימלתל תפתושמה ,הקיטמתממ הדרחה לע תורבגתהב 

ןוכיתה רפסה־תיבב הקיטמתמב םימדקתמ םירועישמ תוענמיה .(Levine, 1995) תונב 

םימוחתל תונפל יוכיסה תא תיחפהל ךכ בקעו ,הקיטמתמה תדרח תא םיצעהל היושע 

.(Ma <fe Wilims, 1999) דיתעב הקיטמתמ־ייולת 

בייח הריירק יסופדב ירדגמה רעפה םוצמצש הנקסמל םיליבומ ליעלש םינועיטה 

םיהובג םירועישב ונפי ןוכיתה רפסה־תיבב תודימלת םא .ןוכיתה רפסה־תיבב ליחתהל 

םימוחתב ורחבי ןהש יוכיסה לדגי ,"םיירבג" דומיל תועוצקמב םימדקתמ םיסרוקל רתוי 
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.הדובעה קושב "םיירבג" די־יחלשמב ובלתשי הז תובקעבו ,הטיסרבינואב "םיירבג" 

תופתתשהה יסופד יונישש םירובס םוחתב םיקסועה םירקוחו ךוניח ישנא ,תורחא םילימב 

םיירדגמה םירעפה םוצמצ ידיל איבי ןוכיתה רפסה־תיבב םימדקתמ םירועישב תונב לש 

.תילכלכ תוחפ םילמגתמש די־יחלשמב םישנה זוכיר תא תיחפיו ,הדובעה קושב םילגתמה 

הלכשהב םיקסועה םירקחמב תיריפמא הקדבנ אל ,התובישחב זירפהל השקש ,וז הנקסמ 

םירקחמב יזכרמ םרוג הווהמ הלכשה ,עודיכ .הדובעה קושב םיקסועה הלאב וא ההובגה 

רפסמל רקיעב םיסחייתמ הלא םירקחמ ךא ,הדובעה קושב ירדגמ ןויווש־יאב םיקסועה 

־תיבב םירבגומ םירועישב תופתתשה יסופדל אלו ,ושכרנש תודועתל וא דומיל תונש 

םינוש םירועישב תופתתשהו םידומיל תוינכות חותינ ,רחאה ןוויכה ןמ .ןוכיתה רפסה 

תופתתשהה יסופד לש רשקהב אל ךא ,יכוניחה רקחמב לבוקמו חיכש ןוכיתה רפסה־תיבב 

רפסה־תיבב תידומילה הירוטסיהה תעפשה אשונב םייקה רקחמה .ההובגה הלכשהב 

תופיאשבו םיגשיהב רקיעב דקמתמ ההובגה הלכשהב תופתתשהה יסופד לע ןוכיתה 

 (1990 ,Wilson 8c Boldizar). םגו םיגשיהל םג ןבומכ תורושק םידומיל תוינכות

.תורישי הרקחנ אל הובגה ךוניחב תוחמתהה ימוחת תריחב לע ןתעפשה ךא ,תופיאשל 

םיעדמבו הקיטמתמב םידומילה תמר לש התעפשה תקידב איה יחכונה רקחמה תרטמ 

.םישנו םירבג ברקב הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחב לע לארשיב ןוכיתה רפסה־תיבב 

םירבגומ םידומילב תונב לש תופתתשה םאה :איה רקחמה תא החנמה תיזכרמה הלאשה 

דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה תא הניטקמ ןוכיתה רפסה־תיבב םיעדמבו הקיטמתמב 

?הטיסרבינואב 

לארשיב ןוכיתה ךוניחב םיעדמהו הקיטמתמה דמעמ 

םייקש ,הטיסרבינואבו ןוכיתה רפסה־תיבב תוחמתהה תועוצקמ ןיבל רדגמ ןיב רשקה 

ידומיל לש תוכלשהה תלאש ,הז םע .לארשיב םג םייק ,תובר ךוניח תוכרעמב רומאכ 

תניינעמ הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחב לע ןוכיתה רפסה־תיבב םיעדמהו הקיטמתמה 

ךוניחה תכרעמב הלא עדי ימוחת ינש לש דחוימה דמעמה בקע ,ילארשיה רשקהב תידוחייו 

.תילארשיה 

הבוח־תועוצקממ תובכרומ לארשיב ןוכיתה רפסה־תיבב םידומילה תוינכות 

־תודיחי שולש לש המדב ודמולל שיש הבוח־עוצקמ הווהמ הקיטמתמה .הריחב־תועוצקממו 

וא ,םינש שולש ךשמב תחא תיעובש דומיל תעש .דניה תחא דומיל־תדיחי) תוחפל דומיל 

וא עברא לש תרבגומ המרב .<ל"חי :ןלהל :תחא הנש ךשמב תויעובש דומיל תועש שולש 

הכומנ המרב הבוח־עוצקמ םיווהמ םיעדמה .הריחב־עוצקמ הווהמ הקיטמתמה ,ל"חי שמח 

ןויצ וניה וז המרב םיעדמ ודמלש םידימלתה לש ןויצהו ,(םייתש וא תחא דומיל־תדיחי) 

.עצוממה בושיחב ןובשחב אבומ וניא ךא תורגבה־תדועתב עיפומה ,רפסה;תיב לש ימינפ 

־ךרדב ,דבלב הריחב־תועוצקמכ םיעצומ םיעדמה ,תוינוציחה תורגבה־תוניחב תרגסמב 
.ל"חי שמח לש המרב ללכ 

Ayaion) תילארשיה ךוניחה תכרעמב דחוימ דמעמ שי םיעדמלו הקיטמתמל ,רומאכ 

 1997 ,fe Yogev>). רורבל םיטונ רפסה־יתבו ,םיינעבותכו םישקכ םיספתנ הלא תועוצקמ

םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םירועיש םילטונה .םהב םיחמתמה םידימלתה תא הדיפקב 
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.ףידע ילכלכ־יתרבח עקר ילעבו םירשכומ םידימלת ,רתוי תובורק םיתיעל ,םביה 

הגוהנה םיסונובה תטישב הקיטמתמה לש ףידעה דמעמל תומרות לארשיב תוטיסרבינואה 

לכו ,תודוקנ רשע לש סונובב הכוז ל"חי עברא לש המרב דמלנש עוצקמ לכש דועב .ןהב 

ןתינש סונובה ,תודוקנ םירשע לש סונובב הכוז ל"חי שמח לש המרב דמלנש עוצקמ 

שמחו םירשעו ,ל"חי עבראל יצחו תודוקנ הרשע־סיתש אוה <תילגנאלו> הקיטמתמל 

ךכ ידיל איבמ םיעדמהו הקיטמתמה לש הובגה (status) בצימה .ל"חי שמחל תודוקנ 

תוחמתהש ,קדצב אל הבר הדימב ,םינימאמ ,םירומ םג םיתיעלו ,םירוה ,םידימלתש 

־ייולת םניאש םימוחתב םג הטיסרבינואל לבקתהל םייוכיסה תא הלידגמ הלא םימוחתב 

.(Ayaion 8c Yogev, 1997) הז עדי םוחתל ללכ םירושק םניאשו הקיטמתמ 

םהב תוחמתהש תויורשפאה רבדב הנומאהו ,םיעדמהו הקיטמתמה לש דחוימה דמעמה 

םהלש הכישמה חוכ תא םיריבגמ ,הקלחב סותימ הניהש הנומא ,םידימלתה ינפל תחתופ 

תסחייתמה תיאקירמאה תורפסה .דחי־םג תונבו םינב ,םיינתפאשה םידימלתה לכ ברקב 

תוענמנ תונבש ךכל תוביסה תחאש תעבוק ןוכיתה רפסה־תיבב דומיל ימוחת תריחבל 

Pedro)ןהלש תידיתעה הריירקל םייטנוולר־אל םהש ןתסיפת איה הלא םימוחת דומללמ 

 1993 ,et al., 1981; Baker <fc Perkins Jones). בצימה .לארשיל המיאתמ הניא וז הנעט

תוחפל וא ,לעופב םייטנוולרל הלא םימוחת ךפוה םיעדמהו הקיטמתמה לש הובגה 

םהלש ןיינעה תדימל רשק ילב ,םיהובג םידומילל םיפאושה םידימלתה לכל ,הסיפתב 

תונבה רועיש ,ךכמ האצותכ .םמצעל םיננכתמ םהש הריירקה יפואלו הלא םימוחתב 

תנשל ךוניחה דרשמ ינותנ יפ־לע ,המגודל .תיסחי הובג םיעדמבו הקיטמתמב תוחמתמה 

הקיטמתמב תורגבה־תוניחב תרגסמב ונחבנ ינויעה ךוניחב תונבה ללכמ 450/« ,1992 

הקיזיפ ידומילל םיליבקמה םירועישה .םינבה ללכמ 590/0־ל האוושהב ,תרבגומ המרב 

ןכ םא רבודמ .המאתהב ,370/0־ו 20"/־ םה ,הקיטמתמה־ייולת םיעדמה םניהש ,הימיכו 

."םיירבג"ל םיבשחנה םימוחתב ןוכיתה רפסה־תיבב תוחמתמה תונב לש יתועמשמ טועימב 

הקיטמתמב תוחמתמה תונב לש תיסחי הובגה רועישה םא לואשל ןתינ הז עקר לע 
.הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה םוצמצ לע עיפשמ םיעדמבו 

רקחמה 

םגדמה 

םישולש האמ םיפלא תשש ,הנושאר תופידעב ,ורחבש דומילה ימוחת תא חתנמ רקחמה 

לש ןטקה םרפסמ ללגב .1994 תנשב ביבא־לת תטיסרבינואל םיידוהיה םימשרנה העשתו 

היה אל ,ךשמהב טרופיש ,חותינה יפוא ללגבו (דחאו םישימח םייתאמ) םייברעה םימשרנה 

םימשרנה תצובק לש הדוחיי ללגבו ,תאז הביסמ .םואלה הנתשמ לע חקפל יתלוכיב 

.חותינב התוא לולכלמ יתענמנ ,םייברעה 

לכ תא חרכהב תגציימ הניא ,לארשיב הלודגה םויכ הניהש ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

שולשכ ןוינכטה תאו תירבעה הטיסרבינואה תא ,התוא רידגמ (2000) בגוי .תוטיסרבינואה 

- ןליא־רבו ןוירוג־ןב ,הפיח - תופסונה תוטיסרבינואה תמועל ,תיליעה־תוטיסרבינוא 

־תוטיסרבינוא םג ומכ ,ביבא־לת תטיסרבינוא .תוידועיי תוטיסרבינואב ןרידגמ אוהש 
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םיראתל םידומילב בר שגדב ,תורישע םידומיל תוינכותב תונייפאתמ ,תורחאה תיליעה 

יזנכשא אצומ ,ףידע ילכלכ־יתרבח עקר ילעב םידימלת לש תיסחי הובג זוחאבו םימדקתמ 

תורחאה תוטיסרבינואה תא תגציימ הניא ביבא־לת תטיסרבינוא ,רמולכ .ריעצ ליגו 

ימוחת לש תירדגמה הספטההש ןוויכמ ,הז םע .תיתרבח הניחבמ םג ומכ תימדקא הניחבמ 

ןמ הברה שיש חינהל ןתינ ,םלועבו לארשיב ,ללכב תוטיסרבינואל תפתושמ דומילה 

תוטיסרבינואב םישחרתמה הלאלו ביבא־לת תטיסרבינואב םישחרתמה םיכילהתל ףתושמה 

.תורחא 

םינתשמ 

יולתה הנתשמה 

ימוחת וגווס רקחמה ךרוצל .הנושאר תופידעב םימשרנה ונייצ ותואש דומילה םוחת 

ןה הבש הדימב וזמ וז תולדבנה ,ןלהל תוטרופמה תוירוגיטקה הנומשל םינושה דומילה 

יעדמ (3) ;םיקיודמ םיעדמ <2) ;הסדנה (1) :ןהל תסחוימה הרקויבו הקיטמתמ־תויולת 
חורה יעדמ (8) ;הלכלכו לוהינ (7) ;היגולוכיספ (6) ;םיטפשמ (5) ;האופר <4) ;םייחה 

.הרבחהו 

.רורב ןפואב הקיטמתמ־ייולת םניה ,םיקיודמ םיעדמו הסדנה ,םינושארה םימוחתה ינש 

־יולת יעדמ עוצקמו תרבגומ המרב הקיטמתמ םימשרנהמ תושרוד תוטלוקפה יתש 

תונהנ תוטלוקפה יתש .תרבגומ המרב ןכ־ םג ,(הימיכ וא הקיזיפ) תוחפל דחא הקיטמתמ 

הניא הטלוקפה .הקיטמתמ־יולת וניאש יעדמ םוחת וניה םייחה יעדמ .ההובג הרקוימ 

םיאבה םימוחתה תעברא לכ .הקיטמתמ יבגל תודחוימ תושירד לכ םימשרנה ינפב הביצמ 

םינוש םה ךא ,דואמ הבר הרקויב םיכוז (הלכלכו לוהינו היגולוכיספ ,םיטפשמ ,האופר) 

ינפב םיביצמ םניא היגולוכיספו םיטפשמ ,האופר .הקיטמתמב םהלש תולתה תמרב 

הלכלכל גוחהו לוהינל הטלוקפה ,הז תמועל .הקיטמתמ יבגל תושירד לכ םידמעומה 

יעדמ) תינימשה הירוגיטקה .תוחפל ל"חי עברא לש המרב הקיטמתמ םידמעומהמ םישרוד 

,ךוניח ,הנידמה יעדמ ,היגולויצוס ,חורה יעדמ :דומיל ימוחת המכ תללוכ (הרבחהו חורה 

םהש ןוויכמ תחא הירוגיטקל וצבוק הלא םימוחת .תואירבה תועוצקמו תילאיצוס הדובע 

תמרבו "ישנ"ה םיומידב ,הקיטמתמב םתולת־יאב ,תיסחי הטעומה םתרקויב םימוד 

.תורחאה תוירוגיטקה לכב הגוהנש וזמ הכומנ הניהש תונרירבה 

םייולת־יתלכ םינתשמ 

.םירבגל 0 ,םישנל 1 דדוקמ ־ רדגמ 

־תוניחבב םימשרנה ונחבנ ןהבש הקיטמתמב דומילה־תודיחי רפסמ ־ הקיטמתמ 
.תורגבה 

המרב םימשרנה ונחבנ םהבש הקיטמתמה־ייולת םייעדמה תועוצקמה רפסמ - םיעדמ 

תועוצקמה םניהש ,הימיכלו הקיזיפל ןאכ תסחייתמ ינא .תורגבה־תוניחבב תרבגומ 

.2־ל 0 ןיב ענ הנתשמה .הקיטמתמה־ייולת םיגוחב םדקומ יאנת םיווהמה 

.800־ל 300 ןיב ענ ןויצה .ירטמוכיספה ןחבמב םימשרנה ולביקש ןויצה - ירטמוכיספ 

רעפ .(1997 ,בגויו ןולייא) םירבגה לש הזמ עצוממב ךומנ םישנה לש ירטמוכיספה ןויצה 

שי ,רומאכ ,םישנלו ,הקיטמתמ־יולת וניה ירטמוכיספה ןחבמהש הדבועהמ וקלחב עבונ הז 
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העפשה לאכ ירטמוכיספה ןויצל סחייתהל ןכ םא ןתינ .םירבגה לש הזמ לד יטמתמ עקר 

.הטיסרבינואב םידומילה לע ןוכיתה רפסה־תיבב םידומילה לש הפיקע 

,הניה הקיטמתמב החלצה .הקיטמתמב תורגבה־תניחבב ןויצה - הקיטמתמ ןויצ 

יתפדעה .הקיטמתמ־ייולת םימוחתל היינפה לע עיפשהל יושעש יתועמשמ םרוג ,ןבומכ 

ללגב ,עצוממה תורגבה ןויצ תא אלו ,הקיטמתמב תורגבה ןויצ תא חותינב לולכל 

עצוממה תורגבה ןויצש ןוויכמ .רקחמב תקדבנה הלאשל ןושארה לש הרישיה תויטנוולרה 

,הקיטמתמב תורגבה ןויצ תאו םיעדמבו הקיטמתמב דומילה־תודיחי רפסמ תא ללוכ 

אל ,(.80) דואמ הובג םיפסונה םיריבסמה םינתשמה ןיבל וניב הבורמה םאתמהש ןוויכמו 

.חותינ ותואב עצוממה תורגבה ןויצ תאו הקיטמתמב תורגבה ןויצ תא לולכל םעט יתיאר 

יתדע ןויווש־יאלו ילכלכ־יתרבח ןויווש־יאל םיסחייתמה ,םיפסונ םינתשמ יגש 

:חוקיפ תורטמל חותינב םיללכנ ,ההובג הלכשהב 

דחא תוחפל םא "1" ךרעה תא לבקמה המד־הנתשמ :םירוה לש תינוכית־לע הלכשה 

הלכשה ילעב םניא םירוהה ינש םא "0"־ו ,תינוכית־לע הלכשה לעב וניה םירוהה 

.תינוכית־לע 

םילבקמ הקירפא ןופצמ וא היסאמ םאצומש םימשרנה :המד־הנתשמ - יחרזמ אצומ 

."0" - םירחאה לכ ;"!" ךרעה תא 

חותינה תטיש 

ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לע ןוכיתב הקיטמתמב םידומילה תמר לש העפשהה 

multinomial) תוירוגיטק־תבר תיטסיגול היסרגר תועצמאב תנחבנ הטיסרבינואב דומיל 

 Maddala, 1983) (logit). םינתשמ תרדס לש העפשהה תא דומאל ןתינ וז הטיש תועצמאב

יולתה הנתשמה .יולתה הנתשמה לש תונושה תוירוגיטקל ךייתשהל יוכיסה לע םיריבסמ 

םיווהמ הרבחהו חורה יעדמ ;םינושה דומילה ימוחת תא תוגציימה תוירוגיטק עבש ללוכ 

־תבר תיטסיגול היסרגר תואוושמ עברא ללוכ חותינה .האוושהה תיירוגיטק תא 

יולת־יתלב הנתשמ תללוכה תמצמוצמ האוושמ איה הנושארה האוושמה .תוירוגיטק 

הקיטמתמ - םייולת־יתלב םינתשמ ינש םיפסונ היינשה האוושמב .רדגמ - דחא 

םינתשמב הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ םינתשמה םיפסונ תישילשה האוושמב .םיעדמו 
תאוושה .םייולת־יתלבה םינתשמה לכ תא תללוכ תיעיברה האוושמה .םייולת־יתלב 

תשמשמ היינשה האוושמב ליבקמה םדקמל הנושארה האוושמב רדגמל סחייתמה םדקמה 

תריחבב ירדגמה רעפה לע ןוכיתב םיעדמהו הקיטמתמה ידומיל לש העפשהה ןדמואל 

םדקמל היינשה האוושמב רדגמל סחייתמה םדקמה תאוושה .הטיסרבינואב דומיל ימוחת 

הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ םינתשמה לש םתעפשה תכרעהל תשמשמ תישילשה האוושמב 

האוושמב רדגמה םדקמ תאוושה .םיעדמו הקיטמתמ תעפשהל רבעמ ,ירדגמה רעפה לע 

הלכשה לש תילושה העפשהה תכרעהל תשמשמ תיעיברה האוושמב םדקמל תישילשה 

.ירדגמה רעפה לע יחרזמ אצומ לשו םירוה לש תינוכית־לע 
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םיאצממ 

דומילה ימוחתל םימשרנה לש םינייפאמ 

רפסמה ,ירדגמה בכרהה תניחבמ םינושה דומילה ימוחתל םימשרנה רואיתב ליחתא 

עצוממה רפסמה ,תורגבה־תוניחבב ונחבנ ןהבש הקיטמתמב דומילה־תודיחי לש עצוממה 

ןויצו עצוממה ירטמוכיספה ןויצה ,תורגבה־תוניחבב ונחבנ םהבש םייעדמה תועוצקמה לש 

.1 חולב גצומ הז עדימ .עצוממ הקיטמתמ 

(םיירגוסב ןקת־תויטס)םינושה דומילה ימוחתל םימשרנה לש םינייפאמ :1 חול 

א  ןויצ  ןויצ  רפסמ  ל"חי רפסמ  םישנ "/"  דומיל סוחת 

הקיטמתמ 
עצוממ 

ירטמוכיספ 

עצוממ 

תועוצקמ 
םייעדמ 

הקיטמתמב 

 442  86.68  653.31  .94  4.75  13 הסדנה 

 <9.77)  (56.48)  (.49)  (.48)

 568  87.47  657.32  .87  4.71  34 םיעדמ 

 (9.98)  (62.47)  (.60)  (.52) םיקיודמ 

 241  82.75  609.67  .41  4.06  69 םייחה יעדמ 

 (10.14)  (61.23)  (.54)  (.70)

 377  88.12  679.51  .79  4.62  48 האופר 

 (9.70)  (51.11)  (.63)  (.59)

 862  88.87  675.03  .67  4.42  50 םיטפשמ 

 (9.45)  (57.11)  (.61)  (.83)

 297  86.25  655.48  .45  4.07  76 היגולוכיספ 

 (10.70)  (63.31)  (.58)  (.82)

 638  85.82  645.96  .67  4.48  41 לוהינו הלכלכ 

 (10.08)  (64.27)  (.60)  (.72)

 2714  81.68  568.73  .18  3.58  78 חורה יעדמ 

 (11.84)  (76.72)  (.40)  (.76) הרבחהו 

 6139  84.67  618.58  .48  4.09  59 כ"הס 

 (11.18)  (82.00)  (.59)  (.87)

 3642  84.23  596.40  .36  3.89 םישנ 

 (11.23)  (81.90)  (.54)  (.85)

 2497  85.33  651.95  .66  4.37 םירבג 

 (11.08)  (70.55)  (.61)  (.81)
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םיקיודמ םיעדמל ,הסדנהל םימשרנה ןיב דחוימב ךומנ גוציי שי םישנלש דמלמ חולה 

םוחתב רתי־גוציי שי םישנל .הקיטמתמה־ייולת םימוחתה תשולש - הלכלכו לוהינלו 

םיאצממ םע המילהב אצמנ הז אצממ .םייחה יעדמ - הקיטמתמ־יולת וניאש יעדמה 

;Croxford, 1994 :לשמל)"ישנ"ה יעדמה םוחתכ שבגתמ םייחה יעדמש םידמלמה ,םימדוק 

 1990 ,Ayaion, 1995; Wilson 8c Boldizar). האופרב םיוסמ רסח־גוציי שי םישנל

,תיטמתמ תונווכמ תורדענו תויתרקוי ,תושקובמ ןניהש ,הלא תוטלוקפ יתש .םיטפשמבו 

תוקהבומ "תוירבג" תוטלוקפמ וכפהנו םינורחאה םירושעב יתועמשמ יוניש ורבע 

ןיב רורב רתי־גוציי שי םישנל .ירדגמה ןבכרה תניחבמ טעמכ תונזואמ תוטלוקפל 

חורה יעדמלו - תיטמתמ תונווכמ רדענש יתרקוי םוחת - היגולוכיספל םימשרנה 
.הרבחהו 

לש וכרע תא שיחממ םינושה םימוחתל םימשרנה לש הקיטמתמב דומילה־תודיחי רפסמ 

םימשרנה ברקב הקיטמתמ לש הובגה ךרעה .תילארשיה ךוניחה תכרעמב הז דומיל עוצקמ 

וניה ,לוהינו הלכלכל םימשרנה ברקב םג תמיוסמ הדימבו ,םיקיודמ םיעדמלו הסדנהל 

םייתרקוי םימוחת - םיטפשמלו האופרל םימשרנה םגש תולגל רתוי ןיינעמ .וילאמ ןבומ 

רפסה־תיבב הקיטמתמב ההובג םידומיל תמרב םינייפאתמ - תיטמתמ תונווכמ םירדענה 

ברקב ךא ,הקיטמתמה ידומיל יבגל םימדקומ םיאנת תוביצמ ןניא הלא תוטלוקפ .ןוכיתה 

הריירקה םא םג תרבגומ המרב הקיטמתמ דומלל לבוקמ תוהובג תופיאש ילעב םידימלת 

תוקינעמ תוטיסרבינואהש הובגה סונובה .הז םוחתל הרושק הניא הילא םיפאוש םהש 

,ירטמוכיספה ןחבמב הז דומיל עוצקמ לש ותובישח ,תרבגומ המרב הקיטמתמ ידומילל 

יניעב ולש הכישמה חוכ תא יאדוול בורק םיריבגמ ,וילא םירושקה םיסותימה ,רומאכו 

הלאל םימוד םיעדמב םירבגומ םידומילל םיסחייתמה םיאצממה .םיינתפאש ןוכית ידימלת 

המרב םיעדמ ודמלש םיבר םידימלתש ךכ לע םיעיבצמ םהו ,הקיטמתמה יבגל ואצמנש 

עקר םישרוד םניאש דומיל יגוחל ,רבד לש ופוסב ,ומשרנ ןוכיתה רפסה־תיבב תרבגומ 

טרפ ,תונושה תוטלוקפב ידמל המוד הקיטמתמב עצוממה תורגבה ןויצ .הז םוחתב דחוימ 

םה רתויב םיהובגה םיעצוממה .(81.68) תיסחי ךומנ אוה םש ,הרבחהו חורה יעדמל 

רוכזל שי .דחוימב םיבוט םידימלת תוטלוקה תוטלוקפ יתש ־ םיטפשמבו האופרב 

־תודיחי רפסמל תוסחייתה וב ןיאש םושמ ידמל תלבגומ הקיטמתמה ןויצ לש ותועמשמש 

.הז עוצקמב דומילה 

תונריךבה תמר לע דמלמ םינושה םימוחתל םימשרנה לש עצוממה ירטמוכיספה ןויצה 

םהו ,תונושה תוטלוקפה לש תונרי־ובה תמרל בטיה םיעדומ םיילארשיה םיריעצה .םהלש 

תא רובעל םתלוכיב שיש םינימאמ םה ןכ םא אלא תוינרי־וב תוטלוקפל תונפל םיטונ םניא 

האצות ,רבד לש ורקיעב ,הניה תותירבה תגרד .(Guri-Rosenblit, 1996) הלבקה ףס 

םוחת - םיטפשמל הטלוקפה ,לשמל .םוחתב ךורכה ישוקה לש אלו ,עציהו שוקיב לש 

םיקיודמ םיעדמל הטלוקפהמ רתוי תינרירב - םיילארשי םיריעצ ברקב דואמ שקובמ 

.תילאוטקלטניא הניחבמ רתוי תינעבות לאכ הנורחאה לא סחייתהל גוהנש יפ־לע־ףא 

תוחפ הקיטמתמ־יולת וניה ־ "ישנ"ה יעדמה םוחתה - םייחה יעדמש דמלמ חולה 

יטמתמה עקרה םהבש הרבחהו חורה יעדמל טרפ ,םירחאה םימוחתה לכמ תוחפ ינריךבו 

םוחת - היגולוכיספ .דחוימב םיכומנ םהלש עצוממה ירטמוכיספה ןויצהו םימשרנה לש 

יטמתמ עקר םירסחה הובג ירטמוכיספ ןויצ ילעב םיריעצ ךשומ - ףסונ קהבומ "ישנ" 

.יתועמשמ 
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,םיעדמ ,הקיטמתמב ירדגמה לדבהה תא תוגיצמ חולה לש תונורחאה תורושה יתש 

םג ומכ ,ביבא־לת תטיסרבינואל םימשרנה ברקב ,הפוצמכ .הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ 

4.37) םישנל רשאמ הקיטמתמב ל"חי רתוי שי םירבגל ,לארשיב ןוכיתה ירגוב לכ ברקב 

ןחבמב םהינויצ ,(.36 תמועל .66) תרבגומ המרב םייעדמ תועוצקמ רתוי ,(3.89 תמועל 

85.33) הקיטמתמב םהינויצ םג ךכו ,(596.40 תמועל 651.95) רתוי םיהובג ירטמוכיספה 

.<84.23 תמועל 

דומיל ימוחתו רדגמ 

,תללוכ הנושארה האוושמה .2 חולב םיגצומ תוירוגיטקה־בר יטסיגולה חותינה יאצממ 

סחי תא גציימ רדגמל סחייתמה םדקמה .רדגמ - דחא יולת־יתלב הנתשמ ,רומאכ 
םייוכיסה סחיל האוושהב םיוסמ םוחתל םשריהל ,םירבג תמועל ,םישנ לש םייוכיסה 

םדקמה .האוושהה תיירוגיטק תא רומאכ הווהמה ,הרבחהו חורה יעדמל םשריהל ליבקמה 

לע עיבצמ 0־מ לודגש םדקמ ,ךכל־יא .תימתירגולה ותרוצב םייוכיסה סחי תא גיצמ 

בורק וא 0־ל הוושש םדקמו ,םירבגל תופידע לע עיבצמ 0־מ ךומנש םדקמ ,םישנל תופידע 

לש ילילשה ןמיסה .הרבחהו חורה יעדמב םייקש הזל המודה ירדגמ סחי לע עיבצמ 0־ל 

טרפ ,דומילה ימוחת לכש ןכ םא דמלמ ,תוירוגיטקה עבש לכב עיפומה ,רדגמה םדקמ 

"םיישנ" ,(תיטסיטטס תוקהבומ רסח ילילשה םדקמה ובש דיחיה םוחתה) היגולוכיספל 

רעפהש דמלמ היגולוכיספל סחייתמה יספאה םדקמה .הרבחהו חורה יעדמ רשאמ תוחפ 

תשקובמ־תוחפה הטלוקפה .הרבחהו חורה יעדמב םייקה רעפל ההז הז םוחתב ירדגמה 

םדקמה ךא ,םיקיודמ םיעדמל םג םשריהל תוטונ ןניא םישנ .הסדנה איה םישנ ברקב 

.(־3.15 תמועל -1.92) הסדנהל סחייתמה הזמ תיתועמשמ ךומנ הז םוחתל סחייתמה 

רפסה־תיבב םידומילה תעפשה לע תדמלמ תונושארה תואוושמה יתש ןיב האוושהה 

לע חוקיפה רחאל .הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לע ןוכיתה 

בורב םייונישה ,הז םע .תוירוגיטקה עבש לכב רדגמה םדקמ ןטק ,םיעדמו הקיטמתמ 

העפשה שי ןוכיתב םיעדמו הקיטמתמ ידומיללש ךכ לע םיעיבצמו ידמל םיכומנ םימדקמה 

לע חוקיפה ויבגלש םוחתה .דומילה ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לע דבלב תילוש 

םחייתמה םדקמה .היגולוכיספ אוה יתועמשמ יוניש לכ בינמ וניא םיעדמו הקיטמתמ 

.וירחא םג הזכ רתונ ,חוקיפה ינפל תיטסיטטס תוקהבומ רסחו ךומנ היהש ,הז םוחתל 

סחיב תועמשמ לכ ןיא ןוכיתה רפסה־תיבב תידומילה הירוטסיהלש דמלמ הז אצממ 
.היגולוכיספה ידומילל תונפל םירבגו םישנ לש םתייטנל 

וניא הז םוחת .הסדנהל סחייתמה םדקמב הלגתמ <10"/0) רתויב ךומנ התחפה רועיש 

תומשרנה לש יטמתמה עקרה ,הרורבה תיטמתמה ותונווכמ תורמלו ,םישנ ךשומ 

התחפהה ירועיש .םירבגה לש הלאל ןהלש היינפה ירועיש תא ברקמ וניא הטיסרבינואל 

דואמ םיכומנ ןיידע םה ךא ,הסדנהה םוחתב רשאמ טעמ םילודג םירחאה דומילה ימוחתב 

תונווכמה ילעב םימוחתב התחפהה ירועיש ,ילסקודרפ ןפואב .<22"/0־ל m ןיב) 

םימוחתה לש הלא לע םילוע םניא - הלכלכו לוהינ ,םיקיודמ םיעדמ ,הסדנה - תיטמתמה 

דבלב ילוש דיקפת אלממ יטמתמה עקרהש עבונ ךכמ .םהמ םילפונ ףא םימעפלו ,םירחאה 

.הקיטמתמה־ייולת םימוחתל היינפ ינפמ ,םירבגל האוושהב ,םישנ לש ןתעיתרב 
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דומיל ימוחתב הריחבה תרבסהל תוירוגיטק־בר יטסיגול חותינ ימדקמ :2 חול 

(םיירגוסב ןקת־תויועט) 

הלכלכ  היגולוכיספ  םיטפשמ  האופר  יעדמ  םיעדמ  הסדנה 

לוהינו  םייחה  םיקיודמ 

1 האוושמ 

־1.66*   -.10 ־1.29*  ־1.34*   -.46* ־1.92*  ־3.15*  רדגמ 

 (.10)  (.14)  (.08)  (.11)  (.14)  (.10)  (.15)

־.44  ־2.13   -.31  -1.11 ־2.07   -.46  -.43 עובק 

 06.=2)! 10)15611

2 האוושמ 

־1.44*   .01 ־1.08*  ־1.09*   -.36* ־1.64*  ־2.85*  רדגמ 

 (.10)  (.14)  (.14)  (.15)  (.15)  (.11)  (.15)

 1.10*  .56*  .95*  1.34*  .59*  1.50*  1.50* הקיטמתמ 

 (.08)  (.09)  (.07)  (.10)  (.10)  (.09)  (.11)

 .79*  .62*  .93*  1.01*  .45*  1.17*  1.32* םיעדמ 

 (.10)  (.14)  (.09)  (.12)  (.15)  (.11)  (.12)

־5.34  ־4.55  ־4.62  ־7.24  ־4.55  ־7.52  ־7.63  עובק 
ר 

ק8611(10 א =. 15 

3 האוושמ 

־1.33*   .42*  -.74*  -.76*  -.26 ־1.55*  ־2.84*  רדגמ 

 (.10)  (.15)  (.10)  (.13)  (.15)  (.11)  (.16)

 .91*  -.06  .42*  .81*  .43*  1.36*  1.46* הקיטמתמ 

 (.09)  (.10)  (.11)  (.11)  (.11)  (.10)  (.12)

 .60*  .32*  .56*  .68*  .38*  .93*  1.15* םיעדמ 

 (.10)  (.14)  (.10)  (.12)  (.15)  (.11)  (.12)

 .52*  1.73*  1.67*  1.61*  .35*  .44*  .09 **ירטמוכיספ 

 (.09)  (.12)  (.09)  (.13)  (.11)  (.10)  (.11)

 2.39*  1.03*  4.16*  3.27*  -.02  3.81*  3.28* ןויצ 

 (.49)  (.63)  (.49)  (.65)  (.63)  (.56)  (.61) **הקיטמתמ 

־9.71  ־13.91  ־16.63  ־18.14  ־6.06  ־12.80  ־10.70  עובק 

ק86ט<10 א2=.19 
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(ךשמה) 2 חול 

הלכלכ  היגולוכיספ  םיטפשמ  האופר  יעדמ  םיעדמ  הסדנה 

לוהינו  םייחה  םיקיודמ 

4 האוושמ 

־1.27*   .41*  -.66*  -.76*  -.17 ־1.55*  ־2.87*  רדגמ 

 (.11>  (.16)  (.10)  (.13)  (.16)  (.12)  (.16)

 .97* ־.05   .43*  .83*  .45*  1.40*  1.45* הקיטמתמ 

 (.09)  (.10)  (.08)  (.12)  (.12)  (.11)  (.13)

 .62*  .35*  .57*  .69*  .40*  .96*  1.19* םיעדמ 

 (.11)  (.14)  (.11)  (.13)  (.16)  (.11)  (.13)

 .58*  1.74*  1.81*  1.59*  .37*  .40*  .13 **ירטמוכיספ 

 (.09)  (.13)  (.10)  (.13)  (.12)  (.10)  (.11)

 2.30*  .98  3.84*  3.15*  -.14  3.66*  3.20* ןויצ 

 (.50)  (.66)  (.51)  (.67)  (.65)  (.58)  (.63) **הקיטמתמ 

 .38*  -.24  .61*  .48*  .03  .33*  .36* יחרזמ אצומ 

 (.13)  (.20)  (.12)  (.16)  (.18)  (.14)  (.16)

 -.26*  -.16  -.19  .11  -.14  .02 .25 םירוה תלכשה 

 (.11)  (.15)  (.11)  (.14)  (.15)  (.12)  (.13) תינוכית־לע 

־10.24  ־13.90  ־17.37  ־18.08  ־6.10  ־12.71  ־10.75  עובק 

 pseudo R2=.19

 .p < .05 *

.100־ב לפכומ םדקמה ** 

הלח (3 האוושמ) חותינב הקיטמתמב תורגבה ןויצו ירטמוכיספה ןויצה תללכה רחאל 

סתוקהבומ לע רומשל םיכישממ םה ךא ,םימדקמה בור לש םלדוגב תפסונ התחפה 

רעפה לע העפשה לכ רסח הקיטמתמ ןויצ לעו ירטמוכיספ לע חוקיפה .תיטסיטטסה 

םיקיודמ םיעדמב רעפה לע הכומנ העפשה לעב אוהו ,הסדנה ידומילל היינפב ירדגמה 

םימדקמה יגש .רתוי הברה תיתועמשמ םיטפשמו האופר יבגל התחפהה .לוהינו הלכלכבו 

הללכש ,הנושארה האוושמב םימדקמהמ 43"/0־ב םינטק םהו ,םלדוגמ םיפסונ 30»/» םידבאמ 

.דבלב רדגמה הנתשמ תא רוכזכ 

.היגולוכיספו םייחה יעדמ - "םיישנ"ה םימוחתה ינשב םילגתמ םיידוחיי םיסופד 

,ולדוגמ 400/0־מ רתוי דבאמ ,הליחתכלמ הובג היה אלש ,םייחה יעדמל סחייתמה םדקמה 

הדמיל הנושארה האוושמה .תיטסיטטסה ותוקהבומ תא םגו ,הנושארה האוושמל האוושהב 

ןתייטנמ הכומנ ,םירבגל האוושהב ,םייחה יעדמב רוחבל םישנ לש תיסחיה ןתייטנש 

עבונ הז אצממש תדמלמ תישילשה האוושמה .הרבחהו חורה יעדמב רוחבל הליבקמה 

רעפה ,תורחא םילימב .ירטמוכיספה ןויצהמו ןוכיתה רפסה־תיבב תידומילה הירוטסיההמ 

הירוטסיהה קרו ,הרבחהו חורה יעדמבש הזמ הנוש וניא םייחה יעדמ תפדעהב ירדגמה 
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םימרוג ירטמוכיספה ןויצה ןכו םיעדמו הקיטמתמ יבגל ןוכיתה רפסה־תיבב תידומילה 

לעופ ירטמוכיספה ןויצה - יתרקויה "ישנ"ה םוחתה ־ היגולוכיספ יבגל .הנושה סופדל 

- הקיטמתמב תורגבה ןויצ ־ תישילשה האוושמב ףסונש רחאה הנתשמה) אכדמ םרוגכ 

םדקמל םרג ירטמוכיספה ןויצה לע חוקיפה .(תיטסיטטס תוקהבומ רסחו ולדוגב יספא 

יבויחל ךפהיל ,תונושארה תואוושמה יתשב תיטסיטטס תוקהבומ רסחו יספא היהש ,רדגמה 

ידומילל תונפל םישנ לש תיסחיה ןתייטנש דמלמ יבויחה םדקמה .תיטסיטטס קהבומלו 

תוהובגה תושירדהש אלא ,הרבחהו חורה יעדמ דומלל תיסחיה ןתייטנמ הלודג היגולוכיספ 

םירועישב וילא תונפלמ ןתוא תוענומ ירטמוכיספה ןויצה יבגל ביצמ היגולוכיספל גוחהש 
.רתוי םיהובג 

לכונ ,1 חולב גצומה ,םינושה םימוחתל םימשרנה לש ירדגמה בכרהה לא רוזחנ םא 

לע ,יטמתמה עקרל רושקה ,ירטמוכיספה ןויצה לשו יטמתמה עקרה לש םתעפשהש תוארל 

םימוחתה לש "תוירבג"ה תמרל םאתהב הנתשמ דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה 

םוחתב הלגתמ ירדגמה רעפה לע יטמתמה עקרה לש רתויב הכומנה העפשהה .םינושה 

יבגל האצמנ ,ןיידע תילוש ךא ,רתוי טעמ הלודג העפשה .הסדנה - רתויב "ירבג"ה 

,הקיטמתמ תעפשה ."םיירבג" םימוחת םה םג ,לוהינו הלכלכ יבגל ןכו םיקיודמ םיעדמ 

תניחבמ םינזואמ־טעמכה םימוחתב רתוי תיתועמשמ הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ ,םיעדמ 

יעדמ - "םיישנ"ה םימוחתב דחוימב הקזח העפשהה .םיטפשמו האופר - ירדגמה בכרהה 

םישנ דדועמ םיעדמבו הקיטמתמב ףידע עקרש ,ןכ םא ,קיסהל ןתינ .היגולוכיספו םייחה 

."תוירבג"כ תוספתנ ןניא הלא םא דחוימב ,רתוי תוינעבותה תוטלוקפל םשריהל 

תריחב לע הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ ,םיעדמ ,הקיטמתמ לש תורישיה תועפשהה 

לש םתעפשה .הפוצמה ןוויכב םניה םיאצממה .תישילשה האוושמב תגצומ דומילה ימוחת 

תיתועמשמו הקזח הניה הז עוצקמב תורגבה ןויצ לשו הקיטמתמב דומילה־תודיחי רפסמ 

תעפשה .םיקיודמ םיעדמו הסדנה - תקהבומה תיטמתמה תונווכמה ילעב םימוחתב 

םיטפשמב ,לוהינו הלכלכב ,האופרב ,ןיידע תיתועמשמ ךא ,רתוי הכומנ הקיטמתמ 

האופרב ,םיטפשמב םג תיתועמשמו הקזח הקיטמתמ ןויצ תעפשה .םייחה יעדמבו 

עקרה תעפשה .םייחה יעדמב תיטסיטטס תוקהבומ תרסחו הכומנ איה ךא ,לוהינו הלכלכבו 

םיעדמ תעפשה .היגולוכיספב תיטסיטטס תוקהבומ תרסחו דחוימב הכומנ יטמתמה 

יתש - םיקיודמ םיעדמבו הסדנהב דחוימב הקזח איה .תוירוגיטקה עבש לכב תקהבומ 

,האופרב רתוי השלח איה .םדקומ יאנתכ םיעדמב םירבגומ םידומיל תוביצמה תוטלוקפ 

.היגולוכיספבו םייחה יעדמב תיסחי הכומנ איהו ,לוהינו הלכלכבו םיטפשמב 

רקיעב חותינב םיללכנ ,תיעיברה האוושמב םיגצומה ,םירוהה תלכשהו יתדעה אצומה 

לע הרישיה םתעפשה ךא ,ירדגמה רעפה לע העפשה ןיא הלא םינתשמל .חוקיפ תרטמל 

לע תיתועמשמ העפשה תרסחכ הלגתמ םירוהה תלכשה :תניינעמ דומיל ימוחתב הריחבה 

ןויצה לע ,תידומילה הירוטסיהה לע חוקיפ רחאלש הלגתמ ןכ־ומכ :דומילה ימוחת תריחב 

חורה יעדמב רוחבל םיטונ םייחרזמ םיריעצ ,הקיטמתמב תורגבה ןויצ לעו ירטמוכיספה 
.םייזנכשאה םהירבח רשאמ תוחפ הרבחהו 
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535 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

ידומילה עקרהו רדגמ ןיב היצקארטניא 

,הטיסרבינואב דומילה ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לדוגב חותינה קסע הז בלשל דע 

תעפשה ,ילסקודרפ ןפואבש וניאר ,רומאכ .הז רעפ לע םינוש םימרוג לש םהיתועפשהבו 

־ייולת םניאש םימוחתב תיתועמשמ ,דניה ןוכיתה רפסה־תיבב יטמתמה ידומילה עקרה 

איה הז בלשב הלועה הלאשה .הז עדי םוחתל םירושקה םימוחתב רשאמ רתוי הקיטמתמ 

,אצמנש יפכ) ירדגמה רעפב יתועמשמ יוניש רדעה .הלא םיסופד לש םתווהתה יבגל 

הירוטסיהה לש העפשה רדעה לע חרכהב עיבצמ וניא (םיקיודמ םיעדמבו הסדנהב ,לשמל 

־תיבב יטמתמה עקרה .דומיל ימוחתב הריחבה יסופד לע ןוכיתה רפסה־תיבב תידומילה 

.םירדגמה ינש לע ,התמצועב המוד ךא ,תרכינ העפשה לעב תויהל יושע ןוכיתה רפסה 

םניא םה םא םג ,דומיל ימוחתב הריחבה יסופדב םייוניש .וניעב רעפה רתוויי הזכ הרקמב 

םה ןכש ,ןבומכ ,יחכונה ונניינעל רתויב םייתועמשמ םניה ,ירדגמה רעפב יונישב םיוולמ 

ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה תא ןיטקמ וניא יעדמו יטמתמ עקר םא םגש ךכ לע םיעיבצמ 

דומיל ימוחתל םישנה תיינפ תא לידגמו הפוצמה ןוויכב תאז־לכב לעופ אוה ,דומיל 

יבגל ,רוכזכ ,האצמנש)ירדגמה רעפה לש תיתועמשמ הנטקה ,רחאה דצה ןמ ."םיירבג" 

תולעב תועפשה שי ידומילה עקרלש ךכ לע עיבצהל היושע (םייחה יעדמו םיטפשמ ,האופר 

םינוויכ תולעב תועפשה םויק לע וא ,רדגמ לכ יבגל ,תונוש תומצועב ךא ,המוד ןוויכ 
םיאצממה סיסבב םידמועה םיכילהתה לש םייפוא לע דומעל ידכ .םירבגלו םישנל םינוש 

הלא םיחותינ .םירבגלו םישנל םידרפנ םיחותינ יתעציב ,ירדגמה רעפל םיסחייתמה 

.3 חולב םיגצומ 

,דומיל ימוחתב הריחבה תרבסהל תוידוגיטק־בר יטסיגול חותינ ימדקמ :3 חול 

(םיירגוסב ןקת־תויועט)רדגמ יפ־לע 

יעדמ 

חורה 

הרבחהו 

הלכלכ היגולוכיספ 

לוהינו 

םיטפשמ  האופר  יעדמ 

םייחה 

םיעדמ 

םיקיודמ 

הסדנה 

םישנ 

 1.04*  .01  .59*  .96*  .60*  1.66*  2.28* הקיטמתמ 

 (.13)  (.12)  (.11)  (.17)  (.14)  (.17)  (.49)

 .72*  .44*  .46*  .58*  .44*  .86*  1.53* םיעדמ 

 (.15)  (.16)  (.13)  (.17)  (.19)  (.17)  (.28)

 .57*  1.69*  1.97*  2.15*  .38*  .25  1.38* **ירטמוכיספ 

 (.31)  (.14)  (.13)  (.19)  (.14)  (.15)  (.32)

 3.43*  1.01  4.44*  2.94*  .33  4.09*  6.09* ןויצ 

 (.79)  (.77)  (.72)  (.99)  (.81)  (.95)  (1.93) **הקיטמתמ 

 .47*  -.32  .59*  .41  .12  .43*  .16 יחרזמ אצומ 

 (.18)  (.24)  (.17)  (.24)  (.22)  (.22)  (.40)
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(ךשמה) 3 חול 

יעדמ 

חורה 

הרבחהו 

הלכלכ היגולוכיספ 

לוהינו 

םיטפשמ  האופר  יעדמ םיעדמ 

םייחה םיקיודמ 

הסדנה 

 -.15  -.14  -.04  .15  -.04  .16  -.55 םירוה תלכשה 

 (.16)  (.17)  (.14)  (.21)  (.18)  (.19)  (.33) תינוכית־לע 

־12.88  ־13.36  ־20.88  ־22.82  ־7.39  ־14.80  ־28.33  עובק 

 pseudo R^=. 19

תורבתסה 

םוחתל םשריהל 

 .58  .07  .06  .12  .05  .05  .05  .02 תומשרנה ללכ 

 (.30)  (.05)  (.05)  (.12)  (.06)  (.02)  (.06)  (.03)

 .18  .15  .07  .22  .12  .05  .15  .06 עקר תולעב 

 (.12)  (.04)  (.03)  (.10)  (.06)  (.02)  (.05) (.N) (04=785)יטמתמ 

םירבג 

 .85*  -.15  .24*  .65*  .16  1.17*  1.31* הקיטמתמ 

 (.12)  (.19)  (.12)  (.16)  (.19)  (.15)  (.14)

 .54*  .10  .69*  .82*  .27  1.01*  1.12* םיעדמ 

 (.16)  (.28)  (.16)  (.19)  (.30)  (.16)  (.16)

 .53*  2.12*  1.61*  1.06*  .33  .43* ־.12  **ירטמוכיספ 

 (.13)  (.29)  (.15)  (.18)  (.22)  (.14)  (.14)

 1.43*  1.12  3.16*  3.15*  -.89  3.13*  2.56* ןויצ 

 (.68)  (1.27)  (.72)  (.92)  (1.13)  (.75)  (.72) **הקיטמתמ 

 .35  .00  .66*  .56* ־.14   .31  .37 יחרזמ אצומ 

 (.19)  (.40)  (.19)  (.23)  (.36)  (.20)  (.20)

 -.42*  -.19  -.40*  -.02  -.36  -.15  -.32* םירוה תלכשה 

 (.16)  (.29)  (.16)  (.20)  (.28)  (.17)  (.16) תינוכית־לע 

־8.63  ־16.18  ־14.71   -13.86 ־3.96  ־11.50  ־7.94  עובק 
ל 

 pseudo R =.11

תורבתסה 

םוחתל םשריהל 

 .25  .15  .03  .16  .08  .03  .15  .16 םימשרנה ללכ 

 (.23)  (.04)  (.03)  (.10)  (.04)  (.02)  (.08)  (.10)
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(ךשמה) 3 חול 

יעדמ 

חורה 

הרבחהו 

הלכלכ היגולוכיספ 

לוהינו 

םיטפשמ  האופר  יעדמ 

םייחה 

םיעדמ 

םיקיודמ 

הסדנה 

 .08  .17  .02  .17  .10  .02  .22  .23 עקר ילעב 

 (.04)  (.03)  (.01)  (.08)  (.03)  (.01)  (.03)  (.08) יטמתמ 

 (N=l 185)

 * 05. > Jp ** 100־ב לפכומ םדקמה.

רוחבל יוכיסה לע םיריבסמה םינתשמה תעפשה תא ,רדגמ לכל דרפנב ,גיצמ חולה 

תועצוממה תויורבתסהה ובשוח חולב תוגצומה תואוושמה לע ךמתסהב .דומיל ימוחתב 

םישנהו םירבגה ברקב ןכו ,םירבגה ללכ ברקב ,םישנה ללכ ברקב םוחת לכל םשריהל 

:ןלהל) המוד המרב תוחפל דחא יעדמ עוצקמבו ל"חי שמח לש המרב הקיטמתמב ונחבנש 

ןיב םילדבהה תא דדחל דעונ יטמתמ עקר ילעבל תויורבתסהה בושיח .(יטמתמ עקר ילעב 

תריחב לע ןוכיתה רפסה־תיבב יעדמהו יטמתמה עקרה תעפשהל רושקה לכב םירבגו םישנ 

,וז הייסולכוא ברקב םג העפשהה יסופדב םייתועמשמ םילדבה אצמנ םא .דומיל ימוחת 

ידכ .רתוי עונצ יטמתמ עקר ילעב םימשרנ ברקב רתוי םיפירח םילדבה אצמנש רורב 
.1 םישרתב תגצומה תיתוזח הנומתל תויורבתסהה ומגרות הנומתה תא שיחמהל 

יטמתמ עקרו רדגמ יפ־לע דומיל ימוחתל םשריהל תורבתסה :1 םישרת 

כ"הס - םישנ "! 

יטמתמ עקר - םישנ ■ 
ם"הס - םירבג ם 

יטמתמ עקר - םירבג ם 

 6 5 4

דומיל םוחת 

םיטפשמ - 5 הסדנה - 1 :ארקמ 

היגולוכיספ - 6 םיקיודמ םיעדמ ־ 2 
לוהינו הלכלכ - 7 םייחה יעדמ - 3 

הרבחהו חורה יעדמ - 8 האופר - 4 
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תונפל יטמתמה עקרה ילעב לכ לש םתייטנש ,הנושארבו שארב ,דמלמ םישרתה 

םוחתל תונפל םימשרנה ללכ לש םתייטנמ יתועמשמ ןפואב הכומנ הרבחהו חורה יעדמל 

ילעב םימשרנה ברקבש דמלמ םישרתה ,ןכ־ומכ .םישנה ברקב דחוימב טלוב הז לדבה .הז 

םגיה רתויב םייתועמשמה םיירדגמה םירעפה ,םימשרנה לכ ברקב םג ומכ ,יטמתמה עקרה 

האוושהב ,יטמתמ עקר תולעב םישנ ,ךכ לע ףסונ .הרבחהו חורה יעדמבו הסדנהב 

יעדמלו רתוי טעמ םיהובג םירועישב הסדנה ידומילל תונופ ,הז עקר תורסחה ןהיתורבחל 

שקובמ םוחת םיווהמ הרבחהו חורה יעדמ ,הז םע .הברהב םיכומנ םירועישב הרבחהו חורה 

.יטמתמ עקר תולעב םישנ ברקב וליפא טעמכ שקובמ וניאש םוחת הווהמ הסדנההו ,תיסחי 

עקרה ילעב ברקב םג לוהינו הלכלכבו םיקיודמ םיעדמב תופידע לע םירמוש םירבגה 

עקר תולעב םישנ ברקב םג הלא םימוחתל הייגפב תיתועמשמ היילע תמייק ךא ,יטמתמה 

ירועיש תא לידגמ ןכא יטמתמה עקרהש ררבתמ .הז עקר תורסחה םישנל האוושהב יטמתמ 

םג המוד חרואב עיפשמ אוהש אלא ,לוהינו הלכלכלו םיקיודמ םיעדמל םישנ לש היינפה 

.םירבגה תבוטל ירדגמ רעפ רתונ ןכלו ,םירבג לע 

הלגמ - "ישג"ה יעדמה םוחתה ־ םייחה יעדמל היינפה לע יטמתמה עקרה תעפשה 

לש היינפה ירועיש תא דירומ אוה ךא ,םישנ לע עיפשמ וניא יטמתמ עקר .תניינעמ הנומת 

רדגמה םדקמ דביא םיריבסמה םינתשמה לע חוקיפ רחאל ,רוכזכ .הז םוחתל םירבג 

יחכונה אצממה .(3 האוושמ ,2 חול) תיטסיטטסה ותוקהבומ תא םייחה יעדמל סחייתמה 

וליאו ,הז םוחתב רוחבל םיטונ םניא יטמתמ עקר ילעב םירבג :ךכל ירשפא םרוג ריהבמ 

ירדגמה סחיה ,חוקיפה רחאל ,ןכלו ,יטמתמה עקרל רשק אלב וב רוחבל תוכישממ םישנ 

.הרבחהו חורה יעדמב םייקה הזל המודל ךפהנ םייחה יעדמ יבגל 

תלעבכ הלגתמ ידומילה עקרה תעפשה - ףסונ קהבומ "ישג" םוחת ־ היגולוכיספב 

רוחבל םישנה תייטנ תא המ־תדימב לידגמ יטמתמ עקר .םירדגמה ינשל םיגוש םינוויכ 

.וב רוחבל םירבגה תייטנ תא המ־תדימב ןיטקמו ,הז םוחתב 

־ הלא םימוחת ינשב .םיטפשמלו האופרל היינפב שחרתמ רתויב ןיינעמה יונישה 

ילעב לצא ירדגמה רעפה ןוויכ ־ תיטמתמ תונווכמ ירסח ךא םייגריךב ,רומאכ ,םניהש 

תופידע הלגתמ םימשרנה ללכ ברקבש דועב .םימשרנה ללכ לש הזמ ךופה יטמתמה עקרה 

םישנל תופידע תמייק יטמתמה עקרה ילעב ברקב ,םיטפשמלו האופרל היינפב םירבגל 

יטמתמה עקרה לש תונושה תועפשההמ עבונ רעפה ןוויכב יונישה .הלא םימוחתל היינפב 

דואמ הנותמ היילע ידיל איבמ יטמתמה עקרה .הלא םימוחתל םישנו םירבג לש םתיינפ לע 

םימוחתל םישנה תיינפב דואמ תיתועמשמ היילעלו םיטפשמלו האופרל םירבגה תיינפב 

.הלא 

ינב לע תרבגומ המרב הקיטמתמ ידומילל שיש תונושה תוכלשהה תא שיחממ םישרתה 

םייטמתמה םימוחתל םירבגה תיינפ תא יתועמשמ ןפואב ריבגמ יטמתמ עקר :רדגמ לכ 

םישנה לצא רתוי םייתועמשמה םייונישה וליאו ;םיקיודמ םיעדמו הסדנה - םיקהבומה 

םימוחת ינשבו ,לוהינו הלכלכו םיקיודמ םיעדמ - הקיטמתמ־ייולת םימוחת ינשב םניה 

הנושה תוסחייתהה תא שיחממו רזוח םישרתה .םיטפשמו האופר - הקיטמתמ־ייולת םניאש 

רורב יוטיב ידיל אב רבדה .יטמתמה עקרה לאו םינושה עדיה ימוחת לא רדגמ לכ ינב לש 

ללכש םימוחתה .םישרתב תוגצומה תוצובקה לש תוחיכשה תופדעהב םיננובתמשכ 
הרבחהו חורה יעדמ םה רתויב םיהובגה םירועישב םהילא םינופ םירבגה םימשרנה 

תיסחי םיהובג םירועישב היינפ תמייק יטמתמה עקרה ילעב םירבגה ברקב .םיטפשמו 
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,ןיררוע אלל ,אוה תומשרנה םישנה ללכ ברקב חיכשה םוחתה .םיקיודמ םיעדמלו הסדנהל 

,הז םוחתל היינפה תא רתויב יתועמשמ ןפואב דירומ יטמתמה עקרה .הרבחהו חורה יעדמ 

יטמתמה עקרהש ןכ םא ררבתמ .רתויב החיכשה הירוגיטקל תכפהנ םיטפשמל היינפהו 

םירסחה םירבגה ידי־לע דחוימב ףדעומש םוחתה תא ףידעהל םישנה תא ליבומ יעדמהו 

.הז עקר 

הברה העפשהה לע םידמלמ ,ןהילע םסובמה םישרתהו ,3 חולב תוגצומה תויורבתסהה 

ןפואב דומעל ידכ .םישנ לש הריחבה יסופד לע ןוכיתה רפסה־תיבב ידומילה עקרה לש 

ינב לש הריחבה יסופד לע תידומילה הירוטסיהה לש תונושה תועפשהה לע רתוי קיודמ 

.3 חולב םיגצומה םימדקמל הנפנ רדגמ לכ 

.םירבג רשאמ רתוי ןהירושיכ לע תוכמתסמ םישנ ,דומיל ימוחת תריחבבש דמלמ חולה 

םיהובג םישנל םיסחייתמה הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ ,םיעדמ ,הקיטמתמ לש םימדקמה 

דומילה ימוחת ןיב םילדבה םילגתמ ,הפוצמכ ,הז םע .תואוושמה בורב םירבגה לש הלאמ 

.םירבגה לש הלאמ םיהובג םישנל םיסחייתמה םימדקמה תעברא לכ ,הסדנה יבגל .םינושה 

םיסחייתמה םימדקמה תעברא ןיבמ השולש ,לוהינו הלכלכבו םיטפשמב ,םייחה יעדמב 

,האופרבו םיקיודמ םיעדמב רתוי תנזואמ הנומתה .םירבגל האוושהב רתוי םיהובג םישנל 

.םירחאב תופידע שי םירבגלו ,םימדקמהמ קלחב תופידע שי םישנל םש 

םיאנתה לכשכ .םייחה יעדמב דחוימב טלוב םימדקמה תמצועב םישנו םירבג ןיב רעפה 

ברקב הז םוחתב רוחבל יוכיסה תא (exp. .60)טעמכ הליפכמ הקיטמתמב ל"חי לכ ,םיווש 

רוחבל םירבג לש םיוכיס לע העפשה לכ תרסחכ הלגתמ הקיטמתמב הליבקמ היילע .םישנ 

תקהבומ םייחה יעדמב רוחבל יוכיסה לע םיעדמ תעפשה ,ןכל המודב .םייחה יעדמב 

יעדמ ,םישנה יניעבש דמלמ הז סופד .םירבגה ברקב אל ךא ,םישנה ברקב תיטסיטטס 

יניעב וליאו ,יטמתמ עקר שרוד הרבחהו חורה יעדמל דוגינבש יעדמ םוחת וניה םייחה 

.יטמתמה עקרל רושקה לכב הרבחהו חורה יעדממ הנוש וניא םייחה יעדמ ,םירבגה 

לע העיבצמו תרזוח תונושה תואוושמב ירטמוכיספה ןויצה לש ויתועפשה ןיב האוושה 

השולשב .םיפידע םינייפאמב תודיוצמ ןהשכ קר םיינרירבה םימוחתל תונפל םישנה תייטנ 

ןויצה תועמשמ םהבש ,םיטפשמו הסדנה ,האופר - רתויב םיינריךבה םימוחתה ןיבמ 

םיהובג םישנל םיסחייתמה ירטמוכיספ לש םימדקמה - דחוימב תיזכרמ ירטמוכיספה 

,הז םוחתב .היגולוכיספ אוה הז סופדמ הטוסש דיחיה ינרירבה םוחתה .םירבגה לש הלאמ 

הזמ טעמ הובג םירבגל םחייתמה םדקמה ,תיזכרמ תובישח ירטמוכיספה ןויצל שי וב םגש 

םיפידע םינייפאמב םישנ לש ךרוצהש שיחממו רזוח היגולוכיספה לש דוחייה .םישנה לש 

בשחנה ינריךב םוחתב .דבלב "םיירבג" םימוחתל ןוכנ םיינריךבה םימוחתל תונפל ידכ 

תוחפ וליפא ירטמוכיספה ןויצה לע תונעשנ םישנה ,קהבומה ישנה ויומיד לשב ,ךהלש"ל 

.םירבגה רשאמ 

עבונה ןוחטיבל תוקוקז םישנש תדמלמ רדגמ לכל תוסחייתמה תואוושמה ןיב האוושה 

"םיישנ"ה םימוחתל הייגפהמ תוטסל ידכ הובג ירטמוכיספ ןויצמו ףידע יטמתמ עקרמ 

הלאל םג ומכ ,הקיטמתמה־ייולת םימוחתל ןוכנ רבדה .הרבחהו חורה יעדמ - םייתרוסמה 

ל"חי רפסמל .היגולוכיספל הנוכנ הניא הנקסמה ,ןאכ םג .הז םוחתל ללכ םירושק םניאש 

םישנ ברקב הז םוחתב רוחבל יוכיסה לע העפשה לכ ןיא הקיטמתמב ןויצלו הקיטמתמב 

ןהשכ םיינרירב םימוחתל תונפל םישנ לש ןתייטנש ררבתמ ,ןכ םא .דחאכ םירבגו 

.יעדמ יומיד ילעב וא/ו "םיירבג" םימוחתל תלבגומ רבגומ יטמתמ עקרב תודיוצמ 
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יטמתמ עקר לש יוביגל תוקוקז ןניא םישנה ,יעדמ יומיד רסחו "ישג" םוחתב רבודמשכ 

.וילא היינפה ךרוצל 

ןויד 

רעפה לע העפשה שי םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םידומילב תופתתשהל םאה 

ךא ,תמייק ןכא העפשהש םידמלמ םיאצממה ?הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה 

תא דואמ םילידגמ םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םידומיל .הפוצמה ןוויכב חרכהב אל 

- תיטמתמ תונווכמ ירדענ ךא םייתרקוי םימוחת ינש - האופרלו םיטפשמל םישנה תיינפ 

ילעב םימשרנ ברקב ,וזמ הרתי .הלא םימוחתל היינפב ירדגמה רעפה תא דואמ םיניטקמו 

,ןכ־ומכ .םירבגה לש וזמ הלודג םיטפשמלו האופרל םישנה תיינפ ,קהבומ יטמתמ עקר 

- "םיישנ" םימוחת ינשב םישגה לש יסחיה ןורתיה תא םילידגמ םיעדמו הקיטמתמ ידומיל 

־ייולת םימוחתה לע ןוכיתב יטמתמ עקר לש ותעפשה .היגולוכיספו םייחה יעדמ 

תייטנ תא תמיוסמ הדימב לידגמ יטמתמ עקר .רתוי הברה תבכרומו הכומנ הקיטמתמה 

ידי־לע דואמ שקובמ הז םוחתש ןוויכמ ךא ,הסדנהל םשריהל ,הליחתכלמ הכומנה ,םישנה 

.םימשרנה ללכ ברקב םייקש הזל המוד יטמתמה עקרה ילעב ןיב ירדגמה רעפה ,םירבגה 

םיעדמל םישנה תיינפ תא רכינ ןפואב םילידגמ םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םידומיל 

רעפה ,םירבגה ברקב םג היילע תמייקש ןוויכמ ,ןאכ םג ךא ,לוהינו הלכלכלו םיקיודמ 

.םייקתהל ךישממ ךא ןטק ירוקמה 

ףתתשהלמ תוענמנ ןוכיתה רפסה־תיבב תודימלתש םידמלמ םימדוק םיאצממ 

םייטנוולרכ הלא םימוחת תואור ןניא ןהש ןוויכמ םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םירועישב 

לש דחוימה דמעמה ללגב .לארשי יבגל ףקת וניא הז קומינ .ןהלש תידיתעה הריירקל 

הלא םימוחתב םימדקתמ םידומיל ,תילארשיה ךוניחה תכרעמב םיעדמהו הקיטמתמה 

לטונ תונב לש יתועמשמ טועימש םיאור ןכא ונאו ,םיינתפאשה םידימלתה לכל םייטנוולר 

יטמתמ עדיל הפישחהש הדבועה תורמל ,הז םע .ןוכיתה רפסה־תיבב הלא םירועישב קלח 

,הקיטמתמ־ייולת םימוחתל הטיסרבינואל תומשרנה לש תרבגומ היינפל הרושק יעדמו 

.םירבגה רשאמ הברהב התוחפ הדימב הלא םימוחתב הריירקל תונופ םישנה 

יבגל תועמשמ רסח ןוכיתה רפסה־תיבב יעדמהו יטמתמה עקרהש ךכמ קיסהל ןיא 

עקרה .םירבגל רשאמ רתוי םישנל יתועמשמ הז עקר .ןוכנה אוה ךפיהה ,השעמל .םישגה 

רתוי ,לידגמו ,הרבחהו חורה יעדמל םישנה תיינפ תא רתויב רכינ ןפואב תיחפמ יטמתמה 

ונפ תומשרנהמ קלחש ןבומכ ןכתיי .םיטפשמלו האופרל ןתיינפ תא ,םירבגה לצא רשאמ 

האופרל לבקתהל ןהייוכיס תא לידגהל הרטמב ןוכיתב םיעדמו הקיטמתמ ידומילל 

.הלא םימוחתב םידומילל ומשרנ ןכא רבד לש ופוסבו ,םיטפשמלו 

הטיסרבינואל םימשרנה םירבגו םישנש איה םיאצממהמ הלועה תניינעמ הנומת 

םינופהמ םיגוחה לש תושירדל רושקה לכב הנוש תואיצמב ויח וליאכ ,השעמל ,םילעופ 

ימוחתל םימשרנהמ תושירדה לש קיודמה טוריפה תורמל תמייק תאז תוגהנתה .םהילא 
םישכור תדמעומו דמעומ לכשו הציפמ הטיסרבינואהש עדימה תורבוחב םינושה דומילה 

לש הנוש סחיב ,הנושארבו שארב ,יוטיב ידיל אב הז רבד .םושירה יספוט םע דחי ןתוא 

םירבגה לש םתוסחייתה .וב תושעל ןתינש שומישה לאו יטמתמה עקרה לא םירבגו םישנ 
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יופצה שומישה תא וב םישוע םה - דואמ (instrumental) תינרישכמ תיארנ הז עדיל 

רבגומ יעדמו יטמתמ עדי םישרודה םיקהבומה םייטמתמה םימוחתב בלתשהל םיסנמו 

הייטסל יוביגכ הז עקרב תושמתשמ ןה :םישנה לצא הנוש בצמה .םהילא םינופהמ 

אל ךא ,רתוי םייתרקוי םימוחתל היינפבו ,הרבחהו חורה יעדמב "תיתרוסמ"ה הריחבהמ 

.םיטפשמ ןוגכ ,הקיטמתמ־ייולת 

יעדמל השיגב םג יוטיב ידיל האב םידקפתמ םירבגו םישנ הבש הנושה תואיצמה 

עקרל רושקה לכב הרבחהו חורה יעדממ הנוש וניא הז םוחת ,םירבגה יניעב .םייחה 

הרבחהו חורה יעדממ דואמ הנוש םייחה יעדמ םוחת ,הז תמועל ,םישנה לצא .יטמתמה 

,הז הרקמב םג .םיאתמ עקר שרודה יעדמ םוחת לאכ וילא תוסחייתמ ןהו ,הז טביהב 

הביצמ הניא ןכא םייחה יעדמל הטלוקפה ןכש רתוי תילנויצר תיארנ םירבגה לש םתשיג 

עייסמ יטמתמ עקר יכ ררבתי םא ,הז תמועל .יעדמו יטמתמ עקר יבגל םדקומ יאנת לכ 

אקווד יזא ,תילמרופה השירדה רדעה תורמל ,םייחה יעדמל הטלוקפב םידומילב החלצהל 

יעדמל םירדגמה לש הנושה סחיהש ןייצל שי .תילנויצרכ ררבתהל היושע םישנה תשיג 

תוחמתההש םידמלמ םירקחמ יאצממ .ןוכיתה רפסה־תיבב רבכ יוטיב ידיל אב םייחה 

אל ךא ,תונב לצא הקיטמתמב םירבגומ םידומילל הרושק ןוכיתה רפסה־תיבב היגולויבב 

הקיטמתמ תודמולה תונבל תפדעומ תורשפא םיווהמ היגולויבה ידומילשו ,םינב לצא 

םניא םה םא קר היגולויבב םירחוב תיטמתמ תונווכמ ילעב םינב וליאו ,תרבגומ המרב 

.(Ayaion, 1995) הימיכו הקיזיפ ־ "םייתימא"ה םייעדמה תועוצקמב בלתשהל םיחילצמ 

ךישממ אוהו ,ןוכיתה רפסה־תיבב תונבל "םיאתמ"ה יעדמה םוחתכ שבגתמ םייחה יעדמ 
.ההובג הלכשהל תודסומב םג הזככ רייטצהל 

עקרה לש םתעפשה חותינב דחוימב טלוב םימשרנהמ תושירדה תסיפתב ירדגמה רעפה 

יומידה ילעב םיינריךבה םימוחתל היינפה לע ירטמוכיספה ןויצה לשו יעדמהו יטמתמה 

תידומילה הירוטסיהה ,הקיטמתמה־ייולת דחוימב ,םימוחתה בור יבגלש וניאר ."ירבג"ה 

םימוחתל םינופ םירבגש עבונ ךכמ .םישנה ברקב רתוי םייתועמשמ ירטמוכיספה ןויצהו 

תא השעמל תוהיבגמ םישנה וליאו ,הטיסרבינואה תושירד לע םינוע םהירושיכ םא םינושה 

םינותנב תודיוצמ ןה םא קר םיינריךבה םימוחתל תונופו הביצמ הטיסרבינואהש ףרה 

םירסמל ידמל םידומצ םירבגהש ,ןכ םא ,תוארל ןתינ .תילמרופה השירדהמ רתוי םיהובג 

םימשרנהמ תושירדה הבש תואיצמ ןמצעל תונבמ םישנה וליאו ,הטיסרבינואהמ םילבקתמה 

.השעמל תומייקה הלאמ רתוי תוהובג 

תונפלמ תוענמנ םישנש םידמלמ םימדוק םיאצממ ?וז העפות ריבסהל ןתינ דציכ 

םילפמב ןכ*םג םיעודיש די־יחלשמל םיליבומהו םישנ םילפטכ םיספתנה דומיל ימוחתל 

לע הז רשקהב בתוכ (Steele, 1997) ליטס .(Hearn <fc Olzak, 1981; Beyer, 1999) םישנ 

םישנ לע עיפשהל היושעה ,(stereotype threat)"פיטואירטסמ ששח" הנכמ אוהש ,העפות 

םיטרפ לש םתועדומ םצעמ עבונה ששחב רבודמ .םיעדמלו הקיטמתמל תונפלמ ןעיתרהלו 

םהש הצובקה יבגל םייקה ילילש פיטואירטס לש ןברוק תויהל םילולע םהש ךכל 

ידכ םיפידע םינייפאמב םישנה לש ךרוצה תא ריבסהל יושע הז ששח .הילא םיכייתשמ 

ומרגי דחוימב םיהובג םירושיכש תונימאמ םישנש ןכתיי ."םיירבג" דומיל ימוחתל תונפל 

תיפיטואירטסה הסיפתל ןברוק ולפיי אל ךכו ,ןפוד־תואצוי לאכ ןהילא סחייתהל ןתביבסל 

יבגל םיאצממה .םייגולונכטהו םייטמתמה םימוחתל תומיאתמ ןניא םישנ היפלש 

,ינעבותו ינרירב אוה םא םג ,"ישנ" םוחתב רבודמשכ .הז רבסה םיקזחמ היגולוכיספ 
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תועבות םישנ ,רמולכ .םירבגה לש הלא לע ללכ םילוע םניא וילא תונופה םישגה ירושיכ 

.קהבומ "ישנ" םוחתב אל ךא ,רתוי ןמצעמ 

היינפב ירדגמה רעפהש דמלמה אצממה תא םג ריבסהל לוכי הילפא ינפמ ששחה 

ברקב םייקש הזל המוד רבגומה יטמתמה עקרה ילעב ברקב הקיטמתמה־ ייולת םימוחתל 

הקיטמתמ־ייולת םימוחתל תונפלמ תוענמנ םישנ ויפלש ,יתרוסמה רבסהה .םימשרנה ללכ 

לש המרב םיעדמו הקיטמתמ ודמלש םישנב רבודמשכ ףקת וניא ,הקיטמתמ תדרח ללגב 

ןועטל ןבומכ ןתינ .החלצהב תוניחבב ודמעו תורגבה־תוניחבב וז המרב ונחבנ ,ל"חי שמח 

חורה יעדמב ןיינע ןיא םירבגלש םשכ שממ ,םיעדמבו הקיטמתמב ןיינע ןיא םישנלש 

קר ןוכיתה רפסה־תיבב הלא םימוחתב םירבגומ םידומילב הליחתכלמ ורחב ןהשו ,הרבחהו 

ךא ,ןוכנ תויהל יושע הז רבסה .םיטפשמלו האופרל לבקתהל ןהייוכיס תא לידגהל ידכ 

םימוחתל תונופ יטמתמ עקר תולעב םישנש איה הדבוע .דיחיה רבסהה וניא אוהש יאדו 

ןה םא קר תאז תושוע ןהש אלא ,הז עקר תורסחה ןהיתורבח רשאמ רתוי הקיטמתמה־ייולת 

ןוחטיב־רסוח לעו ששח לע עיבצמ הז תוגהנתה סופד .דחוימב םיהובג םינותנב תודיוצמ 

.ןיינע רדעה לע רשאמ רתוי 

,היגולונכטבו םיעדמב ,הקיטמתמב קוסיעמ םישנ לש תכשוממה תוענמיהה 
תוגהנתה סופדב רבודמש םשורה תא רוציל תויושע ,העפותה לש תיסחיה תוילסרווינואהו 

ירהש ,וז תומשרתהב תיקלח םיכמות יחכונה רקחמה יאצממ .יתועמשמ יונישל ןתינ וניאש 

עקר תולעב םישנ ברקב הקיטמתמ־ייולת םימוחתל היינפה ירועישב היילעה תורמל 

די־יחלשמ לש ירדגמה בכרההש רוכזל שי ,הז םע .םייקתהל ךישממ ירדגמה רעפה ,יטמתמ 

םיגילפמה םייונישה איה ךכל תקהבומ המגוד .ןמזה םע הנתשמו ימניד אלא ,יטטס וניא 

עקרה תולעב תומשרנה ברקב םיפדעומה םימוחתה ינש לש ירדגמה בכרהב ולחש 

ןמז ךשמב "םיירבג" ויה הלא םייתרקוי םימוחת ינש .םיטפשמו האופר - יטמתמה 

,הל הצוחמו לארשיב ,םינורחאה םירושעה ךלהמב ,תאז תורמל .םילפמב םג וספתנו ,בר 

וא תוחפ םינזואמ הלא םימוחת םויכו ,םיטפשמלו האופרל תיביסמ הרוצב םישנה וסנכנ 

םיאנתה .(Randour, Strasburg <fe Lipman-Blumen, 1981) ,רדגמה םבכרהב רתוי 

ךא ,יניצר ןפואב ןיידע ורקחנ אל םיטפשמו האופר לש ירדגמה בכרהב יונישה תא ורציש 

הקיטמתמ יבגל םג המוד יוניש שחרתי םימיאתמ םיאנתבש תורשפאה תא לולשל ןיא 

.םיעדמו 

םישנ לש הריחבה יסופדב ירוביצהו יעדמה ןיינעל םייזכרמה םימרוגה דחא ,רוכזכ 

רעפה םוצמצ לע וז הריחב לש תוידיתעה תוכלשהה אוה הטיסרבינואב דומיל ימוחתב 

םיעדמ ,הקיטמתמ ידומילל םיהובג םירועישב תונופ ןניא ,רומאכ ,םישנ .רכשב ירדגמה 

תדמלמ ,םיטפשמו האופרכ ,רבעב "םיירבג" ויהש םימוחתל ןתסינכ יפוא ךא ,היגולונכטו 

.רכשב םירעפ תריגסל הליעי היגטרטסא חרכהב הווהמ הניא "םיירבג" םימוחתל היינפש 

ינשב .םוחת לכ ךותב רכינ ירדגמ לודיבב הוולמ םיטפשמלו האופרל םישנה תסינכ 
םיזכרתמ םירבגהו ,תוכומנ וב תוסנכההש ,ירוביצה רזגמב תוזכרתמ םישנה םימוחתה 

םישנ םיעדמהו הקיטמתמה םוחתב ,ןפוא ותואב .תוהובג תוסנכהב ןייפאתמה יטרפה רזגמב 

.םירבג רשאמ רתוי - ידמל עונצ וב ךורכה ילכלכה לומגתהש םוחת - הארוהב תוקסוע 

תויופצה תוילכלכהו תויתרבחה תוכלשהה רבדב תלבוקמה החנההש רבתסמ ,ןכ םא 

הפיקמ הניחבל היואר הקיטמתמ־ייולת די־יחלשמל םישנ לש רתוי הבר היינפ לש האצותכ 

.תקדקודמו 
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:חוכו ההובג הלכשהב תופתתשה ,רדגמ 

*תויברע תונידמ ןיב םייתאוושה םיטביה 

**יואזמ סאילא הרדנא 

אובמ 

דחא תא הווהמ לגס תורבחבו תויטנדוטסכ תוטיסרבינואב םישנ לש ןתופתתשה 

תונידמב ההובגה הלכשהה תוכרעמ לש ןתובחרתה רקחב רתוי םיחנזומה םידממה 

ליבקמב השחרתה םישנ לש ןתופתתשהב היילעה ,יחכונה רמאמב םגדויש יפכ 1.תויברע 

,ןעטא ךכ ,הז ךילהת .ההובגה הלכשהה הנבמב ולחש םיפיקמ לודיבו החימצ יכילהתל 

ימוחתב יטילופ חוכ רובצל ןתלוכי לע םג אלא ,תיתרבחה ןתוטלוב לע קר אל עיפשה 
.םירבגל האוושהב םינוש הלועפ 

לש םתויזכרמל תוסחייתמה תודובעמ התארשה תא תבאוש הז רמאמ לש אצומה־תדוקנ 

Riddle, 1996; Hughes,) יתרבחו יטילופ חוכ לש וכוויתב ההובג הלכשהל תודסומ 

ימדקאה דסומה דציכ ומיגדה (Clark (1977־! (Bourdieu (1984, 1989 ,לשמל .(1994 

יטילופ חוכ לש ובוציעלו ותיינבהל ודוקפתב םרות (המאתהב ,הילטיאבו תפרצב) 

ןיבל ההובג הלכשה תודסומ לש םתובחרתה ןיב ןילמוגה־תוקיז .ןמז ךרואל ורוצישלו 

Eickeiman .(Shaw, 1997) תויברע תונידמב םג תומייקתמ יטילופה חוכה תקולח 

,יברעמה לדומה יפ־לע וקורמב םייאטיסרבינוא תודסומ לש םתחימצ דציכ הארמ (1985) 

םיהוזמה ההובג הלכשה תודסומ לש םתויזכרמ תא המצמצ ,דחאכ םירבגלו םישנל םינימזה 

חוכה יקבאמ דציכ התארה (vom Bruck (2000 .םיקיתווה םייאטיסרבינואה םידגסמה םע 

ןיב םיקבאמ השעמל ואטיב םירשעה האמה ךלהמב ןמיתב ושחרתהש םיפיקמה םייטילופה 

:םג ואר ,ןאמוע יבגל) ההובג הלכשה לש תונוש תורגסמ םע תוהוזמה תותיליע 
 1992 ,Eickeiman). 1952 תנשב הכיפהה רחאלש םירצמב תושדח תוטיסרבינוא דוסיי

הריזב םילעופה חוכה ידקומ לש שדחמ־בוציעל תוטילשה תותיליעה ידיב ילכ הוויה 

Mazawi,:ואר) תויברע תונידמב חוכו הלכשה ,עדי אשונב ףיקמ רקחממ קלח הווהמ יחכונה רמאמה * 

 1999, 2000a). הלכשהב תורומת אשונב ןויע םויב ,1999 ראוניב 14־ב גצוה הז רמאממ קלח

לש ריצקת .ביבא־לת תטיסרבינוא דיל ץיבורוה םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל ןוכמה ןגראש ההובגה 

.International Higher Education, 17, 17-18 :תעה־בתכב 1999 תנשב םסרופ רמאמה 

רמאמה דוביעב הכימתה לע ץיבורוה םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל ןוכמל הנותנ רבחמה תדות 

.תירבעל 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה־תיב ** 

"תויברעה תונידמה תגיל" תרגסמב תימשר תודגואמה תורבחל סחייתמ "תויברע תונידמ" חנומה 1 

דוחיא :תואבה הגילה תורבחל הניה יחכונה רמאמב תוסחייתהה .(הייברע־לא לאוד־לא תעימא'ג» 

,הירוס ,ןאדוס ,וקורמ ,םירצמ ,בול ,ןונבל ,תייווכ ,ןדרי ,ןיירחב ,הירי'גלא ,תויברעה תויוכיסנה 

.ןמיתו היסינות ,רטק ,ןיטסלפ ,תידועסה ברע ,קאריע ,ןאמוע 
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,הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תיניטסלפה הרבחה יבגל .(Hatem, 1998) תיטילופה 

םרוג התוויה תורחואמה םישישה תונש ןמל םייתליהק םייאטיסרבינוא תודסומ לש םתחימצ 

ילארשיה שוביכה דגנ קבאמה תא הליבוהש תיטילופ תוגיהנמ לש התיילעב יזכרמ 

 (80-94 ,2000 ,Taraki, 2000; Abu Lughod). רתיה םייניטסלפ םיימדקא תודסומל.
־תוחפה תויתרבחה תובכשה םע תינמנה תיפולח תיטילופ תוגיהנמ תחימצל המורת םג 

־תנידמב םיניטסלפ םע האוושהל ;Mazawi 8c Yogev, 1999; Taraki, 2000) תוססובמ 

.(Mazawi, 1995 :ואר ,לארשי 

רדסה יבגל תוכלשהו תויועמשמ תרדענ הניא ההובגה הלכשהב תופתתשהה ,ןכ םא 

ההובג הלכשהל םירחא תודסומו תוטיסרבינוא לש ןדוסיי .יטילופהו ילכלכה ,יתרבחה 

ןיב תערתשמ וז הפוקת .תואמצע תלבק רחאלש תופוקתב שחרתה תויברעה תונידמב 

תונידמ יבגל .(ץרפמה תונידמב) םיעבשה תונשל (םירצמב) תומדקומה םירשעה תונש 

רושע" ךלהמב שחרתה ןברקב הלכשהה תכרעמ לש התובחרתהמ רכינ קלח ,ץרפמה 

תויתליהקו תויטרפ תומזוי .(Gilbar, 1997 ;1993 ,רבליג) (1982-1973) "טפנה 
םיפוג ידי־לע תודסומ דוסיי הז ללכבו ,הרשע־עשתה האמה יהלשב דוע םנמוא ומייקתה 

תונידמב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התחימצב רתויב טלובה ןייפאמה םלוא ,םייברעמ 

.(Abu Lughod, 2000, 75-79) הנידמה לש התלועפ תויזכרמ ןיידע רתונ תויברעה 

סוסיב ןיבל ההובג הלכשהל תושיגנה תובחרתה ןיב תמייקתמה הקודהה הקיזה ,השעמל 

יסחי לש םרובטב םיימדקאה תודסומה תא הביצמ תיוושכעה תיברעה הנידמה לש הנוטלש 

םירצמב טילשה יטילופה דסממה ןיב קבאמה ,המגודל .םיפיקמ םייטילופ־מייתרבח חוכ 

תוטיסרבינואב הטילשה ביבס םג בסנ םיינויציזופוא םימרזל תוכייתשמה תוצובק ןיבל 

הריז תווהמ הירי'גלאב תוטיסרבינואה .(Farag, 1990, 1994) םיטנדוטסה ידוגיאבו 

הטילשה לע התרגסמב תוקבאנ תונוש תויתוברת־תויתרבחו תויטילופ תוצובקש תיזכרמ 

הלכשהה תכרעמ לש הפיקמה התפפכה ,קאריעב .(Cheriet, 1996) הנידמה ןונגנמב 

עקר לע השחרתה םיעבשה תונש תישאר ןמל הנידמה ינונגנמ לש םחוקיפל ההובגה 

לש יטילופה םזיביטקאה ,םיעבשה תונש תישארל דע .םיפיקמ היצזירטילימ יכילהת 

קאריעב םייטילופ םירטשמ לש םתוביצי־יאב יתועמשמ ביכרמ הוויה םיצרמו םיטנדוטס 

 (95 ,92-93 ,1997 ,Allaq': 1998, 143-145, :ואר ,ןאדוס יבגל ,Useem, 1998; Lesch
 152-154).

םישנ תופתתשה ללכ־ךרדב הדדוע תימשרה תוינידמה ,תויברעה תונידמה ןמ תוברב 

,ץירחבו רטק ,תייווכ יבגל) הז רשקהב םילדבה לע עיבצהל ןתינ יכ םא ,ההובג הלכשהב 

.(Riphenburg, 1998, 155-157 :םע וושה ,ןאמוע יבגל :Al-Misnad, 1985, 200 :ואר 

"Arab :(1995) Hatem התניכ ,המייקתה ןהבש תונידמב ,וזה תכמותה תוינידמה תא 

 "State Feminism (1995,12-13 :םג ואר ,Moghadam). לש ןתופתתשה ,וז הסיפת יפל

ךילהתב בושח ביכרמ הווהמ ,ההובגה הלכשהב הז ללכבו ,םיירוביצ םימוחתב םישנ 

יבגל ,לשמל ,וז תוינידמ םיגדהל ןתינ .ישונאה הנוה סוסיבו םואל־תנידמ לש התיינב 

ההובג הלכשהל תושיגנה תבחרה יכ ונעט םירחא .קאריעו הירוס ,םירצמ ,בול ,הירי'גלא 

תשלחהל ילככ תוטילשה תותיליעה תא ושמיש ,הב םישנ לש רבוגה ןפותישו ,ללכב 

Eickeiman,) םייקה דסממל היצמיטיגלה תרבגהלו םירחתמ חוכ יסיסב לש םתוטלוב 

 199-202 ,1985 ,1992, 650; Al-Misnad).

תויתרבח תוכלשה תרדענ הניא ההובג הלכשהל תודסומל םישנ לש ןתושיגנ 
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תורבחב םישנה ,םיילכראירטפ םינייפאמ לעב יטילופ־יתרבח רדס ךותב .תויטילופו 

םיילכלכה ,םייתרבחה חוכה יכרעמ ילושב תמקוממה הפיפכ הצובק תווהמ תויברעה 

לגעממ קלחכ ןיב ,ההובגה הלכשהב תרבוגה ןתופתתשה .(Mernissi, 1987) םייטילופהו 

חוכה יסחי תא השעמל רפמה םרוג הווהמ ,ימדקאה לגסב תורבחכ ןיבו םידמולה 
יואר הלא םיאנתב .םהילע םינעשנ יתרבחה רדסה לש םיילכלכהו םייטילופה ויתודוסיש 

לודיבו החימצ יכילהתל ליבקמב םישנ לש ןתופתתשה ינפוא תא קר אל ןוחבל ןכ םא 

וכווית ובש ןפואה רחא םג תוקחתהל בושח אלא ,ההובגה הלכשהה תוכרעמב ושחרתהש 

יבאשמל תורושקה תויתקוסעתהו תוירדגמה תויועמשמה תא הלא לודיבו החימצ יכילהת 
.ללכב ההובג הלכשה 

2תובחרתה לש םיסופדו תומגמ 

רשע ולעפ ,היינשה םלועה־תמחלמ ברע ,םירשעה האמה לש םישולשה תונש יהלשב 

,האמה ףוס תארקל ,רתוי רחואמ םירושע השישכ .תויברעה תונידמה לכב תוטיסרבינוא 

,תויברעה תונידמה לכב תוטיסרבינוא םייתשו םישולש האמ (s. Qasem (1996, 120 הנמ 

האמ הלא תונידמב ולעפ ךכ לע ףסונ .1993-1980 םינשה ךלהמב ודסוי ןתיצחמש 

וא תויתליהק תוללכמ עבשו םישולש תואמ עבראו תויאטיסרבינוא תוללכמ ששו םישולש 

.הדועת ידומילל םייעוצקמ םינוכמ 

תואמ שולשכמ הלע תויברעה תונידמה לכב םיינוכית־לעה תודסומב םידמולה רפסמ 

ינשכל (שפנ ןוילימ השישו םיעשתכ התנמש הייסולכוא ךותמ) םישישה תונש עצמאב ףלא 

ןוילימ םירשעו םייתאמכ התנמש הייסולכוא ךותמ) םיעשתה תונש עצמאב יצחו ןוילימ 

םידמולה רפסמב יבקעה לודיגה תורמל יכ שיגדמ (Abu Lughod (2000, 78 .(שפנ 

,Fergany (1998 .יופצה םרועישמ יצחמ תוחפ רתונ יוצמה םרועיש ,תודסומה רפסמבו 

רתי לכל האוושהב ךומנ תויברעה תונידמב הלכשהה תונש עצוממ יכ ןייצמ (96-95 

תיצחממ תוחפ יכ הז ןיינעב ריהבמ (1989a) A. Badran, 246 .ישילשה םלועה תונידמ 
םהידומיל תא םיכישממ תויברעה תונידמה לכב םיינוכיתה רפסה־יתב לש םהירגוב 

ידוסי־לעהו ידוסיה רפסה־יתבמ םישנ לש הרישנה ירועיש .יהשלכ תיגוכית־לע תרגסמב 

ההובגה הלכשהה תורגסמל ןתושיגנ ירועישו ,םירבגל האוושהב יתועמשמ ןפואב םיהובג 

.(Christina, Mehran 81 Mir, 1999, 357-359) םירבגל האוושהב דואמ םיכומנ ללכב 

ברקב ,םיירפכ םיבושייב רתויב הכומנה הרתונ הלכשה יבאשמל םישנ לש ןתושיגנ 

Brand, 1998,112;) תילכלכ הניחבמ תוססובמ־תוחפה תוצובקה ברקבו םידוונ תוצובק 

 299-301 ,1989 ,Ibrahim).

רבליג .ךוניחה ינותנשב (UNESCO)ו"קסנוא ידי־לע ומסרופש םינותנ לע ססבתמ יחכונה קלחה 2 

רתוי" ,הנש ידמ דימת םינכדועמ םניא ו"קסנוא ינותנשש יפ־לע־ףא יכ ןייצמ (11-10 ,1993) 

רוקמ אצמנב ןיא" ,הלא םינותנ לש םהיתולבגמל רבעמ יכו ,"םיאלמב ו"קסנוא ינותנ םיארנ לכמ 

Gilbar, 1997, 75- :םג ואר> "םייביט[ג]רגאה םינותנה תונמיהמב ו"קסנוא ןותנשל יביטנרטלא 

 77).
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1 חול 

1995-1950 ,שפנ ףלא האמ לכל ההובג הלכשהב םידמולה רפסמ 

 1995  1990  1980  1970  1960  1950 הנש / רוזיא 

הקירפא ןופצ 
 1126  1147  530  147  67  52 הירי'גלא 

 1900  1598  1636  711  413  165 םירצמ 

<י) 1907  <ג)1548   663  263  55  - בול 

 1075  1011  580  106  40  15 וקורמ 

<ה>378   272  154  102  34  4 ןאדוס 

 1253  848  499  202 <ז)66  <י)50  היסינות 

ןוכיתה חרזמה 

 2307  1889  1250  197 <ו>53   -

ןדרי 

 2712 <ג>3275   2963  1725  ♦ ♦  .. ןונבל 

<י>1120  <א>1240   820  454  177  93 קאריע 

<'י) 1712  <ח> 1397   ♦ ♦  ..
 -  -

ןיטסלפ 

 1559  1789  1611  682  315  86 הירוס 

ברע יאה־יצח 

<י>521   610  282  -  -  - תויוכיסנה דוחיא 

(י) 144 5   1402  550  -  -  -

ןיירחב 

 2247 <ב>1240   991  361  -  - תייווכ 

 438  341  2  -  -  -

ןאמוע 

 1380  959  646  137  5  - תידועסה ברע 

 1509  1336  990  -  -  -

רטק 

 177  6  -  -

תיטרקומד 

 419 <ג>447  <ט)ןמית 

 71  1  -  - תיברע 

 .UNESCO, 1965, 1966, 1967, 1968, 1993, 1995, 1996, 1998
1988 תנשל םינותנ <א) 

1989 תנשל םינותנ <ב> 

1991 תנשל םינותנ <ג> 

1994 תנשל םינותנ <ד> 

1996 תנשל םינותנ <ה> 

דבלב םירומ תרשכהל תודסומ <ו> 

דבלב תוטיסרבינוא <ז> 

הקיטסיטטסל תיזכרמה תיניטסלפה הכשלה ,תישיא התליאש <ח> 

1990 תנשב דוחיא - תינמיתה הקילבופרה <ט> 

Global Education Database (USAID/UNESCO) (י) 
.םינותנ ומסרופ אל 
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.תויברעה תונידמה ןיב לודיגה תומגמב םירכינ םילדבה םימייק יכ ריהבמ 1 חול 

ןדריב ,ןונבלב ומשרנ םיעשתה תונש יהלשב רתויב םיהובגה הדימלה ירועיש ,המגודל 

םיטנדוטס תואמ שולשו םייפלאמ רתוי לע םידמולה רועיש דמע הלא תונידמב ;תייווכבו 

תוחפ :ןאמועבו ןמיתב ,ןאדוסב ומשרנ רתויב םיכומנה םירועישה .שפנ ףלא האמ לכל 

ןיב הלא םירועיש וענ תונידמה רתיב .שפנ ףלא האמ לכל םידמול םישימחו תואמ עבראמ 

.שפנ ףלא האמ לכל םידמול תואמ עשתו ףלאל ףלא 

ןתופתתשהמ ההובגה הלכשהב םידמולה רועישב לודיגה רקיע עבנ םיעבשה תונש ןמל 

דוחיא ,ןאמוע ,רטק ,ןיירחב ,תייווכ ןוגכ תונידמב דחוימב תטלוב וז המגמ .םישנ לש 

םילדבה לע עיבצהל ןיידע ןתינ הז רשקהב םג ךא ,תידועסה ברעו תויברעה תויוכיסנה 

םישנה לש עירכמה ןבור ,יללכ ןפואב .םינושה םירוזיאהו תונידמה ןיב םייתועמשמ 
הייסולכואה םעו הובגהו ינוניבה םיילכלכה־טייתרבחה תודמעמה םע הנמנ תודמולה 

.ןיידע רתויב ךומנה וניה םיירפכה םירוזיאהמ םישנ לש ןתופתתשה רועיש .תינוריעה 

שולשו םירשע דע הרשע־הנומש יאליג לש ימלוגה םרועיש יכ םידמלמ םיפסונ םינותנ 

16.30/0־ו םירבג ברקב 24.594 לע דמע יהשלכ תינוכית־לע תרגסמב 1995 תנשב ודמלש 

ליג־תצובקב םידמול לש רתויב םיהובגה םירועישה .תויברעה תונידמה לכב םישנ ברקב 

ןאמועב - רתויב םיכומנהו ;<25.494> תייווכבו (27.094)ןונבלב ,(27.694) רטקב ומשרנ וז 

.(4.094)ןאדוסבו (5.094)ןמיתב ,<5.394) 

ןיבל תודמולה םישנה רועיש ןיב סחיב םייפרגואיגה םילדבהה ,2 חולמ הלועש יפכ 

םיירדגמה תושיגנה יסופדב תודיחא רסוח לע םה םג םיעיבצמ םידמולה םירבגה רועיש 

תודמולה םישנה רועיש ,רמולכ)ירדגמה סחיה ,הקירפא ןופצ תונידמב .ההובג הלכשהל 

.בולב 0.93־ל םירצמב 0.64 ןיב 1995 תנשב ענ (םידמולה םירבגה רועישל האוושהב 

לע 1995 תנשב ירדגמה סחיה דמע ,לשמל ,ןדריב .המוד הנומתה ןוכיתה חרזמה תונידמב 

ידמל ךומנ ירדגמה סחיה רתונ ןמיתב ,הז תמועל .1970 תנשב 0.45־ל האוושהב ,0.94 
.0.14 לע דמעו 

רוזיאב תואצמנש הלאב רקיעבו ,ברע יאה־יצחב תונידמה בורב ומשרנש תומגמה 

לש ןתופרטצהמ לודיגה לש עירכמה ובור עבנ תונורחאה הלאב .ידמל תוניינעמ ,ץרפמה 

םייברעמ תודסומ לש תוחולש וא הנידמה המיקהש תודסומ םבור ,םיימוקמ תודסומל םישנ 

תונידמב תודסומל רקיעב ףרטצהל םיטונ םירבג .םיעשתה תונש ךלהמב ולעפוהש 
ינונגנמב תובלתשהב תיברעמה ההובגה הלכשהה לש התויזכרמ חכונל ,תויברעמ 

Mahdi,)"ןהיתונידמב ץרפמה תוטיסרבינוא לש רתוי הכומנה םתרקויו" םינושה הנידמה 

1.18 לע ירדגמה סחיה דמע ,המגודל ,םיעשתה תונש עצמאב ,ךכמ האצותכ .(1997, 23 

תויוכיסנה דוחיאב 6.08־ו רטקב 5.12 ,ןיירחבב 1.87 ,תייווכב 1.35 ,תידועסה ברעב 
.תויברעה 

לע תורחאו תויקוח תולבגהמ םג ,וקלחב ,עבנ ץרפמה תונידמב םישנה רועישב לודיגה 

םישנ לש ןתושיגנ תא ורצה הלא תולבגה .םירבגל האוושהב םישנל תונימזה תויונמדזהה 

Christina,) םיימוקמה תודסומה לא ןתוא ונוויכו הנידמה תולובגל ץוחמ תודסומל 

 200 ,1985 ,Mehran Mir, 1999, 358-359; Al-Misnad). םג ומצמצ הלא תולבגה
ימוחתו הסדנה ידומיל ויה ,המגודל ,תידועסה ברעב .םישנל םינימזה דומילה ימוחת תא 

המרת םיימוקמה תודסומה רפסמב היילעה .םישנ ינפל םירוגס םיפסונ םידחא דומיל 

רועישב היילעה ,ךכ לע ףסונ .תודסומ לש ןכו םינוש דומיל ימוחת לש םרודגמל טעמ־אל 
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םירבגה רועישל םישנה רועיש ןיב סחיה :2 חול 

*1995-1970 ,ההובג הלכשה תודסומב םידמולה ברקב 

 1995  1990  1980  1970 הנש / רוזיא 

הקירפא ןופצ 

(ג)0.68   0.51  0.35  0.26 הירי'גלא 

 0.64  0.52  0.48  0.40 םירצמ 

<ד)0.93  'ג,0.93   0.38  0.13 בול 

<ה>0.70   0.58  0.31  0.20 וקורמ 

<ד)0.86   0.87  0.38  0.15 ןאדוס 

 0.80  0.67  0.43  0.25 היסינות 

ןוכיתה חרזמה 
 0.94  0.99  0.92  0.45 ןדרי 

 0.92 'ג)0.60   0.55  0.31 ןונבל 

 * ♦ <א>0.64   0.48  0.30 קאריע 

 .. 'י>0.82   ..
 - ןיטסלפ 

<וי)0.72   0.69  0.43  0.26 הירוס 

ברע יאה־יצח 

'ו>6.08   4.42  2.11  - תויוכיסנה דוחיא 

<ה)1.87   1.74  0.98  1.23 ןיירחב 

 1.35 'ב> 1.74   1.80  1.23 תייווכ 

 1.01  0.88  -  -

ןאמוע 

 1.18  1.01  0.46  0.09 תידועסה ברע 

 5.12  4.78  2.85 ־ 

רטק 

 1.05  0.44 תיטרקומד 

 '"0.14  0.20 'ח)ןמית 
 1.05  0.00 תיברע 

הייסולכואב םישנ ףלא האמ לכל תודמולה םישנה רועיש תקולח ידי־לע בשוח סחיה * 

םיימלוגה םינותנה םיסב לע ובשוח סחיה ידדמ .םירבגה ברקב ליבקמה רועישב 

UNESCO, 1978/9, 1982, 1993, 1995, :םיאבה ו"קסגוא ינותנשב ומסרופש 
 1998 ,1996.

1988 תנשל םינותנ (א) :ארקמ 
1989 תנשל םינותנ <ב> 

1991 תנשל םינותנ <ג> 

1992 תנשל םינותנ <ד> 

1994 תנשל םינותנ <ה> 

1996 תנשל םינותנ 0) 

הקיטסיטטסל תיזכרמה תיניטסלפה הכשלה ,תישיא התליאש <ז> 

1990 תנשב דוחיא - תינמיתה הקילבופרה <ח> 
.םינותנ ומסרופ אל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:05 UTC������������� 

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



551 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000 -ס''שת 

קוחרמ־הדימל תוינכות לש ןתלועפ תובחרתהל המרת ההובג הלכשהל ומשרנש םישנה 

 (distance education) (ואר: Mazawi, 2000b). תטיש ,המגודל ,תידועסה ברעב
םירועישב תוחכונ תויהל ילבמ ההובג הלכשה תודסומב דומלל םישנל הרשפא באסיתניאה 

 .(Al-Rawaf <fe Simmons, 1992)

ימדקאה לגסל תושיגנו רדגמ 

תויברעה תונידמב ההובגה הלכשהה תודסומב ימדקאה לגסל םישנ לש ןתופרטצה 

תונייצמ (Kudat<fe Abadzi (1990 .םידמולה לגעמל ןתופרטצהל האוושהב הנותמ הרתונ 

התוחפ הדימבו ,הארוה ינקתל ללכ־ךרדב תושיגנ תונושה תויברעה תונידמב םישנ יכ 

םירוזיא ןיב םייתועמשמ םילדבה םימייק הז רושימב םג םלוא .רקחמ ינקתל רתוי הברה 
.םינוש 

ךסמ 3096־כ םישנה וויה ,המגודל ,1996 תנשב יכ םידמלמ 3 חולב םיגצומה םינותנה 

לש ןתופתתשה .תידועסה ברעבו רטקב ,ןיירחבב ולעפש תודסומב ימדקאה לגסה ירבח 

,<190/0> תייווכב ,(180/0> ןדריב תודסומב תיסחי רתוי הכומנ הרתונ ימדקאה לגסב םישנ 

תויוכיסנה דוחיאבו <12»/») ןמיתב ,<1690 הירוסב ,<1390 ןאדוסב ,<1490 ןיטסלפב 

וקורמבו ןונבלב םילעופה תודסומב ימדקאה לגסב םישנה גוציי ,הז תמועל .<90/0> תויברעה 

דע עברכ ןיב הלא תונידמב ענ הז רועיש .םינומשה תונש תישאר ןמל ידמל ביצי רתונ 

,םישנ לש יסחיה ןגוצייב תיתועמשמ היילע המשרנ היסינותב .לגסה ירבח ךסמ שילש 
.1996 תנשב 30"/0־ל 1980 תנשב 994־מ 

םקלחב םירזגנ תיברעה הימדקאה לש ירדגמה דובירה תרבסהל ועצוהש םימרוגה 

חוכה יזכרמ לש הנבמהמ םקלחבו ,תויברעה תורבחה לש םיילכראירטפה םהינייפאממ 

לגסה תורבח בורש ןייצמ (Sabour (1988 ,הז רשקהב .םהילע ךמסנ יטילופה דסממהש 

ירבח ברקב ןדמעמ ,תאז תורמל .תיסחי תוססובמה תובכשה םע תונמנ ורקחמב ומגדנש 

ידקומל תושיגנו תיעוצקמ תועינ יחנומב םירבגל האוושהב ילוש רתונ לגסה 
- יכ עבוקו םכסמ (Sabour (1996, 82 ,ךשמה־רקחמב .תוטלחהה־תלבק 

 Arab academia is - through its aims, division of power, and
 process of decision-making - an almost entirely man-molded,
 ,man-minded, and man-oriented institution and place

לש ותולתמ םג הקלחב תעפשומ םישנה לש ןתופיפכ ,(Sabour (1988, 1996 תעדל 

ןתופיפכ תא תאש רתיב שיגדמ הז םרוג .יטילופה דסממה ידסחב יברעה יאמדקאה 

ןהו םיילכראירטפ םינייפאמ לעב דסומב םישנכ ןה ,לגסה תורבח לש תידסומה 

.הנידמה ידסחב תויולתה תויאמדקאכ 
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3 חול 

1996 תנשבו 1980 תנשב ההובג הלכשהב םישנ תופתתשה 

םישנה זוחא  םישנה זוחא  רוזיא 

םיטנדוטסה לכ ךסמ  לגסה ירבח לכ ךסמ 
 1996  1980  1996  1980

הקירפא ןופצ 
 ..  30  ..  .. הירי'גלא 

(א>42   32 (א)26   ♦ ♦ םירצמ 

<ג>46   25  ..  .. בול 

 41  20 <ה)(א)22   18 וקורמ 
<ב><א>48   27 <ב><א>13   8 ןאדוס 

 45  30  30  9 היסינות 

ןוכיתה חרזמה 
 47  46  18  16 ןדרי 
 49  36  33  31 ןונבל 
 ..  32  ♦ ♦  17 קאריע 

 44  ..  14  .. ןיטסלפ 

 41  29 <ה)(א>16   .. הירוס 

ברע יאה־יצח 

<ו><א>^2   49 <ו><א)9   8 תויוכיסנה דוחיא 

 58  41 <י>29   13 ןיירחב 
 62  57  19  23 תייווכ 

 46  7  ..
 -

ןאמוע 
 48  28  30  19 תידועסה ברע 

 72  62  32  31 רטק 
 13  ..  2!")  .. ןמית 

.World Bank, 1999; UNESCO, 1998 :רוקמ 
דבלב םיליבקמ תודסומ וא תוטיסרבינוא (א) :ארקמ 

1990/1 תנשל םינותנ <ב> 

 <u 1991/2 תנשל םינותנ

1993/4 תנשל םינותנ <ד> 

1994/5 תנשל םינותנ <ה> 
1996/7 תנשל םינותנ <ו> 

.םינותנ ומסרופ אל 
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ההובג הלכשהו רדגמ ,םזירטילימ 

יעצמאכ תוטילשה תותיליעה תא שמשמ יאבצה דסממה ,תונוש תויברע תונידמב 

יאבצה דסממה לע תונעשיהה יכ ונייצ םידחא םירקוח .ןנוטלשל היצמיטיגלה תחטבהל 

תוינושאר תויוכייתשה לשו םיילכראירטפ םייתרבח םינבמ לש םתעפשה תא תקזחמ 

 (1985 ,Brand, 1998, 102; M. Badran, 1998; Al-Misnad). םיבאשמה תאצקה

(R. Qasem (1995, 92-90 ,לשמל .וז תיטילופ הינבהמ איה ףא תעפשומ םיימואלה 

,ךוניחב העקשהה ןיבל םייאבצ הרשכהבו םינקתמב העקשהה ןיב רכינ רעפ לע עיבצמ 

תויברע תולשממ םנמוא ורחב םינומשה תונש תישארב לחה .ימלוגה ימואלה רצותה ךותמ 

וליפא ,תויחרזאה תורגסמב הרשכהלו ךוניחל תודעוימה תוידיסבוסה תא לידגהל תודחא 

ןוהה יכ התיה ,Looney (1992)יפ־לע ,החנהה םלוא ;יאבצה ןחוכ תבחרה לש תופוקתב 

ןדריב םייאבצ םיאפור ,המגודל .תויאבצ תורגסמב ,והשלכ ןמזב ,תרשי רצווייש ישונאה 

תארקל תויאבצו תויחרזא תוימדקא תורגסמ ןווגמב תיעוצקמה םתרשכה תא םילבקמ 

בור ,תונוש תויברע תונידמב .(Curmi, 1994) העפשהה־בר יאבצה ןונגנמל םתסינכ 

םניה ,הנידמה ןומימב ,תימדקאהו תיאבצה םתרשכה ךרוצל ץראל־ץוחל םיחלשנה םיטדקה 

חוכה יסיסב לע םה םג ועיפשה ףקיה־יבחר םייאבצ םיטקילפנוק ,ךכל רבעמ .םירבג 
הלא םיכילהת הדימ וזיאבו דציכ .תונוש תויברע תונידמב םיילכלכהו םייטילופה 

?הל הצוחמו ההובגה הלכשהה תכרעמ ךותב חוכ יזכרמל םישנ לש ןתושיגג לע םיעיפשמ 

ןדרי ,קאריע :דבלב תונידמ שולש יבגל הלא םיכילהת ומגדוי העיריה רצוק תאפמ 

םלוא ,ןתלכלכ הנבמבו !תייסולכואב ,ןחטש לדוגב םנמוא תולדבנ הלא תונידמ .תייווכו 

םיקבאממו םיפיקמ היצזירטילימ יכילהתמ ,םינוש םינבומבו םירשקהב ,ועפשוה ןתשולש 

תונשב קאריע־ןאריא תמחלמל ,רקיעב ,הנווכה הלא םיירוזיא םיקבאמב .םיירוזיא 

.םיעשתה תונשב היתואצותו ץרפמה תמחלמלו םינומשה 

לש היצזירטילימה יכילהת יכ םידמלמ (Mokhif (1991 לש םיאצממה ,קאריע יבגל 

היילע םנמוא ובינה (ןאריא םע המחלמה תונש) 1988-1980 םינשב םייחרזאה םייחה 

ךכל הביסה .םירומ תרשכהל תודסומבו ידוסי־לעהו ידוסיה ךוניחב םישנה תופתתשהב 

םלוא .תונוש תויחרזאו תויאבצ תורגסמב תוליעפל םירבג לש ףקיה־בחר סויגב הצוענ 

,היישעתבו הלשממה ידרשמב םיריכבה םידיקפתה תמרב ןכ־ ומכו ,ההובגה הלכשהה תמרב 

Efrati .תמדוקה הפוקתל האוושהב יתועמשמ יוניש אלל םישנה לש יסחיה ןקלח רתונ 

היצזירטילימה יכילהת יכ הז רשקהב םינייצמ (Jiyad (1997, 199-198, 205־! (1999) 

תויטילופ תויגטרטסאל תאש רתיב השיאה דמעמ תא ופיפכה קאריעב ושחרתהש םיפיקמה 

יפ־לע ,הלא םיאנתב .תטלשה הצובקה לש םיסרטניאה םע תוהוזמה תוילכלכ תומרופרלו 

 1999) Efrati), ךילהתמ קלח התוויה אל ירוביצה םוחתב םישנ לש תרבוגה ןתופתתשה

ןתמורת תשגדהו המחלמ תותיעב רוצייה תוחוכל םישנה תמיתרמ קלח אלא ,יללכ המצעה 

.היתובקעב הדוליה תרבגהל 

חתפמ־ידיקפתמ םישנה תא הרידה יאבצה דסממה לש תיטילופה ותויזכרמ ,ןדריב 

יאבצה דסממה ךותב ןה ,"םיישנ"כ םיספתנה הלא ,דבלב הנשמ־ידיקפת ןהינפל החתפו 

יראה־קלח תאצקה ,(Brand (1998, 102-101, 119 יפ־לע ,ךכ לע ףסונ .ול הצוחמ ןהו 

ימוחתל תויונפה תועקשהה רועיש תא הניטקמ ןוחטיב יכרוצל הלשממה תואצוה לש 

יכילהת םלוא .םישנל תונימזה תועינה תויורשפא םוצמצ ךות ,םייחרזאה םייחהו החוורה 
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תונש ףוסב לחה םהיתותוא תא תתל ולחהש ,ןדריב ההובגה הלכשהה םוחתב הטרפהה 

האצותכ .(1991-1990) ץרפמה תמחלמ תובקעב אקווד תדחוימ הצואת ולביק ,םינומשה 

םינדרי יפלא תואמ לש ןדריל תייווכמ היופכה םתרזח םע ,היתובקעבו המחלמהמ 

בחרנ תועקשה רכ וז הצובק האצמ ,תויעוצקמו תוימדקא תויוחמתה ילעב םיניטסלפו 

תילכלכה תוביציה־יא םג ,רתיה ןיב ,ךכל ומרת .תיטרפה ההובגה הלכשהה םוחתב 

ךוניח יתוריש םללכבו ,םינוש םייתרבח םיתוריש ןומימב הנידמה לש םירבוגה היישקו 

םייטרפה תודסומה ונמ ,םיעשתה תונש עצמאב ,םינש שמחמ תוחפ רובעכ .ההובג הלכשהו 

Bader).3, 1994, 92) ןדריב ההובג הלכשהל תורגסמה תיצחממ רתוי ההובג הלכשהל 

־חוכ תמירזמו ץרפמה תמחלמ לש תויפרגומדה תואצותה ןמ השעמל הנוזינ וז תובחרתה 

תובחרתה ,אסיג דחמ .תכל־תוקיחרמ תוכלשה ךכל ויה .היתובקעב ילכלכ ןוהו ןמוימ םדא 

םירעפ *תודוא־לע יתרבחה חוכיווה תא הריבגהו) השיגדה תיטרפה ההובגה הלכשהה 

םייונישה ,אסיג ךדיאמ .(102-92 ,םש> ההובג הלכשהל תושיגנב םיילכלכ־סייתרבח 

תרבגה ךות ,םיינוכיתה ךוניחה תודסומ לע רקיעב ץחלה תא וריבגה םייפרגומדה 

.(Etheiston, 1999,11) תונבל םייונפה תומוקמה רפסמ תנטקהו (selectivity) תונריךבה 

ינוכיתה ךוניחב תונבה רועישב הדירי ויה ,םיעשתה תונש תליחת ןמל ,הז ךילהת תואצות 

.םיילכלכ־ םייתרבחו םיירדגמ םיכתח לש ךרואל ההובגה הלכשהה לש רבוג רוזגמו 

תא קר אל ופירחה (ךליאו 1991) קאריע םע יאבצה תומיעה תואצות ,תייווכ יבגל 

תא םג ושיגדה אלא ,(1982) םינומשה תונש תישארב לחהש ךשמתמה ילכלכה רבשמה 

לש ןתוליעפ .םייברעמ עויס ימרוגב ותולת תאו טילשה ירבגה דסממה לש וחוכ תולבגמ 

ןתשירדב ףסונ ןועיט ,המחלמה רחאל ,השמיש יקאריעה שוביכה ךלהמב תרתחמב םישנ 

לש הלאל תויטילופהו תויחרזאה ןהיתויוכז תייוושהל (םישימחה תונשמ) םינשה־תכורא 

תויללכה תוריחבב תופתתשההו העבצהה תוכזל רקיעב הסחייתה וז השירד .םירבגה 

Tetreauit, 2000, 29; M. Badran).4, 1998) דבלב םירבגל תינקומה ,תוימוקמהו 
רחאל םירופס םישדוח ולחה םישנה לש ןדמעמ ביבס "םינרמש"ו "םילרביל" ןיב םיתומיעה 

לש האופרל הטלוקפה ןקד לש ותארוה ךכל המרת .1991 רבמצדב דוע ,המחלמה םויס 

ךלהמב (niqab) הלערב ןהינפ תא וסכי םא ןהידומילמ םישנ קיחרהל תייווכ תטיסרבינוא 

וכז םישנה לש ןדמעמ תייוושהל תושירדה םלוא .(Longva, 1997,419) תותיכב ןתוחכונ 

םיטנדוטסה לכ ךסמ 300/0־מ רתוי םייטרפ ההובג הלכשה תודסומב ודמל םיעשתה תונש עצמאב 

,דרפס ,הילטיא ,תירבה־תוצרא יבגל חוודש הזמ יתועמשמ ןפואב הובג היה הז רועיש .ןדריב 

.Task Force on Higher Education and Society, 2000, 30 :ואר .הידוושו הירטסוא 

.םירחובה רפסמ תא הליפכמ התיה תיתייווכ תוחרזא תואשונה םישנל העבצהה תוכז לש התבחרה 

םירגוב םירבגכ םירדגומ םהל תינקומ הריחבה תוכזש תייווכ יחרזא יכ דומלל ןתינ םינוש תורוקממ 

תוחפ םיווהמ הלא .האמה לש םירשעה תונש ינפל ןיסולכוא דקפמב ודקפנש תוחפשמל םיאצאצ םניהש 

םינומה ,תייווכב םיררוגתמה םיבשותה ךסמ 5"/0*מ תוחפ ,תיתייווכה תוחרזאה ילעב ללכמ 15"/־־מ 

תויברע תונידממ םידבוע םניה תוחרזאה ירסח לש עירכמה םבור .שפנ ףלא םייתאמו ןוילימ ינשכ 

םיבשות םג אוצמל ןתינ םינורחאה הלא ברקב .תוחרזא ירסח תייווכ ידילי םיבשות ןכו ,היסאמו 

"תוהז ירסח" םשב םיעודיהו רדסוה אל יטילופהו יחרזאה םדמעמש םייוודב םיטבש םע םינמנה 

 Tetreault, 2000; Longva, 1997; Gulf News Online, 3.8.1999,) (bidoun hawiya)

 .(1.12.1999
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555 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

השיא תייווכ לש רימאה הנימ 1994 תנשב :ימשרה רושימב רקיעב ,דבלב יקלח הנעמב 

תפסונ השיא .תויברעה תונידמה יבגל םידקת - תייווכ תטיסרבינוא תאישנ דיקפתל 

תפרחהל אקווד וליבוה הלא םייונימ 5.ההובג הלכשה יניינעל רש־תת דיקפתל התנומ 

תומגמ חכונל ,1996 תנש ךלהמב .ההובג הלכשהל תודסומב םישנה דמעמ ביבס תומיעה 

קוח קקוחל םיינרמש םיגלפל םיכייתשמה תייווכ לש תימואלה הפיסאה ירבח וחילצה ,הלא 

תיצחמה ךלהמב .םיינוכית־לעה ךוניחה תודסומ לכב םישנו םירבג ןיב הדרפה בייחמה 

הרבחבו) תייווכ לש תימואלה הפיסאב תועדה־יקוליח ועיגה 1999 תנש לש היינשה 

ירש ויה םידדצמה בור .םישנל הריחב תוכז לש הקנעהה תייגוס ביבס םאישל (ללכב 

םע םינמנה יעיש אצוממ הפיסא ירבחו ינוריע עקרמ םיילרביל הפיסא ירבח ,הלשממה 

םיררוגתמה םייוודב םיטבש ישאר ויה םידגנתמה בור ,הז תמועל .הלפומ יתרבח טועימ 

תימלסיאה העונתל םיכייתשמה ינוס אצוממ הפיסא ירבח ןכו ,םיירבדמו םיירפכ םירוזיאב 

םג ,רתיה ןיב ,תעבונ םידגנתמה תדמע ,(Tetreauit (2000, 29 יפ־לע 6.,דמיע םיהוזמה וא 

רבשמ לש םיאנתב תאזו ,הקוסעתה קושב םירבגו םישנ ןיב תורחתה תורבגתהל םששחמ 

,תיאטיסרבינוא הלכשה םע םישנה רועישב תיבקע היילעו ,אסיג דחמ ,ךשמתמ ילכלכ 

.אסיג ךדיאמ 

םינבומב ־ תוברועמ תייווכו ןדרי ,קאריע ויה םהבש םייטילופהו םייאבצה םיקבאמל 

ההובגה הלכשהב םישנה תופתתשה לע הדיחא העפשה ,דתיה אל - םינוש םירשקהבו 

םנמוא הווהמ ינוכית־לעה ךוניחב םישנ לש ןתופתתשהב היילעה .הקוסעתה קושל רבעמבו 

ןתושיגנ םלוא :(state building) הנידמ יוניבו חותיפ יכילהת לש רתוי יללכ ךילהתמ קלח 

,ההובגה הלכשהב ןתופתתשה םצעמ תעבונה ,םייטילופו םיילכלכ ,םייתרבח חוכ יזכרמל 

,המגודל .םיריכב לשממ יגוח םע תוהוזמה תוחפשמל תוכייתשמה םישנ ברקב ושענ הלא םייונימ 

םע תינמנ רש־תתה .תייווכ לש תימואלה הפיסאה שאר־בשוי לש ותוחא הניה הטיסרבינואה תאישנ 

םיריכב םידיקפתב הב ונהיכו תייווכ תטיסרבינוא לגס םע ונמנ ןהיתש .תטלשה תירימאה החפשמה 

.(Gulf News Online, 8.8.1999; Bollag, 1994 :ואר) יונימה ינפל 

דמחא־לא רבא'ג 'חייש ,תייווכ לש רימאה םסרפ ,תימואלה הפיסאה רוזיפ םע ,1999 יאמ שדוחב 

תא שממל םישנל רשפאל תנמ־לע ,תוריחבה קוחב םימיאתמ םייוניש תסנכה לע הרומה וצ ,חאבס־לא 

םייקתהל תוננכותמה תוימוקמה תויושרלו תימואלה הפיסאל תוריחבב לחה לעופב הריחבה תוכז 

ןתינ היה אל ךכמ האצותכ .השדחה תימואלה הפיסאל תוריחבה ברע םסרופ ירימאה וצה .2003 תנשב 

םיינתחדק םינויד רחאל .בייחמ יקוח ףקות ול תונקהל תנמ־לע שרדנכ תאצויה הפיסאב ורשאל 

וצה החדנ ,1999 רבמצדו ילוי םישדוחה ןיב ולהנתהש ,השדחה הפיסאב םיירטנמלרפ םיכלהמו 

Tetreault :ואר> תחא תורדעיהו םיענמנ ינש ,דעב םישולש ,דגנ םיינשו םישולש :האצותב ירימאה 

 1.12.1999 ,3.8.1999 ,2000; Gulf News Online). ךלהמב ןכש ,ןיינעה םייתסה אל ךכב

םילגודה םיגוח םעטמ תייווכב יתקוחה טפשמה־תיבל וז הטלחה דגנ הריתע השגוה 2000 לירפא 

הטלחהה ןתמ ינפל דוע ,םלוא .{Gulf News Online, 6.4.2000) םישנל הריחב תוכז ןתמב 

,םיימלסיאה םיגוחה םע םינמנה ,הפיסא ירבח וחילצה 2000 ינוי שדוח ךלהמב יכ חווד ,ןודינב 

םינימה ןיב הדרפה בייחמה ,הלשממה ידי־לע שגוהש תויטרפה תוטיסרבינואה קוחל ףיעס ףיסוהל 

המצע איהש קוחה תא ליפהל הלשממה לש םישאונה היתונויסנ תורמל .םתלעפהמ קלחכ הלא תודסומב 

דחא ענמנו דגנ העבראו םירשע ,דעב םיינשו םישולש לש בורב ותפסות לע קוחה רשוא ,השיגה 

 .{Gulf News Online, 13.6.2000)
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םירושק הלא םימרוג .םיינבמ םימרוג לש בחר ךרעמ ידי־לע תכוותמ תויהל הכישממ 

יכ הארנ .אסיג ךדיאמ ,הקוסעתה קוש לש הנבמלו ,אסיג דחמ ,הנידמה תודסומ לש הנבמל 

תודסומ לש הנבמל ,תלטובמ אל הדימב ,םירושק הלא םיכוותמ םימרוג ,קאריע יבגל 

Chaudhry, 1997,:ואר) הטילשה הצובקה ידיב יטילופה חוכה לש וזוכיר ינפואלו הנידמה 

תונש תישאר ןמל תאש רתיב ,םירושק הלא םיכוותמ םימרוג יכ הארנ ןדריב .(367-378 

7.ההובג הלכשה תקפסהב הנידמה לש התוברועמ םוצמצלו הטרפה יכילהתל ,םיעשתה 

ההובגה הלכשהב םישנ לש ןתופתתשה תא םיכוותמה םימרוגה ,הז תמועל ,תייווכב 

םייטילופה ןה ,םידוגינה ךבס תא ,(Longva (1997, 408-107 יפ־לע ,םיאטבמ הקוסעתבו 

הנידמב ינתא טועימ לש תירבג היכרגילואב ,םהב ןותנ טילשה דסממהש ,םיילכלכה ןהו 

.תוחרזא ירסח םיבשותמו םירזכ םירדגומה םידבועמ תבכרומ התייסולכוא בורש 

םוכיס 

תובחרתהל תורושקה תוירדגמה תויועמשמב ,תיתאוושה הביטקפסרפב ,ןד רמאמה 

הלכשהל תודסומ לש םדוקפתב ירדגמה דמימה .תונוש תויברע תונידמב ההובגה הלכשהה 

תוקסועה תודובעה בור .תיבקעו תדקוממ תירקחמ תוסחייתה אלל הכ דע רתונ ההובג 

םייתקוסעת ,םייתרבח םיטביהב וקסע תויברעה תונידמב ההובג הלכשהבו רדגמב 

טרפב ןונכתה תוינידמל םירושקה םיטביה רקחב וא ,ללכב הלכשה יבאשמ לש םיידובירו 

םע תונמנ (M'Hammed Sabour (1988, 1996 לש ויתודובע .(תורוקמה תמישרב ונייע) 
יבגל Pierre Bourdieu לש וינועיט לש תיריפמא הניחבל ושענש םירופסה תונויסנה 

ימדקאה לגסב םישנ לש ןתופתתשה ינפוא יבגלו ,ללכב תויברעה תונידמב הימדקאה 
.טרפב 

תונידמב ההובגה הלכשהה תוכרעמ לש ןתובחרתה יכ תדמלמ הכ דע הריקסה 

,תודסומה יגוסבו (םישנ רקיעב) םידמולה רפסמב לודיגב יוטיב ידיל םנמוא האב תויברעה 

הייסולכואל סחיב ןה םייופצה םירועישל האוושהב ךומנ הבר הדימב רתונ הז לודיג םלוא 

Task Force on Higher Education and :וושה) םלועב םירחא םירוזיאל סחיב ןהו 

 2000 ,Society). תדמלמ תויברעה תונידמה ןיב תמייקתמה תרכינה תונושה ,דועו תאז

םירשפאמ ליעל וראותש םיכילהתה .םידיחא ויה אל םייתכרעמה תובחרתהה יסופד יכ 

תופתתשהה לש הינפואבו הפקיהב ולחש םיירקיעה םייונישה תא םייללכ םיווקב טטרשל 

ההובגה הלכשהה תובחרתה יכ םיזמרמ הלא םייוניש .רדגמ יפ־לע ההובגה הלכשהב 

:םיירקיע םידממ ינש לש םכרואל ירדגמה דובירה תא השיגדה 

לש ןגוציי תא השיגדה ההובגה הלכשהה תוכרעמ לש ןתובחרתה - יקפואה דמימה . 1 
.םירדגוממ דומיל ימוחתב וא/ו םינחבומ תודסומב םישנ 

,הז תמועל .ההובג הלכשה לש תוינכרצכ רקיעב תופתתשמ םישנ - יכנאה דמימה .2 

םימרוג לש בחר ךרעמב תינתומו תמצמוצמ הרתונ םיריכב םידיקפתל ןתושיגנ 

ההובגה הלכשההו ךוניחה םוחתב (structural adjustment)"תינבמ המאתה"ו הטרפה יכילהת יבגל 7 

יכילהת לש םייטילופהו םייתרבחה םיטביהב ןוידל .Bader, 1994, Haddad, 1994 :ואר ,ןדריב 

.Jiyad, 1997 :ואר ,תויברעה תונידמב הטרפהה 
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הנבמלו ,אסיג דחמ ,הנידמה תודסומ לש הנבמל םירושקה םיילכלכו םייטילופ 

לש תיעוצקמה תועינה ייוכיס ,הז רשקהב .אסיג ךדיאמ ,תוילכלכה תויונמדזהה 

ןתלוכי ,השעמל .םישנכ יכוישה ןדמעממ םג תרכינ הדימב םיעפשומ לגסה תורבח 

יטילופ חוכו יתרבח ןוה לש םיחנומב םייעוצקמהו םיידומילה ןהיגשיה תא תודפל 
.םירבגל האוושהב רתוי תלבגומ הרתונ 

םג הליבקמ היילעל ןכ םא הליבוה אל ההובגה הלכשהב םישנ לש ןתופתתשהב היילעה 

הצוחמ ןהו ההובג הלכשהל תודסומב ןה ,תוטלחה־תלבקו חוכ לש םידקומל ןתושיגנב 

יכ תודמלמ תויבקע תויודע .תיטילופה הריזב וא הקוסעתה קושב ,לשמל ,םהל 

דחוימב ,ילכלכ־יתרבח דמעמל הרושק תויברעה תונידמב ההובגה הלכשהב תופתתשהה 

Boustani 8c Mufarrej, 1995; Sanyal et al., 1982, 150; Massialas,) םישנ יבגל 

 1991, 884; Sack, 1991; Ibrahim, 1989; A. Badran, 1989b). םירקוח לש םתעדל

ההובגה הלכשהב םישנ לש ןתופתתשה יכ הדבועה תא ריבסהל ידכ ךכב שי ,םידחא 

דמעמ־תיולת העפות התויהב ,תויטילופהו תויתרבחה היתואצות תניחבמ תלבגומ הרתונ 

.תלטובמ אל הדימב 

תרגסמב ליעל וראותש תומגמה תא ביצהל תרשפאמ (Fakhro (1997 לש התוסחייתה 

,ברע יאה־יצחב תונידמה יבגל רקיעב ,תנעוט תרבחמה .םיכילהתו םימרוג לש רתוי הבחר 

הלכשהל םישנ לש ןתסינכ תא םיתסוומה םיילכלכהו םייתרבחה ,םייטילופה םינונגנמה יכ 

ןיב רתוי הבחר תורחת ,םיענומ אל םא ,םימצמצמה ,םירדגוממ תועינ יקיפא םירצוי ההובג 

ןתינ ."patriarchal gender contract"^ תאז הראית (Moghadam (1993 .םירבגו םישנ 

הלא לש םדוסימו ,דומיל ילולסמלו עדי ימוחתל תושיגנה דודגמ ,הלא םיאנתב יכ ןועטל 

תא םימצמצמה היצטפואוקו חוקיפ ינונגנממ קלח םיווהמ ,םיילודיב תועינ יקיפאב 

םישנ לש תרבוגה ןתוטלוב םצעמ תועבונה תוילכלכהו תויטילופה ,תויתרבחה תוכלשהה 

תיתשתב ךשמתמ רוסחמ לש םיאנתב .םיישפוחה תועוצקמהו ההובגה הלכשהה םוחתב 

םירדסה ,(Zahian, 1999) תויברעה תונידמב תיעוצקמה תועינה ילולסמ טועימו תימדקא 

.םירבג ליבשב רקיעב םימייקה תועינה ילולסמ תא רמשל םירשפאמ הלא םיינבמ 

,םרשקה יכ םא ,תויברע תונידמל םיידוחיי םניא יחכונה רמאמב ונודינש םיכילהתה 

תונידמל האוושהב םינושכ תולגתהל טלחהב םייושע תיסחיה םתמצועו ינבמה םמוקימ 

לע דומלל ןתינ המורדבו הקירמא ןופצב ,הפוריאב תונידמב וכרענש םירקחממ .תורחא 

*תורחא תוצובקו) רדגמ תוצובק לש ןתושיגנ תא םיכוותמה םינונגנמ לש םתלועפ 

Bradley, 2000; Bradley <fe Ramirez, 1996; Davies) הקוסעתה קושלו ההובג הלכשהל 

 1998 ,fe Guppy, 1997; Twombly>). הלכשהה תובחרתה ,לשמל ,תירבה־תוצראב

,םיימדקא םידומילל םינוש םייתרבח םידבר לש םתושיגנ תא םנמוא הריבגה ההובגה 

,ההובגה הלכשהה הנבמב םיפיקמ םיידסומ לודיב יכילהתל ליבקמב םלוא .םישנ הז ללכבו 

ןיבל (רדגמ הז ללכבו) םייכויש םייתרבח םינייפאמ ןיב הקיזה םג תאש רתיב השגדוה 

.תודועת יגוסו דומיל תומר ,דומיל ימוחת ,םיימדקא תודסומ לש םינוש םיגוסל תושיגנ 

לש םתויזכרמ תא םג אלא ,תויכוניח תויונמדזהב ןויוושה־יא תא קר אל הריבגה וז הקיז 

םיגשיה לש הווסמב םדוסימ ךות ,םייתרבח םירעפ לש םרוצישב ההובגה הלכשהה תודסומ 

לע םיעיבצמ םירחא םירקוח .(Dougherty, 1997; Collins, 1979) םינוש םיימדקא 

ךרעמ תא םינתמ הלא םינונגנמ .הקוסעתה קוש לש הנבמל םירושקה םינונגנמ 
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Mendioia ,המגודל .הווש תימדקא הלכשה תולעב רדגמ תוצובקל ןימזה תויונמדזהה 

רזגמב רקיעב ,הקיר־הטסוקב הקוסעתה קושב הרירבה יכילהת יכ תנייצמ (143 ,1992) 

רשאכ םג ,רכש יאנתו הדובע יאנת לש םיחנומב ירדגמה ןויוושה־יא תא וריבגה ,יטרפה 

ןתסינכ יבגל תטלוב וז המגמ .ההובגה הלכשהב תופתתשהב ירדגמה ןויוושה־יא םצמוצ 

גרדמהו רכשה םלוסב רתוי ךומנה ןגורידו הקוסעתה קושל תימדקא הלכשה םע םישנ לש 

 (hierarchy) ינוגראה.

הלכשהב תופתתשהה תא םיכוותמה םינונגנמ לע עיבצהל ןתינ לארשי־תנידמב םג 

הנבמב םיפיקמ לודיבו תובחרתה יכילהתל ליבקמב ,הקוסעתה קושל רבעמה תאו ההובגה 

תועינה ייוכיסב ןויווש־יא לש ומויק תא קר אל םיאטבמ הלא םיכילהת .ההובגה הלכשהה 

םיווהמ הלא םינונגנמ ;םירבגל םישנ ןיב וא/ו םיברעל םידוהי ןיב ,המגודל ,תיתרבחה 

יבאשמ לש ילכלכהו יתרבחה ןוידפה ךרע תא םיכימנמה םיינבמ םימסח הבר הדימב 

,ילאערזי ;1990 ,בונילק :ואר) תופיפכ תוירדגמו תוידמעמ ,תוינתא תוצובק לש הלכשה 

 1999; 1995 ,Lewin-Epstein ä Semyonov, 1992; Mazawi). בגוי לש ויאצממ
ןיב םייקה דובירה לש ויתוכלשה לע םה ףא םיעיבצמ ,הז ןויליגב םיאבומה ,(2000) 

הז ללכבו ,תונוש תופיפכ תוצובק לש ןתושיגנ ייוכיס לע לארשיב םייאטיסרבינוא תודסומ 

Addi-Raccah לש ןהיאצממ ,הקוסעתה קושל רבעמב ,ךכ לע ףסונ .ההובג הלכשהל ,םישנ 

 1999) Ayaion) לארשיב הארוהה חוכ לש היצזינימפה ךילהת יכ ,לשמל ,םידמלמ,

.העפשהו חוכ יזכרמל םישנ לש ןתושיגנב היילעל ליבוה אל ,ותלוחת ףקיה תורמל 

יתועמשמה הנתשמה תא הווהמ רדגמהו ,תמצמוצמ הרתונ םיילוהינ םידיקפתל ןתושיגנ 

.ךוניחה תכרעמב ינוגרא־םינפה דובירה תרבסהל רתויב 

תונידמב חוכ יזכרמל תושיגנו ההובג הלכשהב תופתתשה ,רדגמ ןיב ןילמוגה־תוקיז 

ןה היתויועמשמו הינייפאמ תא תבאושה ,תבכרומ תואיצמ ןכ םא תואטבמ תויברעה 

.םיילבולג וא/ו םיירוזיא םיילכלכ םירשקהמ ןהו םיימוקמ םייטילופ־םייתרבח םירשקהמ 

Bourdieu לש ויחנומב שמתשהל םא ,םיווהמ ההובגה הלכשהה תודסומ ,הז םיכילהת ךבסב 

תויחרזא תויוהז לש םבוציעב ךוותמ םרוג הווהמ הז הדש .ימניד "יתרבח הדש" ,(1984) 

ילכלכה ,יתרבחה רדסה לש ורוצישמ קלחכ ,רדגמ־ינגועמ חוכ יסחי לשו תויעוצקמו 
תושיגנה לשו ,ההובגה הלכשהב תופתתשהה ינפוא לש םרודגמ .רתוי בחרה יטילופהו 

ינבמ לש םהיתודוסיב תנגועמה תיטילופ היגוס ןכ םא םיאטבמ ,התרגסמב חוכ יזכרמל 

.םהילע תכמסנ וננמז־תב תיברעה הנידמהש םיילכלכהו םייתרבחה חוכה 

תורוקמ 

תויברע תונידמ עבשב ההובגה הלכשהה תוכרעמ תוחתפתה .(1993) 'ג ,רבליג 

.היגולונכטבו עדמב םדקתמ רקחמל ןמאנ לאומש דסומ ,ןוינכטה :הפיח .1988-1965 

."הובגה ךוניחה תוינידמ לע ויתוכלשהו לארשיב תוטיסרבינואה דוביר" .(2000)'א ,בגוי 

.498-481 ,<2>ב ,תילארשי היגולויצוס 

ןימ ,(תוכרוע) תורחאו ילאערזי 'ד :ךותב ."הדובעה םלועב רדגימה" .(1999)'ד ,ילאערזי 

.םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(215-167 'ע) הקיטילופ רדגימ 

ןועבר ."הלכשה תמרו רכש :ילארשיה הדובעה חוכב םיברעו םידוהי" .(1990)'ר ,בונילק 
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.145-130 ,145 ,הלכלכל 
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,תיחרזא היטרקומד :לארשי־תנידמ לש רטשמה 
?תינתא היטרקומד וא היטרקומד־יא 

*החומס ימס 

,םיכרצ לעבו הרבחהמ דרפנ ימונוטוא דסומ ,דניה הנידמהש איה םויכ תחוורה החנהה 

הרבחה תודסומ לע הבחרהב םינירקמ הרטשמ ביטו הנידמה יפוא .ולשמ םיללכו םיניינע 

,אל וא יטרקומד וניה יטילופה רטשמה םא דואמ בושח ןכל .םתלועפ ךרד תא םיבצעמו 

תוביציהו רדסה לע הרימשל שמתשמ אוה םהבש םינונגנמה םהמו ותוכיא יהמ - ןכ םאו 

.תונושה הייסולכואה תוצובק ןיב םיטקילפנוקה לוהינלו 

.תיתוכיא תיברעמ היטרקומדכ םג אלא ,היטרקומדכ קר אל םלועב העודי לארשי 

קלח וניה הז ןיטינומ .הז יומיד תוציפמו ךכב תונימאמ לארשיב תוידוהיה תותיליעה 
תלצנמ איהו ,תוחתופמה ברעמה תונידמל תכייתשמכ לארשי לש רתוי הבחר הסיפתמ 

.ונממ בר עויס תלבקלו ברעמה םע םיפעוסמה הירשק סוסיבל ותוא 

,תיברעמ היטרקומדכ לארשי לש הגוויס תא םילבקמ יזכרמה םרזהמ הרבח ינעדמ 

,ןפוד־אצוי הרקמ איהש םיקיסמו יברעמה םגדהמ היתוגירח תא םישיגדמ םהמ המכ םלוא 

לארשי םיבר םינבומב"ש הצופנה הכרעהה םע םיכסמ ןאירא .המצעלשכ הירוגיטק ןיעמ 

:םכסמו ,"הנימב הדיחי הנידמ ןכא 

,תויטילופ תוכרעמ לש יתאוושה רקחמב םיקסועה ,הנידמה עדמ ישנא 

ירקוחמ ,ירוטראס .םהלש תומכסב תילארשיה תכרעמה תא ץבשל םישקתמ 

;הגירח העפות י"אפמ לש תכשוממה תויטנאנימודב האור ,תוגלפמה 

,תובושח תוינושלו תויתד ,תוינתא תוצובק ןיב םיסחי קדובה ,טראהפיל 
םג .הדוחיי ללגב ולש תוסחייתהה תרגסמב לארשי תא ללוכ וניא 

לארשיב םיאור יחרזאה רזגמל יאבצה רזגמה ןיב םיסחיה תא םירקוחשכ 

םינייצמ תיטילופ היצאזינרדומ לש ןויד לכבו ;ןפוד תאצוי העפות 

<14-13 ,1997 ,ןאירא) .לארשי לע םילח םניא םיבר םייללכ םיסופדש 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 

ףסאנ וב ללכנש רמוחהמ קלח .«1999 ,החומס> םדוק רמאממ קלח בלשמ הז רמאמ :הדות תרכה 

הביבח־תעבגבש םולשה רקחל זכרמה לש םיברע-םידוהי יסחי לע הבישחה תווצ טקיורפ תרגסמב 

רקסמ םיאצממ םיאבומ רמאמב .הכימתה לע דרופ ןרקל הדומ ינא .תיאקירמאה דרופ ןרק לש הנומימב 

רקס .םנאג דעסא ר"ד ףתוש ובש ,1995 רבוטקוא-רבמטפסב ךרענש םידוהי-סיברע יסחי לע תודמע 

דרשממ רקחמ קנעמ ,ךוניחו רקחמ תונרקל הדוגאה תועצמאב דרופ ןרקמ רקחמ קנעמ ידי־לע ןמומ הז 

תועצמאב ולבקתהש טרבא ךירדירפ ןרקמו רנטוז ןופ ,רטרב ןרקמ םימילשמ רקחמ יקנעמו ,עדמה 

םהידעלבש ,רקחמה יקנעמ לע הלא תודסומל העיגמ הדות .הפיח תטיסרבינואבש יברע־ידוהיה זכרמה 

,ןכ־ומכ .(Smooha, 1997a) דרפנ ח"ודב םאולימב םיעיפומ רקסה יאצממ .ירשפא רקסה היה אל 

תידעלבהו האלמה יתוירחא תא ןייצלו ,םהיתורעה לע טקיורפה תווצב םירבחל תודוהל ינוצרב 

.רמאמל 
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איהש לככו ,הטשפהה תמרב היולת ןפוד־אצוי הרקמ ןכא ,דניה לארשי םא הלאשה ךא 

Barnett,) רתוי תוטלוב תויללכה תונוכתהו תחופ םיידוחייה םימרוגה לקשמ ןכ ,הלוע 

ןורקיעה לע םיקלוח םניא גירח הרקמ הניה לארשיש םירובסה לכ ,השעמל .(1996 

םינעוט ילקידרה םרזהמ הרבחה ינעדממ המכ ,םתמועל .תיברעמ היטרקומד הניה לארשיש 

ןכלו רקיעו ללכ יטרקומד וניא לארשיב רטשמה ,הגירחה וא תיטרקומדה ותוזח ירוחאמש 
.ביצי וניא םג 

לש רטשמל סחיב וללה תודגונמה תוכרעהה לכ תא החוד רמאמה לש תיזכרמה הזיתה 

־ (non-democracy) היטרקומד־יא וא גירח הרקמ ,תיברעמ היטרקומד - לארשי־תנידמ 

הז רטשמל .הביצי ךא ,הכומנ תוכיאמ ,תיחרזא■ אל היטרקומד תררוש לארשיבש תסרוגו 

םג ול שי ךא םיידוהיהו םייברעה םיחרזאה ןיב קומעה עסשה לע היולגו הרישי הכלשה שי 

אופיא רומא ץראב גוהנה היטרקומדה לדומ .םירחא םיבר םימוחתב תובושח תוכלשה 
.םידוהי-םיברע יסחיל רבעמ תילארשיה הרבחב תומגמו םיסופד לש הנבהל םורתל 

יברעה־ידוהיה ורשקהב לארשי־תגידמב ררושה רטשמב ןוידב דקמתמ הז רמאמ 

תוארהל איה הרטמה .תורחאה ויתוכלשהב םג הרצקב עגונ ךא ,קוריה וקה םוחתבש 

גשומ - "תינתא היטרקומד" הנוכמה ,רכומ־אל ,יברעמ־אל םגד םאות לארשיב רטשמהש 

לש ןושארה קלחב .תיטרקומדו תידוהי הנידמ לארשי תויה לש העפותה תא לילכמה 

ימגד וגצוי ,היטרקומד לש תחוורה תילרודצורפה םומינימה תרדגה אבות רמאמה 

עודמו לארשיב יטילופה רטשמה תא םימאות םניא םה עודמ רבסויו תיחרזאה היטרקומדה 

יפולחה םגדה עצוי ינשה קלחב .תוכרפומ יטרקומד־אל רטשמ ררוש לארשיבש תונעטה 

.םיפסונ םימוחת לע ויתוכלשה וגייוציו ,לארשי לע םשויי אוה ,תינתא היטרקומד לש 

יהמ היטרקומד 

תקולח ,םיפיצר םינתשמ תרדגה איה םיגשומ תרדגהל הרבחה יעדמב תחוורה השיגה 

םאתהב .עטק לכב םימגד ןיב הנחבהו םיעטקה ןיב רבעמ תודוקנ ןויצ ,םיעטקל ףצרה 

ףיצר הנתשמכ רדגומ ,דבלב יטילופ רטשמל סחייתמה ,היטרקומד גשומה ,וז השיגל 

םירטשמ לש ילילש עטק ,םייטרקומד םירטשמ םימקוממ ובש יבויח עטקל קלוחמה 

לש רתויב הצופנהו תלבוקמה הרדגהה .םהיניב דירפמה רבעמ חטשו ,םייטרקומד־אל 

תוריחב םייקמה רטשמ איה היטרקומד היפלו \תילרודצורפו תילמינימ הניה היטרקומד 

תרשפאמ וז הרדגה .חרזא תויוכז לע הרימשו ןוטלש יפוליח ,לכל הריחב תוכז ,תוישפוח 

תושקונ תויברעמ הדימ־תומא הפוכ הניא איה ,יטרקומדה הנחמב ללכיהל תובר תונידמל 

.היטרקומד לש תושדחו תובר תוסרגב הריכמ איהו 

עצמא ןמל םלועב היצזיטרקומדה ךילהת תוקזחתהו תילרודצורפה םומינימה תרדגה 

ןוכמה .תויטרקומדל תובשחנה תונידמה לגעמ תא הדמתהב תולידגמ םיעבשה תונש 

הרעה ,Collier Sc Levitsky, 1997 :לצא העיפומ המישר) וז הרדגה תבבלמה הפנע תורפס שי 1 

Huntington,) ןוטגניטנהו ,הרדגהה לש ילמינימה ןפב ןד (Dahl, 1971) לאד ,לשמל .(13 

.ילרודצורפה ןפב ןד (1991, 9 
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,םלועב היטרקומדה בצמ לע יתנש רקס ךרוע Freedom House קיתווה יאקירמאה 
דחא םלוס :7-1 חווטב םיגוריד םע הדידמ תומלוס ינשו תילרודצורפ הרדגה לע ססבתמה 

תוישפוח תוריחב ,תוגלפמב תונגראתה ,העבצה תוכז) תויטילופ תויוכזל םחייתמ 

שפוח ,תודגאתה שפוח ,יוטיב שפוח) תויחרזא תויוריחל םחייתמ רחא םלוסו ,(תונגוהו 

22"/» ,"תוישפוח" תונידמב ויח םדאה־ינבמ 360/» ,1984 תנשמ רקסה יפל .(דועו ןחלופ 

;(Gastil, 1985,165)"תוישפוח־אל" תונידמב 420/"־ו "יקלח ןפואב תוישפוח" תונידמב 

Karatnycky,) המאתהב ,360/0־ו 25"/0,39»/» םירועישה ויה 1999 תנשמ רקסה יפל וליאו 

תויאמצע ויהש תונידמה םייתשו םיעשת האמ לכ תא ללכ הזה ילבולגה רקסה .(2000 

דראילימ 2.34 ויח ןהבש)"תוישפוח" תונידמכ וגווס תונידמ שמחו םינומש :1999 תנשב 

"יקלח ןפואב תוישפוח" תונידמכ וגווס עשתו םישימח ,(םלועה תייסולכואמ 39"/» ,שפנ 

,דראילימ 2.1) "תוישפוח־אל" תונידמכ וגווס הנומשו םיעבראו <2594 ,דראילימ 1.5) 

 360/0).2

ףא םיתיעל םרגו םייטרקומד םירטשמ לש בחר תורוצ ןווגמ רצי היצזיטרקומדה ףטש 

.היטרקומד־יאל היטרקומד ןיב תולובג שוטשטל 

לש רגתא םידמולמה ינפב ביצה היצזיטרקומד לש ןורחאה ימלועה לגה 

post-) םייתוכמס־רתב םירטשמ לש םוצע ןוויג םע תיגשומ תודדומתה 

 Collier 8c Levitsky, 1997, 430) .(authoritarian)

לפטל ידכ םיטקונ םירקוחהש תונושה תוטישה תא הבחרהב םירקוס יקציוולו ריילוק 

םירטשמהמ קלח לש םתייטסמ עבונ הוושמ רקח לש רגתאה .וז השדח היעבב 

םע םידדומתמ םיבר םירקוח .תומדקתמ תושעותמ תונידמב תוגוהנה תויטרקומדהמ 

הדעונ וז היגטרטסא .היטרקומד גשומל (adjectives) ראות־תומש תדמצה ידי־לע רגתאה 

םימגדהמ תמיוסמ הייטס ךות ,יגשומה ףקותה תאו יטילנאה ןוחבאה רשוכ תא לידגהל 

ראות־תומש"ב שומיש איה תובוטה תוטישה תחא .היטרקומד לש םייברעמה םייסלקה 

,היטרקומדה םגד תא שטשטמ וניאו ביחרמ וניאש ,(diminished adjectives) "םיתחפומ 

.וב היוקל וא הרסח הנוכת תשגדה ידי־לע תירוקמה ותועמשמ תא דדחמ אקווד אלא 

םירטשמל ןתינ (restrictive democracy)"הליבגמ היטרקומד" תחפומה ראותה־טש ,לשמל 

הגלפמ לכ לש התוכזב ךכב םיעגופו תוריחבב ףתתשהלמ תומיוסמ תוגלפמ םיענומה 

היטרקומד לש (diminished type)"תחפומ םגד" לש ףסונ ןורתי .ןוטלשה לע תורחתהל 

יפואב הרכההו "היטרקומד־ יא ־היטרקומד" תינטשפה הימוטוכידהמ תוענמיהה אוה 

.םישדחתמהו םישדחה םירטשמה ןיבמ םיבר לש ,ידירביהה ,ברועמה 

רבעמה םע ,םייטילופ םירטשמ לש ןוימהו ןוחבאה רגתא םע דדומתהל תרחא ךרד 

.היטרקומדה לש תלכיא'ד דמימב תודקמתה איה ,םייטרקומד םירטשמ יוביר לש ןדיעל 

םינוש תויהל םייושע תילרודצורפה םומינימה תרדגה לע םינועה םייטרקומד םירטשמ 

םישולשו האמ ויה 1990 תנשבש ךירעה ,םלועב היצזיטרקומד לש ישילש לג ןחבאש ,ןוטגניטנה 2 

ויה (45.4»/«) ןהיניבמ עשתו םישימחו ,תוחפל שפנ ןוילימ לש הייסולכוא תולעב תונידמ 

תולעב תונידמ םייתשו םירשע האמ ןיבמ תויטרקומד תונידמ םישולשל האוושהב ,תויטרקומד 

.(Huntington, 1991, 26) 1973 תנשב <24.6«) תוחפל שפנ ןוילימ לש הייסולכוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 568 

בלה־תמושת ןכ ,לדג םייטרקומדה םירטשמה רפסמש לככ .םתוכיא תדימב הזמ הז דואמ 

:תקמנמ ,וז הדמעב תדדצמה ,יולה־ינויצע .םתוכיא תכרעהב רתוי דקמתהל הכירצ 

,היטרקומד רצייל םילוכי הלאכ םילהנ .םיקיפסמ םניא םייטרקומד םילהנ 

.היטרקומד לש ההובג תוכיא רצייל םילוכי םניא םדבל םילהנ ךא 

 (Etzioni-Halevy, 1999, 181)

ןויווש ,םייטרקומדה םילהנה לע תיללכ המכסהב אטבתהל היושע היטרקומדה תוכיא 

ןתמ ,תיטילופ תונלבוס ,םירחובה תולוק ללכל היצמיטיגל ןתמ ,יטילופו יחרזא תויוכז 

תותיליע לא החותפ תועינ ,ידמעמה ןויוושה־יא םוצמצ ,דבלב טנמלרפה יקוחל ףקות 

תוצובק לש ירפ אשונו ליעי קבאמו הייסולכואה תוצובק לכ לש ןוטלשב גוציי ,תויטילופ 

.תוחפוקמ 

הביצי היטרקומד .ןתוליעיו ןתוביצי תגרדב םג תונוש תויטרקומד ,ןתוכיא לע ףסונ 

עובנל היושע תוביצי־יא .םישק םירבשמו םיריהמ םייוניש לש תותיעב םג םייקתת 

םיטקילפנוקה תא תסוול רשפאת הליעי היטרקומד .םיבשוימ םניאש םיימינפ םיטקילפנוקמ 

תוביצי ,תוכיא ןיב בייחמו יחרכה רשק ןיא .תומילא ילבו טקשב הייסולכואה תוצובק ןיב 

.םייטילופ םירטשמ לש תוליעיו 

תויטרקומד :תוישאר תוירוגיטק יתשל םייטרקומדה םירטשמה תא ןיימל ןתינ 

ינתאה םאצומל רשק אלל םיחרזאה רוביצ וא חרזאה איה ןהלש דוסיה־ןבאש ,תויחרזא 

הירוגיטק לכב .הניפה־קאכ תשמשמ תינתאה המואה ןהבש ,תוינתא תויטרקומדו :םתדלו 
.הנשמ־ ימגד שי 

לארשיל םתמאתה תדימו תיחרזאה היטרקומדה ימגד 

רטשמל םתמאתה תדימ ןודיתו תיחרזא היטרקומד לש םימגד העברא וגצוי ןלהל 
.לארשיב גוהנה יטילופה 

תיחרזאה היטרקומדה ימגד 

םימגד העברא אוצמל ןתינ תועוסש תורבחב םירטשמ לש הוושמה רקחה לש תורפסב 

תילרביל היטרקומד :הזכרמב םיבצינ םיחרזאה רוביצ וא חרזאהש היטרקומד לש 

היטרקומדו תילנויצוסנוק היטרקומד ,תינקילבופר תילרביל היטרקומד ,תילאודיווידניא 
.תיתוברתבר 

(individual liberal democracy) תילאודיווידניא תילרביל היטרקומד 
הנגהו קוחה ינפל טלחומ ןויווש ,לכל תווש טרפ תויוכז הקינעמ הז גוסמ היטרקומד 

,םיחרזאה לכ ןיב תישפוח תורחת םויקל םיאנת תרצוי איה ןכ־ומכ .הילפא ינפמ הבוט 

.הלבגה אלל םהיניב גוזימלו בוריעלו ,הילפה אלל םירושיכו הרשכה יפ־לע םמודיקל 

רבעמ תועמשמ הל ןיאו תינשמ תושי ,דניה המואה .טרפב הלוכ תנגועמ היטרקומדה 

יהשלכ הפש ,יהשלכ תינתא המוא םע ימשר ןפואב ההוזמ הניא הנידמה .םיחרזאה רוביצל 
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תימשרה התקוח םע המכסה אוה הנידמל היצמיטיגלה רוקמ .יהשלכ תוברת וא 

תשגרה וא יכרע סוזנסנוק אלו ,תפתושמ הירוטירטב םייח וא ("יתקוח םזיטוירטפ") 

רותב הנידמה אלא ,םואלה־תנידמ הניא היטרקומדל תרגסמה .המואל הקומע תוכייתשה 

זכרמ .םדא־ינב לש ףסואכ םיחרזאה ןיב תוחונ ילוקישמ עבונש ילטנמורטסניאו יחטש רשק 

ותוא םיליבגמ ןיאו ,ישפוחו ימונוטוא רוציכ ספתנ דיחיה .הנידמה אלו ,טרפה אוה הרבחה 

דיחיה תא בצעל חוכ אל םגו חוכ־יופיי ןיא הנידמל .ותלוז תויוכזב עגופ וניא אוה דוע לכ 

.םימיוסמ ןוזח וא לאידיא יפל הרבחה תא וא 

(republican liberal democracy) תינקילבופר תילרביל היטרקומד 
רתוי קחורמו טשפומ לדומכ תיארנה ,תילאודיווידניאה תילרבילה היטרקומדל דוגינב 

החיכשהו תלבוקמה ,דניה תינקילבופרה תילרבילה היטרקומדה ,תרכומ תואיצמ רשאמ 

ךא ,תויביטקלוק תויוכז תוללשנ הב םגו תווש טרפ תויוכז תונתינ הב םג .םלועב רתויב 

.הנידמה יחרזא ללכ לש לע־תליהק הווהמה םואלה־תנידמ איה וז היטרקומדל תרגסמה 

,תחא הפש לש ןשוביג ידי־לע הייסולכואה תוצובק לכל ףתושמה תא תחפטמ הנידמה 

איהו ,םיינתא םיניינעב תברעתמ הניא איה .תחא תוהזו תחא םילמס תכרעמ ,תחא תוברת 

תוינידמלו הקיקחל אשונ הווהמ וניאש דבלב יטרפ ןיינע לאכ ינתאה אצומל תסחייתמ 

 (1994 ,Spinner). הליהקל ךייתשמ חרזא לכ ,הנידמה תליהקל תוכייתשהה לע ףסונ

הנידמה .תוהזו תוכייתשה תשוחת ול הקינעמה (תיתוברת ,תינושל ,תינתא) תירלוקיטרפ 

תשיכרו תוחרזא תגשה .ןעימטהל שרדנ חרזא לכש ,תומיוסמ תוברתו הפש םע ההוזמ 

תד וא ינתא אצומ ןכש ,המוא־הנידמב תוללכיהל תוקיפסמ הנידמה לש תוברתהו הפשה 

םיליבומה העימטל םידבכ םיצחל םילעפומ וז היטרקומדב .תוכייתשהל הדימ־תומא םניא 

יאשר תיתרבח וא תיתוברת הניחבמ לדבתהל הצורש טועימ ;םיהובג תוללובתה ירועישל 

םה תיתרבחה תוירדילוסה ידקומ .ךכב ךורכה ריחמה תא םלשמ אוה ךא ,תאז תושעל 
.תחא המוא־הנידמל תוכייתשה תשגרהו תוברתה יכרע לע הבחר המכסה 

(consociationai democracy) תילנויצוסנוק היטרקומד 
תוצובקב תימשר הריכמ הנידמה ,היגלבו ץייוושכ תודחא תונידמב םייקה ,הז םגדב 

.לכל תוקנעומה טרפ תויוכז לע ףסונ תויצוביק תויוכז ןהל הקינעמו תונושה תוינתאה 

הלא תורטמ תגשה םשל .תופתושו המכסה ,ןויווש לש ןורקיעה יפ־לע תלעופ תכרעמה 

,תיתוברת) הימונוטוא ,ינויצילאוק ןוטלש ,יסחי גוציי :םיאבה םיידסומה םירדסהה םיעבקנ 

םיסרטניאב תועגופש תוטלחה עונמל תדעוימה וטו תוכז ,(תילאירוטירט וא תידסומ 

וא הרשפל ,סוזנסנוקל עיגהל ידכ ןתמו־אשמ לש הקיטילופו ,טועימה לש םיינויחה 

וא)ימואל־וד יפוא הנידמל םינקמ הלא םירודיס .(Lijphart, 1977) המכסהב הטלחה־יאל 

,םינותמ ןהב םיעסשהש תורבחב תמייקתמ הז גוסמ היטרקומד .יעמשמ־דח (ימואל־בר 

ןהב ןיאשו ,הייסולכואה תוצובק ןיב תילכלכה־תיתרבחה המרב רכינ ןויווש ןהב ררושש 

.תוצובקה ןיב םייטילופהו םייפרגומדה תוחוכה יסחיב ןמז ךרואל יתועמשמ יוניש 

(multicultural democracy) תיתוברתבר היטרקומד 

.הינטירבבו דנלוהב םויכ חתפתמה ,ילנויצוסנוק-ילרביל ףצרה לע םייניב־מגד והז 

תכלוה ,תילרבילה היטרקומדה ימגד ינשב העובטה ,םואלו הנידמ ןיב הפיפחה הז םגדב 
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.תילנויצוסנוק היטרקומדל תינייפואה תימואל־וד הנידמל תוכפהיה ילב ךא ,תשטשטימו 

הלא םירדסה ךא ,תויצוביק תויוכז םג תונתינו תרכומ םינוש תויהל םיטועימ לש םתוכז 

תא האור הניא הנידמה .תילנויצוסנוק היטרקומדב ומכ קוחב םינגועמ םניאו םיימשר םניא 

תלדתשמ אלא ,תחא הפש וא תוברת חוכב הטילשמ הניאו םיוסמ םואלל תכיישכ המצע 

דקומ שמשתש ידכ ,התובעלו םינכת הב קוציל ,תפתושמה תוחרזאה תא ביחרהל 

םיצחלהו העמטהה תלוכי .תונושה תוינתאהו תויתוברתה תוצובקל ףתושמ היצרגטניא 

תויטרקומדל האוושהב םינטק םניה תיתוברתברה היטרקומדב בורה תצובק דצמ העימטל 

ילדבה לש םרומישל היצמיטיגל הקינעמ תויתוברתבר לש היגולואידיאהו ,תוילרביל 

ימשר־אל ןפואב תוקנעומ םיטועימל .חופיטל םייוארכ םתוא האור וליפאו תוהזהו תוברתה 

3.הנידמהו רוביצה תודסומב גוציילו יתוברת דוחייל תויצוביק תויוכז 

לארשיל המאתהה תדימ 

םושמ יתייעב וניה תיחרזאה היטרקומדה ימגדמ דחא לכב לארשי לש ץובישה 

תידוהיה המואה אלא ,םיחרזאה רוביצ וא חרזאה הניא לארשי־תנידמ לש דוסיה־ןבאש 

,ידוהיה םעה לש ותנידמ ,לעופב ןכא איהו ,המצע לע הזירכמ לארשי .תיתדה־תינתאה 
.היחרזא לכ תנידמ אלו 

ימלועה רקסב .תיחרזא היטרקומדכ המצע יניעבו םלועב תלבוקמ לארשי ,תאז תורמל 

תוישפוחה תונידמה שמחו םינומש ןיב לארשי הצבוש 1999 תנשמ Freedom House לש 

תויטילופ תויוכזב (תוגרד עבש ןב םלוס לע רתויב ההובגה הגרדה) 1 הגרד םע ,םלועב 

םג בוט םוקימב לארשי התכז 1.5 תעצוממ הגרד םע ;תויחרזא תויוריחב 2 הגרדו 

.(Freedom House, 2000) תוישפוח תויטרקומד לש הירוגיטקב 

קלח הניה לארשיש םיסרוג לארשיב תוידוהיה תותיליעה ירבחו םירקוחה בור 

תונורקע תטרפמ תואמצעה־תליגמ .תויברעמה תוילרבילה תויטרקומדה תחפשממ 

היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויוש םייקת" לארשי־תנידמ םהיפלש ,םיילרביל 

לע רומשת ,תוברתו ךוניח ,ןושל ,ןופצמ ,תד שפוח חיטבת ,ןימו עזג ,תד לדבה ילב 

תומואה תליגמ לש היתונורקעל הנמאנ היהתו ,תותדה לכ לש םישודקה תומוקמה 

תנשב וקקחנש ,"קוסיעה שפוח"ו "ותוריחו םדאה דובכ" דוסיה־יקוח ינש ."תודחואמה 

יטילופה רטשמה תא קוחב תנגעמה ,תיתקוחה הכפהמה ןיערגל םיבשחנ ,1992 

:קרב ןרהא ןוילעה טפשמה־תיב אישנ עבקש יפכ ,תילרביל היטרקומדכ 

םושמ היטרקומד איה לארשי תנידמ .תיתקוח היטרקומד איה לארשי תנידמ 

,1996 ,קרב) .םדאה תויוכזב הריכמ איהש םושמו בורה ןורקע הב טלושש 

 446)

הרתי .תויטרקומדה תויוכזה בור תא דוסיה־יקוח ינשמ רוזגל ןתינש םג רובס קרב 

וב םיאור םיבר .םירחאה םימגדה תשולש ומכ ןחבומו רכומ וניא תיתוברתבר היטרקומד לש םגדה 3 

,הנוי> םיעבשה תונש ןמל תויברעמה תוילרבילה תויטרקומדה לש היוצרו תרחואמ תוחתפתה 

.(van den Berghe, 1999; Kymlicka, 1995 :1999 ,רסיח איחיךוד :1998 
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571 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000 - ס''שת 

ססובמ ילארשיה קוחהש םיעבוקו םירזוח ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־יקספ ,וזמ 

ןידה־קספ ,לשמל .הקיקחב םישרופמ ןיכומיס ךכל ןיאש יפ־לע־ףא ןויוושה ןורקע לע 

טפשמה־תיב)ילארשיה קוחה לש דסומ דוסי וניה ןויוושה יכ שיגדמו רזוח ריצק תשרפב 

היטרקומדל בשחיהל הלוכי לארשיש הרואכל םיזמור הלא םירבד .(2000 ,ןוילעה 
.תילאודיווידניא תילרביל 

תריקס ךות ,רבד לכל תילרביל היטרקומדכ לארשי תא חתנמ <ב1998) רגרביונ 

לארשיבש ןעוט רפש .םייתוהמ־אל "םימתכ" םתוא הנכמ אוהש םינושה היתונורסח 

תוחוכ ידי־לע םימרגנה היצזילרבילו היצזיטרקומד לש םיצרמנ םיכילהת םישחרתמ 

־ יכ קיסמ אוה .םולשל רבעמהו היצזילבולגה ידי־לע אלו ,םיימינפ 

הרבחה לש רבעמה ידי־לע תוענומ תומרופר לש ןוויכב תומייקה תומגמה 

היטרקומד לש םילדומל דואמ םימודש םירודיסמ תוילארשיה הקיטילופהו 

Sheffer, 1996,).תיטרפ תילרביל היטרקומדל תילנויצוסנוק וא תימכסה 

 35)

תויוכזה בור ,הקוח ןיא לארשיל .רקיעו ללכ תואיצמה תא םימאות םניא הלא םינועיט 

הכפהמה .הקוחל טפשמ־תיב ןיאו ,דוסי־יקוחב ןיידע תונגועמ ןניא תויתרבחהו תויחרזאה 

תימואל המכסהו תיקוח תיתשת לע תנעשנ הניא התבחרהו ,הפיקמ הניא תיתקוחה 

םיעגונה ןידה־יקספמו הקיקחהמ ,תואמצעה־תליגממ םג ,ןכ לע רתי .(א1998 ,ןוזיבג) 

דקומב .קהבומ יחרזא־אל ימואל יפוא שי הנידמלש רורב תויטילופהו תויחרזאה תויוכזל 

ם"ואה תרכהו תירוטסיהה ותדלומב הנידמל ותוכז ,ידוהיה םעה בצינ תואמצעה־תליגמ 

,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תא םיעבקמ דוסיה־יקוח .תידוהי הנידמל ותוכזב 

,תינויצו תידוהי הנידמכ .ךכל ףקות הנשמ םינתונ ןוילעה טפשמה־תיב לש ןידה־יקספו 

םלועב ידוהיה םעה תא תגציימכ המצע תא האור איה אלא ,תילרטינ הנידמ הניא לארשי 

.טרפה תויוכז םוחתב אלמ ןויווש תמייקמ הניא םג לארשי .ץראב ידוהיה בורה תאו ולוכ 

םייחרזא ןיאושינ תרשפאמ הניא איהו ,םייתד־םיינתא הימגודנא יקוח תעבוק איה 
.םיישפוח 

.תינקילבופר תילרביל היטרקומדכ לארשי תא גיצהל רתוי ריבס הארנ ןושאר טבמב 

יעבט ,וזככ .תרחא תיברעמ םואל־תגידמ לכ ומכ םואל־תנידמ הניח לארשיש איה הנעטה 

תצובק לש תוברתה ירקיע תאו תונוצרה תא ,םיכרצה תא ואטבי הילמסו היתודסומש 

:ןוילעה טפשמה־תיב עבק ויתוקיספמ תחאב .בורה 

הייפוא תא ללוש וניא ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי תנידמ לש המויק 

הייפוא תא תללוש הניא תפרצ לש התויתפרצש יפכ ,יטרקומדה 

(189 ,1988 ,ןוילעה טפשמה־תיב) .יטרקומדה 

,ינויצה לאמשה םע תונמבש הלא תוברל ,תוינויצה תוגלפמה לכ לש ןתדמע םג יהוז 

חוכיווב וז הדמע בטיה אטיב עשוהי ב"א רפוסה .ידוהיה רוביצה לש עירכמה בורה לשו 

לארשי תא ךופהל (1986) סאמש לש ותשירד דגנכ .סאמש ןוטנא רפוסה םע ולש 

אלל ,תובשה קוח אלל ,הרוהט םיחרזא תנידמ ־ תילאודיווידניא תילרביל היטרקומדל 

תבייח לארשיש (1986) עשוהי ןעט ־ תוצופתה ידוהי םע רשק אללו םיידוהי םילמס 

םיימואלה םהייוואמ תא םישגהל לארשי ייברעל ץעייו ,ינויצהו ידוהיה הנויבצ לע רומשל 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 572 

ןותיע הז ןיינעב תושעל לידגה 4.הילא תופרטצה וא ןיטסלפ הנידמה םע תוהדזה ידי־לע 

לארשי תא ךופהל תויברע תושירד לע הבוגתב .הקזחה תילרבילה ותייטנב עודיה ,ץראה 

ןויווש עבות אוהשכ קדוצ יברעה טועימה" יכ תכרעמ רמאמב בתכנ ,היחרזא לכ תנידמל 

־ ךא ,"אלמ תויוכז 

ץילמהלו ותדמע תא עימשהל ידוהיה בורה לש ותוכז ובש ,דחא םוחת שי 

תועונת ולבסי אל הנידמה יחרזא בור :בשקב הל ןיזאהל יברעה טועימל 

תאזה הנידמה .הנידמה לש ידוהיה הייפוא לוסיחל וארקיש תויטילופ 

הפס לע םג וזכ הראשנ איהו ,ידוהיה םעל ימואל תיב קינעהל ידכ המק 

,הנימב הדיחי תימואל־תינתא תושי אוה ידוהיה םעה .21 ־ה האמה לש 

.וז םייח תדבוע תונשל לוכי וניא יחונימ טוטהל םושו ,םואלו תד תבלשמה 

,המויסקאה ןמ םירזגנ לארשיב םילהנתמה םייטילופה קחשמה יללכ ,ךכיפל 

ול רתויש תופצל לוכי וניא יטילופ חוכ םוש יכו ,תידוהי הנידמ וזש 

<12.2.1996 ,ץראה) .ךכ לע רערעל 

איהש םושמ תינקילבופר תילרביל היטרקומד לש םגדה תא תמאות הניא לארשי ,םרב 

הרמש אלא ,תחא תילארשי־ללכ תיחרזא המוא ,רוציל הנווכתה אל םלועמו ,הרצי אל 

.תורחאה תותדה ינבו יברעה טועימה ינב ןיבל תידוהיה המואה ןיב הדרפהה לע ןווכתמב 

.תוחרזאב אלו ,תדבו ינתא אצומב הרוזש תידוהיה המואה ,המצע לארשי־תנידמב וליפא 

אלו ,הנידמה יחרזא ןיב תיתדו תינתא ,תימואל הדרפה לע רומשל ודעונ תושיאה יקוח 

דוגינבו ,תוימואלל תוחרזא ןיב הדירפמ הנידמה .תחא תינקילבופר הליהקל םתוא שבגל 

הארמ (1998) תרופ .היחרזא ללכמ דחא םע רוציל הסנמ איה ןיא ,ברעמה תונידמל 

,רומאכ .אל לארשיש דועב ,תילרביל היטרקומדכ ירוטסיה ןפואב החתפתה תפרצש 

תויוכז הקינעמ םג איה .טרפה תויוכז םוחתב ןויוושה ןורקע תא תדבכמ הניא םג לארשי 

םיטועימל תירוטוטטס־אל תיתוברת הימונוטואו יברעה טועימל תומיוסמ תויביטקלוק 

תילרביל היטרקומד לש הסיפתל דגונמה רבד ,ידרחהו ימואלה־יתדה םיידוהיה 

יטרקומד ךילהב רטשמה יוניש תרשפאמה החותפ היטרקומד הניא םג לארשי .תינקילבופר 

םעה לש ותנידמכ לארשי תא תללושה הגלפמ תמקה ריתמ וניא קוחהש םושמ ,רדוסמ 

5.תאז רשפאתש קוח־תעצה תשגה לע רסוא תסנכה ןונקתו ,ידוהיה 

איהש םושמ תיתוברתבר היטרקומדל הבורקכ לארשי תא תוארל הרואכל רשפא 

תנתונ ףאו ,םיידרחהו םיימואלה־םייתדה םידוהילו םיברעל תויביטקלוק תויוכז הקינעמ 

הרבח ,דניה לארשיש הזיתה םג .הנידמה ןומימב תודרפנ ךוניח תוכרעמב קיזחהל םהל 

.ילארשיה רטשמל תיתוברתבר היטרקומד לש יפוא הוושמ (1999 ,ביצי) תילאירוטקס 

 Silberstein, 1999, :לצא אצמנ תויגויצ־טסופהו תוינויצה ויתויועמשמבו הז חוכיווב ףיקמ ןויד

 .130-145

רוערעה תא החד ןוילעה טפשמה־תיב .בושחה אוה ןורקיעה ךא ,לעופב םירמשנ םניא הלא םירוסיא 

יפ־לע־ףא ,יביט דמחא תושארב <ל"עת> "תושדחתהל תיברעה העונתה" לש הגלפמכ המושיר לע 

ל"עת־ד"לב לש העצמב םג הללכנ וז המסיס .היחרזא לכ תנידמכ לארשי לש ןויערב תלגוד איהש 

ןודיתש) ש"דח לש קוחה־תעצה םג .התליספל םרג רבדהש ילב 1999 תנשב תסנכל תוריחבל 

.ףסה לע הלספנ אל ,"תיתובדת־ברו תיטרקומד הנידמ"כ לארשי תא הרידגמה ,(ךשמהב 
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תיתוברתברה היטרקומדה םגד תא תמאות ,םואל־תנידמכ ,לארשיש ןעוט (1998)ירניבא 

םייתד ,םייתוברת םיטועימל סחיל עגונה לכב תפרצב תונידמ רשאמ רתוי וליפא 

תויוכז םהל תוקנעומו ,יתדו יתוברת טועימכ םירכומ לארשיב םיברעה .םיימואלו 

יתוברת־ינושל לדומ הפוכ תיניבוקעיהו תינקילבופרה תפרצש דועב ,תובחרנ תויצוביק 

הייפואמ תערוג הניא םיידעלב םיידוהי הנידמ־ילמס תעיבק .הייסולכואה ללכ לע דיחא 

,תוינוליחה תויברעמה םואלה־תונידמ לכב גוהנ ךכש םושמ לארשי לש יתוברתברה 

.הגרדהב תויתוברתברל תושענ ןהש יפ־לע־ףא םיירצונ תד־ילמסב שמתשהל תוכישממה 

םירגהמ תוצובק ףידעהל גוהנ הריגהה־תונידמ לכבש םושמ ידוחיי וניא תובשה קוח םג 

תוטונה ברעמה תוצראב םגש םושמ םיידוחיי םניא לגדהו ןונמיהה וליפא .תומיוסמ 

.יתד־ינתא יפוא ילעב ןיידע םניה םינונמיההו םילגדה ,תויתוברתברל 

לארשיב רטשמה תא תוגיצמה תושיגה דגנ יתרוקיב רמאמב .המוד הדמע גיצמ יטואד 

,דניה לארשיש תחוורה הסיפתה לע ןגמ אוה ,תינתא היטרקומדכ וא היטרקומד־יאכ 

םואל־תנידמ לכש םושמ גירח הרקמ הניא לארשי .רבד לכל תיברעמ תילרביל היטרקומד 

:תרחא וא וז הדימב תינתא ,דניה תיטרקומד 

תובשה קוח ךא .הנימב תדחוימ הניא תוינתאל לארשי לש התקיז 

־תונידמ ברקב התוא םימקממ םירחאה םישרופמה םיידוהיה םינייפאמהו 

תניחבמ רתוי תויתייעבה [תונידמה] ברקב ןכלו ,רתוי תוינתאה םואלה 

(Dowty, 1999,9).םיינתא םיטועימ 

אלו ,(הפוריא)"ןשיה םלועה" לש רתוי תוינתאה תויצאירווב לארשי תא בצממ יטואד 

יהשלכ הייטס לע דיעמ וניא הז גוויס ךא ,"שדחה םלועה" לש תוחפ תוינתאה תויצאירווב 

תא ךכרל הכירצו הלוכי לארשי ,יטואד תעדל ,הז םע .תילרבילה היטרקומדה תוהממ 

יסחיב םיילנויצוסנוק םירדסה ןוניכ ידי־לע יטרקומדה הרטשמ לש ינתאה יפואה 
.םידוהי-םיברע 

הניה לארשי .דוסי לכ ןיא תיתוברתברה היטרקומדה םגדב לארשי לש הצובישל ,םרב 

היגולואידיאכ תונויצלו ,ףדעומ דמעמ הב ןתינ םידוהיל ;תיתוברתבר אלו ,תידוהי הנידמ 

םוקמ סופתתש תיחרזא לע־תליהק םיקהל ץמאמ השוע הניא הנידמה .ינומגה דמעמ שי 

דוגינב .םיכייתשמ םה ןהילאש תוירלוקיטרפה תוליהקה דצל םיחרזאה ייחב בושח 

לארשיב ,הנידמה יפואב דרשש שלח ןממס וגיה ינתאה ביכרמה ןהבש ,ברעמה תונידמל 

ןויוושה ןורקע םג ,ךכ לע ףסונ .הנידמה תוהמב עובטה יזכרמ ןורקיע הניה תוינתאה 

.לארשיב םייקתמ וניא תויצוביקהו תוישיאה תויוכזב 

ברעמה תונידמ לע רבועה ךילהת ,תיתוברתבר היטרקומדכ תחתפתמ לארשי םאה 

הניחבמש םינעוטו ,הלילשב םיבישמ (1999) רסיזו איחי־ןוד ?ןורחאה רודב תוילרבילה 

לצאש איה ,םתעדל ,ךכל תירקיעה הביסה .יברעמה םלועב גירח הווהמ לארשי וז 

תוימואל לש םיינרדומה תונויערל םדק תינתאה־תיתדה תידוהיה המואה ןויער ,םידוהיה 

ונדועו היה אוה יכ תינתאה המואה ןויער תא ולביק לארשי־תנידמו תונויצה .היטרקומדו 

תויטרקומד תויובייוחמ לש רידנה בולישה" .ידוהיה םעה לש ודוחייו ומויק תרימשל ינויח 

תרמתשמה תיתולגה תידוהיה תוסנתהה לש ןפודה־תאצוי האצותה אוה תוימואל־ונתאו 

םה היטרקומדכ לארשי לש הדוחיי לע <22-21 'ע ,םש)".ידוהיה םואלה־תנידמכ לארשיב 
:םיבתוכ 
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תוגציימה תודדוב תונידמ ןתואמ תחא התויהב ץוענ לארשי לש הדוחיי 

ןייפוא לע תורמוש הז םעו ,תדה ידי־לע תדכולמה תימואל־ונתא הליהק 

לש םאשומל לארשי תא ךפוהש אוה הז ןפוד־אצוי דמעמ .יטרקומדה 

בוטיקה תא "תרבוש" לארשיש רמול ןתינ .םיבר הכ ןיינעו בל־תמושת 

ןמ ,םיירטירוטוא םיימואל־םיינתא םירטשמ ןיב ינרדומה םלועב רצונש 

,םש> .רחאה דצה ןמ םייטסילרולפ־םייטרקומד םירטשמ ןיבל ,דחאה דצה 

<18 'ע 

םואל־תנידמ הראשנ איהש םושמ היטרקומד לש גירח הרקמ הניה לארשי ,וז השיג יפל 

תונתשהל תנאממ איה ךא ,ברעמה תונידמ ויהש יפכ ינקילבופר יטרקומד רטשמ תלעב 

.תיתוברתבר היטרקומד ןוויכל ןתיא דחי 

הנידמ"כ אלו ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ תרדגומ לארשיש ירקמ הז ןיא 

תא ,1999 תנשב תוריחבה ירחא ,ש"דח תעיס השיגה הז ןיינעב ."תיטרקומדו תיתוברתבר 

:רמאנ הבש ,"תיברעה הייסולכואה ןויווש :דוסי־קוח" תעצה 

,הנידמה יחרזא םיברעה לש םתוריחו םדובכ לע ןגהל ותרטמ ,הז דוסי קוח 

דוסי קוחב ןגעל ידכ ,יניטסלפ־יברע ימואל טועימבו םילארשי םיחרזאכ 

,לארשי) .תיתוברת־ברו תיטרקומד הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא 

<2 ףיעס ,2000 ,תסנכה 

לש התאלעהל תוצרמנ ודגנתה תסנכה לש םייטפשמה םיצעויהו תסנכה תדעו ירבח 

לוספל אל טלחוה הז םע .תסנכה ןונקתל תדגונמ התויהב ,תסנכה תאילמב וז קוח־תעצה 

הנידמ" חנומה תא שרפל ןתינש םושמו צ"גבל הריתע ינפמ ששח לשב ףסה לע התוא 

תידוהי הנידמ" חנומה םע ובשיילו םומעו בחר ןפואב "תיתוברת־ברו תיטרקומד 

הרדגהה תא לטבל תארוק הניא קוחה־תעצהש הדבועהמ תעבונ תומימעה ."תיטרקומדו 

שדחמ לארשי תא הרידגמ הניאו ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ לארשי לש תמייקה 

6."תימואל־ודו תיטרקומד הנידמ"כ 

קסילו ץיבורוה .תואיצמהמ הקוחר תילנויצוסנוק היטרקומד ,דניה לארשיש הנעטה םג 

לכ לש ינויצילאוקה ןבכרהב םיטלובה םיילנויצוסנוקה םיטנמלאה תא םינייצמ (1990) 

םירדסהש םינעוט םה ןיא ךא ,םינוליחו םייתד יסחיב םידחוימה םירדסהבו לארשי תולשממ 

הרשיא ,תסנכה תאילמב ןוידל האבוה אלו ידמל תילקידר התיהש ,ש"דח לש וז קוח־תעצה תמועל 

תיברעה העונתה שאר ,יביט דמחא לש דוסי־קוח־תעצה ,26.7.2000 םויב ,תימורט האירקב תסנכה 

יחרזא"כ םיברעה תא הרידגמ קוחה־תעצה .יברעה טועימה לש דוסיה־תויוכז ןוגיעל ,תושדחתהל 

הילפא רדעהלו תויוכז ןויוושל יאכז יברעה סועימה"ש תעבוקו ,"תיברע םתוימואלש לארשי 

תויתד ,תויתוברת ,תוילכלכ ,תויתרבח תויוכז ,טפשמ ,קוסיע ,ןיינק ,ןושל ,רויד ,ךוניחב 

דחאו םישיש לש בור בייחמה ,ןיירושמ דוסי־קוח לש דמעמב היהי הז קוחש עצומ ."תויטילופו 

םוריח תעשל תונקתה ידי־לע ותועשהל וא וגייסל רשפא היהי אלש ןכו ,ויוניש םשל תסנכ־ירבח 

ךא ,יברעה טועימה תויוכז לע רתוי הבוט הנגה ןתיי ,לבקתי ןכא םא ,הז קוח .(27.7.2000 ,ץראה) 

.תיחרזא היטרקומדל התוא ךופהי אלו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תא ריתוי 
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לש הקיטילופ"ש הארמ (14-13 ,1997) איחי־ןוד .ימואלה עסשה תא םג םיפיקמ הז גוסמ 

־יקוליח לשב םידוהיו םיברע יסחיב םייקתהל הלוכי הניא םגו תמייקתמ הניא "הרדסה 

יסיסבה ןומאה־יא לשבו הנידמה לש ינויצה־ידוהיה הייפוא לע םהיניב םיקומעה תועדה 

,םידוהיל םיוושל םיבשחנ םניא םיברעה .יברעה-ילארשיה ךוסכסה לש ויטעב םהיניב 

תיברע־תידוהי תופתוש ןיא ,יסחי גוציי םינתונ ןיא םיברעל ,םידוהיב תדדצמ הנידמה 

,ידוהיה בורה ישארל יברעה טועימה ישאר ןיב ןתמו־אשמ לש רדוסמ להונ ןיא ,ןוטלשב 

םיקינעמ ןיא םגו יברעה טועימל הימונוטוא םינתונ ןיא ,המכסהו הרשפ לש הקיטילופ ןיא 

היטרקומד .ולש םיינויחה םיסרטניאב עוגפל תולולעש תוטלחה לע וטו תוכז ול 

ןיב רומג ןויווש םייקל ,ידוהיה הייפוא לע רתוול לארשי תא תבייחמ התיה תילנויצוסנוק 

.ףקותב ול םידגנתמ םידוהיהש רבד ,תימואל־וד הנידמל ךפהילו םיברעו םידוהי 

לארשיל התמאתה תדימו היטרןלומד־יא 

הייפוא ןכו ,תיחרזאה היטרקומדה ימגד תעבראמ דחאל אל ףא לארשי לש התמאתה־יא 

היטרקומד הניא לארשיש הנקסמל םידחא םירקוח וליבוה ,קהבומה יתדה־ינתאה־ימואלה 

תבייחמ היטרקומד הניה לארשיש הזיתה ,םינוש םיקומינמ תישענ הליספ לכש ןוויכמ .ללכ 

הנחבאה .דבלב דחא םעטמ היטרקומדכ לארשי תא לוספל קיפסמ ןכש ,םלוכ תא תוחדל 

.דחוימה הרשקה יפל ןלהל ןודית היטרקומד הניא לארשיש 

תנש ןמל שוביכה בצמ אוה היטרקומד־יאכ לארשי הגייות ובש רתויב עודיה רשקהה 

קוריה וקה םוחתבש לארשיש איה הנעטה .םיניטסלפל םידוהי ןיב קומעה עסשהו 1967 

רוביחה .תירוטדנמה ןיטסלפ וא המלשה לארשי־ץרא הספת המוקמ תאשו ,םייקתהל הלדח 

תולובג ודביא ןכלו ,קותינל ןתינ וניא אוהש ךכ ידכ דע קומע וניה םיחטשל לארשי ןיב 

חתיפ (1988) יתשנבנב .םמוקמ תא וספת הטילשה תולובגו ,םתועמשמ תא תונובירה 

איהש םושמ היטרקומד דוע הניא םימיה־תשש תמחלמ רחאלש לארשיש רובס אוה .וז הנעט 

םילחנתמב תגהונ ,דוסי־תויוכז םהל קינעהל ילב יניטסלפה םעה יגב לע תטלוש 

,התונוביר תולובגל רבעמ םיררוגתמ םהש יפ־לע־ףא רבד לכל תויוכז ילעב םילארשיבכ 

לארשי־ץרא .היינש הגרדמ םיחרזא לאכ קוריה וקה םוחתבש םיברעה לא תסחייתמו 

תיעוצקמה תורפסב הל םיאתמה ינכטה חנומהש תיטילופ תכרעמו תילאוד הרבח"ל הכפהנ 

,שוביכה לש ךשוממה יפואה .(Benvenisti, 1987,71)"'םינודא םע לש היטרקומד' אוה 

לכ דצמ וב הרכהה־יאו ימואלניבה טפשמה יפ־לע ותויקוח־יא ,בסמ אוהש תולוועה 

.לארשי לש תיטרקומד־אלה תורדרדיהל ףקות םיפיסומ םלועב תונידמה 

.ודוסימ העטומ וניה "םינודא םע לש היטרקומד"כ יתבר לארשי לש הגוויס ,םרב 

Herrenvolk democracy) (van)"םינודא םע לש היטרקומד" גוסמ יטרקומד־אלה רטשמב 

 1967 ,den Berghe), דע הקירפא־םורדבו 1964 תנש דע תירבה־תוצרא םורדב םייקתהש

לש דמעמ ןתינ תורחא תוצובקלו ,תחא תינתא הצובקל תלבגומ היטרקומדה ,1994 תנש 

רחביהלו רוחבל תיטילופה תוכזה אללו תולבגומ חרזא תויוכז םע דבלב עבק־יבשות 

םתוחרזא ,הנידמהמ דרפנ־יתלב קלחכ םמצע תא םיאור םיבשותהש יפ־לע־ףא .טנמלרפל 

הייסולכואהש םושמ לארשיב םייקתה אל היטרקומד־יא לש הזכ םגד .חוכב םהמ תללשנ 

תוכזלו הנממ קתניהל הקבאנ אלא ,לארשימ קלחכ המצע תא התאר אל םלועמ תיניטסלפה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 576 

ללועל לארשי הלכיש לודג יכה יוכידה ,םיניטסלפה לש םטבמ־תדוקנמ .תינידמ תואמצעב 

.תינוביר הנידמב תוכזל םהייוכיס לוטיבו םיחרזא לש דמעמב לארשיל םחופיס היה םהל 

תויברעמה תוילאינולוקה תומצעמה םג יזא ,היטרקומד הניא ילאינולוק שבוככ לארשי םא 

הלדח קוריה וקה םוחתבש לארשיש הנעטה .םינשב תואמ ךשמב תויטרקומד ויה אל 

הפקותמ רתוי דוע תדבאמ איהו ,הדוסימ תכרפומ תיתרבחו תינידמ תושיכ םייקתהל 

,םוקמ לכמ 7.תיאמצע הנידמל תכפהנה תיניטסלפה הימונוטואה תושר תמקה םע קפקופמה 

לארשיש חרכהב ןעוט וניא היטרקומד הניא יתבר לארשיש ןעוטש ימש םיעטהל שי 

.היטרקומד הניא קוריה וקה םוחתבש 

ידוהיה עסשה אוה היטרקומד הניא לארשיש הנעטה תילעומ ובש רחאה רשקהה 

תויוכז ןויווש לארשיב ןיא יכ םינעוט םנאגו הנאחור .קוריה וקה םוחתבש לארשיב יברעה 

תא םייברעה םיחרזאהמ ללוש הנידמה לש ידוהיה הייפוא יכו ,אלמ ימואלו יחרזא 

םנאג .(Rouhana <fe Ghanem, 1998) תואלמ תוהזלו תוכייתשהל תויסיסבה םהיתויוכז 

:בתוכ 

הצובקל םיכייתשמש םיחרזאל תפרוגו תיתטיש הפדעה תונתונש תונידמ 

.תויטרקומד אל ,תוינתא תונידמ ןניה היחרזא םהש הלא לכל סחיב תחא 

,הינוטסא ,היקבולס ,הינמור) םלועב תורחא תובר תונידמ ומכ ,לארשי 

םילכתסמ םא היטרקומד הניא ,<היזלמ ,םישישה תונש דע הדנק ,היווטל 

תינתא הנידמ אלא ,םיברעו םידוהי ןיב לוציפה לש טבמה־תדוקנמ הילע 

.הלש יברעה טועימה דגנ הרדה לש תמכחותמ תוינידמ תלהנמש 

 (Ghanem, 2000, 102)

תקנעהכ היטרקומד לש םייתוהמה םיביכרמה תא תמייקמ הניא לארשי ,םנאג תעדל 

.תוינתא תוצובק ינבכ ןהו םידיחיכ ןה ,היחרזא לכל קוחה ינפל ןויוושו טרפ תויוריח 

לש תחוורה תילרודצורפה םומינימה תרדגה לש השיטנ לע םידיעמ הלא םינועיט 

ןיבל היטרקומד םויק ןיב הניחבמ הניאש הרימחמו תמצמוצמ הרדגהב התפלחהו היטרקומד 

םוקמבשו ,רומג תויוכז ןויווש תשרודו תויוכז ןתמב תקפתסמ הניאש ,היטרקומד תוכיא 

.ןויוושו תוריח לש םיטלחומה םיכרעה לש אלמ םויק לע תדמוע איה םייטרקומד םיכילה 

.המויק םצעב אלו ,היטרקומדה תוכיאב םיעגונ םה ךא םיבושח םיניינע םניה הלא םיכרע 

תוללושה ,היווטלו הינוטסא ןיב םילדבהה תא ןווכמב תושטשטמ תואבומש תומגודה 

תויוכזו תוחרזא תוקינעמה תורחא תונידמ ןיבל ,ןהב םייחש תיסורה ירבוד בורמ תוחרזא 

היווטלבו הינוטסאב תיסורה ירבודמ התלילש עודמ ,ךרע־תלוטנ תוחרזאה םא .חרזא 

וא הילע רתוול םינכומ םניא לארשי ייברע עודמו ,םדא תויוכז לש הרפהל תבשחנ 

רובעל קר אל תוצרחנ םידגנתמ לארשי ייברע עודמ ?תרחא תיברע תוחרזאב הרימהל 

םיבושיי חופיס לש ןויערה תא ורקיעמ םיללוש םג אלא ,םוקתשכל ,ןיטסלפ הנידמל 

לש יטרקומדה הרטשמ ןיאה ?יניטסלפה םמע לש ותדלומל תבשחנה ,ןיטסלפל שלושמב 

םייברעה םיחרזאה תא תרשוקה תוקיזהו םילוקישה תכרעמב בושח םרוג לארשי־תנידמ 

,בולישה ךשמה לש וריחמב ןוידלו ,הזע־תעוצרלו הדגל לארשי ןיב בולישה לש ףיקמ חותינל 7 

.1999 ,ןטפיש לש ורפס תא ואר ,הדרפהל עיגהל ידכ תושעל ןתינש םידעצבו הדרפהה לש התולעב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



577 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

תויוכזה ילעב םייברעה םיחרזאה ןיב יתועמשמ לדבה היה אל תמאב םאה ?הנידמל 

תחת תויוכזה ירסח םייניטסלפה םהיחא ןיבל קוריה וקה םוחתבש תויטילופהו תויחרזאה 

תויחרזאו תויטילופ תויוכז םיברעל תוקנעומ לארשיב ?קוריה וקל רבעמ שוביכה ןוטלש 

ןמז ךרואלו לעופב םילהנמ םה ,קוחה תרגסמב האחמהו גוצייה תוכז םהל תנתינ ,תובחרנ 

וללה תודוסיה לכ .תיקלח תונעיהב תוכוז ףא םהיתועיבתו ,ץרמנו רדוסמ קבאמ ךשוממ 

ינבמ תוחרזא םיללושה םייטרקומד־אל םירטשמב םימייק םניא תילארשיה היטרקומדב 

8.טועימה 

ינוליחה ־יתדה עסשה לש רשקהב םניה וז היגוסב גיצמ גנילרמיקש םינועיטה 

תרדגהל ףיסומ אוה ןכש ,היטרקומד לש הרימחמ הרדגה ץמאמ אוה םג .יברעה-ידוהיהו 

אצומ אוה .היטרקומד לש המויקל םייחרכה םיאנת השולש דוע תילרודצורפה םומינימה 

תורשפאו תוישפוח תוריחב לש תילמרופה םומינימה תשירד תא קר תאלממ לארשיש 

יקוח לש תוידעלב עבוקה יטרקומדה ןחבמה תא תרבוע הניא איה .ןוטלש יפוליחל 

לש יאנתה םג .ישיאה דמעמל םיעגונה םיניינעה לכב טלוש יתדה קוחהש םושמ ,טנמלרפה 

תולפונ יברע לש תוחפשמ דוחיאל תוכזהו ןיינקה תוכז ,לשמל ;רפומ חרזאה תויוכז ןויווש 

תרצוי תיתדו תינתא ,תידוהי הנידמכ לארשי לש הרדגהה ,וזמ הרתי .ידוהי לש הלאמ 

הלשממש םושמ "דובא לוק" וניה תיברע הגלפמ ןעמל לוקש ךכ ,"בורה תוצירע" לש בצמ 

הניא לארשיש קיסמ גנילרמיק .תימיטיגלל תבשחנ הניא םיברעה תולוק לע תנעשנה 

Kimmerling,)"תינמואל היטרקואתל היטרקומד ןיב דנדנתמה רטשמ" אלא ,היטרקומד 

.היטרקומד תוכיא ןיבל היטרקומד ןיב בברעמ גנילרמיק םג .(1999,341 

:חסינש םייביטמרונ םילדומ השולש יפל לארשיב יטילופה רטשמה תא ןחוב הנוי 

קדוב אוה .תיתוברתבר היטרקומדו תינקילבופר היטרקומד ,הרוהט תילרביל היטרקומד 

עסשה ,יברעה־ידוהיה עסשה ,ינוליחה-יתדה עסשה תוברל ,םירושימ המכב לארשי תא 

דחא אל ףא תמאות הניא לארשיש אצומ אוה .םירבגל םישנ ןיב עסשהו יזנכשאה-יחרזמה 

השיגש ךכ לע אלפתהל ןיא .(Yonah, 1999) גיצהש היטרקומדה ימגד תשולשמ 
הניא לארשיש אצמת תילרודצורפה םומינימה תרדגהל רבעמו לעמ הרימחמה תיביטמרונ 

ןיא הרוהט תילרביל היטרקומד לש לדומה יפל .היטרקומד איה םא קפסש וא היטרקומד 

ובשחיי תונידמ המכ ןיינעמ .תילרביל היטרקומד הניהש תחא הנידמ וליפא םלועב 

.הנוי לש לדומה יפל תויתוברתבר תויטרקומדל 

,דניה לארשי םא הלאשה לע חוכיווה תא בטיה םימכסמ (27-19 ,1999) איר־ובאו ןוזיבג 

,לארשי־ תנידמ תמקהל םיניטסלפה לש םתודגנתה לשב .יברעה טועימה לש רשקהב אל וא היטרקומד 

הייפוא תא םתלילשו תינעזגו תילאינולוק העונתכ תונויצה תא לארשי ייברע לש םתסיפת חכונלו 

יברעה טועימל עגונה לכב היטרקומד הניא קוריה וקה םוחתבש לארשיש הנעטל ,הנידמה לש ידוהיה 

השירדל היצמיטיגל ןתמכ שרפתהל הלולע איה .תויוצר־יתלב תונווכמ־אל תואצות תויהל תולולע 

תויוכזמ םינהנ םניא אליממ םיברעה םא .םיברעהמ תילארשיה תוחרזאה תלילשל ןימיהמ םידוהי לש 

?םתוחרזא לש תימשר הלילשל ודגנתיש עודמ ,תויחרזאה םהיתובוחמ קלח םיאלממ םניאו חרוא 

דגנ םיברעה דצמ תומילאב שומישל דודיעכ םג שרפתהל הלולע היטרקומד הניא לארשיש הנעטה 

בשחיהל הלולע לעופב תויוכז הקינעמ הניא ךא תיטרקומדכ המצע לע הזירכמש הנידמ .הנידמה 

.תומילאב הדגנ קבאיהל רתומ ןכלו יקוח־יתלב רטשמ תלעבל 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 578 

."היטרקונתא" םשב יטרקומד־אל רטשמ לש לדומ גיצמ לאחתפי 

הטילש רמשל וא ביחרהל הסנמה יטרקומד־אל רטשמ הניה היטרקוגתא 

.תקולחמב הנותנה תינתא־בר הירוטירטב תינויצרופורפסיד תינתא 
 (Yiftachel, 1999, 367-368)

לשב ביצי וניא רטשמה ךא ,הירוטירטה לע תוטלתשהל רישכמכ תשמשמ הנידמה 

לכמ היטרקונתאכ תגווסמ לארשי 9.תעגפנה הייסולכואה דצמ תקסופ־יתלב תודגנתה 

ייברע יפלכ תיטרקומד־אל ,תיטסירטילימ ,תשבוכ ,תילאינולוק הרבח :תירשפא הניחב 

תודע תא הלפמ ,םיכומנה תודמעמה תא תקשועה תיטסילטיפק ,היטרקואת ,לארשי 

העוסש הרבחב :דחא יביטמרונ לדומ ידי־לע ךרדומ לאחתפיש הארנ .אל המו ,חרזמה 

הנידמו תילנויצוסנוק היטרקומד אוה ביציו קדוצ וניהש דיחיה יטרקומדה רטשמה 

חכונל .לאידיאהמ הקוחר איה יכ תיטרקומד הניא לארשי .תימואל־בר וא תימואל־וד 

אלפ ןיא ,לאחתפי לש ותשיגב תילארשיה תואיצמהמ תושילתו םיגשומ שוטשט לש שדוגה 

,היטרקומד לארשיב תוארל םיכישממ לארשיב הרבחה יעדמב ילקידרה םרזהמ םירקוחש 

10.היטרקונתא איהש םימיכסמ םהיניבמ םידדוב קרו 

הניא קוריה וקה םוחתבש לארשיש םינעוטה ,(יתשנבנבל טרפ> הלא םירקוחל ףתושמה 

שומישו היטרקומד לש תילרודצורפה םומינימה תרדגה לש התייחד אוה ,היטרקומד 

םה .התוכיא תמר םע היטרקומד לש המויק םצע תא דחי תוכרוכש תורימחמ תורדגהב 

איה ,תיחרזאה היטרקומדה ימגדמ דחא אל ףא תמאות הניא לארשי םאש תורשפאל םיעדומ 

תידוהי הנידמכ הנוניכ סיסב לע תינתא היטרקומד לש םגדה תא םואתל אקווד היושע 

רוקמ .תוחרזא ידי־לע אלו ,ינתא ךויש יפל רקיעב תועבקנ תויוכזה ,היטרקונתאה לדומ יפל 9 

תולובגה .תטלשה תינתאה המואה אלא ,<"סומד"ה> םיחרזאה רוביצ וניא רטשמה לש היצמיטיגלה 

הצופתה לש התוברועמ ידי־לע ,הנידמה לש תילאירוטירט תוטשפתה ידי־לע םישטשוטמ םייטילופה 

םידסיימה תצובק .הנידמב םייחש םיינתאה םיטועימה לש םתותיחנ ידי־לעו היניינעב תינתאה 

הימוטוכיד תרצונ .תורחאה תוצובקה דגנ הלפמ תוינידמ תעבוקו הנידמה ןונגנמ תא המצעל תסכנמ 

.םיינתא תודמעמל תלצפתמ ןהמ תחא לכש ,(םידילי תמועל םיבשייתמ) תוינתא תומוא יתש ןיב 

רטשמה .תודמעמו הקיטילופ ,םירוגמ ,הלכלכ - הרבחה ימוחת לכל תטשפתמ תינתאה היצגרגסה 

היצמיטיגל גישהל ידכ ,תויקלח תויטרקומד תויוכז ןתמ לש הרוצב ,"תיביטקלס תוחיתפ" םייקמ 

:היטרקונתא תריציל םירבוח םיכילהת השולש .תימואלניב תרוקיב עונמל ידכ דחוימבו תמיוסמ 

םילפמ םיכילהת םניה הלא לכ .ןוהה לש ינתא לנויצרו תינתא תוימואל ,תילאינולוק תובשייתה 

לש םיעגפה םג םיפסונ םהילע .יטרקומד רטשמ חתפל םירשפאמ םניאש ,קהבומ ןפואב םירידמו 

,היווטלו הינוטסא ,היברס ,הקנל־ירס ,היזלמב תמייקתמ היטרקונתא .היטרקואת יסופדו םזירטילימ 

.1968 תנש דע דנלריא־ןופצב םג המייקתה איהו 

ןהש הדבועה חכונל היטרקונתאה לדומ תא תומאות היווטלו הינוטסא עודמ ,לשמל ,רורב הז ןיא 

.תויטסירטילימ ןניאו תויתד ןניא ,תוילאינולוק תונידמ ןניא 

ירוא ,אריפש ןתנוי ,דלפ באוי ,הראשב ימזעכ םייתרוקיב םירבחמ וליפא" :ךכ לע םערתמ לאחתפי 10 

םוחתבש תינוימדה הדיחיה)'הנטקה לארשי'ל ןיידע םיסחייתמ םר ירואו יקסריבס המלש ,רזעילא־ןב 

(Yiftachel, 1999, 383) ".יניצר ןפואב םוגפ יכ םא ,יטרקומד רטשמ לאכ *קוריה וקה 
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םהיניעבש םושמ היטרקומד הניה לארשיש תורשפאה תא םיללוש םה ,םרב .תיטרקומדו 

היטרקומד הניה לארשי םא הגשמ הז ןיא ןכלו ללכ היטרקומד הניא תינתא היטרקומד 
.אל וא תינתא 

תינתאה היטרקומדה םגד 

התחימצל םיאנתה ,הינייפאמ לא דובעיו תינתא היטרקומד יהמ הלאשב חתפיי ןוידה 

.תררועמ איהש תוקולחמהו הלש הנשמה־ימגד ,התוביצילו 

יהמ תינתא היטרקומד 

ימגדמ דחא תא אל ףא םימאות םניאש םימיוסמ םייטרקומד םירטשמ םימייק 

לש ןנוכמה ללכה .םזכרמב םיבצינ םיחרזאה רוביצ וא חרזאהש תיחרזאה היטרקומדה 

אוה הז םגדל ןתינש םשה .תינתאה המואה וא הצובקה - ינתא וניה הלא םירטשמ 

,ונייהד ,היטרקומד לש "תחפומ םגד"כ הליחתכלמ הנבנ הז םגד 11."תינתא היטרקומד" 

12.םימיוסמ םייטרקומד תודוסי רסחה הכומנ תוכיאמ יטרקומד רטשמ לש ברועמ םגד 

תויוכז תוקנעומ ובש יטרקומד רטשמ הניה (ethnic democracy) תינתא היטרקומד 

ףדעומ דמעמ ןתינ תעב־הב ךא ,תוחרזא תלבקב םיניינועמה עבקה־יבשות לכל חרזא 

־ תונורקע ינש ןיב תיתוהמ הריתס אוה הז רטשמ לש ןנוכמה ללכה .בורה תצובקל 

טועימה לש (structural subordination) תינבמ תופיפכו לכל תויטילופו תויחרזא תויוכז 

אלל תומלידו םיטקילפנוק רצוי הלא םידגונמ תונורקע יפ־לע הנידמה ןוגרא .בורל 

יעצמאבכ הנידמב שמתשמ בורהו ,היחרזא ללכל אלו ,בורל תכייש הנידמה .ןורתפ 

חוכב תונמאנ־יא לש השק היעב ינפב בצינ טועימה .םיימואלה ויתורטמו ויניינע םודיקל 

,הז םע .הנידמה םע האלמ תוהדזהלו אלמ ןויוושל עיגהל לוכי וניא אוהש ןוויכמ הנידמל 

תרשפאמ טועימל תוחרזא תקנעה .הקיר תרגסמ אלו ,תישממ ,רגיה תיטרקומדה תרגסמה 

ידי־לע טלשנה יטרקומד־אל רטשמ ןויצל 1975 תנשב דוע ץניל שמתשה "תינתא היטרקומד" םשב 11 

,םייטרקומד־אל םירטשמ ןויצל הז חנומב שמתשהל םיכישממ ןפטסו ץניל .תמיוסמ תינתא הצובק 

תויוכזו תוחרזא םיללושו תמיוסמ תינתא הצובק םיתרשמה ,היווטלבו הינוטסאב םירטשמה תמגוד 

Linz Sc Stepan, 1996,) תויטילופ תויוכזו תוחרזא לבקל םישרודה םיינתא םיטועיממ תויטילופ 

ידי־לע טלשנה יטרקומד רטשמ ןויצל "תינתא היטרקומד" גשומב שמתשמ ינא ,הז תמועל .(433 

.םיינתא םיטועימל תויטילופ תויוכזו תוחרזא וב תוקנעומ הז םע דחיש ךא בורה תצובק 

Smooha,) 1990 תנשמ ירמאמב לארשי לע לחוהו הנושארל גצוה תינתא היטרקומד לש לדומה 12 

תחתופמה תיטרואיתה הסרגה .טשפתה וב שומישהו ללכוש אוה םיעשתה תונש ךלהמב .(1990 

תודחא תונידמ ןיב האוושהל שמיש לדומה .Smooha, 1999 :ירמאמב העיפומ הז לדומ לש רתויב 

היווטלו הינוטסא לע םשויו ,(Smooha, 1997b) דנלריא־ןופצל לארשי ןיבו (1993 ,לאחתפי) 

 (1996 ,G. Smith). החומס ,(1993) דלפ ידי־לע ומסרופ לארשי לע לדומה לש םיפסונ םימושיי

 (1996 a לדומה לש רתויב אלמה םושייה תא גיצמ יחכונה רמאמה .(2000)ןבסו.
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 580 

תונוטלשה דצמ יוכידמ שושחל ילב ובצמ רופישלו ויתויוכז שומימל ץרמנ קבאמ להנל ול 

עונמל ידכ טועימה לע תונוש תולבגהו חוקיפ הליטמ הנידמה .בורה תצובק דצמו 

הבטה הלח ןמז ךרואל ךא ,םייקה בצמה רמשנ ךכמ האצותכ .תוביצי־יאו רדס־יא ,תונרתח 

.טועימה דמעמב תיקלח 

התוהמב העובטה ,תינתא תויטננימודל היטרקומד ןיב תיזכרמה הריתסה תא שרפל ןיא 

םיניינע ויהי .ןיינעו ןיינע לכב טולבת וא ררועתתש הריתסכ ,תינתאה היטרקומדה לש 

תישחומ הרוצ שבלת איה םהבש םיניינע ויהי ,ללכ תיטנוולר הריתסה היהת אל םהבש 

לש יוטיבה תורוצ .תונתשמו תונוש תוגרדב אטבתת איה םהבש םיניינע ויהיו ,הטובו 

קר אלו ,בורהו טועימה ינב לש תודמעבו םישוריפב ,תוסיפתב םג תויולת הריתסה 

תוינידמ ידי־לע תוסיוול תונתינ םג ןהו ,הטילשל םינתינ־יתלב םייביטקייבוא םיבצמב 
.תירוביצו תיתכלממ 

אוה הב יסיסבה יוקילה ?תויחרזא תויטרקומדל האוושהב תינתאה היטרקומדב יוקל המ 

תכייש הנידמה .בורה תויוכזמ תותוחפ טועימה תויוכז ןכש ,יטילופו יחרזא ןורוש רדעה 

,בורה תצובק םע ההוזמ התויהב .טועימה תא רשאמ רתוי ותוא תתרשמו בורה תצובקל 

המכסהב ,היצמיטיגלב הכוז הניאו תוכזל תלדתשמ הניא םג הנידמה ,היחרזא לכ םע אלו 

.הב תויחה תוינתאה תוצובקה ללכ לש הלועפ־ ףותישבו 

.היטרקומד לש םלש־אל הרקמ אופיא הניה תינתא היטרקומד םג ,תחפומ םגד לכ ומכ 

םגד" םוקמב "היטרקומד־יא לש לדגומ םגד" תינתא היטרקומדב תוארל אל עודמ ,ןכ םא 

לודג תיחרזא היטרקומדל תינתא היטרקומד ןיב ףתושמהש םושמ ?"היטרקומד לש תחפומ 

םומינימה תרדגה לע הנוע תינתא היטרקומד .היטרקומד־יא ןיבל הניב ףתושמה ןמ רתוי 

לכל תויטילופו תויחרזא תויוכזו תוישפוח תוריחב) היטרקומד לש תילרודצורפה 

לש םתוביוחמ :תופסונ תויטרקומד תולעמב תנייטצמ ףאו (ךכב םיניינועמה עבקה־יבשות 

םויקו קוחה רדגב קבאמ להנל טועימל תוכז ןתמ ,היטרקומדל רוביצה לשו תותיליעה 

.םירופישל ליבומה רקע־אל קבאמ 

םייטילופ םירטשמ לש הוושמה המיכסה תא ביחרמו רישעמ תינתא היטרקומד לש םגדה 

תלוכי תא לידגמ אוה .היטרקומד גשומה תא שטשטלו חותמל ילב ךא תועוסש תורבחב 

לש םילבוקמה םימגדהמ יתועמשמ ןפואב הטוסה םגד תפסוה ידי־לע רקוחה לש הנחבהה 

אוה ."המלש היטרקומד" לש תועמשמה תא רתוי דוע דדחמ אוה ךכבו ,תיחרזא היטרקומד 

גיצמ וניא אוה יכ ,ותוא ףלסמ וניאו "היטרקומד" גשומה תא הדימה לע רתי ביחרמ וניא 

.דבלב תחפומ םגדכ אלא ,היטרקומד לש הווש תוכיאבו ףסונ םלש הרקמכ ומצע תא 

היטרקומדה םגדל תיחרזאה היטרקומדה ימגד ןיב םיירקיעה םילדבהה תא גיצמ 1 חול 

,ולש ימינפה ןויגיהה תאו תינתאה היטרקומדה םגד לש ודוחיי תא הארמ חולה .תינתאה 

.ולש םינייפאמב ןוידב ןלהל ונבלתיש 
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םירחא םירטשממ הנחבהו םינייפאמ 

ותוא םיניחבמ םגש ,םיאבה םינייפאמב ןייפאל ןתינ תינתאה היטרקומדה םגד תא 

:היטרקומד־יאמו תיחרזאה היטרקומדה ימגדמ 

תידעלב תוכז הל שיש תחא תינתא המוא שיש תעבוק תטלשה תינתאה תוימואלה . 1 

תינתאה המואל םיכייתשמל הייסולכואה תא תקלחמ וז הסיפת .ץראה לע 
תינתא המוא לש יוהיז .םדמעמב ןויווש־יאל היצמיטיגל תנתונו ,הילא םיכייתשמ־אללו 

לכמ ירמגל רדענ אוה ךא "םינודא םע לש היטרקומד"ב םג םייק הדיחיו תחא תיזכרמ 

.תיחרזאה היטרקומדה ימגד 

המואל תוכייתשה .תוחרזא ןיבל תינתאה המואל תוכייתשה ןיב הדירפמ הנידמה .2 

.התגשהל קיפסמ וא יחרכה יאנת הניא תוחרזאו ,ללכ־ךרדב הדילמ הניה תינתאה 
תא הרידגמ איה .דבלב תינתאה המואה ינבל תוחרזאה תא םצמצל תלדתשמ הנידמה 

.ואל םא ןיבו םיחרזא םה םא ןיב ,תינתאה המואה ינבל הנושארבו שארב גואדל הדועיי 

המואה לש תיתוברת העיקשו יפרגומד לודלד ,העימט עונמל םיעצמא תטקונ איה 
.תינתאה 

תא תוחפו ,תינתאה המואה ינב תא רקיעב תתרשמ הנידמה תינתא היטרקומדבש דועב 

,חרזאה תא תתרשמ הנידמה תילאודיווידניא תילרביל היטרקומדב ,םיחרזאה ללכ 

דחי םיווהמה ,םיחרזאה לכ תא תתרשמ הנידמה תינקילבופר תילרביל היטרקומדבו 

תנחבומ תינתאה היטרקומדה ,ןפוא ותואב .תינתא־אלה תיחרזאה המואה תא 

תסחייתמ הנידמה ןהב םגש ,תילנויצוסנוק היטרקומדמו תיתוברתבר היטרקומדמ 

תינתאה היטרקומדה .הב תויחש תונושה תומואה ינבלו םיחרזאה לכל הווש ןפואב 

"םינודא םע לש היטרקומד" וליאו ,םתוא תתרשמו היחרזאב הבר הדימב תבשחתמ 

.םיתורישו תוחרזא םיעובקה היבשותמ תענומו תינתאה המואה ינב תא קר תתרשמ 
הווהמ הנידמה .תיזכרמה תינתאה המואה לש הטילשבו תולעבב תאצמנ הנידמה .3 

תדלומה וניה הנידמה חטש ,תימצע הרדגהל תינתאה המואה תוכז לש המשגה 

המואה תושרל דמועש רישכמה וניה הנידמה ןונגנמו ,תינתאה המואה לש תידעלבה 

םיכייתשמה לכ לש םהיניינעו התחוור ,הנוחטב ,תוימואלה היתורטמ םודיקל תינתאה 

הפשה תוברל ,םייתכלממה םיסופדה לכ תא תבצעמ תינתאה המואה חור .הילא 

,הנשה־חול ,םילובה ,םילמסה ,ןונמיהה ,לגדה ,תודסומה ,תוברתה ,תדה ,תימשרה 

ןפואבו) םיקוחה ,יביטקלוקה ןורכיזה לש םירתאהו םימיה ,םירוביגה ,תומוקמה תומש 

(םיקסעו עקרק לע תולעבה תאו הריגהה תא ,תוחרזאה תא םירידסמה הלא דחוימ 

הזכ סחי םילבקמו הנידמהמ ףדעומ סחי לבקל םיפצמ תינתאה המואה ינב .תוינידמהו 

ןמ םיחרזא תויהל םילוכי תינתאה המואל םיכייתשמ םניאש הלאש דועב .לעופב 

ףתתשהל םיאכז םניא םה ,רמולכ ,"םיבוט םיחרזא" תויהלמ םיעונמ םה ,הרושה 

תונהיל םילוכי םניאו (תויתכלממה תומישמה בוציע) ףתושמה בוטה תעיבקב 
.ללכה תורישב תונייטצה רובעב םינתינה םידחוימה םילומגתהמ 

,ילרטינ ףוג הניאו ,תינתאה המואה דצל יולגב תדמוע תינתא היטרקומדב הנידמה 

הנידמה ,וז הניחבמ .הייסולכואה תוצובקל סחיב םכסומ ררוב וא ןגוה ךוותמ 

םג ןיא תינתא היטרקומדב ."םינודא םע לש היטרקומד"ל המוד תינתא היטרקומדב 
;תוהזו תוברת יכרע ,הפש תללוכה ,תמכסומו תפתושמ ,הבחר תיחרזא תיתשת 
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הב םגש יפ־לע־ףא ,תינקילבופרה תילרבילה היטרקומדה תא תנייפאמ וזכ תיתשת 

,ךכל דוגינב .בורה תצובק םע ההוזמ אלא ,תילרטינ הניא (םואלה־תנידמ) הנידמה 

היטרקומדבו תיתוברתבר היטרקומדב ,תילאודיווידניא תילרביל היטרקומדב הנידמה 

וז הצובקב דדצמ וניאש ,ימונוטואו ילרטינ ןוגרא ינורקע ןפואב הווהמ תילנויצוסנוק 

םיניינעה תא רידסהל הסנמהו ,טקילפנוקב תויוצמה הרבחב תוצובקה ןיבמ תרחא וא 

.תולבוקמ תורשפ אוצמלו םינפ־אושמ אלל 

ינב לש םשוביגו םנוגרא לע תדקוש הנידמה .תינתאה המואה תא תסייגמ הנידמה .4 

תימואל תוהז לש חופיט .םדיצמ העימטו תושידא עונמל תנמ־לע תינתאה המואה 

תא ,האלמה םתמכסה תא גישהל םידעוימ םהל ףדעומ סחי תקנעהו םברקב תידעלב 

ןעמל בירקהל םתונוכנ תאו הליעפה םתופתתשה תא ,םתכימת תא ,םתוהדזה 

לע הנגה וא ,המוא־הנידמ ,המוא תיינב אוה לודגה טקיורפה .םיימואל םיטקיורפ 

םורתל םיארקנ תינתאה המואה ינב .המודמ וא יתימא םויא ינפמ תינתאה המואה 

םינומהה סויגש תויה .תודחוימ תויוכז םילבקמ םה הרומתבו ,ללכה ןעמל בירקהלו 

תונידמב תוחוור תוינתא תויטרקומד ,תויגולואידיא תורבח ןייפאמ הנידמה ידי־לע 

המוד תינתא היטרקומד ,וז הניחבמ .תיסחי תושלח תויחרזא תורבח םע תויגולואידיא 

,תויחרזאה תויטרקומדהמ תרכינ הדימב הנוש איה ךא ,"םינודא םע לש היטרקומד"ל 

הניא הרבחהו תבייחמ הניא תימואלה היגולואידיאה ,הקזח תיחרזאה הרבחה ןהבש 
.תסיוגמ 

תוישיא תויוכז תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובקל הקינעמ הנידמה .5 

תויוכזו חרזא תויוכז ,תויתרבח תויוכז ,םדא תויוכז ןתמ .תואלמ־אל תויצוביקו 

לע ףסונ .היטרקומדל תינתאה היטרקומדה תא השוע עבקה־תייסולכוא לכל תויטילופ 

תוצובקכ הנידמה ידי־לע תורכומ תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובק ,ךכ 

םייקל תורשפאה ןהל תקנעומ דחוימבו ,תויביטקלוק תויוכז ןהל תונתינ ,תודרפנ 

תויטילופה תויוכזה תא האור הנידמה .ןהלשמ תוברת ינוגראו רפס־יתב ,תד תודסומ 

םע .דבלב תינתאה המואה ינבל ןליבגהל רשפאה לככ תלדתשמו ,תונוילע תויוכזכ 

תינתאה המואה לש יטרקומדה סותאה לשב לכל תוקנעומ תויטילופה תויוכזה ,הז 

.םירחא םייטמגרפ םילוקיש ללגב וא םיימואלניב םיצחל ללגב ,הנידמב תטלשה 

תינתאה היטרקומדה תא הניחבמ לכל תויטילופ תויוכז תקנעה ,אסיג דחמ 

המואל ךייתשמ וניאש ימ לכמ תוללשנ ןה הבש ,"םינודא םע לש היטרקומד"מ 

תויחרזא תויטרקומדל האוושהב התוחנ תינתאה היטרקומדה ,אסיג ךדיאמ ;תינתאה 

.תינתאה המואה ינבל ףדעומ דמעמ הב ןתינו לכל אלמ תויוכז ןויווש הב ןיאש םושמ 

,הז תמועל .תמיוסמ הדימב רסחב תוקול טרפה תויוכז וליפא תינתא היטרקומדב 

היטרקומד לעו תילאודיווידניא תילרביל היטרקומד לע הפידע תינתא היטרקומד 

.ללכב תויביטקלוק תויוכז תוקינעמ ןניא ינורקע ןפואבש ,תינקילבופר תילרביל 

הלא רשאמ רתוי תורפושמ תינתא היטרקומדב תוקנעומה תויביטקלוקה תויוכזה 

תואלמה תויביטקלוקה תויוכזהמ תותוחפ ןה ךא ,תיתוברתבר היטרקומדב תוקנעומה 

םירדענ תילנויצוסנוקה היטרקומדה ירדסה .תילנויצוסנוק היטרקומדב תוקנעומה 

ןניאש תוצובקל ,רמולכ ,יקלח ןפואב קר הב םימייקתמ וא תינתא היטרקומדב ירמגל 

תוכז ,ןוטלשב תופתוש ,הימונוטוא ,יסחי גוציי םינתונ ןיא תינתאה המואל תוכייתשמ 

.הרשפלו ןתמו־אשמל דצ לש דמעמו וטו 
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ירטנמלרפ קבאמ להנל תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובקל הריתמ הנידמה .6 

,היטרקומדב םילבוקמה ,קבאמלו האחמל םיעצמאה לכ .יונישל ידטנמלרפ־ץוחו 

תויאשר ןה .תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובקה ידי־לע שומישל םירתומ 

,םייטילופ םיצחלב ,טפשמ־יתבב ,םינומה־תרושקתב ,תומוצעב ,יפלקב שמתשהל 

םשל תורחא תויקוח םיכרדבו תותיבשב ,תונגפהב ,תולודשב ,סרטניא־תוצובקב 

וז הניחבמ .תונוטלשה דצמ תומילאו יוכיד יגפמ שושחל ילב ,ןדמעמ תבטה 

תוכז םינתונ ןיא הבש ,"םינודא םע לש היטרקומד"מ הנוש תינתאה היטרקומדה 

רשאמ רתוי תמצמוצמ תינתא היטרקומדב וז תוכז ךא ;קבאמלו האחמל תימיטיגל 

.תויחרזא תויטרקומדב 

םימויא .םויאכ תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובקה תא תספות הנידמה .7 
תילכלכ תורחת ,חוכ לש רתי־תריבצ ,םייפרגומד הפצה וא לודיג :לולכל םייושע 

,תינוחטב הנכס ,"ינתאה רהוט"ב העיגפ ,תימואלה תוברתה לש הלוליד ,תנגוה־אל 

ימגד לכב םיחיכש םימויא .תונרתחו תוביצי־יא ,הסיסת ,תינוציח תדלומל תונמאנ 

קלח םיווהמ םה "םינודא םע לש היטרקומד"בו תינתא היטרקומדב קר ךא ,היטרקומדה 

.תכרעמה לש דרפנ־יתלב 

הלאו ליאוה .תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובק לע חוקיפ הליטמ הנידמה .8 
םילוכי םניא ,תידסומו תישיא הילפאמ םילבוס תינתאה המואל םיכייתשמ םניאש 

םתונמאנ ,הנידמה םע אלמ ןפואב תוהדזהל םילוכי םניאו אלמ ןויוושמ תונהיל 

,ןכ לע רתי .הרבחה לש תוביציהו רדסה לע םויאכ םיספתנ םג םה .תיתייעבכ תרדגומ 

וליפא .תומילאלו קוח תורפהל ,תועיבתב המלסהל וליבוי םקבאמו םתאחמש דחפ םייק 

בשחנ םהלש תונמאנה־יא לאיצנטופ ,קוח ירמוש םהש הארמ ירוטסיהה ןויסינה םא 

סחיב תודשחהו תוששחה תא תוניזמ םדיצמ קוחב תונמדזמ תועיגפו ,,תועמשמל 

תוחוכ לש הרטמ תווהמ תינתאה המואל תוכייתשמ ןניאש תוצובק ,וז הביסמ .םהילא 

תושיגר תורשמל ןתלבקו יוסח עדימל ןתשיג ,ןוחטיבה תוחוכב ןתופתתשה .ןוחטיבה 

רחא בקעמ ךרענו הנידמה תויונכוס לש החגשה תחת תואצמנ ןה .תולבגומ ןניה 

רדרדית אלש ידכ ןתאחמ לע םג םעפ ידמ תולטומ תולבגמ .ןהיגיהנמ תויוליעפ 

.תומילאלו טקש־יאל 

תועונת לע וא תויטסימ תותיכ לע ,םידיחי לע חוקיפ םיליטמ היטרקומדה ימגד לכב 

תינתא היטרקומדב קר ךא ,רדסלו קוחל ,רטשמל הובג ןוכיסכ םירדגומה תויטילופ 

לע קר אלו ,תומלש הייסולכוא תוצובק לע חוקיפ לטומ "םינודא םע לש היטרקומד"בו 

בקעממ רתוי לובסי תטלשה תינתאה המואל ךייתשמ וניאש חרזא .ןברקמ םידדוב 

.הילא ךייתשמש ימ רשאמ ןוחטיבה תוחוכ לש תודרטהמו 

תורצוויהל םימרוג 

:םיללוכ תינתא היטרקומד לש תורצוויה םידדועמה םימרוגה 

תינהנה בורה תצובק .היטרקומדה תורצוויהל תמדוקה תדסוממ תינתא תויטננימוד 

התונוילע לע רומשל הטית תויטרקומד־אל הימונוטואב וא הנידמב תדסוממ תונוילעמ 

תא תנתממ תינתאה היטרקומדה .תיטרקומדל וז תיטילופ תושי ךפהיתש רחאל םג 

.היצזיטרקומדה ךילהת 
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לש היגולואידיא וא העונת םא .היטרקומדה תורצוויהל תמדוקה תינתא תוימואל .2 

יזא ,יטילופה רטשמה לש תודוסיה תחנהל וא הנידמ תורצוויהל המדק תינתא תוימואל 

םושמ תאז .תינתא היטרקומד תלעב וא תינתא היהת םוקתש הנידמהש הקזח הייטנ שי 

תוכיא אלו ,תינתאה המואה םודיק איה תינתא תוימואל לש הנוילעה הרטמהש 

םהבש תומוקמב תוחמוצ תוינתא תויטרקומד .קדצ תיישע וא יחרזא ןויווש ,רטשמה 

המואה םולש תחטבה ךרוצל הנידמה תא המיקהש איהו הנידמל המדק תינתאה המואה 

הנידמה םהבש תומוקמב תוחמוצ תויחרזא תויטרקומד ,הז תמועל .הלש םיסרטניאהו 

.תיתרבח־ללכ תוירדילוסל רישכמכ תיחרזאה המואה תא הרציש איהו המואל המדק 

הפוריא חרזמב רתוי םימייקתמ הכ דע וטרופש םימרוגה ינש ,תוירוטסיה תוביסמ 

תויטרקומדל הפוריא חרזמב הייטנה .(A. Smith, 1986, 1998) ברעמב רשאמ 

ןלצא ומדק תינתא המואו תינתא תוימואל :תירוטסיהה ןתוחתפתהל הרושק תוינתא 

ןהב התיהש תונידמב שחרתה היצזיטרקומדה ךילהתש וא ,תויאמצעה תונידמה תמקהל 

ןהו ,רתוי תוקיתו ןניה ברעמב תונידמה וליאו .תדסוממ תינתא תויטננימוד רבכ 
.תוילאירוטירט־תויחרזא תומוא המשב ונבו תוימואלה תא ורציש 

,יסיפה םויקל הנכס תפקשנ רשאכ .ךשוממו בחרנ סויג בייחמה ישממ םויא .3 

לש ןמז ךרואלו ינומה סויג שורדו תינתא המוא לש ילכלכה וא יתוברתה ,יפרגומדה 

ליעי יעצמאכ תינתא היטרקומדב שמתשהל הייטנ שי ,דורשל לכותש ידכ המואה ינב 

טועימהו תניוע הביבסב היח המואה רשאכ ,תורחא םילימב .םויאה תפידה םשל סויגל 

היטרקומדה יסופד יפל הרטשמ תא בצעל היושע הנידמה ,וז הביבסמ קלח הווהמ 
.ימינפהו ינוציחה םויאה םע החלצהב דדומתהל לכותש ידכ תינתאה 

תיטמגרפ וא תיגולואידיא תוביוחמ שי תינתאה המואל .היטרקומדל תוביוחמ .4 

םיכרצ וא םיכרע םע תורחתב תדמוע אלא ,תטלחומ הניא וז תוביוחמ .היטרקומדל 

.הילע ישממה םויאה לורטנו תינתאה המואה םודיק םהיניבו ,םירחא םינוילע 

תוביוחמ רדעה .הלא םישגנתמ םיכרע ןיב הרשפ הניה תינתאה היטרקומדה 

."םינודא םע לש היטרקומד" תחימצל םורגל לולע היטרקומדל 

תוביציל םיאנת 

תוטלובה ןלהל .תובר ןניה תינתאה היטרקומדה לש התוביציל תועייסמה תוביסנה 

:ןהיניבמ 

אלל תיטרקומד ךרדב הטילש חיטבמ בור .קצומ ירפסמ בור הווהמ תינתאה המואה . 1 

ץרחנו דחואמ ,<80"/0־מ רתוי) לודג בורהש לככ .("בורה תוצירע") טועימה ףותיש 

.םילדג התוביצי לע רומשל תינתאה היטרקומדה לש הייוכיס ןכ ,רתוי 

טועימ .יתועמשמ טועימ הווהמ תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הייסולכואה .2 

טועיממ םלעתהל םיתיעל ןתינ .יתועמשמ וניה הייסולכואהמ o/100-«/200 לש לדוגב 

אוה 200/0־מ רתוי הווהמ טועימה םא ,םרב .הובג־אל ריחמב ואכדל וא 100/0־מ קקש 

ירפסמה וחוכב יכ ,תינתא היטרקומדב ותוא לולכל רשפא היהיש ידכמ לודג השענ 

םניה וללה םירפסמה .בורה לש הטילשה תכרעמ תא שבשל לוכי אוה ילרוטקלאהו 

טועימ ,לשמל .םירחא םימרוג לש ףוריצב בצמל בצממ תונתשהל םייושעש םינדמוא 

וקלח םא םג טלחהב יתועמשמ תויהל לוכי בטיה ןגרואמו הקזח העדות לעב 
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הקזח העדות ול ןיאש ,200/0־מ רתוי לש לודג טועימ וליאו ;100/0־מ ןטק הייסולכואב 

13.תועמשמ־רסח תויהל לוכי ,ןגרואמ וניאשו 

עונמל היד הקזח תויהל הכירצ תוביוחמה .היטרקומדל תוביוחמ שי תינתאה המואל .3 

."םינודא םע לש היטרקומד"ל תינתאה היטרקומדה לש תורדרדתה 

תב תובשותב תנגועמ תויהל הלוכי תודילי .הדילי הצובק הניה תינתאה המואה .4 

לש היתועיבתל ףקות הנקמ איה .התדלומל הבשה הצופת לש בצמב וא םינשב תואמ 

.תינתאה המואה 

תוחפ שי םירגהמלש תויה .תרגהמ הניה תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הצובקה .5 

טולשל רתוי לק ,םידיליל רשאמ הנידמה לעו השדחה תדלומה לע תועיבתו תויוכז 

.םהיתויוכזב עוגפלו םהב 

תינתא הצובקמ רתויל תלצופמ תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הייסולכואה .6 

.לודג דחא טועימב רשאמ םינטק םיטועימ המכב טולשל רתוי לק .תחא 

הריזחהלו הצופתה לע ןגהל ךרוצה .תכמותו הלודג הצופת שי תינתאה המואל .7 
.הנידמב יחש טועימה לע הצופתה לש הפדעהל םיסב שמשמ תדלומל 

תדלומ"ל תבשחנה ,תרחא הנידמ םא .תינוציחה תדלומה לש תוברועמה ביט .8 

הנגה םשל תברעתמ הניא ,תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הייסולכואה לש "תינוציח 

היטרקומדה רוערעל תלעופ הניאש וא ,הלש תינתאה המואל ךייתשמה טועימה לע 

.רתוי םיהובג תינתאה היטרקומדה לש התוביציל םייוכיסה ,תינתאה 

רטשמל היצמיטיגל תנתונ תימואלניבה הייליהקה םא .תימואלניבה תוברועמה ביט .9 

רטשמה תוביציל םייוכיסה ,טועימה תבוטל תברעתמ הניא וא ,תינתא היטרקומד לש 

,םדא תויוכז לש תוטוב תורפה לש םירקמב תברעתמ תימואלניבה הייליהקה .םילדג 

לש תוברעתה תובקעב וא (תוחרזא תקנעה־יא) תויטילופ טרפ תויוכז לש הלילש 
.ימלועה רדסה תא רערעל הלולעש "תינוציח תדלומ" 

הנשמ־ימגד 

ףצרה לע םמוקימ יפ־לע תינתא היטרקומד לש הנשמ־ימגד השולש ןיב ןיחבהל ןתינ 

:"םינודא םע לש היטרקומד"ל תילנויצוסנוק היטרקומד ןיבש 

עצמאל בורק אצמנ אוה .ליעל ראותש הנשמה־םגד והז .תיטרדנטס תינתא היטרקומד . 1 

."םינודא םע לש היטרקומד"ל תילנויצוסנוק היטרקומד ןיב 

."םינודא םע לש היטרקומד"ל ברקתמ הז הנשמ־סגד .תחשקומ תינתא היטרקומד .2 

המואל םיכייתשמ םניאש הלאל תוקנעומה תויצוביקהו תוישיאה תויוכזה הז םגדב 

ירטנמלרפ קבאמ להנל םהל ןתינש שפוחה ,רתויב תומצמוצמ ןניה תינתאה 

,םייקתמ וניא ינשה יאנתה ךא םייקתמ ןושארה יאנתהש רשפא :םייולת־יתלב םניה 2־ו 1 םיאנתה 13 

ךא םייקתמ וניא ןושארה יאנתהש רשפא ;3"/» לש חינז טועימו 97»/» לש קצומ בור לש בצמב ומכ 

רשפאו ;35»/» לש לודג יתועמשמ טועימו 65»/» לש קצומ־אל בור לש בצמב ומכ ,םייקתמ ינשה יאנתה 

ימינפ לוציפ לשב קצומ וניאש 85»/» לש לודג בור לש בצמב ומכ ,םימייקתמ םניא םיאנתה ינשש 

.תיטילופ העדות רדעהו ימינפ לוציפ לשב יתועמשמ וניאש 15»/« לש טועימו ,תונססהו 
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חוקיפו ידיימכו יניצרכ ספתנ תכרעמה לע םמויא ,דואמ לבגומ ירטנמלרפ־ץוחו 

המואל ךייתשמ וניאש ימ לכ לש םתוחרזא ,ןכ־ומכ .רומחו ףרוג םהילע תונוטלשה 

םע לש היטרקומד"ב ומכ ןיטולחל תרדענ הניא ךא ,רתויב תמצמוצמ תינתאה 
."םינודא 

הזוזת הלח תינתא היטרקומד לש רפושמה הנשמה־ םגדב .תרפושמ תינתא היטרקומד .3 

;תקזחתמ תינויוושהו תפתושמה תוחרזאה :תילנויצוסנוקה היטרקומדה םגד ןוויכל 

תויביטקלוק תויוכזבו טרפ תויוכזב הכוז תינתאה המואל ךייתשמ וניאש טועימה 

קבאמהו האחמה ;ןוטלשב םיוסמ גוצייו תידסומ הימונוטוא םג תוללוכה ,תובחרנ 

תורבדיהל תונוכנב ,בוט ןוצרב ,הנבהב תמיוסמ הדימב םינענו םיצרמנ םניה ןויוושל 

ךא יתועמשמכ ספתנ טועימה דצמ םויאה ;םייתועמשמ םירותיו תיישעבו תוחקמתהלו 

;ילרבילו יביטקלס אלא ,ףרוג וניא טועימה לע חוקיפהו ,ידיימ־אלכו ילאיצנטופכ 

הנקמ הניא ךא תישממ ,דניה תינתאה המואל םיכייתשמ םניאש הלא לש םתוחרזא 

ךא ,םינצינ וא םינממס קר םניה הלא לכ .תויתצובקו תוישיא תויוכז לש אלמ ןויווש 

תינתא היטרקומדב ,תורחא םילימב .שממ לש תילנויצוסנוק היטרקומד ינונגנמ אל 

,הטישכ םיבאשמה לש תיסחי הקולח ןיא ,ןוטלשב האלמ תופתוש ןיידע ןיא תרפושמ 

וטו תוכז ןיאו רטשמה לש לנויצרב הרשפו ןתמו־אשמ ןיא ,האלמ הימונוטוא ןיא 
.טועימל 

תוקולחמ 

תוביצי לע תקולחמ ,היצמיטיגל לע תקולחמ ררועמ תינתא היטרקומד לש לדומה 

הניא תינתא היטרקומדש םינעוטה שי ,היצמיטיגלה ןיינעב .תוליעי לע תקולחמו 

יזכרמה םרזה םע ההוזמש ימל תינייפוא (1999) רגרביונ לש ותרוקיב .ללכ היטרקומד 

הניא תינתא היטרקומדש ןעוט רגרביונ .ינויצה לאמשה לש הדמעה םעו הרבחה יעדמב 

Zakaria,) הירקזמ לבקמ אוהש ,תילרודצורפה םומינימה תרדגה יפלש םושמ היטרקומד 

תויוכזה ןויוושו ,תואלמ תויוכזב תוכזל םילוכי םיחרזאה לכ יטרקומד רטשמב ,(1997 

דוסי־תושירד יתש - והשלכ רחא יגרדמ ןורקיעל הריתסב דמוע וניא ונממ םינהנ םהש 

ןיב תינתא היטרקומדב תלפוקמה הרשפה לע .תינתאה היטרקומדה םגדב תואלמתמ ןניאש 

:רגרביונ רמוא תינתא הנידמו יטרקומד רטשמ 

ןיב הרשפ וז ."היטרקומד לש סופיט דוע" אל רבכ הז זא ,הרשפ תאז םא 

,1999 ,רגרביונ) .היטרקומד יצח ,עצמאב והשמ ,רחא והשמל היטרקומד 
 107)

רטשמה יזא ,תיתוהמ הכ הניה תינתא תויטננימודל תויטרקומד תויוכז ןיב הריתסה םא 

אוה ךא ,םימייק םייטרקומד םירטשמ לש םימגפל םנמוא עדומ רגרביונ .יטרקומד וניא 

הלאה םירטשמה תא .ןוקיתל תונתינה ,תויתוהמ־אל ,לעופב תויטס לאכ םהילא םחייתמ 

."םימתכ םע תויטרקומד" תונכל ףידעמ אוה 

דועב ,היטרקומדב העיגפ לכל היצמיטיגל ןתונ תינתא היטרקומד גשומה 

הלא לבא ,םימתכ םנמא שיש רמוא "םימתכ םע היטרקומד" גשומהש 

<םש ,םש> .ילרבילה יטרקומדה לדומהמ תויטס ,היטרקומדה לש םימתכ 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 588 

תוקרמתהל דימתמ ץמאמ ידי־לע רפתשהל הלוכי ,רגרביונ יפ־לע ,היטרקומד לכ 
.הימתכמ 

הרדגה איה םהלש אצומה־תדוקנ ךא ,המוד תרוקיב םיחתומ לאחתפיו הנאחור ,םנאג 

ןה אלמ תויוכז ןויווש אוה המויקל יחרכה יאנתש ,היטרקומד לש רתוי תינעבותו הפיקמ 

יפלש םושמ םהיניעב הלוספ תינתא היטרקומד .תינתאה הצובקה תמרב ןהו טרפה תמרב 

היטרקומד םוקמב .בורה תויוכזל תווש ויהי טועימה תויוכזש תורשפא ןיא התרדגה םצע 

תא טילבהל ידכ "היטרקונתא" וא "תינתא הנידמ" גשומב שמתשהל םיעיצמ םה תינתא 

אוה העוסש הרבחל םיאתמש רטשמה םגד ,םתעדל .רטשמה לש יטרקומד־אלה ויפוא 

.תילנויצוסנוק היטרקומד 

לש לדומ לכש םשכ ,יביטמרונ לדומ .דניה תינתא היטרקומד ,תרחא תרוקיב יפל 

לש הז םוגפ גוסל היצמיטיגל תנתונ איה וזכש רותבו ,יביטמרונ לדומ וניה היטרקומד 

ךילהת תורבועה תונידמל יוקיחל לדומכ ותבצהו היטרקומדכ ותרדגה םצע ידי־לע רטשמ 

הדימה־תומאב דמוע אוהש יפ־לע־ףא ,הז לדומ ,(1996) הראשב תעדל .היצזיטרקומד 

תוברל ,תומיוסמ תונידמב תואיצמה תא הנוכנ שרפמו ראתמו היטרקומד לש תוילמינימה 

,1999 ,הראשב)"התוא רקבל םוקמב תואיצמה תא חיצנמ" אוה יכ "ןכוסמ" וניה ,לארשי 

רישכמ שמשל ולכויש ידכ יתרוקיב ןפואב ולש םילדומה תא חסנל רקוחה לע .(113 

היטרקומד לש לדומה תא עיצמ הראשב .היטרקומדה תוכיא לש הרופישלו יתרבח יונישל 

.ילארשיה רשקהב ינכפהמו יתרוקיב לדומכ תיתוברתבר 

תדמוע איהש םושמ היטרקומד ,דניה תינתא היטרקומדש ריעהל שי הלא תוגשה דגנכ 

םומינימה תרדגהבש םושמ ההומת רגרביונ לש ותרוקיב .תילרודצורפה םומינימה תרדגהב 

הריתס רדעה לש תשרופמ השירד ןיאו תויוכז ןויווש לש שרופמ יאנת ןיא טקונ אוהש 

איהש םושמ היטרקומד לש ןחבומ םגד ,דניה תינתא היטרקומד .תונורקע ןיב תיתוהמ 
דוגינב ,םיחרזאה רוביצ לע תופידע םהל תנתונו תינתאה המואה ינב תא זכרמב הדימעמ 

הרוצ אלא ,תיחרזאה היטרקומדהמ הייטס קר ןאכ ןיא ןכל .תיחרזאה היטרקומדה ימגדל 

םושמ תיניינע הניא לאחתפיו הנאחור ,םנאג לש תרוקיבה .יטרקומד רטשמ לש תרחא 

.היטרקומד לש הרימחמ הרדגהב םישמתשמ םהש 

שיגדהל שי ,יביטמרונ לדומכ הקיזמ העפשה שי תינתא היטרקומדלש תרוקיבל רשאב 

הל סחיילמ ענמיהל ךרד לכ ןיאש ןוכנ .יביטמרונ אלו ,יעדמ לדומ תויהל הדעונ איה יכ 

,םרב ;היטרקומד לש לדומל קר אלו ,יעדמ לדומ לכל םיסחיימש יפכ ,יביטמרונ ןפ םג 

תיביטמרונ תוסחייתה תרשפאמ התוכיא ןיבל היטרקומדה םצע ןיב תיגשומה הדרפהה 

דחאכ תגווסמ איה םא םג הלוח הערכ תינתא היטרקומד לולשל ןתינ .הילא רתוי תשרופמ 

היטרקומדל תבשחנ הניא "םינודא םע לש היטרקומד"ש םשכ ,היטרקומדה ימגדמ 

םג אלא ,תיכרעו תיטנמס קר הניא הלאשה ךא .המשב לולכ היטרקומד חנומהש יפ־לע־ףא 

תיעדמ החנה תלפוקמ וב שומישבו תינתא היטרקומד גשומה תעיבטבו ,תיתוהמ 

.הכומנה התוכיא תודמל היטרקומד ןכא .דניה תינתא היטרקומדש תחאכ תיביטמרונו 

תוחרזא תוללוכה ,היטרקומד לש תוילמרופה תושירדה לע הנוע תינתא היטרקומד ,רומאכ 

,יתומכ הנתשמ הניה היטרקומדש הסיפתה ידי־לע םג תכמתנ וז החנה .תוישפוח תוריחבו 

,יטרקומדה דצב תאצמנ תינתא היטרקומד ,היטרקומד־יאל היטרקומד ןיבש ףצרה לע יכו 

בטיה תנחבומ איהו ,םיבטקה ינש ןיבש רופאה רבעמה רוזיאל רתוי בורק יכ םא 
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אל העיבתל .ףצרה לש יטרקומד־אלה דצב היוצמש ,"םינודא םע לש היטרקומד"מ 

הב שי םג אלא ,תיניינע הקדצה ןיא קר אל היטרקומד לאכ תינתא היטרקומדל סחייתהל 

ומכ ,לילעב תיטרקומד־אל .דתיה תינתא היטרקומד וליא .העפותה תוהממ תומלעתה םושמ 

,דחא דצמ ,תוימינפ תוריתסב הקולו תיתייעב התיה אל איה ,"םינודא םע לש היטרקומד" 

.רחא דצמ ,הב ריכהל תימואלניבה הייליהקלו המיע םילשהל טועימל תרשפאמ ,דתיה אלו 

לש ןורקיעה ןיב קסופ־יתלבה חתמהו תימינפה הריתסה איה תינתא היטרקומד לש התוהמ 

היבוברעב הב םישמשמה ,תדסוממ תינתא תויטננימוד לש ןורקיעה ןיבל לכל תויוכז 

תמייק הניא תאזה תינבמה תוינשה .תכרעמב הכובמו תואדו־יא ,לופרע םיברמו 

.היטרקומד הניא וזש םושמ "םינודא םע לש היטרקומד"ב 

םינפ לא םינפ בצייתהל הכירצ תינתאה היטרקומדה לש הדוריה התוכיא לע תרוקיבה 

וא תילאודיווידניאה - תיסלקה תילרבילה היטרקומדה לש תונורסחה לומ 

םילכה תא טועימל הקינעמ הניא ,טועימהמ תויביטקלוק תויוכז תללושה ־ תינקילבופרה 

,עמטנ־אל טועימ .םיהובג םירועישב תוללובתהל תמרוגו ימצע רומישל םייחרכהה 

םינייפאמה העימטל םידבכ םיצחל םע תושק דדומתהל ךרטצי ,ודוחיי לע רומשל ןיינועמה 

.וז היעבמ רוטפ היהי אוה תינתא היטרקומדב וליאו ,תוילרביל תויטרקומד 

הלוכי הניאו הביצי הניא ,הביט םצעמ ,תינתא היטרקומדש תסרוג תרחא תרוקיב 

ול הקינעמ ךא טועימל ןויווש החיטבמ הנידמה .הב תועובטה תוריתסה לשב הביצי תויהל 

םייאמ םרוג לאכ אוה וילא סחיה ךא תוחרזא םנמוא תקנעומ טועימל .דבלב יקלח ןויווש 

םע אלמ ןפואב תוהדזהל לוכי וניאו הווש תויהל לוכי וניא טועימה .ןיוע ףא םיתיעלו 

םיעיגמ םניא דובכלו תוכייתשהל ,ןויוושל םייעבטה ויכרצ .ולשל תבשחנ הניאש הנידמה 

היטרקומד םהבש םיאנתהש םג ןעוט (1993) לאחתפי .(Rouhana, 1998) קופיס ללכל 

טועימ ,הפירח תקולחמ ,םירכינ תוברת ילדבה ןוגכ) םיילילש הכ םניה תמייקתמ תינתא 

.עסשה םע תוליעיב דדומתהל הלוכי תילנויצוסנוק היטרקומד קרש ,(ינתא־וד עסשו ידילי 

תויטרקומדל תינייפוא היעב יהוז ךא ,תוביצי־יא לש היעב ןכא שי תינתא היטרקומדל 

קלחו ,היגלבו הדנק תמגוד ,תוילנויצוסנוקה תויטרקומדה םג .העוסש הרבח לכב 

תולוכי תוינתא תויטרקומד .הרתי תוביציב תונייטצמ ןניא תויחרזאה תויטרקומדהמ 

םירשפאמה תושימג תגרדו ןורמת בחרמ ןהל שיש םושמ םימיוסמ םיאנתב בר ןמז דורשל 

היצקנופ הניה תוביציה תדימ .תוביציו טקש גישהלו טועימה תצובקל םירותיו תושעל ןהל 

וא םרדעהב ךא ,תינתא היטרקומד לש התוביציל ליעל םיטרופמה םיאנתה לש 
.ררופתהל לוכי רטשמה םתושלחיהב 

לוהינל רטשמכ תינתאה היטרקומדה לש התוליעי איה תקולחמ תררועמש תרחא היגוס 

ימיטיגל־אל ותויהב ליעי־אל םגד והזש םינעוט םירקבמה .םיימינפ םיטקילפנוק בושיילו 

טלחהב תרשפאמ תינתא היטרקומדש םיעטהל שי ,וז תילילש הכרעה דגנכ .ביצי־אלו 

תוחתפתה תשחרתמ רשאכ .טועימה תצובקו בורה תצובק ןיב םיטקילפנוקה תא ךכרל 

לכב תינתא היטרקומד .טועימה דמעמב רופיש ףא גשומ רפושמה הנשמה־םגד ןוויכב 

רפסנרט ,םע חצר ןוגכ - תויטרקומד־אל םיכרדל הבוט הפולח ,דניה הלש הנשמה־ימגד 

תינתאה היטרקומדה ,אסיג ךדיאמ 14.קומע ימואל וא ינתא עסשב לופיטל - הטילשו 

תמועל תויטרקומד םיכרדב טרופמ ןויד .םיינתא םיטקילפנוק לוהינל תונווגמו תובר םיכרד תומייק 14 
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קומעה עסשה תא םניעב הריאשמ ךא טועימהו בורה ןיב טקילפנוקה תא םנמוא תתסוומ 

.יסיסבה ךוסכסה תאו הרבחב 

תינתא היטרקומדכ לארשי 

,וינייפאמ ונודיי :לארשי לש רטשמה לע תינתאה היטרקומדה לדומ םשויי הז קלחב 

יופצש יונישהו ןמז ךרואל וב לחש יונישה ,ותוביציו ותורצוויה ידיל ואיבהש םיאנתה 

.דיתעב וב ללוחתהל 

לארשיל המאתה 

תא תפקשמ ןכא וז הזרכה ."תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ המצע לע הריהצמ לארשי 

םינייגועמה םיעובקה היבשות לכל תויטילופו תויחרזא תויוכז הקינעמה הנידמכ התייווה 

,תילרביל טבמ־תדוקנמ .ידוהיה בורל ףדעומ דמעמ םג תנתונ ןמז ותואב ךא ,ךכב 

תופיפכו לכל היטרקומד - םירתוס תונורקע ינש לע תתתשומ תילארשיה תכרעמה 
.היחרזא ללכל אלו ,םידוהיל תכייש הנידמה .ידוהיה בורל יברעה טועימה לש תינבמ 

תמשגהל יעצמאכו םהלש םיסרטניאה םודיקל רישכמכ הנידמב םישמתשמ םידוהיה 

חותינ) תויטנוולרה טבמה־תודוקנ לכמ .תימלועה תינויצה העונתה לש היתורטמ 

,(יברעה טועימהו ידוהיה בורה ,םיילארשיה תונוטלשה ,ץוחבמ ףיקשמ לש יביטקייבוא 
הב עיגהל לוכי וניא אוהש םושמ תיתייעבל תבשחנ הנידמל יברעה טועימה לש ותונמאנ 

.אלמ ןפואב המיע תוהדזהל לוכי וניאו טלחומ ןויוושל 

תונוטלשה .קוחה רדגב יטרקומד קבאמ להנל תורשפאה תנתינ לארשי ייברעל 
תוכזב השוע יברעה טועימהש בחרנה שומישה לע תומילאבו יוכידב םיביגמ םניא םידוהיהו 

ןפואב הנשמ וניא ךא םייקלח םירותיוו םירופיש בינמ ץרמנה יברעה קבאמה .האחמה 

רדס־יא ענומ םיברעה לע לטומה חוקיפה .היטרקומדה לש ינתאה הייפוא תא יתוהמ 
.םידוהיו םיברע יסחיב המילא־אלו תינויווש־אל תרגסמ לע רמושו תוביצי־יאו 

םינייפאמ 

.תינתאה היטרקומדה ינייפאמ לכב תנייפאתמ לארשי ,ןלהל ררבתיש יפכ 

תידעלב תוכז הל שיש תחא תינתא תידוהי המוא םיווהמ םידוהיהש תעבוק תונויצה .1 

ץראה לע 

םעה לש ותודחא ןורקע תא וילאמ ןבומכ החינמ ,העונתבו היגולואידיאכ ,תונויצה 

תונווכמה תוטישה לש הפיקמ הריקסו ,Smooha Hanf, 1992 :לצא אצמנ תויטרקומד־אל 

McGarry 81 :לצא תאצמנ "םלוהינ"ל תונווכמה תוטישה תמועל םיינתאה םילדבהה "לוטיב"ל 

 1993 ,O'Leary.
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591 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

לש ימינפה לוציפה בצמ תורמל הלבקתה וז תיגולואידיא המכסומ .ויתורודל ידוהיה 

םיטלובה םילדבהה תורמלו ,הרשע־עשתה האמה יהלשב ררשש ,תובר תוצרא ןיב םידוהיה 

.<1980 ,ירניבא) הירוטסיהבו תינוציחה העפוהב ,דמעמב ,תוברתב ,הפשב םהיניב 

המואה לש הדיחיה תדלומה התויה ףקותמ ץראה לע תידעלב תוכז העבת תונויצה 

הריכה ךא ,ץראה לע תוימואל תויוכז םיברעהמ הללש איה ךכב .תידוהיה תינתאה 

םע ,רבד לכל תיברע המוא ןוכיתה חרזמה ייברעב התאר איה .םידיחיכ הב תויחל םתוכזב 

התואש ,ץראה לע ןיטסלפ ייברע לש םהיתויוכז תא התחד ךא ,רוזיאה לע תוימואל תויוכז 

םידוהי ןיב תכתוח הנחבה התשע תונויצה .לארשי םע לש הדיחיהו תחאה ותלחנב הרידגה 

ףסואכ הב םייחה ,ץראה ייברע ןיבל ,ץראה לע תואלמ תוימואל תויוכז םהל שיש ,םיינתא 

ןויווש־יא לפוקמ וז תיעמשמ־דח הנחבהב .הילע תימצע הרדגהל תוכז אללו םידיחי לש 

.ימואלה םכויש יפ־לע םדא־ינב לש תוירוגיטק יתש ןיב סוטטסב 

תילארשי תוחרזא ןיבל תידוהיה תינתאה המואל תוכייתשה ןיב הדירפמ לארשי .2 

רשפא .וזל וז תורושק ןניא תילארשי תוחרזאו תידוהיה תינתאה המואל תוכייתשה 
וניאש יברעו ילארשי חרזא יברע ,ילארשי חרזא ידוהי ,ילארשי חרזא וניאש ידוהי תויהל 

:לקשמ־תודבכ תויועמשמ המכ שי ךכל .ילארשי חרזא 

.תוחרזאו תוימואל ןיב הדרפהה תא םייקל ךישמהל תפאוש תינויצה־תידוהיה הנידמה .א 

אל השדחה תילארשיה תוחרזאל וליאו ,הנידמל המדק תידוהיה תינתאה תוימואלה 
הנידמהו תונויצה .תידוהיה תינתאה תוימואלה תא שטשטל וא תונשל תורשפא הנתינ 

יבשות םיחרזאה ללכמ בכרומה שדח ילארשי םע רוציל תוניינועמ ןניא תידוהיה 

לארשיב תידוהיה תינתאה המואה תא לטבת שדח יתד־ בר ילארשי םע תריצי .הנידמה 

עונמל תלדתשמ הנידמה וזכ תוחתפתה לכסל ידכ .תוחרזאה םע תוימואלה תא גזמתו 

םייחרזא ןישוריגו ןיאושינ תגהנהמ תוענמיהה םג .םידוהיב םיברע לש תוללובתה 

.תידוהיה תינתאה המואה לש דרפנה םויקה לע רומשל הדעונ 

תיזכרמ תוהז תידוהיה תינתאה המואל תוכייתשהב האור תינויצה־תידוהיה הנידמה .ב 

םידוהיל הגאדכ לכ־סדוק הדיקפת תא הרידגמ איה .תילארשיה תוחרזאה רשאמ רתוי 

.םתוימואלל רשק אלל םיחרזאל תוריש ןתמכ אלו ,םתוחרזאל סחייתהל ילב 

תינתאה המואה לע רומשל ידכ םידחוימ םיעצמא תטקונ תינויצה־תידוהיה הנידמה .ג 

תודסומל דחוימ ירוטוטטס דמעמ ןתמ ידי־לע תאז השוע איה .תוצופתב תידוהיה 

איה .(לארשיל תמייק ןרקו תידוהיה תונכוסה) לארשיב תימלועה תינויצה תורדתסהה 

ידוהי ךוניח תצפהב תכמות ,תוצופתה ידוהי לש םתחוור ןעמל םתיא דחי תלעופ 

תוינידמב דוסי־ןבא .עויס תושירדב םהילא הנופו םלצא תידוהי תוהז תחפטמ ,םברקב 

Avineri,) םמיע םירשקה קוזיחו תוצופתה ידוהי לע הנגה איה לארשי לש ץוחה 

 1986).
.דבלב םידוהיל תילארשיה תוחרזאה תא םצמצל תלדתשמ תינויצה־תידוהיה הנידמה .ד 

הריגהל תוכז קינעמ תובשה קוח .לארשי תולשממ לכ לש תוינידמה יהוז 

םידוהיל קר "היילע" ןיגב תילארשי תוחרזא לש תיטמוטוא הלבקלו תלבגומ־יתלב 

תידוהיה תונכוסה .(םידוהי לש םידכנ וא םידלי ,גוז־ינב םניהש םידוהי־אלל ןכו) 

הטילק־לס הקינעמ הנידמהו ,ץראל תולעל םידוהי דודיעל לודג ךרעמ הליעפמ 

ןיא הביס התואמ .םתביזע תא בכעלו ץראב םתובשייתה תא חיטבהל ידכ םילועל 
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לארשייתנידמ לש רטשמה החומס ימס 592 

תוכז ןתמל ףקותב תדגנתמ הנידמה .תוחרזאתההו הריגהה קוח תא טעמכ םיליעפמ 

דוחיא לש תינכותמ תגייתסמו ,םהיאצאצלו 1948 לש םייניטסלפה םיטילפל הביש 

עבק־יבשות יפלאמ תילארשי תוחרזא הענמנ הנש םישולשכ ךשמב .תויברע תוחפשמ 

תסיפת .םתוחרזאתה תא רשפא 1980 תנשמ תוחרזאה קוחל ןוקית קרו ,םייברע 

תוחרזאה תלבגה לש ןויערה לע תתתשומ לאמשה לש תילאירוטירטה הרשפה 

אל םלועמ המלשה לארשי־ץרא לש היגולואידיאה ידיסחו ,דבלב םידוהיל תילארשיה 

םיחטשב ויחיש םיניטסלפה לכל תילארשי תוחרזא לש תיטמוטוא הקנעהב ולגד 
.הנידמל וחפוסיש 

תועצמאב םג ץראב ידוהיה בורה לש לודיג תדדועמ תינויצה־תידוהיה הנידמה .ה 

תוינידמה תרטמ הוויה תידוהיה הייסולכואה לש ןוירפה דודיע .תיתרבח תוינידמ 

1996 ףוס דעו ,םידלי־תובצק תונתינ ךכ םשל .לארשי תולשממ לכ לש תיפרגומדה 

תוחפשמל ונתינש הלאמ יתועמשמ ןפואב םילודג תוידוהיה תוחפשמל םיקנעמה ויה 

.אבצ־יאצוי תוחפשמל תופסות ןתמ בקע תויברע 

תידוהיה תינתאה המואה לש הטילשבו תולעבב תאצמנ לארשי־תנידמ .3 

הרדגהל םידוהיה תוכז ובש םוקמלו ידוהיה םעה לש ותדלומל תבשחנ לארשי־תגידמ 

תינתאה המואה תושרל דמועה רישכמ הווהמ הנידמה .אלמ שומימל העיגמ תימצע 

םיבצועמ תויהל םירומא הנידמה תודסומ לכ .תוימואלה היתורטמ תמשגה םשל תידוהיה 

.םידוהיה יכרוצ לע תונעלו תידוהי חורב 

םיבר םניה תידוהיה המואה ידי־לע הנידמה לש (appropriation) סוכינל םייוטיבה 

רתויב תועמשמה־ברו קהבומה יוטיבה :קוחב רורב ןפואב ןגועמ רבדה לכ־םדוק .םינווגמו 

לש םילעבה וגיה ידוהיה םעהש ישעמו ילמס ןפואב עבוקה ,"תובשה קוח" קפס אלל אוה 

גוהנל שי יטפשמ ללח לש םירקמבש הרומ (1980)"טפשמה תודוסי קוח" ;לארשי־תנידמ 

םידמעומ תמישר לסופ (1985)"תסנכל תוריחבה קוח"ל ןוקית ;"לארשי תשרומ" יפ־לע 

תלבקמ איה םא וליפא ,תוריחבב ףתתשהלמ ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי תא תללושה 

בייחמ (1992)"תוגלפמה קוח" ;היטרקומדה יללכ יפל תגהונו הנידמה לש המויק תוכז תא 

...עמתשמב וא שרופמב ,הישעמב וא היתורטממ הרטמב שי םא הגלפמ םשרית אל"ש 

םדאה דובכ :דוסי־קוח" ;"תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש 

היכרע תא דוסי־קוחב ןגעל ידכ ,ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל ותרטמ" ,(1992)"ותוריחו 

שפוח :דוסי־קוח"ל (1994)ןוקיתה םג ;"תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש 

הקיז העבקנ ןכ־ומכ ;תיטרקומדו תידוהי הנידמ הניה לארשיש ןייצמ (1992) "קוסיעה 

טלחומ ןפואב לארשי תא תרשוקה ,הנידמה תזרכה ןיבל הלא םיקוח יגש ןיב תשרופמ 
.תונויצל 

לש התותיחנבו תירבעה הפשה לש הטילשב םג בטיה ןגועמ הנידמה לש ידוהיה הייפוא 

ימיבו םיגחב ,(הנידמה למס ,ןונמיהה ,לגדה) םיידוהיה םיימשרה םילמסב ,תיברעה הפשה 

,(האושלו ל"הצ יללחל) ןורכיזה ימיב ,(לארשי יגחו תבשה) םייתכלממה החונמה 

םג .תודסומה לשו תובוחרה לש ,םיבושייה לש םיירבעה תומשבו םירוביגב ,תוטרדנאב 

יגש תיב ןברוח םע הקספנש תידוהיה תויתכלממה ךשמה הווהמ הנידמהש הסיפתה 

תודסומ לש דחוימה דמעמה .ידוהיה םעה לש ןיינקה הניה הנידמהש ךכ לע העיבצמ 

לע הנגהל הנידמה תוביוחמו תוצופתה ידוהי םע םיפנעה םירשקה ,תינויצה העונתה 
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המואה לש סכנ לארשי תויה תא םה םג םיפקשמ םלועבו לארשיב םיידוהיה םיסרטניאה 

םידיחיכ ןה ,םידוהיל הפדעה תנתונ תידוהיה הנידמה .היחרזא לש אקווד ואלו ,תידוהיה 

ידוהיה רוביצה .דועו םייונימב ,תועקרקב ,תובשייתהב ,םיביצקת תאצקהב ,הצובקכ ןהו 

.הנידמה דצמ הפדעהל הפצמ 

.ףתושמה בוטה תאו היתורטמ תא םיעבוק םה קר ,םידוהיל תכייש הנידמהש תויה 

ץוביק) היילע ,ימואל ןוחטיב ןה ,תינויצה העונתה ידי־לע ובצוהש יפכ ,וללה תומישמה 

תידוהיה הייסולכואה רוזיפ ,תידוהיה תובשייתהה תבחרה ,ידוהיה בורה תלדגה ,(תויולג 

תוברת חותיפו תירבעה הפשה לש הטילש ,תויולג גוזימ ,תילכלכ תואמצע ,ץראה יבחרב 

בשחיי ןכלו ףתושמה בוטל םרות וללה םידעיה םודיקל םרותש ימ קר .תילארשי תידוהי 

ללכ־ךרדב םיעונמ םה ,הרושה ןמ םיחרזא תויהל םילוכי םיברעש דועב .בוט חרזאל 

תדחוימה תוכזה ,ןכ־לע .ןתונשלמ םיעונמ םגו הלא תוינויצ־תוידוהי תורטמל םורתלמ 

ביטקלוקל םתוכייתשה םג ךכ בקעו ,השעמל הכלה םהמ תללשנ םיבוט םיחרזא תויהל 

.(1993 ,דלפ) הוושו האלמ הניא ילארשיה 

תידוהיה תינתאה המואה תא תסייגמ לארשי .4 

.תינויצ־תידוהי הנידמ תיינבל םידוהיה תא תסייגמה תיגולואידיא הרבח הניה לארשי 

ינויצה טקיורפה עוציבב ףתתשהל ,םיחרזא־אלו םיחרזא ,םידוהיה לכ תא הנימזמ איה 

,םיפסכ תמורת ,הב עבק־תבישי ,הילא היילע ,הנוחטב ןעמל םמצע תברקה ידי־לע 

תשיכר ,תירקיע הפשכ תירבעה ץומיא ,תודע גוזימ ,היילע תטילק ,תובשייתהל תובדנתה 

םילעפמ תמשגהב קלח תליטנו תינתא תידוהי תוהז לש חופיט .דועו תידוהי תוהזו תוברת 

תובשחנה ,םיידוהי םיסרטניאל תושידאו םידוהי לש תוללובתה וענמי םיינויצו םיידוהי 

תויה .(Kook, 1995) תידוהיה תינתאה המואה לש המויק ךשמה לע םירומח םימויאל 

תעבות איה ,םלועב ידוהיה םעה לש ומויק תחטבהל ירקיעה יעצמאכ תספתנ לארשיש 

.ידוהי לכ ייחב דקומ תויהל 

לש הדיקפת לעו ,יוניב ךילהתבו רוצמב הנותנה הרבח לע לארשיב םשומה שגדה 
הרבחה תשלחה ידיל איבמ ,היינבו הנגה תרטמל תידוהיה הייסולכואה סויגב הנידמה 

יצחלב דומעל םייד םיימונוטוא םניא םיינוצר תודסומו םינוגרא .לארשיב תיחרזאה 

,רזעילאךב ;Yishai, 1998) טועימהו טרפה תויוכז לע ןגהל םייד םיקזח םניאו הנידמה 

תינתאה המואה סויג .וב ןיינע ןיא הנידמלש ,יברעה טועימב דחוימב השק העיגפה .(1999 

רוכינ םלצא רצוי ,םייברעה םיחרזאה דגנ תנווכמה תוליעפל רתיה ןיב דעונש ,תידוהיה 

.תודגנתהו 

תואלמ־אל תויצוביקו תוישיא תויוכז םיברעל הקינעמ הנידמה .5 

המואל םיכייתשמ םניא םהש ןוויכמ ךא ,םיחרזאכ םיברעב תינורקע הריכמ הנידמה 

יגוס לכמ לארשיב םינהנ םיברעה .תואלמ תויוכז םהל םינתונ ןיא תידוהיה תינתאה 

,תואירב ןוגכ) תויתרבח תויוכז ,(יסיפ ןוחטיבו דובכ ןוגכ) םדא תויוכז :תוישיאה תויוכזה 

שפוח ,יוטיב שפוח ,תודגאתה שפוח ,העונת שפוח) חרזא תויוכז ,(ןוכישו הדובע ,ךוניח 

טועימכ םירכומ םה ,ןכ־ומכ .(תורחביהו הריחב ,האחמ) תויטילופ תויוכזו (דועו ןחלופ 

ישפוח שומיש :דרפנ םויק לע הרימשל תוינויחה תויצוביקה תויוכזה לכ םהל תוקנעומו 

,(תונותיע ,היזיוולט ,וידר) םתפשב תרושקת ,םתפשב תדרפנ ךוניח תכרעמ ,םתפשב 
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םידרפנ םייתד ןיד־יתבו תד תודסומו (ןורטאית ,תורפס ,תונמוא) םתפשב תוברת תודסומ 

ידי־לע אלמ ןפואב וא תיקלח םינמוממ הלא םיידסומ םירדסה .הימגודנא םיחיטבמה 

תוליהקב תויחל םהל םירשפאמ ,םינוש תויהל םיברעה תוכזב םיריכמ ןכ־ומכ .הנידמה 

.העימטל םהשלכ םיצחל םהילע םיליעפמ ןיאו תודרפנ 

.םידוהיל תונתינה תויוכזה ומכ תונגומ ןניאו תואלמ ןניא וללה תויוכזה לכ ,הז םע 

הנידמה .העיגפ םיברעה תוכז ,ןיינקה תוכזב קוחב ןויווש םייקש יפ־לע־ףא ,המגודל 

שוכרל םתוכז .םלוה יוציפ ןתמ אללו תיניינע הקדצה אלל םיברעמ תובר תומדא העיקפה 

ןוילעה טפשמה־תיב קספ ריצק תשרפב .ידמל תלבגומ םיידוהי םירוזיאב םיתב וא תומדא 

,ידוהי בושייב תיב שוכרל ןיינועמה יברע ןיפיקעב וא ןירשימב תולפהל הנידמל רוסאש 

ץורלו הגלפמ םיקהל םיברעה לש םתוכז 15.םיבר םיגייסב תעפושמ וז תילרביל העיבק ךא 

,הכלהל) תללשנ הנידמה לש ינויצה־ידוהיה הייפוא תא תונשל הרטמב תסנכל המישרב 

.תרמשנ תורחא תויקוח םיכרדב תונויצב םחליהל םתוכז יכ םא ,(השעמל אל םא םג 

םניא לארשיב םיברעה ,ונייהד ,תוימואלה תויוכזה תורדענ תויביטקלוקה תויוכזה לולכממ 

םתוכזב ,םהלש תיצרא תוגיהנמב םיריכמ ןיאו ,יניטסלפ ימואל טועימכ םירכומ 

.יניטסלפה םעל םתקיזבו הימונוטואל 

םיברעה לש םהיתויוכז שומימב תושק תעגופ תונושה היתורוצ לע הילפאה 

 (1990 ,Kretzmer). הנידמה ותועצמאבש ירקיעה ןונגנמה הווהמ תינבמה הילפאה

תויצקנופ לש הרבעהה .תיברעה הייסולכואה תא םיחפקמ םירחא םיירוביצ תודסומו 

יתורישו םישדח םיבושיי לש חותיפו ןונכת ,תומדא לש הרכחהו הקזחא ןוגכ - תויתכלממ 

ןתקוח יפ־לע תורומאה ,לארשיל תמייק ןרקלו תידוהיה תונכוסל - םימיוסמ החוור 

ץראב םיבושייה גוויס .קהבומ ןפואב םיברע הלפמ ,דבלב םידוהי תרשל תימינפה 

הערל הלפמ םיבשותל סמ תולקהלו םיעיקשמל תוידיסבוסל םתואכז תגרד יפל םירוזיאל 

תונוש תובטה תקנעהל הדימ־תמאכ אבצ־ררחושמ לש דמעמב שומישה .םייברע םיבושיי 

תשיכר וא התנכשמ תפסות ןוגכ ,(םמצע םהל קר אלו) םיררחושמ םילייח לש תוחפשמל 

םהמ 900/0־ש ,םיברע תולפהל הפיקע ךרד הווהמ ,"ךתיב הנב" תינכות תרגסמב שרגמ 

.םייברעה םיחרזאה דגנ הלפמ ןפואב דקפתמ הדובעה קוש םג .אבצב תורישמ םירוטפ 

םיקיסעמ םניא הנממ תונמזהל םיפצמש וא ןוחטיבה תכרעמל םירושקה םיבר םילעפמ 

תדקוממ םג איה אלא ,דיתע ינפ הפוצ הריתעהש דבלב וז אל" :תואבה תויוגייתסהה ונמנ ןידה־קספב 15 

םיגוסמ םיבושיי םימייק ,םירבדה עבטמ .ונינפב ואבוהש יפכ תוביסנב ,ריצק יתליהקה בושייב 

אל .תונוש תויעב ררועל םייושע םינוש םיגוסמ םיבושיי .םיפצמו םיבשומ ,םיצוביק ,ןוגכ ,םינוש 

תאז .הלאכ םיבושיי יבגל הדמע טוקננ אל םג ןכלו םינוש םיגוסמ םיבושייל עגונב תונעט ונעמש 

תודחוימ תוביסנ ומכ ,בושייה גוסל רבעמ תודחוימ תוביסנ תוירשפאש ןובשחב תחקל שי .דועו 

תוביסנ לש תועמשמה יבגל תונעט ונעמש אל .תובישח ןהל תויהל היושעש ,הנידמה ןוחטב תניחבמ 

םויכ םישוע ונא יכ רוכזלו תעדל ,ךכל ףסונ .ןהלש תועמשמה יבגל העד עיבנ אל םג ןכלו ,הלאכ 

,לשכינו דעמנ אלש ,לדוגא דצב בקע תאז ךרדב דועצל יוארה ןמ .השיגרו השק ךרדב ןושאר דעצ 

היהת ךרדה םא םג ,תאז םע .הרקמ לכ לש תוביסנה יפל ,הרקמל הרקממ תוריהזב הב םדקתנ אלא 

,ןוילעה טפשמה־תיב» ".םיכלוה ונא ןאל םג אלא ,ונאב ןיאמ קר אל ,דימת עדנש בושח ,הכורא 

(37 ףיעס ,2000 
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:ןוגכ ,םתלבקלו םידבוע שופיחל םילבוקמ םילהנב הנומט םיברע דגנ הילפא .םיברע 

־תוכשלל היינפ םוקמב תוישיא תוינפב שומיש ,דבלב תירבעה תונותיעב תועדומ םוסרפ 

יברעה רזגמה תא םילפמ הלשממה ידרשמ ,ןכ־ומכ .תויניינע־אל תושירד תדמעהו ,הדובע 

.(Rosenhek, 1999 :1999 ,רטכיד) םייונימבו בוצקתב ,החוור יתוריש ןתמב 

םניא וללה הילפהה ייוליג לכ ,ידוהיה רוביצה תניחבמש הז רשקהב שיגדהל שי 

תודחוימ תויוכז תקנעה לש םיניקת םילהנב אלא ,םיברעה לש הערל הילפהב םיספתנ 

הרבחל האלמה םתוכייתשהל תודוה תידוהי הנידמב ןידב םהל תועיגמה ,םידוהיל 

.םיבר םימוחתב הל םתמורתו הנידמה ןוחטב לועב םתאישנ ,תילארשיה 

יונישל ירטנמלדפ־ץוזוו ירטנמלרפ קבאמ להנל רתומ םיברעל .6 

בטיה תדבוכמ ,תויקוחה םהיתורוצ לכ לע ,קבאמלו האחמל ,גוצייל םיברעה תוכז 

תעמשהל ירקיעה יעצמאה אוה יפלקה .לארשיב לעופב םויכ תשמוממ ףאו הנידמה ידי־לע 

יפכ ,האלמ הרוצב וז תוכזב םישמתשמ לארשי ייברע .תויטרקומד תורבחב הקעצה תוכז 

7596 ופתתשה 1999 תנשב תסנכל תוריחבב :םהלש םיהובגה העבצהה ירועיש םידיעמש 

,1999 ,רזל־יקצסואו םנאג) 7996 לש יצרא עצוממ תמועל ,םייברעה הריחבה תוכז ילעבמ 

5196 תמועל ,55"/» היה 1994 תנשב תורדתסהל תוריחבב ועיבצהש םיברעה רועיש :(36 

היה 1998 תנשב תויברעה תוימוקמה תויושרל םיעיבצמה רועיש 16;םיעיבצמה ללכמ 

הכשלה ,לארשי) תוידוהיה תוימוקמה תויושרל תוריחבב דבלב 57.496 תמועל ,90.7"/» 

םידיעמ הלא םיהובג תופתתשה ירועיש .<טי 'ע ,ה הלבט ,א1999 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה 

תא םדקל םילוכי םהש םתנומא לעו הקיטילופב םיברעה לש הלודג תוברועמ לע 

תנשב ךרענש גציימ יצרא רקסב .תירטנמלרפ הקיטילופ תועצמאב םהלש םיסרטניאה 

ייברע לש םהיניינע תא םדקל ןתינש הכרעה םיברעה בור ועיבה (1995 רקס :ןלהל) 1995 

ורמא 32.8"/» :םייטילופ םיצחלו הרבסה ןוגכ ,תולבוקמה תויטרקומדה םיכרדב לארשי 

4.496 קרו ;תמיוסמ הדימב - 17.696;תרכינ הדימב - 35.296 ;הבר הדימב ןתינ רבדהש 

17.ןתינ הז ןיאש ורבס 

,תונגפהב דחוימבו ,תירטנמלרפ־ץוח הקיטילופב שמתשהל םג םיברמ לארשי ייברע 

רתוי בר םיברע ידי־לע הלא םיעצמאב שומישה .תויללכ תותיבשבו תויקלח תותיבשב 

םימייקמהו "ביואה" םע יבמופב םיהדזמה םלועב םיטועימה םירידנ .םידוהי ידי־לע רשאמ 

ינויב השדחה םידבועה תורדתסהל תוריחבב םייברעה םיעיבצמה רועיש ,ימשר־אל ןדמוא יפ־לע 16 

.<1998 ינויב 10 ,דאחיתא־לא) 45"/» לש יללכ העבצה רועיש תמועל ,80"/"־כ היה 1998 

רבוטקוא-רבמטפסב ךרענש יברע יצרא רקסמ םיחוקל ןלהל וטטוציש םירחא םיאצממו הז אצממ 17 

םירבג םייתאמו ףלא לש גציימ םגדמ םע םינפ לא םינפ וכרענש תונויאר לע ססובמ רקסה .1995 

,םיוודב ,םירצונ ,םיזורד ,םימלסומ תוברל ,ץראה יבחר לכב הלעמו הרשע־הנומש ינב םישנו 

.םיבשותה םשרמ ךותמ יארקא ןפואב ורחבנ םירקחנה .םיליכשמ־אלו םיליכשמ ,םיינוריע ,םיירפכ 

יברעה רזגמב רקסל ליבקמב .רוגס ןולאש ךמס־לע תיברעב וכרענ תונויארה .3» איה המיגדה תועט 

האוושה ינב םירקס תרדסמ קלח םניה וללה םירקסה .תידוהיה הייסולכואב גציימ יצרא רקס ךרענ 

:םה םהיניב םיירקיעהש ,םינוש םימוסרפב הבחרהב םיחוודמ םה .1995-1976 םינשב וכרענש 

 .Smooha, 1992, 1997a
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ועיבה הדפיתניאה לש תונושארה םייתנשב .האחמ םשל תויללכ תותיבש רדוסמ ןפואב 

ירמה םע ־ ירטינמוה עויס תשגהבו תונגפהב ,תורהצהב ־ היולג תוהדזה לארשי ייברע 

התיבש לש קזחה קשנב שמתשהל םיברמ םה .ילארשיה שוביכה דגנ יממעה יניטסלפה 

םיברעה ומייק 1999 סרמב 30־ב ,לשמל .1976 תנשב ןושארה "המדאה םוי" ןמל תיללכ 

.הלשממה תוינידמ לע האחמבו "המדאה םוי" ןויצל תיללכ התיבש לארשיב 

םע .םהלש םייחה יאנת רופישל קבאמ לוהינל תובר תורגסמ תודמוע םיברעה תושרל 

דעו ,הנוילעה בקעמה־תדעו ,תסנכב תוגצוימה תוגלפמ עברא :םינמנ םיבושחה םיפוגה 

תיצראה הדוגאהו תויברעה תומדאה תנגהל דעווה ,תויברעה תוימוקמה תוצעומה ישאר 

תותומע ףלאמ רתוי ,הלא םיפוג לע ףסונ .<א1998 ,רגרביונג םייברעה םיטנדוטסה לש 

םייתוברתה ,םייתרבחה םיניינעה םודיקל תולעופו יקוח ןפואב תומושר תויברע 

תלעופ תימלסיאה העונתה .(2000 ,םנאגו ןאדימ תיברעה הייסולכואה לש םייטילופהו 

תוימוקמ תוצעומו החוור תודסומ ,תוימוקמ תותומע לש תשר תועצמאב ץרמנ ןפואב 
.התטילשבש תודחא 

וא תונגפה ךורעל םהילע רסוא אוה ןיא :ישפוח קבאמ להנל םיברעל רשפאמ דסממה 

אוה ןיא :תויברע תוגלפמ לש וא תועונת לש ,תותומע לש םושיר ענומ אוה ןיא :תותיבש 

לוסיחב וא רורטב ,יוכידב שמתשמ אוה ןיא :קוחל ץוחמ לא תויברע הלועפ־תוצובק איצומ 

םיריתמ תונוטלשה ,אסיג ךדיאמ .תיברעה הייסולכואה ברקמ רטשמל םידגנתמ יפלכ 

קינעמ וניא ידוהיה רוביצה ךא ,תירטנמלרפ־ץוח הקיטילופב שמתשהל םיברעל םנמוא 

(םיברעהמ 56.4« תמועל) םידוהיהמ 17.8« קר 1995 רקסב ,לשמל .היצמיטיגל הל 

ייברע לש קבאמב ימיטיגל יעצמאכ תויללכ תותיבשב שומישב תוגייתסה אלל ודדיצ 
.לארשי 

ידי־לע תירטנמלרפה הקיטילופה תמיתרל םג תודגנתה הלגמ ידוהיה רוביצה 

תלשממ .םייברע םיניינע םודיק םשלו הלשממה תוינידמ לע העפשה םשל לארשי ייברע 

המויק םשל תויברעה תוגלפמה לש ןתכימתב היולת התיה (1996-1992) צ"רמ־הדובעה 

םע דחי ךא .םיברעה ורבצש תיטילופה המצועה לע דיעמ הז רבדו ,םולשה תיישע םשלו 

היצילאוקה לא תויברעה תוגלפמה תא ףרצל הנכומ התיה אל וז לאמש תלשממ ,הז 

הרערע ןימימ היציזופואה .םיבאשמבו םייונימב יסחי קלחו ןוטלשב תופתוש ןהל קינעהלו 

בור ידי־לע וכמתנ אל םהש הנעטב םולשה ךילהת לעו הלשממה לש תוימיטיגלה לע 

40.0« תמועל ןימיה יכמותמ 77.6«) םידוהיהמ 59.9« ומיכסה 1995 רקסב .ידוהי יטילופ 

תויהל בייח ןורמושו הדוהי לשו ןלוגה־תמר לש םדיתע לע תוטלחהבש (לאמשה יכמותמ 

לש היצמיטיגלה תלאש .הנידמה יחרזא םיברעה לש םהיתולוקב בשחתהל ןיאו ,ידוהי בור 

ותריחב םע הלקה שח ץראב לאמשה שוג .ימואלה םויה־ רדסמ תדרוי הניא יברעה לוקה 

תישארב .51"/0־כ לש ידוהי בור ותועמשמש ,56.8« לש בורב הלשממה תושארל קרב לש 

ןרושיאש תעבוקה ,תימורט האירקב הרבעש ,תסנכל קוח־תעצה דוכילה שיגה 2000 תנש 

תא רקעל הדעונ וז קוח־תעצה .סחוימ בורב היהי םע־ילאשמב הלשממ תוטלחה לש 

.יברעה לוקה תעפשה 

םויאכ םיספתנ םיברעה .7 

םויאל םג תטעומ הדימב קרו ,תיפרגומדו תינוחטב הנכסל רקיעב םיבשחנ םיברעה 

םושמ תיברע תיתוברת הפצהמ םיששוח םניא םידוהיה .יתרבח וא ידמעמ ,יתוברת 
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יפלכ זובה םוסחמש םושמו רבכ הקחשנ חרזמה תודעמ םידוהיה לש תיברעה תוברתהש 

וניא תבורעת־יאושינ ינפמ ששחה םג .קיפסמ ןוסיח לש השוחת ןתונ תיברעה תוברתה 

הובגה ריחמב שיש הליעיה העתרהה בקעו הדרפהב םידדצה ינש לש םתכימת בקע חוור 

הייחד תרצוי הניא הדובעה קושב תורחתה םג .םלשל םיעבתנ םהיאצאצו םיללובתמש 

הפדעה חיטבמה ףתושמ הדובע קושו דרפנ יברע הדובע קוש לש םמויק לשב תיללכ 

ייברע םע תורחתמ עגפנ םיחרזמהמ קלח ,הז םע .(Semyonov, 1988) םידוהי לש הרורב 

תוקהבומ תויברע־יטנא תויוגהנתהבו תודמעב ביגמו ,ףתושמה הדובעה קושב לארשי 

 .(Lewin-Epstein, 1989)

:םניה םייברעה םיחרזאה ינפמ ינוחטבה ששחה ירוחאמ םידמועה םילוקישה 

רוזיאב םוצע בורמ דרפנ־יתלב קלח ךא הנידמב טועימ םניה םייברעה םיחרזאה .א 

םתיאש תיברעה המואהמו יניטסלפה םעהמ קלח םה .רז עטנ לאכ לארשיל סחייתמה 

יסחיב תויהל ףיסותו ,הב היורש הנדוע ,תללוכ תימויק המחלמב היורש לארשי התיה 

תוברתו םואל ,תד ,הפש ןכו החפשמ־ירשק םהל שי .םתיא תונייוע ףאו ןומא־יא 

תודושח ויהי םהיתויוגהנתהו םהיתונווכ ןכלו ,לארשיל יתודידי־אל םרוג םע םיפתושמ 

.ןיעל הארנה דיתעב 

םימרוגל עייסל םיצחלה םהבש ,תומיע יחטשבו רפס־ירוזיאב םייח םיברעהמ םיבר .ב 

.רתויב םידבכ םניה םינייוע 

תנשמ תודחואמה תומואה לש הקולחה תטלחה יפלש םירוזיאב םיררוגתמ םיברעה בור .ג 

ושבכנ הלא םיחטש .ןיטסלפ תיברעה הנידמה ימוחתב ללכיהל םירומא ויה 1947 

סבומ טועימל וכפהנ םהב ורגש םיברעהו ,תואמצעה־תמחלמ ךלהמב ל"הצ ידי־לע 

תא ףוחדל ידכ וב שיש בצמ והז .השדחה תידוהיה הנידמב תויחל וילע הפכנש 
.הנידמהמ תודרפיה עובתל שלושמהו לילגה יבשות םיברעה 

הנידמל םישחור םהש הניטה לשב םג קפסב תלטומל תבשחנ הנידמל םיברעה תונמאנ .ד 

תעקפה ,םיימינפ םיטילפ ,יאבצ לשממ :ללוכה ,הווהבו רבעב םהילא השקה סחיה בקע 

ןוטלשב ףותיש־יא ,ינוחטב חוקיפ ,םירכומ־אל םייברע םיבושיי ,תינומה תומדא 

.םייונימבו בוצקתב הילפהו 

גוהנ וניא תוומ שנוע .רתויב הרומחל תבשחנ ,הביט םצעמ ,תינוחטבה הנכסה 

לעו המחלמ ןמזב ביואל םיעייסמ לע ,תדלומב םידגוב לע וליטהל ןתינ ךא ,לארשיב 

ןכוס םע עגמ םויקו ביוא ץראל הסינכ םג רסוא ילארשיה קוחה .רורט תולועפב םיעשרומ 

ילארשיה הרקמב ךא ,םיריבס םניה הלא םירוסיא .ימשר רושיא אלל רורט ןוגרא םע וא רז 

רבעב .ביואה לש תויסולכואלו תוצראל הרישי הקיז םהל שיש םייברעה םיחרזאב רבודמ 

וב ואר לארשי ייברעש יפ־לע־ףא וירבח םע עגמ לע רוסיא לחו רורט ןוגראל ף"שא בשחנ 

ידוהיה רוביצה בורש ךכ לע אלפתהל ןיא הז עקר לע .יניטסלפה םעה לש ימיטיגל גיצנ 

46.796 ורמא 1995 רקסב ,לשמל .הנידמה ןוחטבל הנכס םיווהמ לארשיב םיברעה יכ רובס 

םיווהמ םהש ורמא 19.296 ,הנידמל תמיוסמ הנכס םיווהמ םייברעה םיחרזאהש םידוהיהמ 

ןיאש ורבס 22.596 קרו ,דואמ הלודג הנכס םיווהמ םהש ורמא 11.696 ,תרכינ הנכס 

.יברעה טועימהמ הנידמל יהשלכ הנכס תפקשנ 

תליחתבש הדבועה ידי־לע תכמתנ תיפרגומד הנכס םייברעה םיחרזאב האורה הסיפתה 

יחרזאמ 16.096 וויהו שפנ ףלא העבשו םישיש תואמ עשת םיברעה ונמ 2000 תנש 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 598 

הזל המוד םהלש הייסולכואה לודיגש םושמ טעמכ הנתשמ וניא םיברעה רועיש 18.הנידמה 

םידוהי לש םתיילע ידי־לע זזוקמ םיברעה לש רתוי הובגה יעבטה יובירה) םידוהיה לש 

.(ץראל 

:תואבה תוניחבהמ תמייאמ תיברעה היפרגומדה ,םידוהיה לש םטבמ־תדוקנמ 

םייזכרמ םיאשונב עירכהל חוכה םדיבו ,הריחבה תוכז ילעבמ 11"/0־כ םיווהמ םיברעה .א 

טלחומ ןפואב םיכייתשמ םיברעהש תויה .ןימיל לאמש ןיב םהב םייוצח םידוהיהש 

הלשממה תושארל תוריחבב ,לשמל .ןימיה לע רישי ןפואב םימייאמ םה ,לאמשל טעמכ 

5"/0־כ תמועל ,לאמשה דמעומ דעב םיברעהמ 95"/0־כ ועיבצה 1999־ו 1996 םינשב 

םידוהיהמ 55x לש םהיתולוקל קוקז היה ןימיה דמעומש ךכ ,ןימיה דמעומ דעב דבלב 

.רחביהל ידכ 

םירשע ידמ לפכומ אוהו הריהמו תדמתמ היילעב אצמנ םיברעה לש טלחומה רפסמה .ב 

םיתורישבו רוידב ,תועקרקב לדגו ךלוה שומיש שרוד הז בר לודיג .ךרעל הנש 

םיברעה לש ץחלה ,םידלי לש דחוימב הובג רועישב הוולמ הז לודיגש ןוויכמ .םירחא 

.ינויצרופורפסיד וניה הנידמה יבאשמ לע 

לילגה יבשותמ 70"/0־כ םינומ םה .םימיוסמ םירוזיאב בור םיווהמ םיברעה .ג 

וכע יבשותמ עברכ .שלושמה יבשות ברקב עירכמ בור םיווהמו יררהה יזכרמה־יברעמה 

הפיח תטיסרבינואב םיטנדוטסהמ תישישמ רתוי .םייברע םניה וכע ידלימ תיצחמכו 

תא םיטילבמ םהש םושמ םיבר םידוהיל םיעירפמ הלא םייברע םיזוכיר .םייברע םניה 

לע תולעבהו תוחונה תשוחת .הלא תומוקמ לש יברעה ןפה תאו םיברעה לש תוחכונה 

בורכ "תידוהי הנידמ" גשומה תא םישרפמ םבורש םושמ תעגפנ םידוהיה לש הנידמה 

.םימוחתה לכב תידוהי תוידעלבכו רוזיאו רומא לכב ידוהי 

םתוא ףוחדל לולע לילגב םיברעה לש ילאירוטירטה זוכירהש םיששוח תונוטלשה .ד 
.תילאירוטירט הימונוטוא שורדל 

רקסב .להקה־תעד ירקסב יוטיב לבקמ הייסולכואב םיברעה לקשממ םידוהיה לש םדחפ 

דדועל תונמדזה לכב שמתשתו שפחת הנידמהש ךכב םידוהיהמ 36.7»/» ודדיצ 1995 

וגייתסה 35.00/»,הייסולכואב םרפסמ תא ןיטקהל ידכ ץראה תא בוזעל םיילארשי םיברע 

,"לילגה דוהיי" תינכותב םידוהיה תכימת .תושרופמ ךכל ודגנתה 28.3"/» קרו ,ךכמ 

:תטלחומ ,דניה ,םידוהיה תבוטל יתובשייתההו יפרגומדה ןזאמה תא תוטהל התרטמש 

,יחכונה בצקב הב ךישמהל שיש ורבס 33.90/»,העוציב בצק תא ריבגהל שיש ורבס 60.90/» 

.הקיספהל שיש ובשח 2.50/« קרו ,העוציב בצק תא ןיטקהל שיש ונעט 2.7"/» 

חוקיפ תחת םינותנ םיברעה .8 

חוקיפ םהילע לטומ ,חוכב םינמאנ־יתלבלו הנידמה לע םויאל םיבשחנ םיברעהש תויה 

חוקיפה .רטשמל ליעפ ןפואב דגנתהלו רדסה תאו קוחה תא רפהלמ םתוא עונמל ותרטמש 

יחרזא םניא עירכמה םבורש ,ןלוגב םיזורדה תאו םילשורי חרזמ ייברע תא ללוכ וניא הז ןיינמ 18 

הייסולכואהמ 19"/0־כ םיווהמ םיברעה ,םתוא תללוכה תימשרה הקיטסיטטסה יפל .לארשי־תנידמ 

.לארשיב 
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לש הרוש תועצמאב אלא ,הנחבה אלל הדרטה וא םילא יוכיד ,רורט ידי־לע השענ וניא 

יעצמא 19.(א 1996 ,החומס> םיידועיי םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ ,םיינוחטב םידעצ 

:םיללוכ חוקיפה 

הרומאה ,ןוחטיבה תכרעמ לש תימיטיגל הרטמכ םירדגומ םיברעה .ינוחטב חוקיפ .א 

כ"בשה ךותב .תודגנתה וא ירמ ,הסיסת ינפמ עירתהלו יברעה רזגמב טקשל גואדל 

םיבשחנה םידיחיל לבגומ וניא חוקיפהש ךכ ,םיברעה יניינע לע הנוממה ףגא םייק 

תודיחי שי הרטשמב םג .תיברעה הייסולכואה ללכ לא הנפומ אלא ,הובג ןוכיסל 

עובק ןפואב ףסוא כ"בשה .םיברעה לע החגשהל ,כ"בשה םע תומאותמה ,תודחוימ 

לע תופטוש תויזחת שיגמו וחתנמ ,תיברעה הייסולכואה לע יומסו יולג עדימ 

20.יצרא הדימ־הנקב רדס־תודפהו תויוצרפתה לש תויורשפא 

תוחוכמ םיברעה תקחרה אוה ולש יסיסבה ביכרמה .רתויב ףיקמ ינוחטבה חוקיפה 

ירמוחבו קשנב הקזחה ,תיאבצ הרשכה ,ינוחטב עדימל השיג םהמ עונמל ידכ ןוחטיבה 

ימשרה קומינב אבצל סויג תבוחמ םיברעה תא םירטופ ךכ םשל .ביואל עויסו הלבח 

,םמע ינב דגנכ םתנידמ לע הנגה לש תירסומה המלידה ינפב םדימעהל ישונא הז ןיאש 

םיבצמב םינוכיס המצע לע לוטיל הנידמה לש התונוכנ־יא אוה עירכמה לוקישה ךא 

םג ףרטצהלמ םיברע םיענומ הביס התואמ .תויונמאנ טקילפנוקל עלקנ יברעה םהבש 

םהילע םידיבכמ ,ימואל תורישל בדנתהל םהל רשפאל םידגנתמ ,יחרזאה רמשמל 

.יברעה ךוניחב ע"נדגה תינכות תא םיליעפמ ןיאו קשנ תאישנל תונוישר תלבקב 

תומיוסמ תודעווב םיברע לע תולבגה תלטהל ירקיעה םעטה הניה שיגר עדימ תעינמ 

הלשממב םירשכ םיברע יונימ־יאל תבכרומה םילוקישה תכרעמב םג 21.תסנכה לש 

הנידמה םעטמ םידיקפת יולימו הנידמה תורישב הדובע תלבק .ינוחטב בושיח םייק 

תונקמש תוכרעמל "םייוצר־אל" םיברע לש הרידח בכעל ידכ ינוחטב רושיא םינועט 

.(םייברע רפס־יתב ןוגכ) תיברעה הייסולכואה לע העפשה 

לא המצעב תרדוח םג אלא ,הילא הרידח םיברעמ תענומ קד הניא ןוחטיבה תכרעמ 

הרידחה .ינמואל עקר לע תיקוח־אל תוליעפ לכסלו יניעידומ עדימ ףוסאל ידכ םהיניב 

לע עדימ םיקפסמה הלועפ־יפתשמו םיעידומ לש תשר תשירפב לכ־םדוק תאטבתמ 
םיגירח םיעוריאו תויולת־יתלב תויונגראתה ינצינ ,חור־יכלה ,תוינרתח תולועפ 

םיליעפ רחא בקעמ ךרענ ןכ־ומכ .םיינומהה תרושקתה יעצמאב םיחוודמ םניאש םירחא 

.םייזכרמה םידעיה דחא הווהמ תימלסיאה העונתה .םיינמחול םייברע םיגיהנמו 

לש ימינפ לוציפ) לודיב :םינונגנמ השולשמ תבכרומה חוקיפ לש תכרעמ גיצמ (1985) קיטסול 19 

לש "היינק") היצטפואוקו (םידוהיב םיברעה לש) תילכלכ תולת ,(םידוהיהמ םתדרפהו םיברעה 

יאבצה לשממה תפוקתב בטיה הדקפת וז חוקיפ תכרעמ .(תויברע הגהנה תוצובקו תותיליע 

.תינתאה היטרקומדה םגדב ביכרכ קר חוקיפ םייקתמ םויכ .זאמ הקחשנ ךא (1966-1948) 

.(1998 ילויב 10 ,ץראה) תונותיעב ומסרופ 1998 תנשל כ"בשה לש בצמה תכרעה לע םיטרפ 20 

הנשמ־תודעוובו םיפסכה תדעווב ,ןוחטיבו ץוח תדעווב תורבחה םיברעמ הללשנ תובר םינש ךשמב 21 

הנשמ־תודעוול אל ךא ,הלא תודעווב םירבחכ םיברע ופרוצ הנורחאל .הנידמה תרוקיב תדעו לש 

דצמ תודגנתהו האחמ םיררוג הלא םידעצ .ץוחה רש ןגסכ יברע הנמתה הנושארל ,ןכ־ומכ .תושיגר 

.ןימיהמ תסנכ־ידבח 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 600 

־ץוחמו םיחטשהמ םיברע םע לארשי ייברע לש םיעגמל תשדקומ תדחוימ בל־תמושת 

םיקדבנ הילא םיסנכנהו ץראהמ םיאצויה םייברעה םיחרזאהמ לטובמ־ אל קלח .ץראל 

.ןוחטיב־ישנא ידי־לע םילאשותמו 

.עיתרמ םרוגכ תולעופ תיברע תודגנתה יוכידב תונוטלשה לש םתוליעיו םתושיחנ .ב 

םוריחה יקוח םג הז ללכבו ,ברעתהל םייקוחה םילכה לכ םידמוע תונוטלשה תושרל 

תאצוה ,רצוע תלטה ןוגכ) טעמכ תולבגומ־יתלב תויורשפא ךכ םשל םהל םיקינעמה 

םיחטש לע הזרכהו םיילהנמ םירצעמ ,תותיצ ,הרוזנצ ,קוחל ץוחמ לא םינוגרא 

ןיא ,ןוילעה טפשמה־תיב לש ילרבילה ןיטינומהו "תיתקוחה הכפהמה" תורמל .(םירוגס 

ןוחטבל םירושקכ םיגצומ וא םירושקה םיאשונב םיברע תבוטל ללכ־ךרדב ברעתמ אוה 

תונוטלשה לש ןויצל היוארה םתחלצה .(1999 ,רמצרק ;1991 ,גנונפוה) הנידמה 

לע קוח יריפמ לש ןידל האבהבו הסיפתב ןכו ,תיקוח־אל תוליעפ לש םדקומ לוכיסב 

.םיילאיצנטופ םידגנתמ העיתרמ ,רתומהמ וגרחש רטשמ ידגנתמ לש וא ינמואל עקר 

רוציל ידכו םיצחל ררחשל ידכ יברעה רזגמל םיבאשמ רקובמ ןפואב םירזמ דסממה .ג 

האנה־תובוט ,םייונימ ,חותיפ יפסכ ,םיפטוש םיביצקת םיללוכ הלא םיבאשמ .תולת 

יצחלל תיקלח הנענ םג דסממה .תונוש תולקהו "םייבויח" םיברעלו הלועפ־ יפתשמל 

.םגיפהל ידכ םיברעה 

םהל שמשת איה אמש ששחמ םיברעל תיתוברת הימונוטוא קינעהלמ תענמנ הנידמה .ד 

,החומס) הנידמהמ תודרפיה תעונת תמקהלו קבאמל ,חוכ תיינבל יולת־יתלב סיסב 

םניה יברעה ךוניחב םידומילה תוינכותו םיחקפמה ,םילהנמה ,םירומה .<ג1999 

תויתכלממה היזיוולטהו וידרה תונחת .הקזוחב תכרעמב םיטלוש םידוהי ךא ,םייברע 

ןידה־יתב לגס .הלומעתו הרבסה יעצמאכ תולצונמו םידוהי ידי־לע תולהונמ תיברעב 

ימלסומה שדקהה יסכנב םיטלוש םידוהיה .םידוהי ידי־לע הנמתמ םיברעה לש םייתדה 

תדעו תמגוד תיצרא תיברע תוגיצנ לש המויקב הריכמ הניא הנידמה .(ףקאווה) 

ימדקאה שפוחה לצוני ןפ תיברע הטיסרבינוא םיקהל םיריתמ ןיא .הנוילעה בקעמה 

חוקיפהו םייברעה םיחרזאב יסיסבה ןומאה־יא אלול .תיניטסלפ תימואל הסיסתל 

בורה תצובקל טועימה ןיב הפיקמה תידסומה הדרפהה ,דתיה ,םלורטנ םשל לעפומה 

.םיברעל הבחר תילאירוטירט־אל הימונוטוא תקנעהל הליבומ 

ילאירוטירטה ףצרה תריבשלו םייברע םירוזיא דוהייל הנידמה הלעפ הדוסיי ןמל .ה 

דוסייל וא תילאירוטירט הימונוטוא תלבקל תיברע השירדל סיסב עונמל ידכ ,םהלש 

ףצרל ץק םישל התוינידמב החילצה ןכא הנידמה .הנידמהמ השירפ תעונת 
.םש םיידוהי םיבושיי תורשע לש השירפ ידי־לע לילגב יברעה ילאירוטירטה 

לש םתוהז לש היצזיניטסלפ־הדו היצזילארשי ,דתיה לארשי תולשממ לכ לש תוינידמה .ו 

שדח יברע טועימ רוציל הרתח הנידמה .הנידמל םתונמאנ תא קזחל ידכ לארשי ייברע 

הגהנההמו תיניטסלפה תוימואלהמ ,יניטסלפה םעהמ קתונמו ותוהזב ילארשי היהיש 

בשחנ השוטשט ,תונרתחל םדוק דעצכ תשרפתמ תיניטסלפ הקיזו ליאוה .תיניטסלפה 

."ענומ חוקיפ" לש דעצל 

,םייניטסלפ אל ,םיינתא םיטועימ לש הרדסל םיברעה תא לצפל םג תרתוח הנידמה 

קבאמב דחאתהלו ןגראתהלמ םתוא עונמל ידכו םהמ קלח לש םתונמאנב תוכזל ידכ 

לש דוחייו תולומחל םילוציפ תדדועמ הנידמה ךכ םשל .םייקה רדסה רוערעל ףתושמ 

לופיט ,םידרפנ םייתד ןיד־יתב ,תדרפנ ךוניח תכרעמ ,אבצל הבוח סויג) םיזורדה 
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תיזורד תוהז חופיט ,םיברע־אלכ ימשר ןפואב םתרדגה ,הלשממה ידרשמ ידי־לע דרפנ 

.םירצונה לש םג תמיוסמ הדימבו םיוודבה לש ,(תדרפנ 

ורמא 1995 רקסב .לארשיב םיברעה לע חוקיפה תוינידמב ךמות ידוהיה רוביצה 

ךוסכסה דוע לכ לארשי ייברע לע תוינוחטב תולבגה ליטהל קדצומש םידוהיהמ 49.0"/« 

.תאז וללש 12.696 קרו ,תיקלח הקדצה ךכל שיש ורבס 38.396 ,ךשמנ יברעה-ילארשיה 

38.50/0 ,לארשי ייברע יפלכ הקזח די לש תוינידמב ודדיצ םידוהיהמ 29.7"/«,ךכל המודב 

ןיאש ורבס 53.196 ,םיידוהיה םילאשנה ללכמ .ךכל ודגנתה 31.996־ו ,ךכמ וגייתסה 

הימונוטוא תקנעהל םג םידגנתמ םידוהיה בור .וריבגהל שי אלא ,יחכונה חוקיפב קפתסהל 

םיברעש תורשפאל ודגנתה םידוהיהמ 59.996 ,לשמל .םיברעל תיתוברת וא תילאירוטירט 

םייתדה םידוהיהש יפכ ,םהלש םיסרטניאה תא םדקל ידכ יולת־יתלב ןפואב ונגראתי 

תוגלפמ לש תרגסמב איה הפידעה תונגראתהה תרוצש ובשח 7.196 קרו ,םיגהונ ץראב 

תתל םידוהיה דצמ רתוי הבר תונוכנ שי ,הז תמועל .תויולת־יתלב תוימואל תויברע 

ומיכסה םידוהיהמ 45.096 ,המגודל .תירוטוטטס־אל תיתוברת הימונוטוא םיברעל 

23.296 קרו ,ךכמ וגייתסה 31.896 ,תיברעה ךוניחה תכרעמ תא ולהניו ועבקי םיברעהש 

םיחרזאה יפלכ היצזיניטסלפ־הדה תוינידמ תא םג לבקמ ידוהיה רוביצה .ךכל ודגנתה 

םתוהזב יניטסלפ ביכרמ םושב וריכה אל רקסב םידוהיהמ 81.496 לש עירכמ בור .םייברעה 

.הנידמל תונמאנ־יא לש ןמיס וב ואר הז ביכרמב וריכהש הלאמ םיברו ,לארשי ייברע לש 

הדרטה לע וחוויד רקסב םיברעהמ 9.296.םיברעה ידי־לע שגרומ חוקיפה לש ומויק 

תעבה בקע תונורחאה םינשה שולש ךלהמב הסנרפב העיגפ לע וא תונוטלשה ידי־לע 

לדבה .קבאמב קלח ולטייש הרקמב ךכמ ששח ועיבה 22.196־ו ,קבאמב תופתתשה וא תועד 

ענומהו עיתרמה יפואה לע עיבצמ ,תועגפיהמ ששח ןיבל לעופב תועגפיה ןיב ,הז יתועמשמ 

.ןושאר טבמב הארנש יפכמ רתוי םיהובג חוקיפה לש העיגפה ירועיש ,םרב .חוקיפה לש 

וא ועגפנ םיברעהמ 25.596־ש אצמנ ,העיגפמ ששחה םע תישממה העיגפה תא ףרצנ םא 

ברקב רתוי דוע הובג אוהו ,הובג רועיש והז .קבאמב תופתתשה בקע עגפיהל םיפצמ 

.רטשמל דגנתהל וא קבאמב ףתתשהל תוטונה תיברעה הייסולכואב תומיוסמ תוצובק 

תימדקא הלכשה ילעב שולשו םישימח דע ששו םירשע ינב םירבג ריכזהל שי ןהיניב 

םייקתהל הנידמה תוכז תא םיללושה םיברע ןכו ,צ"רמו תויברע תוגלפמ דעב םיעיבצמש 

םייקתהל הנידמה תוכז תא םיללושה םיברעהמ 40.596,לשמל .ולסוא םכסהל םידגנתמ וא 

.קבאמ תולועפב ופתתשי םא ועגפייש םיששוח םהש וא ועגפנש וחוויד 

תורצוויהל םימרוג 

תינתא היטרקומד לש התורצוויה ידיל ואיבהש תוירקיעה תוירוטסיהה תוביסנה 

:ןה לארשיב 

בוציעלו הנידמה תמקהל ומדק תינתא תוימואלב תונויצהו תידוהיה תינתאה המואה .1 
הרטשמ 

הליהק"כ ותוא קרבפל וא ןיאמ שי ידוהיה םעה תא איצמהל הכירצ התיה אל תונויצה 

םייפוא לע הלש היגולואידיאה תא הססיב תונויצה .(A. Smith, 1992) "תניימודמ 
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תודוסי השולשמ תבכרומה תושיכ הירוטסיהה ךלהמב שבגתהש ,םידוהיה לש דחוימה 
:הזב הז םירוזשה 

םיימואל םינייפאמ לעב דחא םעכ םמצע תא םיאור םידוהיה .םע םיווהמ םידוהיה .א 

אציש םע לש הירוטסיה ,תירוטסיה תדלומכ לארשי־ץרא ,תירבע הפש ןוגכ םיפתושמ 

־תופתוש לכל לעמו ,םינש יפלא לש תיתוברת תשרומ ,הנש םייפלאכ ינפל הלוגל 

.דרפנ םעכ תויחל ןוצרו לרוג 

דסיימה ןומדקה באה יאצאצכ םמצע תא םיאור םידוהיה .תינתא הצובק םגיה םידוהיה .ב 

םידלונ - ןותיח־תצובקו םד־תצובק םניה םידוהיה בור .לארשי םשב םג עודיה ,בקעי 

תוצופתב םייחה ףא־לע רמשנ הזה ףתושמה אצומה .םידוהיל םיאשינו םידוהיכ 

תוגוזה יאצאצמ קלח .םינשה ךלהמב ידוהיה םעל םיטעמ־אל םייוג לש םתוחפתסהו 

22.םידוהיב וללובתה וא םידוהיל ובשחנ םיברועמה 

תדעותמהו השמ הדסיימל תסחוימה תידוהיה תדב םיקיזחמ םידוהיה .תד םגדו םידוהיה .ג 

םייק תודהיה לש התודחא ךותב .ויתובקעב הרבטצהש הפנעה תיתדה תורפסבו ך"נתב 

םיביטוורסנוקל ,םיסקודותרואל םיקלחתמ םידוהיה יתדה םרזה תניחבמ :רכינ יוביר 

תניחבמו ;םידרפסלו םיזנכשאל םיקלחתמ םה יתדה חסונה תניחבמ ;םימרופרלו 

,םייתרוסמל ,םיימואל־םייתדל ,םידרחל םיקלחתמ םה תיתדה תרוסמה תרימש 

ףתושמ הנכמ םידוהיל שי ,הזה יובירה ףרח .הרכהב םינוליחלו םישידא םינוליחל 

תדל תוכייתשה־יאבו תיוושכע וא תירוטסיה תודהיל יהשלכ הקיזב אטבתמה יתד 
.תרחא 

,םע םידוהיה תויה ,ונייהד ,"ידוהיה שולישה" לש תיביטקייבואה תואיצמה 

ךייתשהל ןוצרה ."תינתא המוא" םיווהמ םידוהיהש השוריפ ,תדו תינתא אצומ־תצובק 

ינתא אצומ םג שורד אלא ,תוכייתשהל יחרכה וא קיפסמ יאנת וניא תידוהיה המואל 

הדיל ידי־לע תידוהיה תדל רשק) תד וא (ןיאושינ וא הדיל תועצמאב םידוהיל םד־רשק> 

ןפואב םיפפוח ויה םידוהיה ייחב הלאה םיביכרמה תשולש .<תד תרמה וא היידוהי םאל 

תוצובקלו םימעל וכייתשה (םירצונ וא) םימלסומש דועב .םינשב תואמ ךשמב רתויב קודה 

וכייתשה (תדה תניחבמ) םידוהי ,םהיניב תוברת ירשק וא םד־ירשק אלל תונוש תוינתא 

הקיז םע דבלב תחא ןותיח־תצובקו אצומ־תצובק וויהו (ידוהיה םעה) דבלב דחא םעל 

.תונוש תוצראב םרוזיפ ףא־לע םהיניב לרוג־תופתושו הרורב 

הללכ אלו ,ידוהיה םעה לש לדבתמה ינתאה ןויבצה תא רוערע אלל הלביק תונויצה 

המואה תא הדסימו השביג איה ךכב .ללוחל הפאשש הכפהמה תורטמ ןיב ויוניש תא 
אופיא הניה תונויצה .תינרדומ תידוהי תינתא המואכ תיתרוסמה תידוהיה תינתאה 

אצומ לעב ,(ותוא רוציל ךרוצ ןיאש ,קיתע) םייק םע םידוהיב התארש תינתא תוימואל 

יחה םעל הלוג םעמ ותונשל ,רמולכ ,ילמרונל ותוא ךופהל הרתח איהו ,םיפתושמ תדו 

הרכה לש ןוויכב תידוהיה הכלהה החתפתה ,לארשי ללכמ םיברועמה םיאצאצה תא איצוהל םוקמב 22 

ןורקע לע םג וססבתהו טלחהב םיירטינמוה ויה םינברה לש םהילוקיש .םידוהיב היידוהי םא ידליב 

תוידוהי םישנל ודלונש םיבר םידלי םידוהי־אלל םיבשחנ ויה וז הקיספ אלול .החפשמה תומלש 

.הפוריא ידוהיב םיפוכתה םימורגופה ךלהמב סנוא ישעממ האצותכ 
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,ולרוגל ןודא ,המוק־ףוקז ,"שדח ידוהי" תריצי - יתרבחה ויפוא תא ןקתל ןכו ,ותדלומב 

.(1997 ,אריפש 'א)ותדלומב ןובירו תירבע רבוד ,םידוהי םע יח 

םג אלא ,ידוהיה םעה לש ויפוא דוסי לע קר אל חתפתה תונויצה לש ינתאה הנויבצ 

הרצונ םשו םידוהיה בור ויח םש ,הפוריא חרזמב תוינתאה תוימואלה תועונתה עקר לע 

הרדגהל תוכז ועבתש ,םיבר םימע לש תוררועתה הללוחתה הז רוזיאב ."תידוהיה הלאשה" 

לש הרדה ידי־לעו תידעלבה םתדלומל הנידמה תכיפה ידי־לע המישגהל וסינ וא תימצע 

תומואל וכייתשה אל םה יכ ןכ־סג וקחרוה הפוריא חרזמב םידוהיה .הנממ םירחא םימואל 

תושק העגפש ,הפוריא חרזמב תינתאה תוימואלה .םש תונידמה לע וטלתשהש תוינתאה 

לש םידסממהו םידסיימה .תוהדזהלו יוקיחל לדומ תונויצל השמיש ,םש םידוהיב 

תנש ינפל םילועה בורו שדחה בושייה ישאר ,ונייהד ,תילארשיה תינתאה היטרקומדה 

היטרקומדבו ,"תיעבט" העפות תינתא תוימואלב וארש הפוריא חרזממ םידוהי ויה ,1948 

םג .תיברעמ היטרקומדב םייחב ןויסינ םהל היה אלש םושמ ,דבלב טשפומ לדומ תיחרזאה 

םתובלתשהל עירפהלו ברעמב םייקתהל וכישמהש ,תינתא תוימואל לש םימיוסמ תודוסי 

היצמיטיגלו הארשה וקינעה ,(הינמרגבו תפרצב דחוימב) םש םידוהיה לש םתוללובתהלו 
23.תונויצה לש ינתאה הביטל 

ךשוממו בחרנ סויג בייחש ישממ םויא תחת םינותנ ויה ץראב םידוהיה .2 

היילעה .תינתא היטרקומד לש התושבגתהל תובר םרת ץראב םיניטסלפה םע שגפמה 

תוביסמ תדרפנ תידוהי הרבח תמקה לש תילרוגה הערכהה תא התשע היינשה 

יברעה-ידוהיה ךוסכסה לש תודוסיה תא החינהש תוחתפתה ,תוימויקו תויגולואידיא 

 (1989 ,Shafir). תמקה ינפלש לארשי־ץראב תידוהיה תובשייתהה לש םינשה לבוי ךלהמב

םלעפמ תא לסחל המייאו םתוא התחדש תניוע תיברע הביבסב םידוהיה ויח ,הנידמה 

םתוא םיקשוע ,םתמדאל םישלופה םיילאינולוק םיבשייתמ םהב ואר םיברעה .ימואלה 

אל יטירבה טדנמה תונש לכב .(1999 ,לדגמו גנילרמיקג םתרבח תא סורהל םימייאמו 

םה ;לארשי־ץרא לש והשלכ חטשב תימצע הרדגהל םידוהיה תוכזב םיברעה וריכה 

םידוהיה תוכז תא וללש ,שדחה ידוהיה בושייה לש םיימונוטואה תודסומהמ ומלעתה 

לכב תיברע הנידמ רתלאל םיקהל ועבתו ,םידוהיל תועקרק תריכמל ודגנתה ,תולעל 

תא וחד ,םידוהי דגנ תומילאב ושמתשה םה .(1979 ,ובנ) תירוטדנמה ןיטסלפ יחטש 

דועב עונמל תנמ־לע המחלמב וחתפ ברע תונידמ םע דחיבו ,ץראה לש הקולחה תועצה 

,ימויק היה םיניטסלפה םע ךוסכסה ,םידוהיה תניחבמ .תידוהיה הנידמה תמקה תא דעומ 

.תודרשיה לש הפירח היעב רציו ,ךשוממו ילטוט 

לש האצקה ,םידוהיה לש ןמז ךרואלו אלמ סויג הבייח יברעה םויאה םע תודדומתהה 

לע תדמתמ הרימשו םידוהיה דצמ םיבר תונברוק ,ךוסכסב לופיטל םילודג םיבאשמ 

תידוהיה תינתאה המואה חופיטו ,תידוהי תינתא תוימואלב ,תונויצה .תימואל תודיכל 

תמקה לש ינויצה טקיורפה םודיק םשל םידוהי סויגל רתויב םיליעי םיעצמא ושמיש 

תוימואלה ,(A. Smith (1986 ידי־לע הנודינ תיחרזא תוימואלל תינתא תוימואל ןיב הנחבהה 23 

.(Brubaker (1996 ידי־לע הנודינ םש םיטועימה דמעמ לע היתוכלשהו הפוריא חרזמב תינתאה 

.תיתאוושה הביטקפסרפב תונויצב םינד (1996) הפפו (1996) לארשי־ןב 
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ןיב הלועפ־ףותישו תימואל תודחא תגשה םשל ,לארשי־ץראב תידוהי המוא־הנידמ 

לש הלוכיסו םיברעה דגנ קבאמ םשל - לכל לעמו ,תוכסכוסמו תונוש תוידוהי תוצובק 

־רישכמ המצעב התוויהו הז לולכמב הפי הבלתשה תינתא היטרקומד .ימואלה םויקה תנכס 

הרבח תמקה ,ונייהד ־ וז תוחתפתהל הפולחל םייוכיסה .הנושארה הלעמהמ םייגמ סותימ 

םייספא ויה ־ םיניטסלפלו םידוהיל תפתושמ תיחרזא היטרקומדו תחא תימואל־וד 

הייסולכואה ןיבל ידוהיה בושייה ןיב םילודגה םירעפה ללגב ,אליממו הליחתכלמ 

לדבתמה ןייפוא ללגבו ,היצזינרדומה תמרו תוימואלה ,הפשה ,תדה תניחבמ תיניטסלפה 

.תושגנתמה תוימואלה תועונתה יתש לש 

היטרקומדל תוביוחמ התיה קיתווה בושיילו תינויצה העונתל .3 

תידוהי הנידמ תמקהל הליחתכלמ ורתח קיתווה ידוהיה בושייהו תינויצה העונתה 

תינתא היטרקומדל הנושארבו שארב ,דתיה וז תוביוחמ יכ שיגדהל יוארה ןמ .תיטרקומדו 

םידוהיה לש הקזחה היצטניירואה .ההובג תוכיאמ תיחרזא היטרקומדל אלו ,הכומנ תוכיאמ 

ישרוש תא םיסחיימה שי .יטרקומדה רטשמב וז הנומאל ףקות הנתנ יברעמה םלועל 

םינייפאמה םג .הלוגב תוידוהיה תוליהקה ונהנ הנממש הימונוטואל היטרקומדב הנומאה 

םהיפ־לעש םייטרקומדה םיסופדהו ,תימלועה תינויצה העונתה תודסומ לש םייטרקומדה 

שוביגב תובר ועייס ,יטירבה טדנמה ןוטלש תחת ימונוטואה ידוהיה בושייה להנתה 

.(1993 ,1977 ,אריפש 'י) היטרקומדל תידוהיה תוביוחמה 

םילוקישהמ תוחפ אל םיבושח היטרקומדה ןעמל ולעפש םיישעמה םימרוגה ,םרב 

תעונת לש היכמות ןיב טדנמה תפוקתב ידוהיה בושייב םיקומעה םיעסשה .םייכרעה 

ובייח ןוהה ילעבל םילעופה ןיבו םייתדל םינוליחה ןיב ,םיטסינויזיוורה ןיבל הדובעה 

.(1977 ,קסילו ץיבורוה) םיכוסכסהו תוקולחמה לוהינל ןונגנמכ היטרקומדב שומיש 

דורשל לכוי בושייהש הרכההו ,תיטרקומד תידוהי הנידמ לש לעה־תרטמ לע המכסהה 

.בושייב יטרקומד רטשמ תגהנהל וליבוה ,דחאתהל ליכשי םא קר תניועה תיברעה הביבסב 

תוביוחמ לע הנעשנ הנידמה םוק םע דיימ תילארשיה היטרקומדב םיברעה תללכה 

תנש ןמל בושייה ישאר לש תינשנו תרזוחה החטבהל לקשמ םג היה .היטרקומדל םידוהיה 

תויטרקומד תויוכז קינעהל ,ץראה תקולח לש תורשפאה הנושארל התלעוהשכ ,1937 

תוחרזא וקנעויש שרופמב העבק 1947 תנשמ ם"ואה לש הקולחה תטלחה .יברעה טועימל 

לארשי תלבק לש הינתהה םג .ומקויש תונידמה יתשמ תחא לכב םיטועימל חרזא תויוכזו 

תא ךא .בושח דיקפת האלימ יברעה טועימל האלמ תוחרזא תתל השירדב ם"ואב הרבחכ 

םיברעהש הדבועה קפס אלל העירכה הייסולכואה לכל (תינתא) היטרקומד תבוטל ףכה 

24.הטילש־רבו ןטק טועימ ללכל המחלמה ךלהמב וקמטצה 

ךוסכסה לש םיחנומב ילארשיה יטילופה רטשמה תורצוויה תא ריבסמ (1999) גרבנירג 24 

היטרקומד לש לופכה ןבומב) "תניימודמ היטרקומד" רטשמה תא הנכמ אוה .יברעה-ידוהיה 

.ילאינולוקה בצמל תיתימא היטרקומד לש התוחתפתה־יא תא סחיימו (תבזוכו תישחומ־אל 

:תונורקע השולש לע תתתשומה הרבח ןנוכל .דתיה םיידוהיה םיבשייתמה לש היגטרטסאה 

םזינוחטב ,שואל־תמדאל הכפהנש עקרק לע תירפכ תיביטרפואוק תובשייתה) םזיביטקלוק 

תא וענמש תונורקעה ויה הלא .*םיירזגמו םיידמעמ םיסרטניא שוטשט» תימואל תודחאו (םזירטילימ) 
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תוביציל םיאנת 

.םינווגמו םיבר םניה לארשיב תינתאה היטרקומדה לש התוביציל םימרותה םיאנתה 

:םהיניבמ םיטלובה ואבוי ןלהל 

קצומ ירפסמ בור םיווהמ לארשיב םידוהיה .1 
םידוהיל רשפאמ העבצהה תוכז ילעבמ 89"/0־ו הייסולכואהמ 840/0 לש ידוהיה בורה 

םג רמשיהל יופצ הז בור .הנידמב םתטילש תא דבאל ילב היטרקומדב םיברעה תא לולכל 

25.םיברעה לש רתוי לודגה יעבטה יובירה תא זזקתש היילע ץראל םורזת דוע לכ ,דיתעב 

לארשי ויפלש ינויצ סוזנסנוקמ םיעבונ הז עירכמ בור לע רומשל םיצמאמה ,וזמ הרתי 

96.40/»ורמא 1995 רקסב ,לשמל .תאזכ ראשיהל הכירצו תיטרקומדו תידוהי הנידמ הניה 

.ידוהי בור לע רומשל הכירצ לארשיש םידוהיהמ 

לש התויכשמהלו התחימצל יתוהמ ומויקש ידוהיה בורה רצונ דציכ הלאשה תלאשנ 

םירשעה האמה תישארב ץראב השדחה תידוהיה תובשייתהה .לארשיב תינתא היטרקומד 

הרבחהמ קתנתהלו "תדרפנ תידוהי הרבח" םיקהל תיגטרטסאו תיגולואידיא הערכה התשע 

תגשה .לודג ידוהי בור אוה תינוביר תידוהי הרבח לש יתוהמ ביכרמ .תיניטסלפה תיברעה 

ריעצה רמושה תוברל ,בושייב םיינויצה םימרזה לכ לש יזכרמ ימואל דעי .רתיה ידוהי בור 

קר וגרח וז תיללכ המכסהמ .תידוהי הטילשו ידוהי בור םע ךא תימואל־ וד הנידמב לגדש 

.(1985 ,ינרוג) תיטסינומוקה הגלפמהו "םולש תירב" תוינויצ־אלה תועונתה 

םה יטירבה טדנמה תישארב .בור תגשהלו םרפסמ תלדגהל יבקע ןפואב ורתח םידוהיה 

תנשב המחלמה ףוס לש הנידמה תולובגב .שילשכ ־ ופוסבו ,הייסולכואהמ תירישעכ וויה 

בורק 2000 תנשב םיווהמ ויהש ,םיברע ףלא תואמ עשתכ אצמיהל םירומא ויה 1949 

החירב לש בולישמ האצותכ ללוחתה הז יוניש .ןוילימל בורק םוקמב שפנ ןוילימ העבראל 

לש הבוריסו ינומה שוריג ,הסונמה תריצע־יאב יברע לדחמ ,ןיטסלפ ייברע לש תינומה 

לודג הדימ־הנקב תוחפשמ דוחיא וליפא וא םייברעה םיטילפה לש הביש רשפאל לארשי 

ורתונש םיברעה ףלא םישישו האמ לע ופסונ הנידמל ןושארה רושעב .(1991 ,סירומ) 

יפל לארשיל חטשה םע וחפוסש ,שלושמה ייברע ףלא םישולש דוע 1948 תנשב ץראב 

תמצמוצמ תרגסמב הילא ובש וא ץראל וננתסהש םיברע יפלא המכ דועו ,סודור םכסה 

םידוהיה תא יברעה-ילארשיה ךוסכסה ךפה שממ ןמז ותואב .תוחפשמ דוחיא לש רתויב 

המירזה האושה .ץראל תולעל םתוא ףחדו ,וטקפ־הד םיטילפלו הבורע ינבל ברע תוצראב 

התיה איהש יפ־לע־ףא ,היטרקומדל םויק ןיא הידעלבש ,תימונוטוא תיחרזא הרבח לש התחימצ 

םע תוברועמ םירעב ויחש ינוניבה דמעמהו םידבועה דמעמ ינב םידוהיה ךותמ חומצל הלוכי 

אלו ,תילמרופ רתויה לכל התיה ,לארשיב ךכ־רחאו ,בושייב היטרקומדה .תיברעה הייסולכואה 

םע ךוסכסב ולוכ ןגועמ ותויהב ידממ־דח וניה גרבנירג לש הזה רבסהה .הרבחה לש ןנוכמ ןורקיע 

.םיניטסלפה 

,35.4 - םימלסומה לש וליאו ,שפנ ףלא לכל 11.7 קר םידוהיה לש יעבטה יובירה היה 1998 תנשב 25 

םיברעה לש הדוליה רועישב הדיריה תמגמ תורמל ,תאז ;17.1 - םירצונה לשו ,23.4 - םיזורדה לש 

.(3.1 חול ,ב 1999 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי) 
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הדסימ םתחפשמ יבורקו םידוהי ינוילימ לש היילעה .הפוריאמ םיטילפ יפלא תואמ ןכ־מג 

26.קצומה ידוהיה בורה תא 

תא וכפהש (יניטסלפה ןוסאה ,"הבכנ"ה) תויגרטה תוביסנה אקווד ,ילסקודרפ ןפואב 

תוחרזא םיברעל קינעהל לארשיל ורשפאש ןה ןטק טועימל 1948 תנש ירחא םיברעה 

טועימב טולשלו ידוהי בור םייקל םתלוכיב םידוהיה וקפקפ וליא .תויטרקומד תויוכזו 

םג תכמתנ וז הנקסמ .השדחה היטרקומדב םיברעה תא לולכלמ םיענמנ ויה םה ,יברעה 

1967 תנש ירחא הזע־תעוצר תאו תיברעמה הדגה תא החפיס אל לארשיש הדבועה ידי־לע 

ידוהי בור לע רומשל ךרוצהש הדבועה ידי־לעו ,םש הלודגה תיברעה הייסולכואה לשב 

תיברעמה הדגהמ הגיסנ דעב יזכרמ ןועיטכ ינויצה לאמשה תא דימתמו זאמ שמשמ לודג 

.הזע־תעוצרמו 

לודג־אל ךא יתועמשמ ירפסמ טועימ םיווהמ לארשיב םיברעה .2 
ול שי ,אסיג דחמ .ידמל יתועמשמ וניח ,הייסולכואהמ 16"/« הווהמה ,יברעה טועימה 

בייחלו הנידמה לע םויא תווהל ויד לודג אוה :הנממ םלעתהל רשפא־יאש תיטירק הסמ 

םידוהיל רשפאל ויד לודג אוהו :ודגנ תונוטלשה דצמ לורטנו המילב תולועפ ךכ לשב 

טועימ םיווהמ םניא םיברעה ,אסיג ךדיאמ .וזכ הילפאל ףואשל ןכלו ודגנ הילפאמ חיוורהל 

יברעה טועימה .םייטרקומד םיעצמאב וב הטילשה לע השקמ היהש ,20"/0־מ רתוי לש לודג 

התושעל ויד לודג וניאו ,תרתוימל תינתאה היטרקומדה תא ךופהל ידכמ יתועמשמ 
.תירשפא־יתלבל 

היטרקומדל תוביוחמ שי םידוהיל .3 

םייגולואידיא םילוקישמ תעבונו הקומע הניה היטרקומדל םידוהיה לש םתוביוחמ 

םויק לע םידוהיה ןיב תיללכ המכסה שי .(1998 ,ןמטכוי־רעיו סרפ) םייטמגרפו 

תא םג הפיקמ וז המכסה .םיטקילפנוקו םיעסש תבורמ הרבחב ידנוויו סודומכ היטרקומדה 

רשפאמה רישכמכ לעופב התוא םילבקמ ךא היטרקומדה תא ןורקיעב םיללושש ,םידרחה 

ידרח־אלה בורה לש ותוצירע ינפמ םהילע ןגמה ,יטילופ חוכ תונבלו ןגראתהל םהל 

ךרוצה לע ףסונ .םיבר םימוחתב דסממהמ םייתועמשמ םירותיו גישהל םהל רשפאמהו 

שומישהו ברעמב תולתה םג ,תידוהיה הרבחב םיימינפה םיטקילפנוקה תא תסוול ינויחה 

.היטרקומדה בוצייל םילעופ תויברעמה תונידמה ןודעומב רבח סיטרככ היטרקומדב 

,הכומנ תוכיאמ תינתא היטרקומד .דניה הל םיביוחמ םידוהיהש היטרקומדה ,רומאכ 

היטרקומדה לש תחפומה םגדל תוביוחמה םלוא :ההובג תוכיאמ תיחרזא היטרקומד אלו 

הברהב הנטק הניאש הדימב היטרקומדל ידוהיה רוביצה לש הכישמב תאטבתמו הקזח ,דניה 

רקסב םידוהיה ושקבתה רשאכ .הנידמה לש ינויצ,היידוהיה הייפואל הלגמ אוהש הכישמהמ 

,תידוהי־אל תיטרקומד הנידמב תויחל ורחב 41.90/» ,תויורשפא יתש ןיב רוחבל 1995 

ףא ךא ,1948 ירחא ץראב הרתונש תיברעה הייסולכואה לולידל וא רפסנרטל תונורתפ הנחב לארשי 26 

םיישעמ־אלה תונויערהו תויממוקה־תמחלמב שוריגה ,םרב .(Masalha, 1997) שמומ םהמ דחא אל 

תורגתהלמ םעיתרהש ,רפסנרט ינפמ ישממ דחפ לארשי ייברעב ורידחה רפסנרט רבדב תונוטלשה לש 

.היתחת רותחלמו הנידמב 
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ןה םידוהיה לש הלודגה הכישמה .תיטרקומד־ אל תידוהי הנידמ ופידעהש 58.10/» תמועל 

הבחרה םתוגלפתהב בטיה תפקתשמ הנידמה לש ינויצה־ידוהיה יפואל ןהו היטרקומדל 

ורמא 21.90/» :םהיניב תושגנתה לש הרקמב הלא תונורקע ינש ןיב רוחבל ושקבתהשכ 

ופידעיש ורמא 23.80/«,הנידמה לש ינויוושה־יטרקומדה הייפוא תא ופידעיש םיחוטב םהש 

הייפוא תא ופידעיש ורמא 24.6"/»,ךכב םיחוטב םניא ךא ינויוושה־יטרקומדה הייפוא תא 

הייפוא תא ופידעיש םיחוטב םהש ורמא 29.70/0־ו ,ךכב םיחוטב םניא ךא ינויצה־ידוהיה 

.ינויצה־ידוהיה 

הדילי הייסולכואכ םמצע תא םיספות םידוהיה .4 

םבורו םירגהמ ינב וא םירגהמ םניה ץראב םידוהיה לכ טעמכ םויכ םגש יפ־לע־ףא 

ךילהתמ האצותכ תימצעה םתסיפת התנתשה ,הרירב תילב וא םיטילפכ ץראל ועיגה 

םנוצרמ םיבשה םילועכ םמצע תא םיאור םה .םתיילע רחאל ורבעש זרוזמ ינויצ תורבח 

1995 רקסב .םמצע תא םיספות לארשיב םידוהיה ךכו תסרוג תונויצה ךכ .םתדלומ ץראל 

לש םתדלומ הניה לארשיש ורמא 72.10/« ,םינויצכ םידוהיהמ 90.50/» םמצע תא ורידגה 

קרו ,(םיברעהו םידוהיה לש תפתושמ תדלומ איהש ובשח 27.9"/» קרו) דבלב םידוהיה 

ובשח 28.9"/0־ו ,אוהש יפכ וריאשהל שיש ורבס 68.10/0) תובשה קוח לוטיב דעב ויה 3.0"/» 

.(םימיוסמ םיאנתב וריאשהל שיש 

תויוכז תעיבתב םישוחנ תויהלו ץראב םישרשומ שוחל םידוהיה תא הליבומ וז הסיפת 

תושענ ןה ,ץראל־ץוח ידילי רוד ברקב תודמלנ ןניה הלא תושוחתש דועב .הילע תוידעלב 

.תידוהיה הייסולכואהמ 60"/0־מ רתוי םויכ םיווהמה ,ץראה ידילי ברקב "תויעבט" 

המוא לש העדותה תא םיקזחמ םידוהיה לש ימינפה עונכשהו תינויצה היגולואידיאה 

תוחנ דמעמ ןתינ הבש ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ םייקל הל עיגמש תידוהי תינתא 
.םידוהי־אלל 

תכמותו הלודג הצופת שי םידוהיל .5 

םיקוקז םה ,התדלומל הבשש הצופת םביה ,םטבמ־תדוקנמ ,ץראב םידוהיהש ןוויכמ 

60"/0־מ רתוי םיווהמה ,םידוהי ןוילימ העשתכ .ץראב םסבתהל ידכ וז הצופת לש הכימתל 

תיטילופ הלודש ,היילעל רגאמ לארשי יבגל םיווהמו הרוזפב םייח םדוע ,ידוהיה םעהמ 

ןיירושמ סרטניא שי ,םהל הקוקזה ,הנידמל .(תומורתו תועקשה ,תוריית) הסנכה רוקמו 

דוע לכ .הצופתה ןיבל הניב רשקה תרימשל יעצמאכ תינתא היטרקומד םייקל ךישמהל 

הסיפתה לע רומשל הנידמל ינויח ,התוא הכירצ הנידמה דוע לכו ,הלודג תראשנ הצופתה 

הילא םיכייתשמה הלאשו ץראה לע תידעלב תולעב הל שיש ,תידוהי תינתא המוא לש 

.הנידמה םעטמ ףדעומ דמעמב םיכוז 

תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש םייקה םגדה ןכש ,ההז סרטניא שי תוצופתה ידוהיל 

דקומ לאכ הילא םחייתהל םהל רשפאמ ,הנידמה לע הקזח םהל ןתונ אוה .םמיע ביטימ 

תידוהי הנידמ .תוללובתהה תמילבל םרותו תידוהי תוהז לע רומשל םהל עייסמ ,תוהדזה 

הרוזפה ידוהי הלא תוביסמ .הקוצמב ידוהי לכל חוטב טלקמ הניה הב םייק תובשה קוחש 

ודגנתיש יפ־לע־ףא (תיטרקומדו תידוהי) תינתא היטרקומד תויהל ךישמת לארשיש םיצור 

םידוהיה םג ,לארשיב םידוהיל המודב ,הז םע .םבשומ תוצראב הזכ רטשמל ףקותב 

םה .יטרקומדה הייפוא ןיבל הנידמה לש ידוהיה הייפוא ןיב הריתס םיאור םניא תוצופתב 

.ברעמב םירואנה םירטשמה ומכ תילרביל היטרקומדכ התוא םיאור 
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לארשיב תינתאה היטרקומדה דגנ תלעופ הניא תיניטסלפה תושרה .6 

הרומאש ,לארשיב םיברעה לש "תינוציח תדלומ" תיניטסלפה תושרב תוארל ןתינ 

םלועהו ף"שא ףאו ,תיניטסלפה תושרה ךא .לארשי לומ לא םהלש םיסרטניאה לע ןגהל 

הלאש הניה יברעה טועימה תייגוס היפלש תילארשיה תוינידמה תא םילבקמ ,יברעה 

סייגל םילוכי לארשי ייברע םא בר קפס .(1996 ,עלס) הב דצ םה ןיאש לארשי לש תימינפ 

.הנידמה לש ינויצ,היידוהיה הייפוא לוטיבל קבאמל ברע תונידמ תא וא יניטסלפה םעה תא 

הנידמכ לארשי לש הייפוא אשונב םויכ םיברועמ םניא תיניטסלפה תושרהו ף"שא 

םישרוד םה ןיאו לארשיב םיברעה דמעמ יבגל הדמע םיטקונ םה ןיא .תיטרקומדו תידוהי 

תולאש םילעמ םניא םה לארשי םע םהלש ןתמו־אשמב .םהיפלכ לארשי לש תוינידמ יוניש 

ייברעש אוה דחא סרטניא :לופכ סרטניא שי תיניטסלפה תושרל .יברעה טועימל תועגונה 

דגנ הסרתהש םושמ ,רטשמל תודגנתה תולועפמו הסיסתמ וענמייו טקשב ובשי לארשי 

תא חישקהלו םידוהיה לש ןוחטיבה־יא תאו םויאה תשוחת תא לידגהל הלולע לארשי 

הלודש ושמשי לארשי ייברעש אוה ףסונה סרטניאה :עבקה־רדסה לע ןתמו־אשמב םתדמע 

רתוי חונ וניהש ,לאמשה הנחמב תוריחבב הכימת ידי־לע יניטסלפה םעה ןעמל תיטילופ 

.םיניטסלפה ןעמל םיצחל תלעפה ידי־לעו ,םיניטסלפל 

לש דיקפת אלמל השדחה הנידמה תא בייחי תיאמצע תיניטסלפ הנידמל רבעמה 

קלח לעכ םהילע ןגהלו םהיניינעב לפטל ,רמולכ ,לארשי ייברעל סחיב "תינוציח תדלומ" 

ןתמל םיאנתה ועבקיי שבוגתש תללוכה תוינידמה תרגסמב .יניטסלפה םעהמ דרפנ־יתלב 

ירשקו יניטסלפ ךוניח םהל ועצוי ,תאז ושקביש לארשימ םיברעל תיניטסלפ תוחרזא 

שי ,םרב .םהיתויוכז רוציבל לארשי לע םיצחל ולעפויו םהמ תויפיצה ורהבוי ,תוברת 

אל איהש םושמ לארשי לש ידוהיה הייפוא לוטיבל לעפת אל ןיטסלפ הנידמהש חינהל 

תא הנממ לולשי הלש ינתאה הייפואש םושמו תאז תושעל תכמסומ המצע תא הארת 

.ךכל היצמיטיגלה 

לארשיב תינתא היטרקומדב תכמות תימואלניבה הייליהקה .7 

לשב תרוקיב הילע תחתמנ ןיאו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ םלועב תרכומ לארשי 

יחטשב יניטסלפה םעה תויוכזל םיסחייתמ לארשי לע םילעפומה םיצחלהו םייוניגה .ךכ 

.יברעה טועימל אלו קוריה וקה םוחתבש לארשיל אל ךא ,הזע־תעוצרו תיברעמה הדגה 

תנשמ רופלב תרהצהב :הנשנו רזוח רושיא הלביק לארשי לש דחוימה הייפואב הרכהה 

טדנמה בתכב ,לארשי־ץראב םידוהיל ימואל תיב תונבל הינטירב הבייחתה הבש ,1917 

לע םידוהיה לש תוימואלה תויוכזה ורכוה ובש ,1922 תנשמ םימואלה־רבח םעטמ יטירבה 

יתש םיקהל הארקש ,1947 תנשמ תודחואמה תומואה לש הקולחה תטלחהבו ,ץראה 

לארשיש ,1948 תנש ןמל ם"ואה תוטלחה לכ םג .תיברע תחאו תידוהי תחא - תונידמ 

הרכהל הריתסב תודמוע ןניא ,םיניטסלפה תויוכז תא דבכלו םיחטשמ תגסל ןהב תארקנ 

ם"ואה תטלחה ,לשמל .םהלשמ תיטרקומד תידוהי הנידמל םידוהיה תוכזב וז תימואלניב 

תוינידמל הסחייתה ,תונעזג לש הרוצכ תונויצה תא הנגמש ,1975 רבמבונב 10־ב 

יפלכ הנידמה לש הסחיל אלו ,הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב לארשי לש יוכידהו שוביכה 

.ולסוא ימכסה רחאל וז הטלחה לוטיב ידי־לע ןתינ ךכל ףסונ רושיא .םייברעה היחרזא 

היטרקומד אלו ,רבד לכל תיברעמ היטרקומד לארשיב תואור ברעמה תונידמ ,ןכ לע רתי 
.היינש הגרדמ תינתא 
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609 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000 - ס''שת 

לש ודמעמ תייאר אוה לארשיב רטשמה יפואב וז תימואלניב הכימת לש םילשמה ןפה 

ןיא תימואלניבה הייליהקלש ,לארשי לש תימינפ היעבכ וא יתייעב־יתלבכ יברעה טועימה 

,תומילאו יוכיד יעצמא םדגנ םיליעפמ ןיאו היטרקומדב םיללכנ םיברעהש תויה .הב ןיינע 

.תומצעמהו ם"ואה תניחבמ "רדוסמ" טועימל םיבשחנ םה 

תא םאנבל םיסנמ לארשי ייברע ,הנידמב םבצמ רופישל םקבאמ תרבגה תרגסמב 

םימייאמ םה ,םהלש תותומעהו תועונתה ,תוגלפמה תועצמאב .םהיתונלבוק תאו םהיתויעב 

,ץראל־ץוחב םייתלשממ־אל םינוגראל ,ם"ואה תודסומל ,לעופב םינופ םגו ,תונפל 

תונידמלו (לארשי םע םולש ימכסה לע תומותחה ,ןדרילו םירצמל דחוימב) ברע תונידמל 

תויואר תויברע תותומע יתש .לארשי־תנידמ דצמ הילפה ינפמ הנגה תשקבב ברעמה 

טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה ־ הלאדע" :תימואלניבה ןתוליעפ חכונל דחוימ ןויצל 

לש תויטילופהו תויחרזאה תויוכזל ם"ואה תדעוול 1998 תנשב השיגה "לארשיב יברעה 

State of Israel,) לארשי תלשממ לש ימשרה ח"ודל (Adaiah, 1998)ידגנ ח"וד םיטועימ 

Arab) הלשמ יתרוקיב ח"וד השיגה "םדאה תויוכזל תיברעה הדוגאה"ו ;(1998 
 1998 ,Association of Human Rights) תויתרבחה ,תוילכלכה תויוכזל ם"ואה תדעוול

תוברעתה ,םרב .(State of Israel, 1997)ימשרה ח"ודה דגנכ םיטועימ לש תויתוברתהו 

יוניג לש הרוצב ,ללכ־ךרדב תיתדוקנ ,דניה יברעה טועימה תבוטל הלא םירז םיפוג 

ינש תובקעב ם"ואה תדעו לש היתוטלחה ,לשמל) םנוקיתל האירקו םימיוסמ םיתוויע 

Arab Association of Human Rights, 1998, :םוסרפב תואבומה ,םינורחאה תוח"ודה 

 122-130 .pp), הנידמה לש ידוהיה הייפואל תוסחייתה אלל ךא.

םימרות םדועשו ,לארשיב תינתאה היטרקומדה תא ורציש םיאנתה ןכ םא הלא 
שי םהיניב .הז בצמ רוערעל םילעופה םידחא םימרוג שי םתמועל .הבוציילו הסוסיבל 

,ץראה לע תולעב תשוחת םע םידילי לש טועימ םניח לארשי ייברעש הדבועה תא ריכזהל 

אוה רחא םרוג .ץראה לע םידוהיה לש תוידעלבה תעיבת םע םילשהל םהל השק ןכלו 

לוציפ .ידוהיה בורה דגנכ הצובקכ דמוע יברעה טועימה ובש ינתא־וד עסש לש בצמה 

טעמ־אל ךכרתה הז בצמ .טועימה דצמ תומיע וליפאו המלשה־יא דדועמ הזכ ימוטוכיד 

,םיזורד לש יתועמשמ דוחיי הרציש ,יברעה טועימה לש ימינפ לוציפ לש תוינידמה ידי־לע 

תינתאה היטרקומדהש רובס (1993) לאחתפי .םירצונ לש םג תמיוסמ הדימבו םיוודב לש 

ינפמ ,ונייהד ,הלא םימרוג ינש ללגב ןמז ךרואל הביצי תויהל הלוכי הניא לארשיב 

.ינתא־בר אלו ,ינתא־וד וניה עסשהש םושמו ,םירגהמ אלו ,תדלומ־טועימ םניה םיברעהש 

םימרוגה תרושל ןפואו םינפ םושב םילוקש םניא הלא םימרוג ינש יכ שיגדהל שי ,הז םע 

.ליעל וטרופש םיבציימה 

יטרדנטסה הנשמה־םגדל השקומה הנשמה־םגדמ רבעמה 

־םגדל תכייתשמ הנידמל םייתשו םישימחה הנשב תילארשיה תינתאה היטרקומדה 

םינייפאמה תא םאותה הנשמ־םגד והז .רפושמה וא השקומה אלו ,יטרדנטסה הנשמה 

היטרקומדה רשאכ ,רבעה תמועל יתועמשמ יוניש הווהמ םויכ בצמה ,םרב .ליעל ונייוצש 

הרבע םינש לבוימ רתוי ךלהמב .השקומה הנשמה־ םגדמ התיה ץראב הררשש תינתאה 

הנשמה־םגדל השקומה הנשמה־םגדמ שממ לש ךרד תרבכ תילארשיה היטרקומדה 
.יטרדנטסה 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 610 

עצמא ןמל לארשיב ללוחתמה היצזיטרקומד לש רתוי ףיקמ יונישמ קלח וניה הז רבעמ 

ויוטיב תא אצמש רבד ,םינשה ךלהמב רתוי תיטרקומד התשענ לארשי .םישישה תונש 

יפוליח אלל תחא תיטננימוד הגלפמ לש תכרעממ הרבע הקיטילופה :םיבר םימוחתב 

ינונגנמ וטלש םהבש םינמזה ופלח ;םיפוכת ןוטלש יפוליח םע תישוג־וד תכרעמל ןוטלש 

םינווגמ ,םיבר ושענ תרושקתה יעצמא ;םיגיהנמ ונימו םירחובה להקב תוגלפמה 

םוחתל ץוחמ םניא רבכ ןוחטיבה תוחוכו ,םפקותמ ודביא ןוחטיב ילוקיש ;רתוי םייתרוקיבו 

ןפואב ברעתמו טיפשכ ןיינע לכ טעמכ האור ןוילעה טפשמה־תיב ;תירוביצה תרוקיבה 

שפוח :דוסי־קוח"ב שומיש תועצמאב ,ןוטלשה לש וביל־תורירש דגנכ טרפה תבוטל ליעפ 

דיספה זכרמה ;תיתקוח הכפהמל דוסי־ינבאכ "ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוח"בו "קוסיעה 

ןוויכב המינפ וצרפ הירפירפה תוצובק - םיקוחר םיילוש הניא בוש הירפירפהו ,ותליה תא 

התוכיא תא הרפיש תילארשיה היטרקומדה .םיוסמ גוצייב וכזו האחמ ועימשה ,זכרמה 
.םינשה תצורמב 

לארשי .היצזילבולגה ךילהתל תודוה םינומשה תונשב ץאוה היצזיטרקומדה ךילהת 

,טפשמב ,עדמב ,תוברתב ,תונמואב ,תרושקתב ,הלכלכב יברעמה םלועל הרבחתהו הכלה 

תא ושע לודגה םלועל הפישחהו םייחה תמרב תדמתמה היילעה .טרופסבו תורייתב 

יכרוצו חרזאה תויוכז .רתוי ינתנהנלו רתוי ינכרצל ,רתוי יטסילאודיווידניאל ילארשיה 

.תירוביצה תוינידמבו ילארשיה חרזאה לצא רתוי תובר תובישחבו בל־תמושתב וכז טרפה 

.ותחפ ,אבצב תרשל היצוויטומה הז ללכבו ,ונעמל בירקהלו ללכה תא תרשל תונוכנה 

קלחב ינוציקה ןימיה תחימצו ןימיה תיילע ,תדה תוקזחתה תורמל השחרתה וז היצזילרביל 

שוגל המצוע םנמוא הנתנ הנימי וז הייטנ .םימיה־תשש תמחלמ ןמל ידוהיה רוביצה ןמ 

היצזילבולגה ,היצזילרבילה ,ןוליחה יכילהת תא הטאה קר איה ךא ,ינמואלהו ינמיה 

.םתוא הרצע אלו ,היצזיטרקומדהו 

תודוסיה תא וקזיחו םיינתאה םיביכרמה תא וככיר תילארשיה הרבחב הלא תורומת 

םיברעה לש תפחוסה הרדההו הנידמה לע תוידעלבה תסיפת .היטרקומדב םייחרזאה 

םהינפל חותפל ,ץראה לע םיברעה תויוכזב ריכהל םידוהיה לש תמיוסמ תונוכנב ופלחתה 

והז .םהיכרוצל תונעיהלו םהיתוקוצמב בשחתהל ,םתאחמל ןיזאהל ,הנידמה תודסומ תא 

־םיידוהי תוחפו) רתוי םייברעמ םישענ םידוהיה רשאכ .יתועמשמ ךא ,ןטק רופיש 

ןיבל םניב םילדבהה ,הנידמה לש םיינויצ־טיידוהי םיטקיורפל תוחפ םיסיוגמו (םיילארשי 

.םימצמטצמ םיברעה 

תוישיאה תויוכזה לע הנגהב םיוסמ רופיש איה הזה בחרה יונישה לש תוכלשהה תחא 

יאבצה לשממה לוטיב תובקעב הגשוה הבטהה .םייברעה םיחרזאה לש תויצוביקהו 

תויוכזהמ תובר .הז לוטיב תובקעב הגהנוהש םוריח תעשל תונקתב היצזילרבילהו 

םינשה ןיב ,לשמל .רתוי בוט זאמ תורמשנ םיברעה לש תויטילופהו תויחרזאה 

1981 תנשמ ךא ,קוחל ץוחמ לא םינושה הילוגלגב דרא־לא תעונת האצוה 1965-1959 

העונתה לש תיטילופה תוליעפה תא רוסאל ידכ םוריחה יקוחב שומיש השענ אל ךליאו 

לשו רפכה ינב תעונת לש ,(תימואלה תיטרקומדה העונתה) ד"לב לש ,םולשל תמדקתמה 

תונוטלשה לש םטבמ־תדוקנמ םייאמ םזילקידרב ןה םג ונייפאתהש ,תימלסיאה העונתה 
.ידוהיה רוביצה לשו 

ןויוושל ץרמנ קבאמ לש החיתפבו םיברע לש תויונגראתהב שומימ ללכל עיגה יונישה 

אל םה םישישהו םישימחה תונשב .םיברעה תדמעב הלודג הרומת הלח וז הניחבמ .םולשלו 
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וא םיילרביל םיגוח ידיב םנעמל קבאמה תא וריאשה אלא ,תיטילופ הניחבמ ךכ־לכ ולעפ 

קבאמה תא ולטנ ,ונגראתה םה םיעבשה תונש עצמא ןמל ךא ,ידוהיה רזגמב םיינויציזופוא 

תופיקת תוירטנמלרפ תורוצ שבל יברעה קבאמה 27.הבר המצועב ותוא ולהינו םמצע לע 

תוצרמנ תוירטנמלרפ־ץוח תורוצ תועצמאבו תויולת־יתלב תויברע תוגלפמ תועצמאב 

לביק יטילופה םזיביטקאה .תויללכ תותיבשו תויקלח תותיבש ,תוינומה תונגפה ןוגכ 

1990-1989 םינשבו 1970-1968 םינשב רשאכ ,לשמל ,תיקוח־יתלב הרוצ םג םיתיעל 
.יניטסלפה רורטב םייברע םיחרזא לש תיתועמשמ תוברועמ התיה 

ייברע דצמ הנידמה לע םויאה תרמוח תא םידוהיה תסיפתב הדירי התוולתה יונישל 

הנכס םיווהמ םניא םיילארשיה םיברעהש הארה תונוטלשה לש ךשוממה םנויסנ .לארשי 

הריבגהו בחרה ידוהיה רוביצל םג הלחלח הסיפתב וז הרומת .תידיימ וא הבורק ,הלודג 

רתוי יביטקלסל ךפהנו םצמטצה םיברעה לע חוקיפה .םייברעה םיחרזאב ונומא תא 

תשר תא שורפל ךרוצה םצעמ םג הבייחתה הלקהה .יאבצה לשממה לוטיבמ האצותכ 

בל־תמושתו תוחוכ ריבעהלו םימיה־תשש תמחלמב ושבכנש םיחטשב ב"בשה לש ןיעידומה 

ךורכו רתוי םכחותמו יומס םג השענ חוקיפה .קוריה וקל רבעמש הייסולכואה לא םינפבמ 
.תודרטהבו תודבכהב תוחפ 

וכרענש האוושה־ינב םירקסב ידוהיה רוביצה תדמעב םג םיפקתשמ הלא םייוניש 

לע העיבצמ 1995 רקסל 1980 רקס ןיב האוושה .1995־ו 1988 ,1985 ,1980 םינשב 

ייברעב םידוהיה לש ןומאה־יא תדימב ןמז ךרואל תיתועמשמ הדירי לש תיבקע המגמ 

דרי לארשיב םיברעה בורל ןימאהל רשפא־יאש םירמואש םידוהיה רועיש :לארשי 

םיברעה יפלכ הקזח די לש תוינידמב תוגייתסה אלל םיכמותה רועיש ;54.30/0־ל 65.90/0־מ 

דרי לארשי ייברע לע חוקיפה תא ריבגהל שיש םירובסה רועיש ;29.70/0־ל 46.50/0־מ דרי 

לע תוינוחטב תולבגה תלטה תוגייתסה אלל םיקידצמה רועישו ;53.19'0־ל 65.40/0־מ 

.49.00/0־ל 67.7"/0־מ דרי ךשמנ יברעה-ילארשיה ךוסכסה דוע לכ םיברעה 

תוליעפ בקע תונוטלשה לש הדרטהמ וא הסנרפב העיגפמ ולבסש םיברעה רועיש 

1985 םינשה ןיב טעמכ עובק םנמוא רתונ לארשי ייברע לש םדמעמ רופיש ןעמל תיטילופ 

וז הפוקתב הלח העיגפ ינפמ םיברעה לש םהיתוששחב ךא ;10"/0־כ לע דמעו 1995־ל 

לעו םיברעב יסיסב ןומא־יא לע םידיעמ הלאה םירפסמה לכ .22.10/0־ל 31.50/0־מ הדירי 

.תתחופו תכלוה הדימב ךא ,םהילע חוקיפ 

גוויסמ לבקל ןתינ לארשי ייברע יפלכ ידוהיה רוביצה תדמעב רופישה לש יללכ דדמ 

ורזחש תולאש לש הרדס לע ססובש גוויס ,םהלש תיללכה היצטניירואה יפ־לע םידוהיה 

םיסופיטה לקשמב היילע לש הרורב המגמ האצמנ .1995-1980 םינשה ןיב ולאשנו 

רועיש הלע וז הפוקתב .םיינלבוס־יתלבה םיסופיטה לקשמב הדיריו םיילרבילה 
וליאו ;43.00/0־ל 33.5"/0־מ הלע "םיישעמה" רועישו ,14.2^0־ל 7.70/»־מ "םירשפתמה" 

.13.40/0־ל 22.20/0־מ דרי "םילדבתמה" רועישו ,29.40/0־ל 36.70/0־מ דרי "םישקונה" רועיש 

לש תונלבוסהו הלבקה רועישב ןמז ךרואל תיתועמשמ היילע םיפקשמה םירפסמ הלא 
.םייברעה םיחרזאה יפלכ םידוהיה 

"תודגנתה" לש היגטרטסא וטקנ לארשי ייברע היפלש תיפולח הסיפת גיצמ (1997) ידעס 27 

ללגב יתוברתה םוחתל רקיעב ומצמטצה הייוטיב ךא ,הנידמה המק זאמ םינשה לכב תונוטלשל 

.תיטילופה םתשלוח 
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דיתעל םישיחרת 

הארנה דיתעב תונתשהל יושע םידוהי-םיברע יסחיב םייקה בצמה םינפוא וליאב 

םישיחרתה םהמ ?רפתשת וא ערות ,סורקת לארשיב תינתאה היטרקומדה םאה ?ןיעל 

תויופצה תויוחתפתהה יבגל דוסיה־תוחנה תא טרפל בייחמ הלא תולאשב ןויד ?דיתעל 

.(Smooha, 1998) תואבה םינשה הרשע־שמח דע רשע ךלהמב הבחרה תילארשיה הרבחב 

:ןה הלא תוחנה 

.ברע תונידמ םע ביצי םולש גשוי . 1 

.הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תדרפנ תיאמצע תיניטסלפ הנידמ םוקת .2 

ופרחוי) לארשי יבגל הביצי־אלו החוטב־אל הביבס תויהל ףיסוי ןוכיתה חרזמה .3 

םייקל לארשי תא חירכיש רבד ,ןהיניבו רוזיאב תונידמה ךותב תויעבהו םיכוסכסה 

.(הביבס השענב ברעתהלו הלודג תינוחטב המצוע 

.לארשיב הייסולכואהמ 200/0 לע הלוע וניאש טועימ וראשיי םייברעה םיחרזאה .4 

.החוור־תנידמ תויהל ךישמת לארשי .5 

םע םולשה ךכיפלו ,קזחתת וליפאו ךשמית הנידמה לש תיברעמה היצטניירואה .6 
לארשי לש תיתוברתו תילכלכ ,תיטילופ תובלתשה ידיל איבי אל יברעה םלועה 

.בחרמב 

היצזילאודיווידניאהו היצזילטיפקה ,היצזילרבילה ,היצזילבולגה יכילהת ומצעתי .7 
.תילארשיה הרבחב 

.וקימעי ץראב יתדעה עסשהו ידמעמה עסשה .8 

.תוברת־תמחלמ ץורפתו ינוליחה-יתדה עסשה לש תיניצר הפרחה לוחת .9 

"ילילשה" שיחרתה .םייפולח םישיחרת יגש טטרשל ןתינ הלא תוחנה סיסב לע 

תיטרדנטס תינתא היטרקומדמ הערה לש הרוצ שבלתש הגיסנ לע עיבצמ 
םייברע םיצחל ףרח םייקה הנשמה־מגד לש ןועביק וא ,תחשקומ תינתא היטרקומדל 

לש הייפוא לע ידוהיה בורל יברעה טועימה ןיב תומיע עלגתי הז שיחרת יפל .ורופישל 

םיוסמ קזנ בסיו םידוהיב המ־תדימב עגפי ,םיברעל בר לבס םורגיש תומיע ,הנידמה 

םיילאירוטירט םירותיו תיישע ירחאש םושמ הז ןוויכב ליבוהל לוכי םולשה .הנידמל 

־ידוהיה הייפוא תא קזחל םידוהיה וצרי ,רוזיאה תועפשהל לארשי תוחתפיהו םיברעל 

רישכמכ ,תוללובתה ינפמ ןגמכ ,חטשה תוקמטצה לע יוציפכ הנידמה לש ינויצה 

תוצופתה ידוהי תכישמל יעצמאכו הנידמה םע םיידוהיה םיבשותה לש רשקה קודיהל 
.הילא 

.הנידמל סחיב םהלש רוכינה תשוחת לדגתו םיברעה דגנ הילפהה ףירחת ךכ בקע 
.תוכומנה תובכשל םבורב םיכייתשמה ,םיברעב דחוימב עגפת ידמעמה עסשה תובחרתה 

קיזיש רבד ,םילוז םירז םידבוע אובייו םיילארשי םילעפמ אוציי ידיל איבת היצזילבולגה 

ובזכאתי לארשי ייברע .םייברעה םיחרזאהמ בכרומ ונממ לודג קלחש ,םידבועה דמעמל 

לש לוזלזה תא קיספי אלש ,הנידמה לש תיברעמה היצטניירואה תא קזחיש םולשמ תושק 

רחאל .בחרמב רז עטנכ לארשי תא ריתוישו ,םייברעה םימעבו תיברעה תוברתב םידוהיה 

לצפל ךרוצ דוע היהי אלש םושמ ןויוושל םקבאמ תא םיברעה ומילסי םולשה ןדיעל רבעמה 

לוטיבל הריתחל חרכהב שולגי יברעה קבאמה .ןויוושהו םולשה ידעי ןיב קבאמה תא 
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םידוהיה דצמ תורפחתהב לקתיהל הלולע ותפרחהו ,הנידמה לש ינויצה־ידוהיה הייפוא 

28.םיברע-םידוהי יסחיב רבשמלו תומיעל ליבוהלו 

יוניש ידיל הגרדהב איבתש םייקלח םירופיש לש תורבטצה אוה "יבויחה" שיחרתה 

וז תיזחתל סיסבה .תרפושמ תינתא היטרקומדל תמייקה תיטרדנטסה תינתאה היטרקומדה 

היטרקומדל תחשקומ תינתא היטרקומדמ רבכ שחרתהש םודיקה לש ירוטסיהה ןויסינה אוה 

ךילהתה לש יעבט ךשמה רבדב החנהה לע אופיא תכמתסמ תיזחתה .תיטרדנטס תינתא 

.םולשה ןדיעל רבעמה ידי־לע שחוי הז ךילהתש יפצה לעו ,אליממ רבכ הרקש ירוטסיהה 

תרבחל המחול תרבחמ ,קויד רתיל) םולש תרבחל תילארשיה הרבחה לש רבעמה 

תשוחת קוזיח ,היצזיטרקומדה ךילהת תרבגה ידי־־לע םג הז ןוויכב םרות (המחול־יא 

.םינמאנ םיחרזאכ םיברעה לש סוטטסה תרדסהו םידוהיה לש ןוחטיבה 

ןויוושה תא ולידגי ,םיברעה תויוכז לע רתוי הבוט הנגה ונתיש תויוחתפתה ןה הלא 

.תוימיטיגלל יניטסלפה םעל םתקיז תאו תיניטסלפה םתוהז תא וכפהיו םידוהיה ןיבל םניב 

- םולשה אוב םע ורצווייש תושדחה תויונמדזההמ תלעות וקיפי לארשי ייברעמ קלח 

.יברעה םלועל לארשי ןיב ךווית ידיקפת שויאו ברע תונידמ םע תוברתו רחסמ ירשק 

תא ומצמצי הנידמה לש ינויצה־ ידוהיה הייפוא םע המלשההו היצזילארשיה ךילהת ךשמה 

ילקידר יונישל השירד ביבס תונוטלשה םע תומיע וענמיו ןויוושה תרבגהל יברעה קבאמה 

םא דחוימבו) תיניטסלפ הנידמ תמקה רחאל הפקותמ הברה דבאתש השירד ,רטשמה לש 

ןיב המכסה לש המויק .(ינתא־ימואל סיסב לע תובש קוחכ םיינתא םינייפאמ ויהי ןיטסלפל 

לש םתדמע תא ךכרמ תרפושמ תינתא היטרקומד לש הנשמה־ םגד לע םיברעו םידוהי 

התיה 1995 רקסב וקדבנש םיברעו םידוהי יסחיל תויורשפאה לכ ןיבמ .לארשי ייברע 

ומיכסה םידוהיהמ 71.50/»לש בורו םיברעהמ 65.9»/»לש בור :דבלב וז תורשפא לע המכסה 

ונהיי םיילארשיה םיברעהו תינויצ־תידוהי הנידמ תויהל ךישמת לארשי" :טפשמה םע 

ךוניחה ,תדה תודסומ תא ולהניו םיביצקתב יסחיה םקלח תא ולבקי ,תויטרקומד תויוכזמ 
29."םהלש תוברתהו 

רתוי םאות ותויהב ,רתוי ריבסה וניה "יבויחה" שיחרתהש הארנ םישיחרתה ינש ןיבמ 

ברקבו ידוהיה בורה ברקב ,הבחרה תילארשיה הרבחב תוירוטסיהה תויוחתפתהה תא 
30.יברעה טועימה 

לשו (1993) רפוס לש םהיתודובעב היוצמה ,ידדה רוכינ לש השיגה תא םאות "ילילשה" שיחרתה 28 

םנאגו הנאחור לש רבשמ־הקוצמ לש השיגה תאו ,(Israeli, 1998 ;1995 ,ילארשי) ילארשי 

 (1998 ,Rouhana 8l Ghanem).

,החומס> דרפנ רמאמב הבחרהב הנודינש ,תידדה תולגתסה לש השיגה תא םאות "יבויחה" שיחרתה 29 

 1995).

םיברעה לש םסחיב הערל יוניש לש המגמ לע תועיבצמ 1999-1996 םינשה ןיב תויוחתפתהה ,הז םע 30 

לש םויקה תוכז תא םיללושה רועישב לודיגב תאטבתמ הערהה .הב טועימכ םהייחלו הנידמל 

לוטיבל קבאמל הלשממה תוינידמ לש היונישל תושירדמו הילפאב המחלממ קבאמה לועיתב ,הנידמה 

,םיברעה לש םבצמ רופיש םשל םייקוח־אל םיעצמאב שומישה תקדצהב ,הנידמה לש ידוהיה הייפוא 

תלשממ תפוקתב םיברעה יפלכ תוינידמב לחש הערל יונישה :םידחא םימרוגמ תעבונ וז הערה .דועו 

םייטילופה םימרזה ןיב תורחתב תיניצרה הפרחהה ,קרב תלשמממ םיברעה לש םתבזכא ,והינתנ 
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לארשי לע תינתאה היטרקומדה םגד לש תובחר תוכלשה 

.ידוהיה-יברעה עסשה לש רשקהב רקיעב השענ תינתאה היטרקומדה םגד לש ומושיי 

ויה אל וליא םגש ,לקשמ־ברו יזכרמ הכ וניה לארשי לש יטרקומדהו ידוהיה הייפוא ,םרב 

דיקפת תאז־לכב אלממ היה אוה ,חינז טועימ םיווהמ ויה וליא וא ללכב םיברע לארשיב 

תוכלשההמ המכ ורקסיי ןלהל .ץוח יפלכו םינפ יפלכ םינוש םיסופד בוציעב בושח 

:ליעל ורכזנ ןקלחבש ,לארשי לע תינתאה היטרקומדה םגד לש תויתועמשמה 

1948 תנש ינפל םיידוהיה םיבשייתמה לש םתערכה .יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה .1 

איה תיאמצע תידוהי הנידמו תדרפנ תידוהי הרבח ןיטסלפב וא לארשי־ץראב םיקהל 

ןמט הז דעצ אקווד ךא ,םיניטסלפהו םידוהיה ןיב ךשוממה ימויקה ךוסכסל המרגש 

תיניטסלפ הנידמ וא תושי תמקהל הדרפהה לוצינ ידי־לע ךוסכסה בושיי תא ובוחב 

לש רפסנרטה תא ריבסמ תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש יגומגהה ןויערה .תדרפנ 

םיטילפה לש םתרזח תא ריתהל לארשי לש הבוריס תא ,1948 תמחלמ ךלהמב םיברעה 

לכ לש תוענמיהה תאו ןטקה יברעה טועימל תוחרזא לש יטמוטואה ןתמה תא ,םייברעה 

לשב 1967 תנשב ושבכנש םיחטשה לש אלמ חופיס עצבלמ לארשי תולשממ 
.הלודגה תיניטסלפה םתייסולכוא 

תונחבה תושעל תבייחמ לארשיב תררושה תינתאה היטרקומדה .ןימיו לאמש .2 

וכותב תוקומע עוסש ילארשיה לאמשה .לארשיב ןימיו לאמש ןיב תונידעו תובכרומ 

לע ןימיה ןיבל ינויצה לאמשה ןיב תינורקע המכסה שי .ינויצ־אל ףגאל ינויצ ףגא ןיב 

ןיב ןוזיאה יבגל תקולחמ םג שי ךא ,תינתא היטרקומד לש ווק־סוטטסה ךשמה 

לש ידוהיה ןפה לוטיבב דדצמ ינויצ־אלה לאמשה .םיישחומה הייוטיב יבגלו היביכרמ 

ןוזיאה דעב ןימיה ,יטרקומדה ןפה קוזיח דעב ינויצה לאמשה ,תינתאה היטרקומדה 

תפקתשמ תאזה תקולחמה .ידוהיה ןפה לש בר קוזיח דעב ילקידרה ןימיה וליאו ,םייקה 

לש תוימיטיגלה ןוגכ תונוש תויגוס יבגל וללה םייטילופה םימרזה תדמעב םג בטיה 

בור ,הלשממה תושארל רחבנה לש בור> יברעה לוקה לע ןעשנה יטילופ בור 

וגיה "יטילופ בור" גשומהש םג הארמ תאז המגוד .(םע־לאשמב בור ,ינויצילאוק 

.תונוש תויועמשמ לעבו תקולחמב יונש ,יתייעב 

ילקידר ןימי לש תועונת ברעמה תונידמב ולע םיעבשה תונש ןמל .ילקידר ןימי .3 

יתוברתהו ינתאה ינושה תרבגה .םעימטהל ישוקה לעו םירז לש הריגה לע הבוגתב 

ןימיהש ,םירז םירגהמ תאנש תורצוי תושלחה תובכשה ינב םע תילכלכה תורחתהו 

עינמה חוכה הניה תינתאה היטרקומדה ךא .התוא הבלמו הנממ ןוזינ ילקידרה 

,תינתאה המואל תכייש הנידמהש ןויערב לגודה ,ילקידרה ןימיה לש יגולואידיאה 

היטרקומדה תא ףילחהל שישו ,בוזעל םהילעו ןהשלכ תויוכזל םיאכז םניא םירגהמהש 

.הנידמל הנידממ הגוש ילקידרה ןימיה לש וחוכ .תינתא היטרקומדב תיחרזאה 

,(תיטילופה הריזל תימלסיאה העונתהו ד"לב תסינכ תובקעב) יברעה רוביצה תכימת לע םייברעה 

הנידמש הרכהה תוטשפתהו ,יברעה יטילופה חישל "היחרזא לכ תנידמ לארשי" המסיסה תרידח 

תא להנל םהילע ןכלו לארשי ייברעל עייסל לכות אל תיטרקומד־אלו השלח ,היינע תיניטסלפ 

.םדבל םקבאמ 
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לש םינייפאמ שי הינמרגלש םושמ תפרצב רשאמ הינמרגב רתוי שלח אוה ,המגודל 

העיגפ לארשי ,הינמרגל המודב .רצוי יצאנה רבעהש תובכעה לשבו תינתא היטרקומד 

תמייק תינתא היטרקומדש םושמ םירז תאנש לע אשינה ילקידר ןימי לש היילעל תוחפ 
החלצהב תורחתהל םילוכי הב םילגודה םיינויצה םייטילופה םימרזהש םושמו רבכ הב 

ילקידר ןימי תוטשפתה ינפב םוסחמ הווהמ האושה תעדות ,ןכ־ומכ .ילקידר ןימי םע 
31.לארשיב 

,םירכונ לש דחוימב תוחנ דמעמ עבוק תינתאה היטרקומדה םגד .םירכונה דמעמ .4 

םיחרזאה לע ףסונ .תויחרזא תויטרקומדב רשאמ הברהב ער ץראב םבצמ ןכ־לעו 

םילוע :םייברע־אל םירכונ לש תוירוגיטק יתש ץראל וסנכנ םידיליה םייברעה 

תיטמוטוא הלבק) תובטהה לכב םיכוז םיידוהי־אלה םילועה .םירז םידבועו םיידוהי־אל 

ינבל םהלש םדה־תברק ןיגב םיידוהי םילועל תונתינש (הטילק־לסו תוחרזא לש 

הפירחה הילפהה .תד ימעטמ הערל םילפומ םה תעב־הב ךא ,תידוהיה תינתאה המואה 

־אלל םיבשחנ ןהיאצאצש םושמ תוידוהי־אל תולוע םישנו תורענ דגנ איה רתויב 

לש התלוכי יבגל תולאש ררועמ םיידוהי־אלה םילועה רועישב ברה לודיגה .םידוהי 

.(Lustick, 1999)ידוהיה הייפוא לע רומשל לארשי 

היטרקומדה ;(Rosenhek, 2000) םירז םידבוע לש אוה רתויב דוריה סוטטסה ,םרב 

הל ביצהל תורשפאה תא םהמ תענומו ןיטולחל םהמ תרענתמ תידוהיה תינתאה 

,הדובע ירתיהו הייהש תורשא םירזה םידבועל הקיפנמ הניא הנידמה .ןהשלכ תושירד 

םירזה םידבועה תאיציל םג םיארחאה ,דבלב םיקיסעמל םיינמז םירתיה הקינעמ אלא 

וניא םירזה םידבועל הנידמה ןיב הרישי תיקוח הקיז רדעה .רתיהה םותב ץראהמ 

ןהשלכ תועיבתב אובל וא עקתשהל ,יקוחה םדמעמב יוניש שקבל םהל רשפאמ 

יאנת רבדב םימכסה לע תמתוח הניאו םייקוח־אל םידבוע תשרגמ הנידמה .הנידמל 

קוח םייק ימשר ןפואבש יפ־לע־ףא .תוחלושה תונידמה םע םירז םידבוע לש הקסעה 

הריגהל השקב שיגהל תוכזה םהל ןיא ,םייוצר םניא םירז םידבוע ,לארשיב הריגה 

וז תינוציק השיגל לנויצרה .םייסיסב םיתוריש םהל תקפסמ הניא הנידמהו ,חרזאתהלו 

,הייסולכואה לש ינתאה רהוטה לע רומשל הרומא תינתא היטרקומדב הנידמהש אוה 

םידמעומ םניאו ,דבלב תוינמז תודבוע םיידיכ םישמשמ םירזה םידבועה ןכלו 

ןוניכ לע דואמ הדיבכמ לארשיב תינתאה היטרקומדה .תוחרזאלו הריגהל םיילאיצנטופ 

הצובקל םתוכפהיה ךילהת לעו לעופב םתועקתשה לע ,םירז םידבוע יפלכ ןגוה םחי 
.השדח תינתא 

וז תא וז דואמ תוקזחמ לארשיב תדהו תינתאה היטרקומדה .ינוליחה־יתדה עסשה .5 

םיינויצה םינוליחה לש תדחוימה השלוחה םג תעבונ ןאכמ .וזב וז ןרוזיש לשב 

םינמואל ,ל"דפמ ,םינומא שוג) קיתו "ילקידר ןימי" ןיב ןיחבמ (Sprinzak, 1998) קצנירפש 31 

לאמשה תאנשו םיברע תאנש .(היילעב לארשי ,ס"ש ,הרותה תודהי) שדח "ךר ןימי"ל (םיינוליח 

המלשה לארשי־ץראל תוביוחמה תגרד ךא ,םיגלפה ינש תא תדכלמ ינרשפהו ילרבילה ,ינוליחה 

הקיחש ינפמ ידוהיה רוביצה לש וידחפ יובילמ חוכו הכימת םיבאוש םג םיגלפה ינש .םהיניב הדירפמ 

הניה לארשיש םושמ וז היגוס לצנל םתלוכיל לובג שי ךא ,לארשיב תינתאה היטרקומדה לש 

.שממ לש םרוג םיווהמ םניא הלוטיבל םיארוקה םינויצ־טסופהו אליממ תינתא היטרקומד 
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תיתדה הייפכה דגנ םקבאמב םהידי תא תלבוכ תינתא היטרקומדב םתכימת .לארשיב 

ןיב הדרפהה ריחמ תא םלשל םינכומ םניא םהש םושמ ,הנידמהמ תדה תדרפה דעבו 

הגרדהב קתנתמהו תונוש תותד ינב ליכמה שדח ילארשי םע תריצי - םואלו תד 

,תינתאה תידוהיה המואה לש תוררופתה תנכס ךכב םיאור םה .תידוהיה הרוזפהמ 

םוחתב רתוי תוחונ תורשפל עיגהל ישוקה םג עבונ ןאכמ .ןוילע ךרע םהיניעב הווהמש 

םידרחהו םיימואלה םייתדה .םיריהמ רויג יכילהו םייחרזא ןישוריגו ןיאושינ ןוגכ ,תדה 

הייפוא קוזיחב םידדצמ םה .תיחרזא היטרקומדל הריתח ינפב השק לושכמ םיווהמ 

םיברע לש םדמעמ רופישל תופיקתב םידגנתמו ,הנידמה לש יתדהו ינתאה ,ידוהיה 

םירז תאנשב ןייפאתמה ,ילקידר ןימיב םיילאיצנטופה םיכמותה םג םה .םירכונו 

32.היטרקומדל הכומנ תוביוחמבו 

תצובקו בורה תצובק ןיב קומע עסש תרצוי תינתא היטרקומד .תיתרבח תוירדילוס .6 

תצובק ברקב תוירדילוסה תא הלידגמו ןהיניב תוירדילוסה תא הניטקמ ,טועימה 

לש תימינפה תודיכלל םרות בטיה ןחבומו ףדעומ ידוהי סוטטס לש ומויק .בורה 

םייח לש ןורקיעה .(Handelman, 1994) םיעסש,rתבורמ תידוהיה הייסולכואה 

םעט ןתונ ,לארשיב םידוהיה לש תפתושמ לע־תרטמכ ,תיטרקומדו תידוהי הנידמב 

קינעמ אוה .רתויב קזח תוירדילוס דקומו הבחר המכסהל םיסב הווהמו םהייחל 
,םיידוהיה םילועלו םידרחל ,םיחרזמל ,תושלחה תובכשה ינבל דחוימבו ,םידוהיל 

תידוהיה המואהש הנידמלו הרבחל תוכייתשהו ןויווש תשוחתו םידוהיכ הובג סוטטס 

ןיב םילדבהה תא תשטשטמ תינתאה היטרקומדה .ןהינייעמ שארב תדמוע תינתאה 

לוציפה תא הגיצמ איה ,אסיג ךדיאמ .תודעה גוזימ ךילהת תא השיחמו םידוהיה 

תויהל םילוכי םניא םיברעה .רושיגל ,רשקכו רתויב קומעכ םייברעה םיחרזאהמ 

־יאו הקוצמ םישח םה .הנידמה םע אלמ ןפואב תוהדזהל םילוכי םניאו םיווש םיחרזא 

לש יוצימה תורשפאב םג תעגופ םדגנ תינבמה הילפאה ,ןכ לע רתי .ןוצר־תועיבש 

.הנידמהו קשמה תבוטל םהלש הדובעה־חוכ לשו םהירושיכ 

לכ לש ךוותה־דומעו רכיהה־ןמיס ,דניה תיחרזא היטרקומד .תיברעמ הרבחל רבעמ .7 

.תיברעמ הנידמל בשחיהלמ לארשי תא לוספל הרדעהב יד ןכלו ,ברעמה תונידמ 

ינפב ינבמ םוסחמ םיווהמ תובחרה תוידסומה היתוכלשהו תינתא היטרקומד לש המויק 

קותיב בייחמ תיברעמ הרבחל רבעמ .תיברעמ הרבח ןוויכל לארשי לש התונתשה 

ימשרה הדמעמ לוטיבו הנידמל תד ןיב לעופב הדרפה ,םואלו תד ןיב ידרמ,ד רשקה 

,החומס) לארשיב תינתאה היטרקומדה תודוסיב תכמותה תינויצה היגולואידיאה לש 

.(א 1999 

לש רושימב רקיעבו ,לארשי לש ילאודה הייפואב םיחתמבו תוריתסב תועגונה תויגוסהמ המכב ןויד 32 

ןוזיבג ,לארשיב גהונה יקוחה רטשמה לע הרפסב .(2000) דוד תכירעב ץבוקב אצמנ ,הנידמו תד 

.תידוהיה-תיברעה היגוסה םע תינוליחה-תיתדה היגוסה תא תרשוק (1999) 
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תונקסמו םוכיס 

תידוהי הנידמ"כ לארשי לש תימשרה התרדגהל תועגונה תולאש תרוש הנודינ ןאכ דע 

דחא תא םאותה רטשמ והז םאה ?לארשי־תנידמל שי יטילופ רטשמ הזיא :"תיטרקומדו 

םאה ?המצע תא הוושמו תכיישמ לארשי וילאש ,ברעמב םיררושה היטרקומדה ימגדמ 

לארשי תא גווסל בושח עודמ ?ברעמב ללכ תמייק הניאש היטרקומד תרוצ לארשיב הגוהנ 

שי תוכלשה וליא ?יטרקומד־אל רטשמכ הגיצהל וא היטרקומד לש רחא וא הז סופיטל 

?לארשיב הנידמהו הרבחה יסופד לע הז ןוימל 

גוסמ יברעמ־אל יטרקומד רטשמ שי לארשיל :תשלושמ ,דניה תיזכרמה הזיתה 

תדקפתמ לארשיו :ביצי ךא הכומנ תוכיא לעב וניה הז רטשמ ;"תינתא היטרקומד" 

ןיב קומעה עסשה לש רשקהב ,הפוקש הרוצבו הנושארבו שארב ,תינתא היטרקומדכ 

םיסופד תנבהל ינויח הז םגדש ךכ ,םירחא םירשקהב םג ךא ,ידוהיה בורהו יברעה טועימה 

.תילארשיה הרבחב םיבר םיכילהתו 

רוביצ תא הביצמה ,תיחרזא היטרקומד ןיב הנחבה איה חותינה לש אצומה־תדוקנ 

תאצמנ תינתאה המואה הבש ,תינתא היטרקומד ןיבל ,הנידמה לש דוסיה־ןבאכ םיחרזאה 

:תיחרזא היטרקומד לש םינחבומ םימגד העברא םימייק .הנידמה לש הינייעמ שארב 

היטרקומד .תיתוברתברו תילנויצוסנוק ,תינקילבופר תילרביל ,תילאודיווידניא תילרביל 

יפלכ תילרטינ הדמע תטקונו לכל תווש טרפ תויוכז הקינעמ תילאודיווידניא תילרביל 

תינקילבופר תילרביל היטרקומד .ינתאה ןאצומבו ןתוברתב תונושה הייסולכוא תוצובק 

,הפש תלעב הדיחא המואל םיחרזאה לכ תא בצעל תרתוח ךא תווש טרפ תויוכז תנתונ 

םידדועמו תויתצובק תויוכז םיללוש וללה םיילרבילה םימגדה ינש .תחא תוהזו תוברת 

ןהל הקינעמו תוצובקב יקוח ןפואב הריכמ תילנויצוסנוק היטרקומד ,אסיג ךדיאמ .העימט 

ןויווש גישהל ןהל תרשפאמ איהש ךכ ,ןלדוגל םאתהב םיבאשמו תויביטקלוק תויוכז 

תינקילבופר היטרקומד ןיב תמקוממ תיתוברתבר היטרקומד .דרפנ םויק לע רומשלו 

םינוש תויהל תוליהקו םידיחי לש םתוכזב הריכמ איה :תילנויצוסנוק היטרקומדל 

םימגדה לכב הנידמה לש דעיה םניה םיחרזאה .קוחב וז הרכה ןגעלמ תענמנ ךא ,םידרפנו 

התיא םיהדזמו הנידמב םיאלמ םירבחכ םישח ,תווש תויוכזמ םינהנ םה :הלאה םייטרקומדה 

.תופתושמ תוהזו תוברת וידחי םיקלוחו ,אלמ ןפואב 

םירטשמ לש חווטה תא םיצממ םניא תיחרזאה היטרקומדה לש םימגדה תעברא ,םרב 

חרזמב תונידמב םיחתפתמה םירטשמה תא אל דחוימבו ,תועוסש תורבחב םייטרקומד 

אוה וללה םירטשמה דחא .םזינומוקה לפנ זאמ היצזיטרקומד ךילהת תורבועה ,הפוריא 

ב גוסמ היטרקומד ,ונייהד ,"היטרקומד לש תחפומ םגד" וניהש ,"תינתא היטרקומד" 

תונורקע לע תתשומה יטילופ רטשמ הניה תינתא היטרקומד .םיטלוב תונורסחב הקולה 

תויוחיתמב הנועט איהו ,תדסוממ תינתא תויטננימודו לכל תויוכז ןתמ לש םידגונמ 

תויתצובקה תויוכזהו טרפה תויוכזו ,בורה תצובקב תדדצמ הנידמה .תוימינפ תוריתסבו 

המואה ןיב הרורב הנחבה תישענ .בורל תוקנעומה הלאל תווש ןניא טועימל תוקנעומה 

הנידמהו ,הילא םיכייתשמ םניאש םיחרזאהו םיבשותה ןיבל בורה תצובק לש תינתאה 
תינתאה המואה ינב תא תתרשמ הנידמה .וז תינתא המוא לש תרש־ילכלו תדלומל תבשחנ 

ידכ םהילע חוקיפ הליעפמו םתונמאנב תדשוח ,טועימה ינב תא הערל הלפמ איה .הלש 

.רדסה תאו קוחה תא רפהלמ םתוא עונמל 
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לש שוביג :ןה ןהיניב תוטלובהש ,תומיוסמ תוביסנב תחמוצ תינתא היטרקומד 

,(יטרקומד רטשמ לש ונוניכ ינפל וא) הנידמה תמקה ינפל תינתא המואו תינתא תוימואל 

תגשהו הילע הנגה םשל המואה ינב לש ךשוממו ינומה סויג שרודש יניצר םויא לש ומויקו 

םויק :םיללוכה ,םיאנת לש הרוש םויקב תינתומ תינתא היטרקומד לש התוביצי .הידעי 

,לודג־אלו לצופמ ךא יתועמשמ טועימ ,תינתא תוימואל לעב ידיליו קצומ בור 

.תטלשה הצובקה דצמ היטרקומדל תוביוחמ ןכו ,טועימה ןעמל תינוציח תוברעתה־יא 

םינושה - רפושמו יטרדנטס ,השקומ - הנשמ־ימגד השולשב העיפומ תינתא היטרקומד 

איה היתורוצ לכב ,הז םע דחי .טועימהו בורה יסחיב הייפכה תגרדבו ןויוושה־יא ףקיהב 

תויוכז תונתינ הבש ,תילנויצוסנוק היטרקומד לש וזמ הכומנ תוכיאב תויהל הטונ 

הב םגש ,תיתוברתבר היטרקומד לש וזמו ,טועימל תואלמ תויביטקלוקו תוילאודיווידניא 

ןיא ,הז תמועל ךא ,תויוכז ןויווש םיקינעמ ןיא תינתא היטרקומדב .תויוכז ןויווש ןתינ 

היטרקומדב ללכ תוקנעומ ןניאש תויביטקלוק תויוכז תונתינו העימטל ץחל םיליעפמ 

הפידע תינתא היטרקומד .תינקילבופר תילרביל היטרקומדבו תילאודיווידניא תילרביל 

תוללשנ הבש ,"םינודא םע לש היטרקומד" תמגוד יטרקומד־אל רטשמ לע טלחהב 

תוררופתה ,טקש־יא ,תוביצי־יא לש בצמ לע םג הפידע איהו ,ןהשלכ תויוכז טועימהמ 
.תבחרנ תומילאו 

תא אל ףא תמאות הניא לארשי ,הלש םייברעמה ןיטינומלו ימצעה היומידל דוגינב 

לע בטיה הנועה יטרקומד רטשמ הל שי ךא ,תיחרזאה היטרקומדה ימגדמ דחא 

המצע לע התרהצה םע דחא הנקב הלוע הז ןוחבא .תינתאה היטרקומדה לש הדימה־תומא 

,"ידוהיה םעה לש תדלומה" הניה לארשי ויפלש קוחה םעו "תיטרקומדו תידוהי הנידמ"כ 
,םילמסב ,תודסומב ,תוברתב ,הפשב תידוהי ,דניה הנידמה .היחרזא לכ תנידמ אלו 

ןתמב תיטרקומד הנידמ איה .םידוהיל ןתינש ףדעומה דמעמבו הריגהה יקוחב ,הייסולכואב 

תודסומ םייקל םיברעל תיביטקלוק תוכז תקנעהבו לכל תויטילופו תויחרזא תויוכז 

תילרביל היטרקומד הניא לארשי .יוכידמ ששח אלל רדוסמ קבאמ להנלו םידרפנ 

ןיבל המואל תוכייתשה ןיב הדירפמ הנידמהש םושמ תינקילבופר וא תילאודיווידניא 

לארשי .םיברע לע םידוהי הפידעמ ןכו ,םהילע תרמושו םיינתא םילדבהב הריכמ ,תוחרזא 

תללושו םידוהיל הפדעה תנתונ הנידמהש םושמ תילנויצוסנוק היטרקומד הניא םג 

,םייונימבו םיביצקתב הווש קלח ,ןוטלשב תופתוש ,יסחי גוציי ,הימונוטוא םיברעהמ 

לארשי .טועימה ייחל םיינויח םיאשונב וטו תוכזו ,המכסהלו הרשפל עיגהל ידכ ןתמו־אשמ 

תונויצל שיש םושמו תויוכז ןויווש תמייקמ הניא איהש םושמ תיתוברתבר היטרקומד הניא 

הקינעמ הנידמהש םושמ "םינודא םע לש היטרקומד" הניא םג לארשי .הב ינומגה דמעמ 

.רבד לכל היטרקומדכ תדקפתמו הייסולכואה ללכל תויוכז 

התחימצ תא ובכיעו לארשיב תינתא היטרקומד תריציל ולעפ םייזכרמ םימרוג השולש 

תונויצה לשו המואכ םידוהיה לש יתדה־ינתאה ירוטסיהה םייפוא :תיחרזא היטרקומד לש 

רטשמ בוציעל ופחד ,הפוריא חרזמב ובשנש תוחורה תעפשהב ,היגולואידיאכו העונתכ 

לארשי־ץראב םיידוהיה םיבשייתמה לע ימויקה םויאה :ףדעומו דרפנ דמעמ םידוהיל ןתייש 

םתוביוחמו :ותוא הרשפא תסייגמ תרגסמכ תינתא היטרקומדש ,ךשוממו ינומה סויג שרד 

דוסיב תחנומה ,הרשפל הליבוה והשלכ גוסמ היטרקומדל תונויצה לשו םידוהיה לש 

.לכל היטרקומדל תידוהי הטילש ןיב תבלשמה ,תינתאה היטרקומדה 

םידוהיה .תינתאה היטרקומדה םגד לש ותוביציל םיאנתה בור םג םימייקתמ לארשיב 
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619 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

ול ןיא ךא יתועמשמ וניה יברעה טועימהו ,הייסולכואהמ 840/0 לש קצומ בור םיווהמ 

תלעב תינתא תוימואל לש ןזב .היטרקומדה שובישל תיטילופהו תיפרגומדה המצועה 

תידוהי הנידמ םיקהל תונויצה הרתח ,תקהבומ תיברעמ היצטניירואו היטרקומדל תוביוחמ 

תא םאות תינתא היטרקומד לש רטשמה .ואולימב גשוה אל הז דעי ךא ,הרוהט תיטרקומדו 

טועימ לש היופכה ותואצמיהל ישעמ ןורתפ קפסמו ,תינתא תוימואלב תונויצה לש הייפוא 

,תילארשיה היטרקומדה לש התוביצי .תיטרקומד תויהל םג תפאושש תידוהי הנידמב יברע 

.ץוח ימרוג לש תוברעתה־יאמ םג תעבונ ,יברעה טועימה םע תוקולחמהו םירעפה תורמל 

הרשפא אלו ,תימינפ היעבכ קומעה יברעה ־ידוהיה עסשה לע רומשל החילצה לארשי 

.וב ברעתהל ף"שאלו ברע תונידמל ,תומצעמל ,םירז םינוגראל ,תודחואמה תומואל 

ןהו םידוהיה יבגל ןה תירוטסיה הרשפ ןכ םא הווהמ תינתא היטרקומד לש ווק־סוטטסה 

תדרפנ תידוהי הרבח תונבל לאידיאה ןיב איה הרשפה םידוהיה תניחבמ .םיברעה יבגל 

םידוהיהש יניטסלפה םעהמ קלח וניהש ,יברע טועימ םויק לש תואיצמה ןיבל םיברע ילב 

רהנל ןוכיתה םיה ןיבש חטשב הטילשה לע םימד־קבאמ הנש האמכ הז ותיא םילהנמ 

םע םימילשמ םה ,הרוהט תידוהי הנידמ םייקל םילוכי םניא םידוהיהש תויה .ןדריה 

הטילשב עגופ וניא אוה דוע לכ ,תויטרקומד תויוכזמ םג הנהנש ,יברע טועימ לש ותוחכונ 

לע םיידעלבה םינודאב םמצע תא םיספותה ,םידוהיה לש םטבמ־תדוקנמ .ץראב תידוהיה 

השירד הווהמ הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תיניטסלפ הנידמ תמקהל השירדה ,ץראה 
.םדיצמ תפסונ תירוטסיה הרשפל 

.תירוטסיה הרשפ הווהמ לארשי־תנידמ לש המויק םע המלשהה םצע ,םיברעה תניחבמ 

תונויצה ןוחצנ ושוריפ המויק םצע ,םטבמ־תדוקנמו ,םהילע התפכנ הנידמכ לארשי 

,ושע ןכאו ,תושעל וצלאנ לארשי ייברעש תפסונה הרשפה .תלשנמו תילאינולוק העונתכ 

הנידמה יחרזא תויהל םירומא ויה לודגה םבורש דועב ,טועימ לש דמעמ םע המלשה איה 

הרשפ תושעל בר ישוק םישח לארשי ייברע ,וז הלופכ הרשפ חכונל .ןיטסלפ תינובירה 

הייפוא לש הלבק - םהמ םיעבות הנידמהו םידוהיהש תפסונ תבאוכ תירוטסיה 
הנשמה־טגד םע םילשהל םישרדנ םה .הב תוחנה םדמעמ לשו הנידמה לש ינויצה־ידוהיה 

םדגנ תוינבמ תוילפאו תולבגה תרוש ובוחב ןפוצה ,תינתא היטרקומד לש יטרדנטסה 

תלאש ,םיימינפה םיטילפה לש הרזחה תוכז) ןורתפ אלל םהלש תובר תויעב ריאשמהו 

לש םבוצקתב הילפה ,תוחפשמ לוציפ ,תועקרק תעקפה לע יוציפ ,םירכומ־אלה םירפכה 

.(דועו תוימוקמה תוצעומה לשו ךוניחה 

,טקש תחטבהב התוליעי תא תינתאה היטרקומדה החיכוה םינש לבוימ רתוי ךלהמב 

1948-1947 םינשב המחלמה ןמזב .יברעה טועימה לש ודמעמב יתגרדה רופישו תוביצי 

לש הסירקמו תוחפשמ לוציפמ ,הלוגל האיצימ ,שוכרבו שפנב תוריבאמ םיניטסלפה ולבס 

ולבס םימיה־תשש תמחלמל הנידמה תמקה ןיב רבעמה תפוקתב .תיתרבחה תכרעמה 

.תבחרנ הילפהמו תינוטיס תומדא תעקפהמ ,יאבצ לשמממ ,היצטניירואסידמ לארשי ייברע 

,תומילאמ ולבס אל םג םהו רפתשהו םבצמ ךלה הנידמה לש המויק תונש לכ ךלהמב ךא 

לארשי־תנידמ .םירחא םירומח םייוליגמו היופכ היצגרגסמ ,הטוב תונעזגמ ,ינתא רוהיטמ 

ףשחיהל ,החוורה־תנידממ תונהיל ,יטרקומדה רטשמב ףתתשהל םיברעל הרשפא םג 

,תודרפנ תוברתו תוהז לע רומשל ,םייחה תמר תא תולעהל ,היצזינרדומה ךילהתל 

הטלחהה תלבקלו ןוטלשל ותאלעהל םחוכב שמתשהל ףאו לאמשה שוגב בלתשהל 
.ולסוא ימכסה רבדב תירוטסיהה 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 620 

:םה םהיניב םיירקיעהש ,תינתא היטרקומד לש ווק־סוטטסה לע ורמש םיבר םימרוג 

.800/0־מ רתוי לש קצומ ידוהי בור לארשי המייק המויק תונש לכב .1 

ןיב האטבתהש ,םידוהיל םיברע ןיב תוחוכה יסחיב תרכינ היירטמיס־א םג הרמשנ .2 

.יברעה טועימה לע ףטוש חוקיפב רתיה 

לש ינויצה־ידוהיה הייפואל עגונב תרשפתמ־יתלבו תיטלחה הדמע הליג ידוהיה בורה .3 

.הנידמה 

הייליהקה - ךפיהל אלא ,הנידמה לש הייפוא יונישל ברעתה אל ינוציח םרוג םוש .4 

.ךכל היצמיטיגל הנתנ תימואלניבה 

דימתמו לחוז רופישמ תונהיל םהל רשפאו לארשי ייברעל וסחיב תושימג הליג ןוטלשה .5 

.םבצמב 

הנידמל "תולגתסה תכרע" ללכש ,ףיקמ היצזילארשי ךילהת ורבע לארשי ייברע .6 
.טועימ לש דמעמ םע המלשהו (תויתוברת־וד ,תוינושל־וד) 

.טטומתהל דמועו קחשנ אוהש וא ךשמיהל לוכי הז ווק־סוטטס םא הלאשה תלאשנ 

תויושחרתהה .ותוא רערעל תולוכיש תויושחרתה לש ןתוריבס תדימב היולת ותוביצי 

חופיס ,יעבט יוביר ידי־לע) תיברעה הייסולכואב רכינ לודיג :ןה ןתעפשה חוכב תוטלובה 

לארשי ןיב םכסה תגשה ,הטנדריא תעונת לש החימצ ,ינתא רוהיט ,רפסנרט ,(הביש וא 

,הירוטירטו הייסולכוא יפוליח לארשי ייברע לע הפכיש עבקה־רדסה תרגסמב םיניטסלפל 

הדרפהל עיגהל רשפא־יאש ררבתיש םושמ םיניטסלפל לארשי ויב עבק־רדסה תגשה־יא 

לש ינויצה־ידוהיה הייפוא לוטיבל יטרקומד־אלו ינומה יברע קבאמ ,םימעה ינש ןיב 
,יברעה טועימה לש ילכלכה בצמב תרכינ הערה ,תימואל־וד הנידמל התכיפהל וא הנידמה 

להניש ילקידרה ןימיה לש ןוטלשל היילעו ,תיניצר הרוצב לארשי תא שילחתש המחלמ 

ףוריצ וא ,הלא תויושחרתה ןיבמ תחא לכ .ץוחבו םינפב םיברע דגנ החושק תוינידמ 

תמייקש תויה ,םרב .תויפולח תויורשפאל ךרד וסלפיו םייקה בצמה תא ושבשי ,ןהלש 

ווק־סוטטסה ךשמהש חינהל שי ,שחרתת ןכא הז גוסמ יהשלכ תוחתפתהש הכומנ תוריבס 

33.רתויב ההובגה תוריבסה לעב וגיה תרחא וא וז תנוכתמב 

הנשמה־טגדמ רבעמב םישישה תונשב רבכ התסנתה תילארשיה תינתאה היטרקומדה 

־םגדל טא־טא תרבוע איה םיעבשה תונש ןמל ךא ,יטרדנטסה הנשמה־מגדל השקומה 

ךוסכסה תעיווג םע ץאוי ףאו ךשמיי הז יונישש חינהל ריבס .רפושמה הנשמה 

תומיוסמ תוניחבמ תברקתמה ,תרפושמ תינתא היטרקומדש הארנ .יברעה־ילארשיה 

תויחל םילוכי םידדצה ינשש רדסה הווהמ ,תילנויצוסנוק וא תיתוברתבר היטרקומדל 

דצ לכל רתויב ןטקה קזנה תא בסיש רדסהה והזש םושמ דחוימב ,ןיעל הארנה חווטב ותיא 

רתויב בוטה רדסהה ,יחכונה בצמב .םויכ המכסה םהיניב שי וילעש דיחיה רדסהה םג והזו 

ךא :תימואל־וד הנידמ ,ונייהד ,תילנויצוסנוק היטרקומד ןבומכ אוה לארשי ייברע תניחבמ 

ןכלו תטלחומ הניה ,תידוהיה הנידמה תא תלסחמה ,וז תורשפאל םידוהיה תודגנתה 

לש םתוכזב הריכמ תימואלניבה הייליהקה .הייסולכואה בורל ארונ לווע םורגת התמשגה 

תינתא היטרקומדמ רטשמה יונישבו םידוהי-םיברע יסחיב ווק־סוטטסל תונוש תופולחב ףיקמ ןוידל 33 

.(1999) הפפו םנאג ,רזל־יקצסוא תכירעב ץבוקה תא ואר ,רחא רטשמל 
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621 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

רותפל והשלכ ץחל םהילע הליעפמ הניא איה ןכלו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמל םידוהיה 

.תימואל־וד הנידמל לארשי תכיפה ידי־לע יברעה טועימה לש תימינפה היעבה תא 

קר אלש הרכהה ןמ תעבונ תרפושמ תינתא היטרקומדל םיעיבמ לארשי ייברעש המכסהה 

ידממ םוצמצב אטבתת איה .יתועמשמ ןפואב םהל עייסת םג איה אלא ,םהל קיזת אל איהש 

,ןוטלשב םפותישב ,םהל תילאירוטירט־אל הימונוטוא ןתמב ,םחוכ תרבגהב ,םדגנ הילפאה 

םיתוויע ןוקית םשל תנקתמ הפדעה תגהנהב ףאו םיבושח םיניינעב םתיא תוצעייתהב 

תוביצי חיטבהל םג הלוכי תרפושמ תינתא היטרקומד .םידוהיה ןיבל םניב םירעפ רושיגו 

.םיתוחפ לוכסתו הייפכ ךות ,םיברעו םידוהי יסחיב תויכשמהו 

.ןיעל הארנה חווטב תרפושמ תינתא היטרקומד לש הז ןורתפב תדדצמ <ב1998> ןוזיבג 

:םייטמגרפ םימעטב התשיג תא תקמנמ איה 

לבא .תיטילופ וא תירטשמ הניחבמ יטנרהוק ןורתפל עיגהל חוכ ונל ןיא... 
תויהל לוכי .הלשמ תונורתי הל שי תופירשה יוביכו האלטהה תטיש 

ךשמהל ,ידוהי םינפה עסשב םגו יברע־ידוהיה עסשב םג ,םינודנ ונחנאש 

,םיביקע ,םייטנגלא ,םייקנ םניאש םירבד ינימ לכו תורשפו ווק סוטטס לש 

<136 'ע ,םש> .דחא ףא םיקפסמ םניאו 

היטרקומדהו תילרבילה היטרקומדה ימגד לש תוילקידרה תויורשפאה תא החוד ןוזיבג 

:הקיסמו ,תויתואיצמ־יתלבכ תילנויצוסנוקה 

,הלש ןויוושה תאלעהו תומדקתה לש לולסמב ,תינתאה היטרקומדה לבא 

34<םש ,םש) .תירשפא ךרדכ המצע תא החיכוה 

היטרקומד־יאכ וא תינתא היטרקומדכ לארשי לע חוכיוול תמרות (Gavison, 1999) ןוזיבג 34 

רחאלו התמקה רחאל ,םויכ לארשילש הרובס איה .יעדמה חותינל רבעמ תיביטמרונ הייאר־תיווז 

הרדגהל ותוכז תא םישגמ ידוהיה םעה הבש הנידמכ םויק תוכז שי ,הב םידוהי ינוילימ לש םזוכיר 

,תימואל־וד הנידמל לארשי־תנידמ תא ךופהל העיבתל תירסומ הקדצה ןיא הביס התואמ .תימצע 

,םרב .יוכיס לכ ןיא ךא תירסומ הקדצה שי ןיטסלפ יבחר לכב תימואל־וד הנידמ לש הפולחל וליאו 

הז ןיא ,לשמל .םימייקה םירדסהה לש תפרוג הקדצה השוריפ ןיא תידוהי הנידמ לש המויק תקדצה 

עונמל קדצומ הז ןיאו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמ הגיה לארשיש שרופמ דוסי־קוחב עובקל קדצומ 

ןגראתהלמ הנידמה לש ידוהיה הייפוא תא המילא־ אלו הטקש ךרדב תונשל תניינועמה םיחרזא תצובק 

הרטשמ תא תונשל ידכ חוכב שומישל הקדצה ןיא ןכלו היטרקומד הניה לארש.י ,רחא דצמ .הגלפמכ 

ןמ הברהש יפ־לע־ףא .םולש יכרדב יוניש תרשפאמו קדצ לש םומינימה לע הנוע איה דוע לכ 

,ביצי וניה לארשיב יטרקומדה רטשמה ,םיקדצומ םניא תידוהיה הנידמה לש םייחכונה םירדסהה 

לכ .לארשי לש המויק תוכז תלילשל קדצומ םרוג וניא רטשמל תיתוהמ תוביצי־יא סוחיי ןכלו 

תילארשיה היטרקומדה ןכלו ,םייתדו םיינתא םירדסה לש בחר ןווגמ םע בשייתהל הלוכי היטרקומד 

םג (תחאכ תימואלו תינתא ,תיתד תושיכ) תידוהי הנידמ לש םימיוסמ םירדסה םע בשייתהל הלוכי 

הלולע היטרקומד הניא לארשיש הזיתה .תילנויצוסנוק היטרקומד וא תילרביל היטרקומד תויהל ילב 

םיברע לש העבצהה תוכז תלילש ,םיברע ידי־לע תוריחבה תמרחה לש הקדצה ןוגכ ,םיקזנ המכ בסהל 

,תויטקרפ תוביסמ םג אלא םייביטמרונ םימעטמ קר אל ,ןכל .הנידמה דגנ םדיצמ תומילאב שומישו 

.ללכ היטרקומד הניא איהש הזיתה לע הפידע תינתא היטרקומד הניה לארשיש הזיתה 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 622 

לש היעבה םג רתפית תעב־הב םא לארשי ייברעל ליעות תרפושמ תינתא היטרקומד 

דצל הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תיאמצע תיניטסלפ הנידמ תמקה ידי־לע םמע 
לארשי־תנידמש םשכ לארשי ייברע םע ביטיהל הרומא תיניטסלפ הנידמ .לארשי־תנידמ 

שחש יברע לכש םוקמלו תימואל תוהדזה דקומל ךפהית איה .תוצופתה ידוהי םע הביטיה 

איה .וילא רובעל לוכי הלבגה אלל םיימואלה וייוואמ תא םישגהל ץפחש וא לארשיב ער 

.הנידמה לש ידוהיה הייפוא לוטיבל תיברעה השירדה ףקות תא שילחת םג 

טועימה ןיבש עסשל רבעמו לעמ תוכלשה שי תינתא היטרקומדכ לארשי לש הגוויסל 

הב היה אל וליא םג תינתא היטרקומדכ תדקפתמ התיה לארשי .ידוהיה בורהו יברעה 

לש המויקל רשק אלל םג וזככ םויכ תדקפתמ ןכא איהו ,יתועמשמ לדוגב יברע טועימ 

,תחא הנועבו תעב תדו תינתא הצובק ,םע םניה םידוהיה .הב היחש תיברע הייסולכוא 

לש םייחהו רטשמה ירדסב דסמתה אוה התעפשהבו ,הזה "שולישה" תא הלביק תונויצהו 

םתולדבתה תא ריבסמ תדרפנ תינתא המוא לע רומשל םידוהיה ןוצר .לארשי־תנידמ 

יתש תמקה ידי־לע יניטסלפה-ילארשיה ךוסכסה בושייל תורשפאה תאו םיניטסלפהמ 

םינויצ ןיב לאמשה ברקב בטיה ןיחבהל תבייחמ תינתא היטרקומד .םימע ינשל תונידמ 

והז .לארשיב הז רטשמ לש ומויק לע קלוח ינויצ־אלה לאמשה קרש םושמ םיגויצ־אלל 

השקש םושמ ,התוא הבלמו םירז תאנשמ ןוזינה ילקידר ןימי לש ותיילע תא בכעמש רטשמ 

הריגהל םה ףא םידגנתמש םייזכרמה םייטילופה םימרזה םע תורחתהל ילקידרה ןימיל 

הנידמל לארשי תא תכפוה תינתא היטרקומד .תילארשיה הרבחב םירכונ בולישלו 

םניאש םירכונל רתויב תוחנ דמעמ תעבוקשו (דבלב היילעל החותפ איה) הריגה תענומש 

ןיב קומע עסש תרצוי איה .(םיידוהי־אל םילוע תמיוסמ הדימבו ,םירז םידבוע) םיברע 
םידוהי לש םתונמאנ תא החיטבמו םידוהיה לש הבר תודיכלל תמרות ,םידוהי־אלל םידוהי 

,םילוע ,םיחרזמ ,תושלחה תובכשה ינב) תטלשהו תדסיימה הצובקה םע םינמנ םניאש 

םלשל םתונוכנ־יא לשב םינוליחה תא השילחמ תינתא היטרקומד .(םידרחו םיימואל םייתד 

שדח ילארשי םע תריציל ליבותש הדרפה ,הנידמו םואל ,תד ןיב הדרפהה ריחמ תא 

לש התוחתפתה ינפב ירקיעה לושכמה םג איה .הרוזפה ידוהימ הגרדהב קתנתיש יתד־בר 

ןתמב ,תילאירוטירט־תיחרזא תוימואלב תנייפאתמה תיברעמ הרבח לש ןוויכב לארשי 

.הנידמו תד ןיב וטקפ־הד הדרפהבו היחרזא לכ תנידמ התויהב ,אלמ תויוכז ןויווש 

ןידע וניה לארשי־תנידמ לש רטשמה לש םיינתאהו םייטרקומדה תודוסיה ןיב ןוזיאה 

,תינתא תוימואל לש גוסהמ איהש םגה ,תונויצה .רבטצמ ךא ,יקלח ,יטיא ןפואב הנתשמו 

ןימי לש תונויצו תיתד תונויצ ,ןימי לש תונויצ ,לאמש לש תונויצ - םינפ־תבר הניה 

טועימל ,יניטסלפה םעל ,םולשל ,לארשי־ץ־ואל הלא םיינויצ םימרז לש םסחי .ילקידר 

ןמזה לכ אלו םוחת לכב אל .עובק וניאו דיחא וניא היטרקומדלו םירכונל ,תדל ,יברעה 

ןהו דימת תויתוהמ ןה ןיא תומייק ןהשכ םגו ,היטרקומדל תונויצ ןיב תוריתס תוררוש 

לע רושיגל ןורמת בחרמ שי תירוביצו תיתלשממ תוינידמל .לופיטל םיתיעל תונתינ 

.תוקולחמ בושיילו הילפאה םוצמצל ,םירעפ 

לש תוינייפוא תולוגס ןניה תושימגו תונתשה .לארשיל םיידוחיי םניא הלא םירבד 

תינתאה תוימואלל םג תוינייפוא ןהו ,ותוביציל תומרותה תינתאה היטרקומדה לדומ 

:ךכ־לכ םיעובקו םידח םניא תוימואלה יסופיט ןיב םילדבההש ןעוט תיממ .ודוסיב תחנומה 

הלגמ תמיוסמ םואל־תנידמו ,םימעפל םיפפוח הלא םיסופיט ,השעמל 

,םייחרזא םיביכר ןהו םיינתא םיביכר ןה הלש תוימואלה תרוצב םיתיעל 
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623 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

היושע הלש תוימואלהש וא ,םיירוטסיה םידברב םיקרפל םיחנומ םהשכ 

(A. Smith, 1998,212).הרזחבו והנשמל דחא גוסמ ךרד תרבכ רובעל 

תויעבב תנייפאתמ םג אלא ,הנתשמ קר הניא תוימואל לכש ןעוטו ףיסומ תימס 

תוימואל גוס הזיא רורב הז ןיא ,השודנה תילרבילה הבישחל דוגינב ,ןכלו ,הלשמ תודחוימ 

םיינתא םילדבהל תינלבוס הניא תילאירוטירטה־תיחרזאה תוימואלה :ער הזיאו בוט וניה 

תוימואלה וליאו ,הרידמ תיגולאנגה־תינתאה תוימואלה ,םיטועימ תעמטהל תרתוחו 

.<םש ,םש> תוביצי־יאו דוריפ תערוז תיתוברתברה־תילרולפה 

אל ףאו לארשיל ידעלבו ידוחיי וניא תינתא היטרקומד לש ילארשיה הרקמהש הארנ 

תונידמל רתויו רתוי םייטנוולר םישענ ילארשיה ןויסינהו הז םגד .דיתעב הזכ היהי 

ךילהת תורבועה ,תויאמצעה תונידמה רבחלו הפוריא חרזמב תונידמל דחוימב ,תוינתא 

לארשי ןיב יתאוושה רקחמ 35.תרכינ תינתא תויטננימוד לע תורמוש ךא היצזיטרקומד לש 

וחותיפל םורתל יושע תינתאה היטרקומדה לדומל הייטנ תולגמה תורחא תונידמל 
.יללכ לדומכ ותומיאלו 

בורה תצובק לש תינתאה תוימואלה לשב רתויב ןיינעמ היווטלו הינוטסא לש הרקמה ,הז רשקהב 35 

הטילש רשפאמ וניאש (הייסולכואהמ 50*־ל 40y»ןיב) םש תיסורה ירבוד םיטועימה לש םלדוג לשבו 

תוחרזא תגשה לע תולטומה תורומחה תולבגהה איה םויכ הלא תונידמ לש תיזכרמה היעבה .םהב 

G. Smith םינד וז תבכרומ היגוסב .תטלשה תינתאה המואל םיכייתשמ םניאש םיבשות ידי־לע 

.(433-401 'ע ,Linz 81 Stepan (1996 ןכו (1996) 

תורוקמ 

תימואלה הבשחמה תודלותב םיקרפ :וינוגל ינויצה ןויערה .(1980) 'ש ,ירניבא 
.דבוע םע :ביבא־לת .תידוהיה 

סכר 'א :ךותב ."תויטרקומד םואל תונידמב םיימואל םיטועימ" .(1998) 'ש ,ירניבא 

.<27-17 'ע) תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב םיברעה ,(ךרוע) 
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ןייד זכרמ :ביבא־לת 

תויטרואית תויצפוא :םיכרד 7 .(1999)(םיכרוע)'א ,הפפו 'א ,םנאג ,יש ,רזל־יקצסוא 

.םולשה רקחל ןוכמה :הביבח־תעבג .לארשיב םיברעה דמעמל 

האמה תארקל רטשמו הקיטילופ :היינשה תילארשיה הקילבופרה .(1997)'א ,ןאירא 

.ןתיב־הרומז/הפיח תטיסרבינוא :ביבא־לת .21־ה 

קלח ,במ ךרכ ,ןיד יקספ ."1/88 'סמ תוריחב רוערע" .(1988) ןוילעה טפשמה־תיב 
.197-177 'ע ,יעיבר 

יעקרקמ להנימ 'נ ןאדעק ןאמיאו לדאע 6698/95 צ"גב .(2000) ןוילעה טפשמה־תיב 

תידוהיה תונכוסה .ןוריע־לט תימוקמ הצעומ ,ןוכישהו יוניבה דדשמ ,לארשי 

תודחאתהו מ"עב ןורמושב תיתליהק תובשייתהל תיפותישה הדוגאה־ריצק ,י"אל 

.<8.3.2000 םויב ןתינ :םסרופ םרט) לארשיל םירכיאה 
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לארשי־תנידמ לש רטשמה החומס ימס 624 

תותומעב תוהזו הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה" .(1999)'א ,רזעילאךב 

.97-51 ,<1מ ,תילארשי היגולויצוס ."תושדחה 

.רתכ :םילשורי .םיברעו םידוהי ,םיחטש :הלאהו עלקה .(1988)'מ ,יתשנבנב 

:ךותב ."תונויצה לע ןתולח תדימו תוימואלה לע תוירואת" .(1996) 'ח ,לארשי־ק 

.(222-203 'ע) וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע) ילארב 'או רסוניג 'פ 
.ןוירוג־ק תשרומל זכרמ :רקוב־הדש 

.450-445 ,<3)42 ,טילקרפה ."לארשיב םיכרעו תויושרה לע" .(1996)'א ,קרב 

רסוניג 'פ :ךותב ."עוסש יטילופ חישב םינויע :ילארשיה יברעה" .(1996) 'ע ,הראשב 

זכרמ :רקוב־הדש .(339-312 'ע)וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע)ילארב 'או 

.ןוירוג־ןב תשרומל 

.115-113 ,(ביבא) 9 ,םינפ ."םלשוה אל דוע תונובירה ךילהת" .(1999)'ע ,הראשב 

תוריקס ,15־ה תסנכל תוריחבב תיברעה העבצהה .(1999)'ש ,רזל־יקצסואו 'א ,םנאג 

.םולשה רקחל ןוכמה :הביבח־תעבג .24 'סמ לארשיב םיברעה לע 

תא המישגמה האובנ וא תואיצמ רואית :תיתקוחה הכפהמה .<א1998> 'ר ,ןוזיבג 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי ?המצע 

םיברעה ,(ךרוע) סכר 'א :ךותב "?תיטרקומדו תידוהי הנידמ" .<ב1998) 'ר ,ןוזיבג 

,ןייד זכרמ :ביבא־לת .(137-125 'ע) תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

:ביבא־לת .םייוכיסו םיחתמ :תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי .(1999) 'ר ,ןוזיבג 

.ריל ןו ןוכמ :םילשוריו ,דחואמה ץוביקה 

.םירגתאו םינייפאמ :לארשיב יברע־ידוהיה עסשה .(1999) 'ע ,איר־ובאו 'ר ,ןוזיבג 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי 

םייגולואידיאו םיינידמ םימרז :תידוהיה היעבהו תיברעה הלאשה .(1985)'י ,ינרוג 

:ביבא־לת .1948-1882 םינשב לארשי־ץראב תיברעה תושיה לא םסחיב תונויצב 
.דבוע םע 

הביטקפסרפו יטרואית עקר - לארשיב תניימודמ היטרקומד" .(1999) 'ל ,גרבנירג 
.240-209 ,<1>ב ,תילארשי היגולויצוס ."תירוטסיה 

.םירמאמו תונויאר ץבוק :היטרקומדל תודהי ןיב :לארשי תנידמ .(2000)<ךדוע> 'י ,דוד 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי 

.לארשיב תד יאשונב םיכוסכס בושיי :הרדסהה לש הקיטילופה .(1997)'א ,איחיךוד 

.תוינידמ ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי 

.'"גירח הרקמ'כ לארשי :תוימואל דגנכ היטרקומד" .(1999) 'ב ,רסיזו 'א ,איחי־ןוד 

.22-9 ,1 ,תיטרקומד תוברת 

םיברעה םיחרזאה בולישו ןויווש :יוכיס תתומע ח"וד .(1999) (ךרוע) 'ש ,רטכיד 
.יוכיס תתומע :םילשורי .1999-1998 לארשיב 

.(תכרעמ רמאמ)"יחרזא ןויוושו תוהז" .(12.2.1996) ץראה 

:םילשורי .1991-1948 קוחה ןוטלש לומ הנידמה ןוחטב - לארשי .(1991)'מ ,גנונפוה 
.ובנ 

.דבוע םע :ביבא־לת .הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 

.רתי־סמועב הרבח - לארשי :היפוטואב תוקוצמ .(1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:23 UTC������������� 

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



625 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

.דבוע םע :ביבא־לת 

.לארשיב תיניטסלפ ־תיברעה הרבחב תובדנתהו המורת .(2000)'א ,םנאגו 'א ,ןאדיז 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה :עבש־ראב 

.1986 ראוניב 31 ,ובלכ ."סאמש ןוטנא לומ" .(1986) ב"א ,עשוהי 

לארשי ?תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל־תנידמ ,היחרזא לכ תנידמ" .(1998)'י ,הנוי 

.263-238 ,16 ,םייפלא ."תילרבילה היטרקומדה תולובגו 

םיטביה :לארשיב םיברע־םידוהי יסחיו 'תינתאה היטרקומדה' לדומ" .(1993)'א ,לאחתפי 

.59-51 ,38-37 ,היפרגואיגב םיקפוא ."םייטילופו םיירוטסיה ,םייפרגואיג 

.קילאיב דסומ :םילשורי .תילאירוטקסה הרבחה .(1999)'ג ,ביצי 

'סמ העצה) ."תיברעה הייסולכואה ןויווש :דוסי־קוח תעצה" .(2000) תסנכה ,לארשי 

(.המסרופ אל ךא ,3.1.2000 םויב תסנכה ןחלוש לע החנוה ,1202/פ 

,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תואצות .(א1999) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי 

הכשלה :םילשורי .(1112 'סמ דחוימ םוסרפ) 10.11.1998 ,ט"נשת ,ןוושחב א"כ 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה 

,50 'םמ לארשיל יטסיטטסה ןותנשה .<ב1999> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םילשורי .1999 

.31-25 ,(ראוני) 42 ,ביתנ "?ישימח סיג םנמאה - לארשי ייברע" .(1995)'ר ,ילארשי 

:הפיח .ימואל טועימב לארשי תטילש :תידוהיה הנידמב םיברע .(1985)'א ,קיטסול 
.שרפמ 

םע :ביבא־לת .1948-1947 םיניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .(1991)'ב ,םירומ 

.דבוע 

:ךותב ."תינויצה העונתלו ידוהיה בושייל לארשי־ץרא ייברע סחי" .(1979) 'י ,ובנ 

.(172-163 'ע> תואצרה תובקעב םירמאמ ץבוק :תיברעה הלאשהו תונויצה 
.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי 

הטיסרבינואה :ביבא־לת .תובלתשהו רוכינ :יברעה טועימה .<א1998) 'ב ,רגרביונ 
.החותפה 

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .תילארשיה היטרקומדה .<ב1998>'ב ,רגרביונ 

.108-104 ,(ביבא) 9 ,םינפ ."םימתכ העברא םע היטרקומד" .(1999)'ב ,רגרביונ 

טועימה :תועוסש תויטרקומד תונידמב םיטועימ לש יטפשמה דמעמה" .(2000)'א ,ןבס 

הטיסרבינואה ,טרוטקוד תדובע ."הדנקב תיתפרצה רבוד טועימהו לארשיב יברעה 

.םילשוריב תירבעה 

.53-50 ,(סרמ) <2)31 ,ביתנ "?ןכתייה - םיברעל אלמ תויוכז־ןויווש" .(1993)'א ,רפוס 

.18 'םמ לארשיב םיברעה לע תוריקס .לארשיב םיברעהו ף"שא .(1996) 'מ ,עלס 

.םולשה רקחל ןוכמה :הביבח־תעבג 

,זל ,שדחה חרזמה ."םולשה ןדיעב לארשיב םידוהי־םיברע יסחי" .(1995) 'ס ,החומס 
 78-64.

."יברעה טועימהו הנידמה ןוחטיב :היעבהמ קלח וא ןורתפהמ קלח" .<א1996)'ס ,החומס 

לארשיב ימואל ןוחטיבו היטרקומד ,(םיכרוע) ימע־ןב 'או רגרביונ 'ב :ךותב 
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .(517-493 'ע) 

רסוניג 'פ :ךותב ."סופיט־באכ לארשי :תינתא היטרקומד" .<ב1996) 'ס ,החומס 
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זכרמ :רקוב־הדש .(311-277 'ע> וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע)ילארב 'או 

.ןוירוג־ןב תשרומל 

,17 ,םייפלא ."םינש לבוי רחאל ־ תילארשיה הרבחב תורומת" .<א1999) 'ס ,החומס 

 261-239.

הנידמ :תינתא היטרקומדכ לארשי :ווק סוטטסה תייצפוא" .<ב1999) 'ס ,החומס 

:םיכרד 7 ,(םיכרוע) הפפ 'או םנאג 'א ,רזל־יקצסוא 'ש :ךותב ."תיטרקומד־תידוהי 

ןוכמה :הביבח־תעבג .(77-23 'ע) לארשיב םיברעה דמעמל תויטרואית תויצפוא 

.םולשה רקחל 

הרבחה רקחל זכרמה :לרב־תיב ?לארשיב םיברעל הימונוטוא .<ג1999) 'ס ,החומס 
.לארשיב תיברעה 

הירואית ."לארשיב םיניטסלפה :תיטילופ תוגהנתה לש דממכ תוברת" .(1997)'א ,ידעס 

.202-193 ,<ץיק) 10 ,תרוקיבו 

הקיטילופב םיברעה ,(ךרוע) סכר 'א :ךותב "?היחרזא לכ תנידמ יהמ" .(1998)'י ,תרופ 

תטיסרבינוא ,ןייד זכרמ :ביבא־לת .(124-117 'ע) תוהז לש תומליד :תילארשיה 
.ביבא־לת 

3 ,תרוקיבו הירואית ."לארשיב םיניטסלפה לש םדמעמ :היפוטואב םירז" .(1993)'י ,דלפ 

.35-21 ,(ףרוח) 

."תיפרגוירוטסיהה הדותמהו תוימואלה לש תוירואתה ןחבמב תונויצה" .(1996)'א ,הפפ 

.(263-223 'ע)וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע)ילארב 'או רסוניג 'פ :ךותב 
.ןוירוגךב תשרומל זכרמ :רקוב־הדש 

העדותב םולשו היטרקומד :תקולחמל המכסה ןיב .(1998) 'א ,ןמטכוי־רעיו 'י ,סרפ 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .תילארשיה 

.רתכ :םילשורי .ותורצוויהב םע :םיניטסלפ .(1999)'י ,לדגמו 'ב ,גנילרמיק 

תויוכז - ןוילעה טפשמה תיבב ירוביצ טפשמ לש הנש םישימח" .(1999) 'ד ,רמצרק 
.337-297 ,ה ,לשממו טפשמ ."םדא 

תטיסרבינוא :ביבא־לת .תיניטסלפה תושיהו לארשי :הדרפהה חרוכ .(1999)'ד ,ןטפיש 

.ןתיב־הרומז/הפיח 

.1986 ראוניב 31 ,ובלכ ."הקשובבה תמשא" .(1986)'א ,סאמש 

.דבוע םע :ביבא־לת .םישדח םידוהי םינשי םידוהי .(1997)'א ,אריפש 

.הדסמ :ןג־תמר .תילארשיה היטרקומדה .(1977)'י ,אריפש 

הגלפמכ י"אפמ :תילארשיה היטרקומדה לש םיירוטסיהה תורוקמה" .(1993)'י ,אריפש 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."תיטנאנימוד 
.תורירב :ביבא־לת .(53-40 'ע> 

 Adaiah (1998). Legal Violations of Arab Minority Rights in Israel: A Report on

 Israel's Implementation of the International Convention on the

 Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Shfaram: Adalah - The

 Legal Center for Arab Minority Rights in Israel.

 Arab Association for Human Rights (1998). The Palestinian Arab Minority in

 Israel: Economic, Social and Cultural Rights (a report presented by Arab

 Association for Human Rights to the UN CESCR Committee on Israel's
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 implementation of the international covenant on economic, social and

 cultural rights). Nazareth: Arab Association for Human Rights.

 Avineri, Sh. (1986). "Ideology and Foreign Policy". Jerusalem Quarterly, 10

 (Winter), 133-144.

 Barnett, M.N. (1996). "The Politics of Uniqueness: The Status of the Israeli

 Case". In M.N. Barnett (ed.), Israel in Comparative Perspective:

 Challenging the Conventional Wisdom (pp. 3-25). Albany, NY: SUNY
 Press.

 Benvenisti, M. (1987). 1987 Report: Demographic, Economic, Legal, Social

 and Political Development in the West Bank. Jerusalem: The West Bank

 Data Base Project.

 Brubaker, R. (1996). Nationalism Reframed: Nationhood and the National

 Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

 Collier, D. and Levitsky, S. (1997). "Democracy with Adjectives: Conceptual

 Innovation in Comparative Research". World Politics, 49 (April), 430
 451.

 Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, CT:

 Yale University Press.

 Dowty, A. (1999). "Is Israel Democratic? Substance and Semantics in the 'Ethnic

 Democracy' Debate". Israel Studies, 4(3) (Fall), 1-15.

 Etzioni-Halevy, E. (1999). "Introduction to Monographic Section: Elites, Social

 Processes and the Quality of Democracy". International Review of
 Sociology, 9(2) (July), 177-182.

 Freedom House (2000). "Country Ratings", http://www.freedomhouse.org/

 ratings.

 Gastil, R.D. (1985). "The Past, Present and Future of Democracy". Journal of

 International Affairs, 38(2) (Winter), 161-179.

 Gavison, R. (1999). "Jewish and Democratic? A Rejoinder to the Ethnic

 Democracy Debate". Israel Studies, 4(1), 44-72.

 Ghanem, A. (2000). "The Palestinian Minority in Israel: The 'Challenge' of the

 Jewish State and Its Implications". Third World Quarterly, 21( 1), 87-104.

 Ghanem, A., Rouhana, N. and Yiftachel, O. (1999). "Questioning 'Ethnic

 Democracy'". Israel Studies, 3, 253-267.

 Handelman, D. (1994). "Contradictions between Citizenship and Nationality:

 Their Consequences for Ethnicity and Inequality in Israel". International

 Journal of Politics, Culture and Society, 7(3), 441-459.

 Huntington, S.P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late
 Twentieth Century. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press.

 Israeli, R. (1998). "The Arabs in Israel: Identity, Criminality and the Peace

 Process". Terrorism and Political Violence, 10( 1) (Spring), 39-59.
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 Karatnycky, A. (2000). "The 1999-2000 Freedom House Survey: Freedom - A

 Century of Progress", http://www.freedomhouse.org/news/akessay.html.

 Kimmerling, B. (1999). "Religion, Nationalism and Democracy in Israel".
 Constellations, 6(3), 339-363.

 Kook, R. (1995). "Dilemmas of Ethnic Minorities in Democracies: The Effect

 of Peace on the Palestinians in Israel". Politics and Society, 23(3)

 (September), 309-336.

 Kretzmer, D. (1990). The Legal Status of the Arabs in Israel. Boulder, CO:
 Westview Press.

 Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University
 Press.

 Lewin-Epstein, N. (1989). "Labor Market Position and Antagonism toward

 Arabs in Israel". Research in Inequality and Social Conflict, 1, 165-191.

 Lijphart, A. (1977). Democracy in Plural Societies. New Haven, CT: Yale
 University Press.

 Linz, J.J. and Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and
 Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist

 Europe. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

 Lustick, I. (1999). "Israel as a Non-Arab State: The Political Implications of

 Mass Immigration of Non-Jews". Middle East Journal, 53(3) (Summer),
 417-433.

 Masalha, N. (1997) A Land Without a People. London: Faband Faber.

 McGarry, J. and O'Leary, B. (1993). "Introduction: The Macro-Political
 Regulation of Ethnic Conflict". In J. McGarry and B. O'Leary (eds.), The

 Politics of Ethnic Conflict-Regulation (pp. 1-40). London and New York:

 Routledge.

 Rosenhek, Z. (1999). "The Exclusionary Logic of the Welfare State: Palestinian

 Citizens in the Israeli Welfare State". International Sociology, 14, 195
 215.

 Rosenhek, Z. (2000). "Migration Regimes, Intra-State Conflicts, and the

 Politics of Exclusion and Inclusion: Migrant Workers in the Israeli Welfare

 State". Social Problems, 47( 1), 49-67.

 Rouhana, N. (1998). "Israel and Its Arab Citizens: Predicaments in the

 Relationship between Ethnic States and Ethnonational Minorities". Third

 World Quarterly, 19, 277-296.

 Rouhana, N. and Ghanem, A. (1998). "The Crisis of Minorities in Ethnic
 States: The Case of the Palestinian Citizens in Israel". International

 Journal of Middle East Studies, 30, 321-346.

 Semyonov, M. (1988). "Bi-Ethnic Labor Markets, Mono-Ethnic Labor Markets,

 and Socioeconomic Inequality". American Sociological Review, 53(2)
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 (April), 256-266.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian
 Conflict 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.

 Sheffer, G. (1996). "Has Israel Really Been a Garrison Democracy? Sources of

 Change in Israel's Democracy". Israel Affairs, 5(1) (Autumn), 13-38.

 Silberstein, L.J. (1999). Postzionism Debates: Knowledge and Power in Israeli

 Culture. New York and London: Routledge.

 Smith, A. (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell.

 Smith, A. (1992). "The Question of Jewish Identity". Studies in Contemporary

 Jewry, 8, 219-233.

 Smith, A. (1998). Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent

 Theories of Nations and Nationalism. London and New York: Routledge.

 Smith, G. (1996). "The Ethnic Democracy Thesis and the Citizenship Question

 in Estonia and Latvia". Nationalities Papers, 24(2), 199-216.

 Smooha, S. (1990). "Minority Status in an Ethnic Democracy: The Status of the

 Arab Minority in Israel". Ethnic and Racial Studies, 13(3) (July), 389
 413.

 Smooha, S. (1992). Arabs and Jews in Israel (Vol. 2). Boulder, CO: Westview
 Press.

 Smooha, S. (1997a). "Coexistence between Arabs and Jews in Israel: Attitude

 Change during the Transition to Peace" (Research Report). Haifa:

 Department of Sociology, University of Haifa. (Mimeographed)

 Smooha, S. (1997b). "The Viability of Ethnic Democracy as a Mode of
 Conflict-Management: Comparing Israel and Northern Ireland". In
 T. Endelman (ed.), Comparing Jewish Societies (pp. 267-312). Ann
 Arbor, MI: University of Michigan Press.

 Smooha, S. (1998). "The Implications of the Transition to Peace for Israeli
 Society". The Annals of the American Academy of Political and Social
 Science, 555 (January), 26-45.

 Smooha, S. (1999). "The Model of Ethnic Democracy: Characterization, Cases

 and Comparisons". Paper presented in the conference on "Multiculturalism

 and Democracy in Divided Societies", Center of Multiculturalism and

 Educational Research, University of Haifa.

 Smooha, S. and Hanf, Th. (1992). "The Diverse Modes of Conflict-Regulation

 in Deeply Divided Societies". International Journal of Comparative

 Sociology, 33( 1-2) (January-April), 26-47.

 Spinner, J. (1994). The Boundaries of Citizenship: Race, Ethnicity, and
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"תינתאה היטרקומדה" לדומ :לארשי־תנידמ לש רטשמה 
תואיצמה תרוקיבו 

*לאמיג למא 

.הרבחה יעדמב םיבר םירקוח ,קיסעמ ונדועו ,קיסעה לארשי־תנידמ לש רטשמה 
עגונה לכב םיבר םייטרואית םילדומל םייוסינ תנדס הווהמ תבכרומה תילארשיה תואיצמה 

לש ויפוא ביבס ובסנש םינויד לש ףטשב ןייפאתה ןורחאה רושעה .ויפואלו רטשמה הנבמל 

לעו ירשפא רושימ לכב ומייקתה הלא םינויד .ולש תויטרקומדה תדימו לארשיב רטשמה 

תבכרומה תיטילופהו תיתרבחה תואיצמה .םייעוצקמ־אלו םייעוצקמ תע־יבתכ יפד 

םושיי תועצמאב וז תואיצמ ןוחבל וסינש םיבר םירקוחל הארשה רוקמ התוויה לארשיב 

ובינהו הבר בל־תמושת ודקימש םילדומה דחא .םינווגמו םיבר םייטרואית םילדומ 

ידי־לע םשוי הז לדומ .תינתאה היטרקומדה לדומ אוה םיירוביצו םיימדקא םיסומלופ 

תועצמאב לארשי־תנידמב רטשמה תא ןייפאל ןויסינב ,החוממ ימס ילארשיה גולויצוסה 

.ילארשיה ימדקאה חישב תויטננימודה תוסיפתה לע םירערעמה םייטרואית םילכ 

לש םיפיסה תומא תא עזעזל חילצמ החומס ,םירחא םירושימב ותויצולחל המודב 

תא ירוביצו ימדקא ןוידל תולעהלו ,לארשיב תוחוורה תויטילופהו תויגולויצוסה תוסיפתה 

תואיצמה לע תינתאה היטרקומדה לדומ תא םשיימ אוה .ילארשיה רטשמה לש ויפוא תלאש 

םיגוחב חוורה חישה לע רערעמ החומס .יטננימודה יטילופה חישב רבש רצויו תילארשיה 

לארשי תא םקממ אוה .תילרביל היטרקומדכ לארשי־תנידמ תא ןייפאמה ,םיימדקאה 

אוה .םייטרקומד־אל םירטשמל תיחרזא היטרקומד ןיב ענה ,בחר םורטקפס לש וזכרמב 

,דחא דצמ ,תיברעמ היטרקומד לארשיב תואורה תודגונמה תוכרעהה תא החוד 

תוכיאמ ,תיחרזא־אל היטרקומד תררוש לארשיב" ,ויניעב .רחא דצמ ,היטרקומד־יאו 

דימעמ ילארשיה רטשמה לש הז ןויפא 1.(החומס לש ורמאמב 566 'ע)"הביצי ךא ,הכומנ 

םיכמות ןיב םיקלחנה םיפיקמ םינויד לש םזכרמב תינתאה היטרקומדה לדומ תא 

ןויסינב תונוש תויטרואית תויצטניירואו תונילפיצסיד םיגזממ הלא םינויד .םירקבמל 

הלא ןיב םיקלחנ החומס לש וירקבמ .ןהב ךומתל וא החומס לש דוסיה־תוחנה לע רערעל 

לש רטשמב םיאורש הלא ןיבל תוינמז תוערפה הב שיש היטרקומד לארשיב םיאורה 

.יטרקומד־אל רטשמ לארשי־תנידמ 

הפיקמ הרוצב סחייתמ אוה ובש ,החומס לש שדחה רוביחל סחייתי ןלהל ןוידה 

רטשמה לש ונויפא הניא ילש אצומה־תדוקנ .הרעש המחלמ בישמו םינושה וירקבמל 

חוכיווה לכ תא ןאכ שורפל יתנווכב ןיא ,ןכ־ומכ .יטרקומד־אלכ וא ,טרקומדכ ילארשיה 

תויטילנאו תויטרואית תורעה תולעהל עונצ ןויסינב קפתסא .וירקבמל החומס ןיב םייקה 

שדחה ורמאמב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,תינתאה היטרקומדה לדומל עגונה לכב תודחא 

ויביכרמ לע רוזחל יתנווכב ןיא ,רבעב םיבר םירשקהב גצוה לדומהש תויה .החומס לש 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה * 

.החומס לש ורמאמב דומעה רפסמ קר עיפוי ךליאו ןאכמ 1 
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תא ןוחבלו עצבמ החומסש תובחרהל סחייתהל םוקמ שי ,קפס רסה ןעמל לבא .םינושה 

,ןכל .תינתאה היטרקומדה לדומ לש תיביטמרונהו תיטילנאה ותופקת לע ןהיתוכלשה 

תוסחייתה ךות לדומה לע תרוקיבב הז ןויד קוסעי ,םישדחה םיביכרמה תגצה רחאל 

םייטרואית םיטביהב דקמתת הנושארה טבמה־תדוקנ .תויזכרמ טבמ־תודוקנ יתשל 

היינשה טבמה־תדוקנ .תונוש תויטילופו תויתרבח תוירואית רואל לדומה תא ןחבתו 

הלא טבמ־תודוקנ יתשמ לדומב קוסיעה .לדומה לש תויריפמאה תוכלשהל סחייתת 
תולת .םייטילנא םילדומו תויטילופ תוירואית לש תיביטמרונה תולתה תא שיחמהל דעונ 

הבישחה יכילהתמ דרפנ־יתלב קלח הווהמו יטרואית ןויד לכל תיטגרהניא ,דניה וז 

,תינתאה היטרקומדה לדומ לש םייטילנאהו םייטרואיתה םידממה תורמל ,ןכל .םיישונאה 

לכ .םימיוסמ םייביטמרונ םיטנמלא ,וז תרוקיב ללוכ ,וילע תרוקיבה ומכ ,ובוחב ןמוט אוה 

הבישחה לש התוהמ םצעמ תומלעתהו תורצויה לש רומג ךופיה הווהמ ךכמ םלעתהל ןויסינ 

.תישונאה 

תושיכ התגצהו תיזכרמה חותינה־תדיחיכ הנידמה לש התויזכרמש ןעטא ינא 

תובישח תסחיימש ,לארשיב תיטננימודה תיטילופה היגולואידיאה תא תופקשמ תיתילונומ 

הקימנידהו תיחרזאה הרבחה תקיחד ידכ ךות הנידמה לש םילוקישלו םיסרטניאל תיזכרמ 

םייתוברת־ונתאה םילדבההמ םלעתמ תינתאה היטרקומדה לדומ ,ןכ־ומכ .םיילושל הלש 

תילארשיה הרבחב תררושה תיתוברת־ברה תואיצמה .לארשיב תידוהיה הייסולכואה ךותב 

ייחב םייחרזמה םידוהיה לש םמוקימ .םינוש םירושימב םיימואלה תולובגה תא הצוח 

תא ריבסהל םיסנמה םייטרואית םילדומש קפס לכל לעמ שיחממ תוברתהו הרבחה 

קזחתמו ךלוהש יתוברת־ברה טקילפנוקל סחייתהל םיבייח לארשיב תיטילופה תואיצמה 

היטרקומדה םוצמצ ,ןכ־ומכ .תיטילופה תכרעמב ףקות הנשמ לבקמו תילארשיה הרבחב 

רופיש ביניש ףקיה־בחר היצזיטרקומד ךילהתב ינמז בלשכ םתגצהו ,םיילרודצורפ םידממל 

תומלעתה ידכ ךות תיטילופה תואיצמה עוביקל םורתל ידכ םהב שי ,טועימה לש ודמעמב 

.תיטרקומד תיטילופ תוברת לש המויק תובישחל םירושקה םייתוהמ םיטביהמ 

תיטסלא תואיצמב תיטרואית תוחישק 

ינשב תינתאה היטרקומדה לדומ לש ומושייב תינפת עצבמ החומס ,שדחה ורמאמב 

לידבהל .יריפמא אוה רחאה רושימה ;יטרואיתה דמימב עגונ דחאה רושימה :םירושימ 

חישב תינתאה היטרקומדה לדומ תא הז רמאמב םקממ החומס ,םימדוקה ויחוסינמ 

תויטרקומדה תופולחה םע הז לדומ תומיע ידכ ךות ,םירטשמ ןוימב קסועה יטרואיתה 

דבלב יטרקומדה חישב תינתאה היטרקומדה לדומ םקומ רבעב םא .תויטרקומד־אלהו 

החומס לע תפרוגה תרוקיבה ,תילנויצוסנוקהו תילרבילה תויטרקומדה םע קר תמועו 

תויתוכמסהו תויטרקומדה תופולחה תא רוקסלו ןוידה תעירי תא ביחרהל ותוא העינמ 

היטרקומדב האורה ,החומס לש תיטננימודה הסיפתה לש םושיי הווהמ וז הקיטקט .דחאכ 

תא רידגהל תנמ־לע .תויטרקומד־יאל תויטרקומד ןיב ךשוממ ףצרמ קלח תינתאה 

הלש םינושה םינייפאמה תא גיצמ החומס ,רתוי הקימעמ הרוצב תינתאה היטרקומדה 

תא קזחל ודיב עייסל הדעונ םינייפאמה תגצה .יטרואית סופיטבאכ התנחבהב םיעייסמה 

םירשפאמ הלא םינייפאמ .םייביטמרונה םידממה ןובשח־לע לדומב םייטילנאה םיטנמלאה 
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לדומה תא איצומש רבד ,םייתאוושה םירקחמב יטילנא חותינ ילכל לדומה תא ךופהל 

דוסיה־תוחנה תא תלטבמ הניא וז תפסותש יפ־לע־ףא .ולש םצמוצמה ילארשיה רשקההמ 

םירורב םינייפאמ תרדגהש קפס ןיא ,(ךשמהב וילא רוזחנש רבד> לדומה לש תויביטמרונה 

.ליעי יתאוושה־יטרואית ילכל לדומה תא ךופהל ידכ הב שי תינתאה היטרקומדל 

םישדח םידממ ינש לש םתפסוה איה החומס לש שדחה ורמאמב ןויצל היואר תפסות 

לדומ לע החתמנש תרוקיבה לע הבוגתב .ימניד רחאהו ירוטסיה דחאה ־ לדומל 

ליבוהל םילוכיש םיאנת חסנמ החומס ,רבעב חסונש יפכ ,תינתאה היטרקומדה 

םיאנתה תא ךפוה אוה .התוביצי תא םירטשמהו תינתא היטרקומד לש התורצוויהל 

תלאש ,רחא דצמ .תינתאה היטרקומדה לש הייפוא תיינבהב יזכרמ ביכרמל םיירוטסיהה 

תללכה רשפאמה ימניד דמימ ףיסוהל החוממ תא העינמ תינתאה היטרקומדה לש התוביצי 

חסונה ,רבעב גצוהש יטטסהו יתילונומה לדומה תמועל .סופיטבאה תרגסמב םייוניש 

םייטרקומד םירטשמ רחא בוקעל םירשפאמה תויוחתפתהלו םייונישל חותפ יוושכעה 

ינש ."םינודא םע לש היטרקומד"ל תילנויצוסנוק היטרקומד ןיבש ףצרה לע םיינתא 
.רתוי יטילנאלו ,תאוושהל לדומה תא םיכפוה וללה םידממה 

ןויסינ ךות תילארשיה תואיצמה לע לדומה לש םושיי הווהמ רמאמה ,יריפמאה רושימב 

ןיאש יפ־לע־ףא .ונימי דעו הנידמה םוק ןמל לארשיב ושחרתהש םייונישה תא שיחמהל 

ינועיטל הבר בל־תמושת הנפמ אוהש ןייצל בושח ,החומס לש וינועיט לע רוזחל יתנווכב 

יכילהתל רקיעבו ,לארשיב תיטילופה תכרעמב תויוחתפתהל סחייתמ אוה .וירקבמ 

תואיצמל המצע תא םיאתהל התלוכי לעו התוביצי לע עיבצהל תנמ־לע ,היצזיטרקומדה 

תצורמב התוכיא תא הרפיש תילארשיה היטרקומדה" ,החומס לש ותנעטל .הנתשמה 

־ונתאה עסשה איה רטשמה לש ויפוא תניחבל תיזכרמה ןחובה־ןבא .(610 'ע> "םינשה 

לש םינייפאמה תנומש תועצמאב .קוריה וקה םוחתב םיברע ןיבל םידוהי ןיב ימואל 

הנידמ" הניה לארשי־תנידמש הרהצהה תועמשמ תא שיחממ החומס ,תינתאה היטרקומדה 

טועימה לש תינבמ תופיפכ" ןיבל לכל תוילרביל תויוכז ןיב בולישה ."תיטרקומדו תידוהי 

בורה לש םיסרטניאה םודיקל רישכמל הנידמה תא ךפוה (590 'ע)"ידוהיה בורל יברעה 
.תינויצה העונתה לש היתורטמ םושיילו ידוהיה 

הרבחה דמעמו הטילש ןונגנמכ הנידמה 

תיביטקודדה ותוסחייתה אוה תינתאה היטרקומדה לדומ לש םיטלובה םינייפאמה דחא 

,םיכרצ לעבו הרבחהמ דרפנ ימונוטוא דסומ" לאכ הנידמל סחייתמ לדומה .הנידמל 

תרזחה" תלוכסא לש דוסיה־תוחנה תא לבקמ אוה ךכב .(565 'ע> "ולשמ םיללכו םיניינע 

לש המ־תדימבו ,תרערעמ וז הלוכסא .(bringing the state back in) "זכרמל הנידמה 

םייטסיסקרמו םייטסילרוטקורטס־םייטסילנויצקנופ םירקוח לש דוסיה־תוחנה לע ,קדצ 

ידיסח .םייתרבח תוגהנתה יסופד לש האצות הנידמהו רטשמה תוהמב םיאורש ,דחאכ 

םיאורו ,הרבחהו הנידמה ןיב תיטילנא הדרפהל םיארוק "זכרמל הנידמה תרזחה" תלוכסא 

הימונוטוא תסחיימ וז הסיפת .םיילכלכו םייתרבח םייוניש תריציב יזכרמ ןכוס הנידמב 

םייתרבח םינקחש לש םתוגהנתה תא עבוק הנידמה הנבמש תנעוטו הנידמל הרתי 

.(Evans, Rueschemeyer 8c Skocpol, 1985) םיילכלכו 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 634 

הנידמה ןיב קתנ רצויש רבד ,הלא דוסי־תוחנה לע ןעשנ תינתאה היטרקומדה לדומ 

לש התלועפ ךרד תא תבצעמ הנידמה ,לדומה יפל .הכותב הרצונ איהש הרבחה ןיבל 

תכרעמ תא הרידסמ איה .הכותב ןילמוגה־תויוסחייתה לש ןייפוא תא הוותמו הרבחה 

תיטילופ המצוע הליעפמ איה .הילא םתוסחייתה תרוצ תא הביתכמו היניתנ ןיב םיסחיה 

לש הזכ לדומב הנומטה תיטילופה המצועה תסיפת .הלש םינוגראהו תודסומה תועצמאב 

.(Migdai, 1996) הרבחל הנידמ ןיב תידדה העפשה םוש אלל ,תיכנא הניה הנידמה 

.םירדגומ םידעי תגשה ןעמל תינומרה הרוצב תדקפתמה תחא הדיחיכ תספתנ הנידמה 

םינייפאמב הקימעמ תולכתסה .תינתאה היטרקומדה ינייפאמב יוטיב ידיל האב וז הסיפת 

וליאכ תונווכ הנידמל םיסחיימ וינייפאמ תנומש ןיבמ העבשש ךכ לע העיבצמ לדומה לש 

תינתאה המואל תוכייתשה ןיב הדירפמש וז איה הנידמה ,המגודל .ישונא טקייבוס ,דתיה 

...תינתאה המואה ינבל הנושארבו שארב גואדל הדועיי תא הרידגמ איה" .תוחרזא ןיבל 

המואה לש תיתוברת העיקשו יפרגומד לודלד ,העימט עונמל םיעצמא תטקונ איה 
תינתאה המואה סויג ידיל םיאיבמ הנידמה לש םיסרטניאה .(582 'ע> "תינתאה 

.םיטועימה תוצובק יפלכ הלפמ תוסחייתהו תיטננימודה 

לעב יזוכיר ידסומ ןכוסכ התייאר ידכ דע הנידמה לש היצקודר שי וזכ תוסחייתהב 

הרבחל תרדוח הנידמה .הרבחהמ קתונמב ותוגהנתה תא םיביתכמה םיימונוטוא םיסרטניא 

.(infrastructurai power) (Mann, 1986) תבחרנ המצוע תיתשת תועצמאב תיחרזאה 
העפשהלו תבכרומה תיתרבחה תואיצמל תובישח תסחיימ הניא הנידמה לש וזכ הסיפת 

,יריפמאה רושימב .התוינידמו הנידמה הנבמ לע תויטילופו תויתרבח תוצובקל שיש 

.לארשי־תנידמ לש התמקהל ליבוהש ירוטסיהה־יתרבחה ךילהתהמ תמלעתמ וז הסיפת 

םייתרבח םינוגרא לש דואמ הקזח תוברועמ ללכ תילארשיה הנידמה לש היוניב ךילהת 

לש הייפוא בוציע לע דואמ הקזח העפשה ,םהל שי ןיידעו ,םהל התיהש ,םייטילופו 

תיזנכשאה תיליעל .םיימואלו םיינתא ,םייתגלפמ םירושימב יוטיב ידיל אב רבדה .הנידמה 

הנידמה לש היוניב ךילהת לע תערכמ העפשה ,דתיה הנידמה תודסומב הטלשש הקיתווה 

יסחי ,םימיוסמ םייוניש תורמלש ךכ לע העיבצמ תיוושכעה תיטילופה תואיצמה .לארשיב 

המצועה יסחי לש םתעפשה .ןיידע םימייק הנידמה םוק םע וססבתהש םייטילופה חוכה 
תכרעמ לע הנידמה לש התעפשהמ התוחפ התיה אל הנידמה הנבמ לע הרבחב םייטילופה 

תומגודה תחא ,דניה תיטילופה תויתדעה .הכותב םייטילופהו םייתרבחה םיסחיה 

יטילופה ךילהתל תועמשמ תולעב תוינתא תויוהז לש ןתווהתה ךילהת .ךכל תוקהבומה 

הנבמ לע העיפשמה תינתא הקיטילופ הרצונ הבוגתב ךא ,הנידמהמ עפשוה לארשיב 
.הנידמה 

הנבמב םוקמ תלבקמו הכלוההו ,תידוהיה הרבחב תמייקה תיטילופה תוינתאה 

דסומ" הנידמב האורה ,תינתאה היטרקומדה לדומ לש ונורסח תא השיחממ ,הנידמה 

תא תמקממ וז הייאר ."ולשמ םיללכו םיניינע ,םיכרצ לעבו הרבחהמ דרפנ ימונוטוא 

.הנממ קלח איהש הרבחה ןיבל הניב ןילמוגה־תוסחייתהל סחייתהל ילבמ זכרמב הנידמה 

לש וירבדכ .תיתילונומ־אלו הדיחא־אל תושי הנידמב תוארל תבייח רתוי תחקופמ הייאר 

לש תונוש תויתרבח תוריזב םימייקתמה םיקבאמ ידי־לע םיעבקנ הטילש יסופד ,לדגמ 

םניה תונושה תומרב הנידמה לש םידיקפ" ,וירבדל .(Migdal, 1996) תודגנתהו הטילש 

לש םינוש םיכרעמ םע ןילמוג־תויוסחייתה םימייקמו הלאה םיקבאמב םייזכרמ םינקחש 
הנידמה לש םינושה םיפוגהש תויה .<םש> "תונוש תוריזב םילעופה םייתרבח תוחוכ 
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635 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

תילנויצר ךרדב תלעופ הנידמהש חינהל רשפא־יא ,תונוש תורוצב םיצחל לע םיביגמ 

.הביקעו 

תילרבילה תוחרזאהו תינתאה היטרקומדה 

לדומה לש ותוסחייתהב יוטיב ידיל אב תינתאה היטרקומדה לדומב ףסונ ןורסיח 

לש היתונורקע תסיפת לע רערעמ וניא תינתאה היטרקומדה לדומ .תוחרזא גשומל 
ומצע לע הרשמה ,לארשיב יטננימודה יטילופה חישב הנומטה תילרבילה תוחרזאה 

לש הליבחכ תילרבילה תוחרזאה לש התועמשמ תא לבקמ החומס .םיילרביל םינייפאמ 

,לאודיווידניאה תא ףילחמ קר אוה .הטמל הלעמלמ רטשמה ידי־לע תונתינה תויוכז 

תויושיב ,הרבחב יזכרמהו ירקיעה ביכרמה לאכ וילא תסחייתמ תילרבילה הירואיתהש 

הנידמה תייארו ,המצועה לש תיכנאה הסיפתה .תוימונוטואו תוביקע תוימואל־ונתא 

תוחרזא תסיפת ןבוחב תונמוט ,םהב טלושו הרבחב םיסחיה תא רידסמה ןונגנמכ 

ןיבל הניב םיסחיה תכרעמ תרדסהל הנידמה ידיב ילכ תוחרזאב האור וז הסיפת .תמצמוצמ 

םיקבאמ לש טבמ־תדוקנמ תיטילופה תואיצמה תייארל םוקמ ןיא וז הסיפת יפל .היחרזא 

תויוכז לש הליבח העמשמ תוחרזאה ,לדומה יפל .םירחאו םיירמוח םיבאשמ לע םייתרבח 

Mann,) הלש םיסרטניאל םאתהב תונושה תוימואלה תוצובקל הנידמה ידי־לע תונתינה 

 1987).
הנידמה ידי־לע הטמל הלעמלמ תונתינה תויוכז תליבחכ תוחרזאה תסיפת לבא 

ןיב ,העמשמ תוחרזא .תופתתשהה - תוחרזא גשומה לש יזכרמ טביהמ תמלעתמ םיחרזאל 

םניבו םמצע ןיבל םניב םיסחיה תכרעמ תעיבקב םיחרזאה לש הליעפ תופתתשה ,רתיה 

לדומ ,"ימונוטוא דסומ" לאכ הנידמל ותוסחייתהב .(Turner, 1990) הנידמה ןיבל 

תיחרזאה הרבחה ןיב ןילמוגה־תוסחייתה תדימל סחייתמ וניא תינתאה היטרקומדה 

לש המויק חינמ לדומה .תיטילנא תובישח לעב םוחת לאכ הנידמה ןיבל םינושה הינוגראו 

קרו ךא הניא תוחרזאש ךכמ םלעתמו ,יטננימודה בורל םיכייתשמה םיחרזאה ןיב תוינויווש 

תיטילופ תופתתשה לש תונוש תוגרד םג הליכמ אלא ,הנידמב וא הליהקב תורבחל יוטיב 

תסיפת ובוחב ןמוט תינתאה היטרקומדה לדומ .יטננימודה בורה תצובק ינב ברקב וליפא 

ןבומ רבדכ הנידמה יביתכת תא הילע תלבקמה תיביספ תושי םיחרזאב האורה תוחרזא 

תואיצמה תא יקלח ןפואב תפקשמ לדומב הנומטה תוחרזאה תסיפתש יפ־לע־ףא .וילאמ 

ןהלש םיסרטניאה םודיק ןעמל הנידמב תונוש תויתרבח תוצובק לש ןקבאמ ,תילארשיה 

האורה תוחרזא תסיפת ףקשמ ןהלש םייחרזאה ןורמתה יבחרמ לש םתבחרה ןעמלו 

.הרבחב םינתשמ םיסרטניאו המצוע יסחי לש םמויקל יוטיב תופתתשהב 

דצמ תוינתאה תוגלפמהו דחא דצמ ןוהה תיליע ןוגכ ,םיירזגמ םייטילופ תוחוכ תיילע 

תיטננימודה תיגולואידיאה הסיפתה לע תידוהיה הרבחב םייקה רוערעל יוטיב ,דניה ,רחא 

ינויצה־ימואלה חישה לש הינומגהה לע תורערעמה תויחרזאה תויתרבחה תומגמה .הנידמב 

ינתא סיסב תולעב תוינוליחו תוינרמש תויתרבח תועונת .תונורחאה םינשב תוקזחתמ 
תושגנתמ הלאשכ תויטפשמהו תויטילופה ,תוילכלכה היצזילרבילה תומגמב תומחלנ בחר 

ס"ש .תובר םימעפ תוילסקודרפ ףא ןהו תוביקע ןניא הלא תומגמ .ןהלש םיסרטניאה םע 

סחי תנגפה ידכ ךות תידוהיה תוימואלה לש תיסקודותרוא־תינרמש הסיפת תמדקמ 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמיג למא 636 

לש תיתשת חתפל ידכ הנידמה לש םיימשר םיבאשמ תלצנמ איה .הנידמה יפלכ יכרע־וד 

תא תלצנמ וז תיחרזא תיתשת .הכרדל םינמאנה םייכוניחו םייתוברת ,םייתרבח םינוגרא 

היגולואידיאה תא הגנלו הגלפמה לש הכימתה סיסב תא קימעהלו ביחרהל ידכ היטרקומדה 

איה ,הגלפמה לש תינרמשה תידוהיה התסיפת תורמל .הנידמב תיטננימודה תיטילופה 

תוגלפמ תומייק ליבקמב .תידוהיה הנידמה ןובשח־לע םייחרזאה היתודסומ תא תקזחמ 

.ןהלש יתוברת־ונתאה בכרהה ללגב ימשרה ינויצה חישה תא תוצמאמה תוינוליח תוירזגמ 

לש לטובמ־אל קלחש תינתא הגלפמל תקהבומ המגוד הניה "הילעב לארשי" תגלפמ 

קזחמה יטננימודה ינויצה חישה תא תצמאמ הגלפמה ,ןכל .קוח יפ־לע ידוהי וניא היכמות 

.הנידמה לש ידוהיה הייפוא תא 

Rouhana,) לארשיב תיניתשלפה הייסולכואה לש הקיטילופב םייוניש שי ,ןכ־ומכ 

תא ביחרהל ןויסינב תילארשיה תוחרזאה לש היצזיביטקא תוארל ןתינ ןאכ םג .(1997 

םידעי תגשהל ףונמל תוחרזאה תא ךופהלו תילארשיה הקיטילופה לע תיברעה העפשהה 

הקימעמ הרוצב יוטיב ידיל םיאב םניא הלא םייוניש .(1995 ,רגרביונ) םייחרזאו םייטילופ 

.ץראב תיטילופה תואיצמה חותינב תושעל יואר היהש יפכ ,תינתאה היטרקומדה לדומב 

תובחרה תוקימנידה תא תוארל ונתלוכי תא הליבגמ תמצמוצמה תוחרזאה תרדגה 

.רטשמהו הנידמה הנבמ לע תוידיתע תועפשה ןהל שיש ,תילארשיה הרבחב תושחרתמה 

תקזחתמו תכלוה רטשמה הנבמ לע התעפשהש תיתוברת־בר תואיצמ הווהתמ לארשיב 

רתויב הבוטה המגודה ןה תוירזגמ תוגלפמ לש םייטילופה םיקבאמה .םינשה תצורמב 

הנבמה .לארשיב תרבוגו תכלוהש יתוברת־ברה יתרבחה הנבמה לש תיקלחה תורסמתהל 

תפלוחו תכלוהש תיטילופ תואיצמל הקדצה הווהמ תינתאה היטרקומדה לדומ לש ינתאה 

םיכלוהש המצועה יסחיל סחייתהל בייח רטשמה הנבמ לש יתרוקיב לדומ .םלועה ןמ 

.רתוי תישפוחו תינויווש תיטילופ תואיצמ בוציעב ףתתשהלו ,םינתשמו 

םיברעבו םידוהיב האור אוהשכ ,לדומב היוצמה הימוטוכידה תא ןייצל םוקמה ןאכ 

עסשל סחייתהל החומס לש ויתונויסנ תורמל .תודיחא תוימואל תוצובק יתש לארשיב 

הנייפאש ,תינתאה המינהש קפס ןיא ,טועימו בור לש םייטרקומד םיגשומב יברעה-ידוהיה 

םיספתנ םידוהיה .תילארשיה היטרקומדה לע ולש חישב ןיידע תטלוש ,רבעב וירבד תא 

לש וירבדכ .הנידמה תא תחא השקמכ תלהנמש הדיחאו תיתילונומ תינתא הצובקכ 
:החומס 

םודיקל תינתאה המואה תושרל דמועש רישכמה וניה הנידמה ןונגנמ 
.הילא םיכייתשמה לכ לש םהיניינעו התחוור ,הנוחטב ,תוימואלה היתורטמ 

הפשה תוברל ,םייתכלממה םיסופדה לכ תא תבצעמ תינתאה המואה חור 

,םילובה ,םילמסה ,ןונמיהה ,לגדה ,תודסומה ,תוברתה ,תדה ,תימשרה 

ןורכיזה לש םירתאהו םימיה ,םירוביגה ,תומוקמה תומש ,הנשה־חול 

(582 'ע> .תוינידמהו ...םיקוחה ,יביטקלוקה 

לש ידוהיה ביכרמה תשגדהב בושח ביכרמ םיווהמ םייתכלממה םיסופדהש קפס ןיא 

לע עיבצהל ןתינ ,הלא םיסופד לש םינושה םידממל סחייתהל ונאובב ךא .לארשי־תנידמ 

םעה ךותב תמיוסמ תינתא הצובק ידי־לע סוכיג ךילהת הרבע "תינתאה המואה חור"ש ךכ 

תיטילופה התונוילע תא תתרשמה הרוצב התוא העבצו שדחמ התוא הרידגהש ,ידוהיה 

.תיתוברתהו 
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637 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000 -ס"שת 

לע שרופמב עיבצמ ,וב םיצולחה דחא אוה החומסש ,לארשיב תודעה יסחי רקח 

תכלוהה תוברתה־תמחלמ לעו יטננימודה ידוהיה בורה ךותב ימינפה םזילרולפה 

,גנילרמיק) הב הינומגהה היגולואידיאה לש התוהמו הנידמה לש הייפוא ביבס תמצעתמו 

תיטננימודה תונויצה תסיפת לע תורערעמ תויתדעו תויתד תויתרבח תועונת .(1998 

 (1998 ,Peied). טילש דמעמ לש היגטרטסא" הב םיאור םיבר"(1999 ,Shafir 8l Peled).

םינשנו םירזוח םירקחמ .רשועה תקולחב יזכרמ דיקפת ,תקחשמ ןיידעו ,הקחיש הנידמה 

לע הנידמל התיהש העפשהה לע םיעיבצמ לארשיב ינתאה (differentiation) לודיבה לע 

יקסריבס) רחא דצמ ,הז קושב תיתדעה הדובעה תקולח לעו ,דחא דצמ ,קושה הנבמ 

תינתאה היטרקומדה לדומב ףקתשמה יטננימודה ינויצה חישה ,ןכל .(1993 ,ןייטשנרבו 

תידוהיה הרבחב תילכלכהו תיטילופה ,תיתרבחה תואיצמה תא הנמאנ ףקשמ וניא 

תוירקיעה תקולחמה־תודוקנמ תחא תא ןיידע םיווהמ םייתדעניבה םירעפה .לארשיב 

םתויכשמה ,םתיינבה לע תלטובמ־אל העפשה שי הנידמלו ,תילארשיה הקיטילופב 

תילארשיה הקיטילופב רוזגמה יכילהת .(1998 ,ןהכ) הלא םירעפ לש םהיתוכלשהו 

ןתוהז תא ןיגפהל הרבחב תובר תוצובק לצא קזחתמו ךלוהה ןוצרה תא םישיחממ 

םידגונמה םיעוזעזל םרוגו תיטילופה תכרעמב אטבתמ הז ךילהת .תיתדעהו תיתוברתה 

.(1999 ,ביצי)"תינתאה המואה חור"ל 

הניה תחא השקמ לאכ ידוהיה בורה לא תינתאה היטרקומדה לדומ לש ותוסחייתה 

־ונתאה עסשה .תיתרבחו תיטילופ תואיצמ רשאמ רתוי תיכרע הפיאשו תיטילופ ההימכ 

ךלוהה רשקה .לארשיב תיטילופה היגולויצוסה לש םיטלובה םינייפאמה דחאל ךפהנ יתד 

הגלפמ הניהש ,ס"ש ןיבל חרזמה תודע ינב לש הייסולכואב םיבר םיחלפ ןיב קזחתמו 

תוכרעמ לש םיאצממה .לארשיב יתד־ונתאה עסשה תא ףירחמ ,הדוסיב תיסקודותרוא 

םיבלשמה םייטילופ־םייתרבח לודיב יכילהת לע םיעיבצמ 1999־ו 1996 םינשב תוריחבה 

.(Shalev, Peled 81 Yiftachel, 2000) םייגולוקאו םיידמעמ ,םיינתא םיביכרמ דחי 
.םייפרגואיג היצגרגס יכילהתו םיידמעמ םיביכרמ תועצמאב תקזחתמ תיתדעה העבצהה 

לע קר אל תנעשנה תיטילופ תועינ לש האצות הניה ס"ש לש תיביסמה תוקזחתהה 

תא םיקזחמ הלא םיכילהת .םייגולוקאו םיידמעמ םיביכרמ לע םג אלא ,םייתדע םיביכרמ 

.לארשיב רטשמה לש ותוהמו ויפוא לע םיקבאמה תאו תידוהיה הרבחב םיימינפה םיעסשה 

־םינפה םיעסשל היוארה הדימב סחייתמ וניא תינתאה היטרקומדה לדומ ,ןכ םא 
הפולחכ ולש לדומה תא גיצמ החומס .לארשיב רטשמה יפוא לע םתעפשה תדימלו םיידוהי 

,ידסממה חישב יטננימודה וניהש ,תילרבילה היטרקומדה םגדל סחיב רתוי הנוכנו תיתימא 

ןיב רשקהמ שקבתמה שקיהל סחייתמ וניא אוה ךא ;לארשיב ירוביצהו ימדקאה 

לש תויטננימודה ןיבל לארשי לש ילרבילהו יברעמה ימצעה יומידה לש תויטננימודה 

Shafir 8c Peled,)ןוחטיבבו תוברתב ,הרבחב ,הלכלכב ,הקיטילופב תויזנכשא תותיליע 

לודיבה יכילהתלו תילארשיה הרבחה לש התווהתה ךילהתל סחייתמ וניא החומס .(1999 

םיירוביצה םייחב המלוע־תסיפת תא טילשהל תמיוסמ תיתרבח הצובק וליבוהש םיימינפה 

תויטננימודה תא שטשטל אב וניא יטננימודה ילרבילה חישה .הרטשמ תא בצעלו הנידמב 

הרבחב םיימינפה םיעסשה םע דדומתהל אלא ,יברעה טועימה לומ הנידמב תידוהיה 

תונוש תוידוהי תוינתא תוצובק לש תיתוברתה העמטהה יכילהת תא תרשלו תידוהיה 

ףוסב סחייתמ החומס .תיטננימודה תיזנכשאה תיליעה לש התומדב בצועש לדומ ךותב 
היגולואידיאב תימינפה תונושלו תידוהיה הרבחב תימינפה תינתאה תונושל וירבד 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 638 

לש ויפוא לע העפשה םהל שיש םיבושחה םיביכרמה לא סחייתמ וניא אוה ךא ,תינויצה 

םיביכרמ לש םתובישח תדימ תא הדיצה תקחוד וז תומלעתה .לארשי־תנידמ לש רטשמה 

תוידיתעה תויוחתפתהב םג אלא ,לארשיב רטשמה לש יוושכעה בצמה רואיתב קר אל הלא 

תידוהיה הרבחב תוימינפ תוקימניד ,יברעה-ידוהיה עסשה לש ותויזכרמ תורמל .ולש 

היטרקומדה לש הייוכיסל סחיב תוחפ־אל תועירכמכ תולגתהלו ףוצל תוליחתמ ץראב 

תילכלכה ,היצזילרבילהו ,דחא דצמ ,היצזיטרקואיתה יכילהתל .דמעמ קיזחהל תילארשיה 

אל לארשיב רטשמה לש ויפוא לע תיתועמשמ העפשה היהת ,רחא דצמ ,רקיעב תיטפשמהו 

םיכילהתהמ תינתאה היטרקומדה לדומ לש ותומלעתה .יברעה-ידוהיה עסשל רשאמ תוחפ 

תפדעהל תיכרע הנבוה לדומהש ךכ לע הדיעמ תילארשיה הרבחב םיללוחתמה םיבכרומה 

יסחי הבוחב תנמוטש עדי־תינבתמ קלח ןיידע הווהמ לדומה ,הז חכונל .תומיוסמ תואצות 

.יטננימודה בורה לש םיסרטניאה תא םיתרשמה חוכ 

לאכ לארשיב םידוהיל החומס לש ותוסחייתה תמועלש ןייצל םוקמה ילוא הז ,ןכ־ומכ 

חישה תא ץמאמ אוה ךכב .םיטועימ תוצובק לאכ םיברעל סחייתמ אוה ,תחא תינתא הצובק 

לש היתוכלשהב קסוע וניא אוה ךא .םייתד םיטועימ םיברעב האורש לארשיב ימשרה 

תונוש םיסחי תוכרעמ רצויש ,תיברעה הרבחב ימינפה לודיבה .לדומה לע וז תוסחייתה 

תיטילנאה הימוטוכידל הריתסב דמוע ,הנידמה ןיבל תונושה תויברעה תוצובקה ןיב 

רשקהה איה לדומה לש אצומה־תדוקנ .לדומל יטרואית סיסבכ רצוי החומסש 

הצובק םיווהמ םניא םיברעה םא לבא ,לארשי־תנידמ לש רטשמה לש יברעה-ידוהיה 

?תיברע-תידוהי תוירניב לע רבדל ןתינ ךיא ,ויניעב הדיחא 

היטרקומדב ןכותכ ךילהת 

אוה .היטרקומדה לש תיטסילמינימ הרדגה לע ןעשנ תינתאה היטרקומדה לדומ 

הריחב תוכז ,תוישפוח תוריחב"ב דקמתמו רטשמה לש םיילרודצורפה םיטביהל סחייתמ 

היטרקומדה לש וזכ הרדגה .(566 'ע> "חרזא תויוכז לע הרימשו ןוטלש יפוליח ,לכל 

.היטרקומדה לש התוכיא ןיבל יטרקומד רטשמ לש ומויק םצע ןיב הנחבה רשפאל הדעונ 

הנחבה לע רשאמ רתוי יטרואית לולעת לע היונב איה .תירשפא הניאו תיתייעב וז הנחבה 

הריתסה תא ףוקעל דעונ תורודצורפל היטרקומדה םוצמצ .והשלכ ףקות תלעב תיטילנא 

םצעל תמצמטצמ תילרודצורפ היטרקומד .תינתא היטרקומד גשומב הנומטה תימינפה 

בור לש םתכימתב םיכוזה תוינידמ תעיבקו תוטלחה תלבק לש םיכילה לש םמויק 

לבא .ךילהה םצעל הקנפשוג תתל דעוימ הזכ ךילהב טועימה ינב לש םפותיש .םיפתתשמה 

ירטנולוו ,יביטגרגא בור וניא תוטלחהה תא לבקמש בורהש הז רשקהב ןייצל ךרוצ שי 

תשרומו םייתוברת םיביטומ תלעב תינתא הצובקכ ומצע תא האור הז בור .ילרטינו 

םהל שיש םייתוכיא םיביטומ לעבל יטרקומדה ךילהה תא םיכפוה הלא םינכת .תינחור 

.תויטרקומדה תורודצורפה לש ןמויק םצעב ןומטה יתוכיא ןפ לש ומויקמ דרפנה ףסומ ךרע 

תויהל םיכפהנ חרזאה תויוכז לע הרימשהו ןוטלשה יפוליח םע דחי תויטרקומדה תוריחבה 

םיכילהב םמויק םצע ,ןכל .טלושה בורה לש םייתוברתהו םיימואלה םינכתל םיפופכ 

תא תרשמה יפרגומדה ןזאמה לע םינעשנה המצועה יסחי .וכרע תא דבאמ םייטרקומד 
לש תויכרעה תדימל תלטובמ־אל השחמה םניח יטננימודה ימואלה בורה לש םיסרטניאה 

חיטבהלו ומצע תא רמשל תלוכיה תא וידיב רמוש בורה .תויטרקומד תורודצורפ 
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ןניא ןמצעלשכ תורודצורפה .ולש םיסרטניאה תא ותרשי תומייקה תורודצורפהש 

תועצמאב םהילע ךמסנ רטשמהש המצועה יסחי לש םתובכרומ תפישח תא תורשפאמ 

הליחתכלמש תיגולואידיא םלוע־תסיפת לע תנעשנה תיטילופה היצזילאיצוסה תוינידמ 

.תינויווש הניא 

תורודצורפה .ןהלש יטילופה רשקהב תורודצורפה תא םקמל ךרוצ שי ןכל 

וניהש בור לש ןוטלשל היצמיטיגל ןתמ וב שיש הנאת הלע שמשל תולוכי תויטרקומדה 

תולוכי תויטרקומד תורודצורפ .(1999 ,יליזרב)ומצע תא רמשל תלוכי לעבו ביציו עובק 

טועימה תויוכזב העיגפ םתרטמש םיילמרופ־אל םיכילהתל תילמרופ האווסהל ךפהיל 

 (1997 ,0'Donnell). תיתייעב ,דניה היטרקומדה תרדגהב ילרודצורפה ןפה לע תונעשיהה

הזה רוביחב שי .עובק ימואל בור לש ןוטלשל התוא םירבחמשכ תועמשמ־תרסחל תכפהנו 

םינכתהמ תומלעתה ןאכ שי ,ןכ־ומכ .בור לש תוצירעל תילרודצורפ הקדצה ןתמ 

לש גוס לכב ןוכנ רבדה .תוותמ תויקוחהו תויטילופה תורודצורפהש םייטילופה 

תימואל־בר תואיצמב ימואל בור ידי־לע תטלשנה היטרקומדב דחוימבו ,היטרקומד 

דועב .בור לש ןוטלשל בורה תערכה ןורקע לש הרמה שי וזכ תואיצמב .תילאוטקילפנוק 

תרוצ וניה בור לש ןוטלש ,ןוטלשה יגוס לכב ץופנש ינכט רישכמ ןניה בורה תוערכהש 

ןניה תויטרקומדה תורודצורפה .(Arendt, 1963) טועימה לש ומויק תא תלטבמה לשממ 

רומיש תועצמאב םייקה הטילשה סופד לש ותכשמהל היצמיטיגל ןתמל בורה ידיב רישכמ 

תרגסמל ץוחמ לא טועימה תקיחד וא הדולי יוביר ,הריגה דודיע ידי־לע בורכ ומצע 

.רחא דצמ ,םייטרקומדה קחשמה־יללכב יביטלופינמ שומיש ידי־לעו ,דחא דצמ ,הנידמה 

תולוקה לש לוצינה איה תויטרקומדה תורודצורפה לש היצזילטנמורטסניאל הבוט המגוד 

תוינידמבו תוידוהי תוגלפמב הכימתל תסנכב תועבצהבו תויללכה תוריחבב םייברעה 

םייברעה םיחרזאה לש םתעפשה תא לרטנל תוגלפמ ןתוא לש םירומח תונויסנו ,הלשממה 

2.םיילאירוטירט םירותיו ןוגכ תוילרוג תויגוסב 

תולובחתו תויצלופינמ טוקנל יטילופה דסממל םירשפאמ םייטרקומד הקיקח יכילהת 

.ויתויוכזמ ותוא לשנלו טועימה לש ןורמתה תלוכי תא םצמצל ןתרטמש תויטילופ 

.רוסאו רתומ לש תולובג רצויש ירוביצ חיש לע תונעשנ תויטרקומדה תורודצורפה 

תוצובק רידהל חילצמ יטננימודה ירוביצה חישה ,תימואל־ברו תיתוברת־בר תואיצמב 

תועצמאב ןהלש ןורמתה תולובג לש עוביק ידי־לע יטילופה קחשמהמ תוילאירפירפ 

א7 ןוקית איה תוטלובה תומגודה תחא .בורה לש ורושיא תא םילבקמה םיכילה 

קחשמב תופתתשהל םירורב תולובג ביצהל דעונש ,1985 תנשמ ,תסנכה :דוסי־קוחל 

:האבה העיבקה ידי־לע יטרקומדה 

וא היתורטמב שי םא תסנכל תוריחבב ףתתשת אל םידמעומ תמישר 
:הלאמ דחא ,עמתשמב וא שרופמב ,הישעמב 

,ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי לש המויק תלילש - 1 

,הנידמה לש יטרקומדה יפואה תלילש - 2 

3.תונעזגל התסה - 3 

תאלעה ידי־לע םייברעה תולוקה תא לרטנל דוכילה לש ויתונויסנ איה תאזכ תוגהנתהל הבוט המגוד 2 

.ןלוגה תייגוס לע ךרעייש הרקמב םע־לאשמב שורדה בורה לש ףרה 

.3951 'ע ,ל תרבוח ,42 ךרכ ,תסנכה ירבד 3 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 640 

.דוסיה־קוחל ןוקיתב דואמ קימעמ יתוכיא ךפונ הלביק תיטרקומדה הרודצורפה 

לש התויה לע ,יטרקומד ךילהב וליפא ,רערעל תיטרואיתה תורשפאה התעמ ןיא טועימל 

דובכ" דוסיה־יקוחב םג הללשנ וז תורשפא ."ידוהיה םעה לש ותנידמ" לארשי־תנידמ 

לש הרטמה תקספב .םיעשתה תונש תליחתב וקקחנש "קוסיעה שפוח"ו "ותוריחו םדאה 

:רמאנ ,תוידוסי םדא תויוכזל הרבחבו טפשמב ןגומ דמעמ תיינקה םתילכתש ,הלא םיקוח 

,[קוסיעה שפוח לע וא] ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל ותרטמ הז דוסי קוח 

תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא דוסי קוחב ןגעל ידכ 

.תיטרקומדו 

לש ותוכז םצע תא םג אלא ,רחא וא הזכ ןכות קר םיללוש םניא דוסיה־יקוח ,ןכ םא 

בורה ידיב הנותנה ,תיטרקומדה הרודצורפב שומיש תועצמאב ויתורטמ תא םדקל טועימה 

היטרקומדה לש התוכיאל םילבגומ םניא לארשיב יטרקומדה רטשמב םימגפה .הלבגה אלל 

תויה" ,החומס לש וירבדכ .םיילרודצורפה הידממב םג םימייק אלא ,דבלב תילארשיה 

טועימ לש ותוחכונ םע םימילשמ םה ,הרוהט תידוהי הנידמ םייקל םילוכי םניא םידוהיהש 

"ץראב תידוהיה הטילשב עגופ וניא אוה דוע לכ ,תויטרקומד תויוכזמ םג הנהנש ,יברע 

רבד ,ילרודצורפ חרואב יוטיב ידיל תואב היטרקומדה לש תויתוכיאה תולבגמה .(619 'ע) 

םיטביהה תא לולשל ידכ הלא םירבדב ןיא .החומס לש ורואית םע בשייתמ וניאש 

לש הימגפמ םלעתהל ןיא לבא ,לארשי־תנידמ לש רטשמב םימייק ןכאש םייטרקומדה 

.םיילרודצורפהמ אלו םייתוכיאהמ אל - תילארשיה היטרקומדה 

היטרקומדה לדומב תוסחייתה וילא ןיאש ףסונ ךבדנב יוטיב ידיל םיאב הלא םימגפ 

דוסיי ןמל םוריח בצמב היורש לארשי־תנידמ .ילטנמהו יקוחה םוריחה בצמ - תינתאה 

לש ןתוליעפ תייעשה ידיל איבה אל יקוחה םוריחה בצמש יפ־לע־ףא .ונימי דעו הנידמה 

הז בצמל שי ,תסנכה לש התוליעפ וא תוריחב ןוגכ ,תויסיסב תויטרקומד תורודצורפ 

םיבאשמ ינש םניה ןוחטיבהו טפשמה .הנידמה תויושר לש ןתוליעפ לע הבחר העפשה 
וחמצש תותיליעה ידי־לעו הנידמה לש תודסיימה תותיליעה ידי־לע םיטלשנה םייזכרמ 

- הטילש ינונגנמ ינש םיווהמ הלא םיבאשמ ינש .<1991 ,גנונפוה :1994 ,יליזרב)ןהמ 

קר אל תויתועמשמ תוכלשה ול שיש ילמרופ רדס תטלשה םירשפאמ םה .יגולואידיאו יסיפ 

לדומ .הלש םיילרודצורפה םיטביהה לע םג אלא ,לארשיב היטרקומדה לש התוכיא לע 

ידי־לע עבקנש ,לארשיב ילמרופה רדסה לש דוסיה־תוחנה לע ןעשנ תינתאה היטרקומדה 

םיטביהל תוסחייתהמ ומצע תא רטופ אוה ךכבו ,וללה םיבאשמה ינשב תוטלושה תותיליעה 

יחטשב םייחה םיניתשלפ לש דוסי־תויוכזו םייטילופ־ואיג תולובג ,תונוביר ןוגכ םייזכרמ 

םינשה הרשע־הנומשמ םלעתמ לדומהש אוה לכמ רומחה .הזע־תעוצרו תיברעמה הדגה 

.יאבצ לשממ ץראב םייקתה ןהבש 

םיכילהב תורומח תועיגפל םרוגה ,ילטנמ םוריח בצמ ובוחב ןמוט יקוחה םוריחה בצמ 

יוטיב ידיל אב ילטנמה םוריחה בצמ .<1996 ,ימע ןבו רגרביונ)ןוחטיבה םשב םייטרקומד 

םירקוח ,םירטוש ןוגכ ,הנידמב רדסהו קוחה ירמוש לש םהיתושגרבו םהיתוסיפתב 

העיגפ םרוגו ,הריקחו רצעמ לש ןיקת להונ םויקב םיתוויע ידיל איבמ הז בצמ .םיטפושו 

תיללכ הריווא" לע רבדמ ףלש .ןגוה יטופיש ךילהל חרזא לכ לש תידוסיה תוכזב הרומח 

םג קוחה תפיכא יכילה לע ןהיתותוא תתל תולולעש תוינוחטב תודרחמ תעפשומה 

לש ודוקפת לע ףיקמ רקחמב .<1996 ,ףלש)"ינוחטבה בצמב םירושק םניאש םיאשונב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:49 UTC������������� 

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



641 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

לש ויתוקיספש ךכ לע (1994) לגסו ןמטכוי־רעי ,יליזרב ועיבצה ,ןוילעה טפשמה־תיב 

לככ ,תחוור ץ"גב יטפוש ברקב" ,םתעדל ."ימואלה ןוחטיבה סותימ"מ ועפשוה צ"גב 

"['ג 'א ,ימואל ןוחטיב יניינעב] סוזנסנוקל ףרטצהל טפשמה תיבל יואר יכ העדה ,הארנה 

זאמ רקיעב ,צ"גב לש ותוינידמב בושח יוניש שחרתמ תונורחאה םינשב .<12 'ע ,םש) 

לטנ טפשמה־תיב .1992 תנשב "קוסיעה שפוח"ו "ותוריחו םדאה דובכ" דוסיה־יקוח וקקחנ 

הרקבה תייגוס תא חתיפו ,ןוטלשה ילהונל עגונה לכב רתוי ינתלעפ דיקפת ומצע לע 

.תוניקת תויטרקומד תורודצורפ סוסיבב םיבושחה םיטביהה דחאל תבשחנש ,תיטופישה 

םייקש יטרואית ךרוצ לע תונעל הדעונ םיילרודצורפה םיטביהל היטרקומדה תלבגה 

הפוריא חרזמב םיינדור־רתב םירטשמ לש םתחימצ .םלועב היצזיטרקומדה יכילהת רקחב 

,היטרקומד לש (hybrid) םיידירביה םימגד עיצהל םינקיטרואית העינה הקירמא םורדבו 

וחוסינ .םייטרקומד־אל םיטנמלא םע םייטרקומד םיטנמלא םיבלשמה ,ברועמ יפוא ילעב 

החומס לבא .<566 'ע) הז יטרואית ץמאממ קלח וניה תינתאה היטרקומדה לדומ לש 

םייוכיסה תא ףושחל ותרטמש ,היצזיטרקומד יכילהתב יללכה יטרואיתה ןוידהמ םלעתמ 

וא רבד לכל םייטרקומד םירטשמב ססבתהלו ךילהתה תא םילשהל םימיוסמ םירטשמ לש 

םהב האור םיידירביה םירטשמב יטרואיתה ןוידה ,ןכל .יטרקומד־אלה רבעל רוזחל 

רטימשו לרקשכ .תומייקה תויורשפאה יתשמ תחאב בצייתהל םירומאש םיינמז םירטשמ 

רבעמ לש ללוכ ךילהתמ קלחכ הז םגד םילעמ םה ,םיידירביה םירטשמ לע םירבדמ 

לדומ ,הז תמועל .(Karl <fe Schmitter, 1994) םייטרקומד םירטשמל םייתוכמס םירטשממ 

ביצי לדומ וניה ,תבחרומהו תנכדועמה ותסרגב םג ,החומס לש תינתאה היטרקומדה 

תיחצנ הניה הנידמב תידוהיה הטילשה .והשלכ בלשב םלועה ןמ רובעל יופצ וניאש תיסחי 

הטילשב הוושו אלמ ףתושכ טועימה בלושי ובש היצזיטרקומד ךילהתל הפופכ הניאו 

ויתודסומו ויקוח דוסימ ידי־לע ביציל ךפהנ לארשיב תינתאה היטרקומדה רטשמ .הנידמב 

רטשמל וזכ תוסחייתה .ומצע תא רמשל תלוכיו יוזיחל ןתינש סיסב ול הנקמה הרוצב 

םגדה םע קר אל בשייתמ וניאש ,םזינימרטד לש תלטובמ־אל הדימ הב שי יטילופ 

4.תילארשיה הקיטילופב םישחרתמה םייונישה םע םג אלא ,רבעמב־םירטשמ לש יטרואיתה 

ףונב םייוניש םע דחי ,רחא דצמ ,תיתדה היצזינתאהו ,דחא דצמ ,היצזילרבילה יכילהת 

.יהשלכ תעבוקמ תידיתע תיזחת לש חוסינ םישקמ ירוזיאהו ימלועה יטילופה 

תיטילופ תואיצמו תויביטמרונ 

הירואית אצמנב ןיא"ש רמייהקרוה ןעט תיתרוסמה תיעדמה הירואיתה לע ותרוקיבב 

רשא ,םייטילופ םיסרטניא הבוחב תנמוט הניאש ,לילכמה גולויצוסה לש וז םג ,הרבחה לש 

תוליעפ תועצמאב אלא ,תילרטיינ היסקלפר יפ־לע אקווד ואל עירכהל שי םתותימא לע 

.החומס לש וירבד יבגל םג םיפקת הלא םירבד .<1993 ,רמייהקרוה)"תישחומ תירוטסיה 

רחוב החומסש יטרואיתה לדומה לש יטילופה רשקהה תא ריהבהל תנמ־לע םיבושח םה 

ןוזיבג לש התוסחייתהב .ולש תויטילופהו תויטרואיתה תוכלשהה תא םג ומכ ,וב דקמתהל 

תויביטמרונה תומינה תא הלעמ איה תינתאה היטרקומדה לדומ לע העמשוהש תרוקיבל 

.יאקירפא־טורדה רטשמה איה יטרקומד רטשמכ בצייתהו רבעמב היהש רטשמל הבוט המגוד 4 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 642 

לארשי־תנידמ לש רטשמה לש תויטרקומדה־יא וא תויטרקומדה תדימ ביבס ןוידה לש 

 (1999 ,Gavison). םיאשונ גיצמ אוהש ןוויכמ יתילכת וניאו העטמ ןוידה לכש תאצומ איה

ןוזיבג .יגשומ חותינ לשו הירואית לש םיאשונכ םרקיעב םייביטמרונו םייטילופ םניהש 

איהש יפ־לע־ףא ,תינתאה היטרקומדה לדומ םע הרישי תודדומתהמ ךכב המצע תא תרטופ 

לש םינועיטה םע תודדומתהמ םג המצע תא תרטופ איה .ולש דוסי,היתוחנהב תדדצמ 

םהינועיט תא הלש ןוידב ךירפהל ילבמ - לאחתפיו הנחוד ,םנאג ־ לדומה ירקבמ 

 (1998 ,Ghanem, Rouhana Yiftachel). תויטילופה תוכלשההמ תמלעתמ הניא ןוזיבג

הייטנה תא תרקבמ איה .םייטרואית םיגשומב םישוע הימדקא ישנאו םירקוחש שומישה לש 

,התעדל .תוקולח ןביבס תועדהש הדימ־תומא ךמס־לע םייטילנא םיגשומב רוחבל 

םירקמב קרו ךא רדגומ גשומב שומישה ירוחאמ דומעל םילוכי םייביטמרונ םילוקיש" 
תוכלשההש חיכוהל רשפא םאו ,וז הריחב לש תוכלשהה תא תוהזל םילוכי ונחנא םהבש 

לש ורואיתל הקדצהה תא ךכב תקזחמ ןוזיבג .(Gavison, 1999, 55) "תויוצר הלאה 

לארשי לש הרואיתלש התנבה לע תנעשנ וז הקדצה .היטרקומדכ לארשי תא החוממ 

תא םדקל ,התעדל ,תעייסמ וז הריחב .תויבויח תוידיתע תוכלשה שי היטרקומדכ 

.םימייקה תונורסחל בל־תמושת תיינפה ידכ ךות ,םרפשלו םייטרקומדה םיטנמלאה 

תא השיחממ איה .הדוסימ תיביטמרונ הניח תינתאה היטרקומדה לדומל וז תוסחייתה 

החינמ ןוזיבג .םייטילופ םיסרטניא הבוחב תנמוט הירואית לכש רמייהקרוה לש וירבד 

לכ לע ףידע אוה ןכלו ,תילארשיה היטרקומדה םודיקב עייסמ תינתאה היטרקומדה לדומש 

ונמצע תא םיאצומ ונא ךכב .לארשיב רטשמה לש תויטרקומד־יא חינמה יטרואית לדומ 

לש תויטילופה תוכלשהל ותועדומ תדימבו רקוחה לש תיביטמרונה הביטקפסרפב םינד 

םיוסמ יטילנא חותינל שיש המורתה תדימ לע הלאשה הלוע ,ןכ־ומכ .םייטילנאה וילכ 

.םיימיטיגל ול םיארנש םייטילופ םידעי םודיקל םימיוסמ םיגשומב השוע רקוחהש שומישלו 

תינתאה היטרקומדה לדומ לש תויטילופה תוכלשהה רבדב תולאש תולוע הז רשקהב 
.לדומב שומישב החומס לש ותרטמ רבדבו 

רקבל דעונ תינתאה היטרקומדה לדומ .תנבומו הרורב החומס לש תרהצומה הרטמה 

יטרואית ךסח םילשהלו לארשי־תנידמ לש רטשמל סחיב תויטננימודה תוירואיתה תא 

היצזיטרקומדה יכילהת תא ןייפאל ףיקמ יטרואית ץמאממ קלח הווהמ הז לדומ .םייק 

תינתא הצובק לש תקהבומ תויטננימוד ןהב שיש תוינתא־בר תונידמב דחוימבו ,םלועב 

ןפוא לע הליחתכלמ ביצמ החומסש םיגייסה .דבלב וז הרטמ תרשמ וניא לדומה לבא .תחא 

םידוהי יסחיב דקמתמ אוה עודמ .תובר תויהת םיררועמ הנידמה לש רטשמב ולופיט 

ותרטמ םא ?םינוליחל םייתד ןיבו םיזנכשאל םיחרזמ ןיב םיסחיל סחייתהל ילבמ םיברע 

היטרקומדה תא ותרדגה תא ליבגמ אוה עודמ ,היטרקומדה תא םדקל הניה החומס לש 

םיטביה םימייק תיטילופה תואיצמל ולש חותינבש יפ־לע־ףא םיילרודצורפה םיטביהל 

עודישכ קוריה וקה תולובגב הנידמה לש רטשמל סחייתמ אוה עודמ ?םיקהבומ םייתוכיא 

עודמ ?שוביכה ינפל הלש הירוטסיההמ רתוי הכורא שוביכה ןמל הנידמה לש הירוטסיההש 

הלא תולאש ?רטשמה יפוא לע םיחטשב םייחה םידוהיה לש םתעפשהל סחייתמ וניא אוה 

תויטילנאו תויטרואית תוישוק תולעהל ןתרטמ .החומס לש ויתונווכב קפקפל תואב ןניא 

איה לדומה תרטמ םא .לארשי־תנידמ לש הרטשמ לע ןויד לכב ןהילא סחייתהל שיש 
ויביכרממ םלעתהל ילבמ לארשיב רטשמה לש םיילילשה םיטביהל בל־תמושת תיינפה 

הטילש יסופד החיצנמה תינויערהו תיטרואיתה תיתשתה תא רקבל םוקמ שי ,םייטרקומדה 
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לש םיסרטניאה ןיב םינשה תצורמב הרצונש הפיפחה .לארשיב םייטרקומד־יטגא 

הייסולכואה לש םיסרטניאה ןיבל ,הלש רטשמה ידי־לע םירדגומ םהש יפכ ,לארשי־תנידמ 

ןוצרה .תינויצה םלועה־תסיפת הבוחב הנמטש בחר יגולואידיא ךרעממ קלח הניה הלש 

,רבעב םיינויצ םיגוה ובייח תונויצב םיישונאהו םיינרדומה־םירואנה םיטנמלאה תא גיצהל 

הניחב לבא .ילרבילהו רואנה ראוטרפרהמ םיכרע ץמאל ,המוק ןמל לארשי־תגידמ תאו 

לדומ .םהלש תויתוברתהו תויכרעה תויטהה תא תפשוח הלא םיכרע לש רתוי תקדקודמ 

,הלאה תויכרעה תויטהה תא ףושחל בייח ץראב תיטילופה תואיצמה לש יתרוקיב יטרואית 

לש התובישח תורמל .םייטילופ םיכילהת לש תוילמרופ תורודצורפ ירוחאמ רתתסהל אלו 

תוחפ־אל בושח ,לארשי־תנידמ לש רטשמב םייטרקומדה םיטנמלאל בלה־תמושת תיינפה 

ירדסב תויזכרמ הייסולכוא תוצובק לשו םייזכרמ םיישונא םיכרע לש םתוינשמב דקמתהל 

.רטשמה לש םייכרעה תויופידעה 

ויצמאמ תרגסמב .רמייהקרוה לש וירבדמ רחא קלח ריכזהל םוקמ שי הז רשקהב 

אשומ תייאר" :ןעוט אוה ,תיתרוקיבה הירואיתה לש םינייפאמה םיווקה תא טטרשל 

לאו בש לש השיגל הכילומו הנומתה תא תפלסמ המצע הירואתה ןמ דרפנכ הירואתה 

תא ילוא םישיחממ רמייהקרוה לש הלא וירבד .(1993 ,רמייהקרוה)"תולגתסהל וא השעת 

ותוביצי תדימב ןגפומה קוסיעה .תינתאה היטרקומדה לדומב תונומטה תוישעמה תוכלשהה 

הירואיתה אשומ ןיב תעלבומה הדרפהה תא ףקשמ לארשיב תינתאה היטרקומדה רטשמ לש 

תא תנייפאמה "םוריחה תוילטנמ" תרגסמב לפונ אוה ,ןכ־ומכ .המצע הירואיתה ןיבל 

תא תלטבמה תוינידמ תגהנה הקידצמהו ,לארשיב ימשר־אלהו ימשרה יטילופה חישה 

הנותנ תואיצמל םאתומ ,יטילנא ילככ ,לדומה .םייטרקומדה םיכרעה לש םתובישח 

־יתלב קלחכ ואריי הלא םיגייסש ילבמ ,תואיצמה לע םימיוסמ םיגייס תלטה תועצמאב 

ףקשמ לדומהש ןוצרה־תועיבש תדיממ תעדה תא חיסהל אב הז יגול ליגרת .לדומהמ דרפנ 

.םויכ תמייק איהש יפכ תיטילופה תואיצמל סחיב 

תורוקמ 

:ביבא־לת .לארשיב סוזנסנוקו תקולחמ :תומחלמב היטרקומד .(1994) 'ג ,יליזרב 
.סוריפפ 

,ח ,םילילפ ."הקיטילופב 'רורט תעינמ' יניד :הירפירפ דגנ זכרמ" .(1999) 'ג יליזרב 
 249-229.

ןוטלשו ןוטלשה ־ םישרוגמה תריתע" .(1994) 'ז ,לגסו 'א ,ןמטכוי־רעי ,'ג יליזרב 

.16-9 ,ד ,םילילפ ."קוחה 

:םילשורי .1991-1948 .קוחה ןוטלש לומ הנידמה ןוחטב - לארשי .(1991)'מ ,גנונפוה 
.רואל האצוה - ובנ 

ונרודא 'ת :ךותב ."תיתרוקיב הירואיתו תיתרוסמ הירואית" .(1993) 'מ ,דמייהקרוה 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .(99-57 'ע) טרופקנרפ תלוכסא ,רמייהקרוה ימו 

.קילאיב דסומ :םילשורי .תילאירוטקסה הרבחה .(1999)'ג ,ביצי 

."1995-1975 ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ" .(1998) 'י ,ןהכ 
.133-115 ,<1)א ,תילארשי היגולויצוס 
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סכר 'א :ךותב ."לארשי ייברע לש תיטילופה תונגראתהב תומגמ" .<1995> 'ב ,רגרביונ 

.(45-35 'ע> םיכרד תשרפ לע :לארשיב תיברעה הקיטילופה ,(םיכרוע) סנגי 'תו 

.ןייד השמ זכרמ :ביבא־לת 

:ביבא־לת .לארשיב ימואל ןוחטבו היטרקומד .(1996) 'א ,ימע ןבו 'ב ,רגרביונ 
.החותפה הטיסרבינואה 

םר 'א :ךותב "?המ תרומתו ,ימ רובע ,המב דבע ימ" .(1993)'ד ,ןייטשנרבו 'ש ,יקסריבס 

:ביבא־לת .<147-120 'ע) םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) 
.תורירב 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת־יוביר :םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

םר 'א :ךותב ."לארשיב תינידמה הלכלכה :רבשמו הנידמ ,םידבוע" .(1993) 'מ ,ולש 

:ביבא־לת .(171-148 'ע) םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) 
.תורירב 

.44-23,3 ,ספיספ ."תיטפשמה תכרעמהו םיינוחטיב םיצוליא" .(1996)'ל ,ףלש 

 Arendt, H. (1963). On Revolution (pp. 163-164). New York: Viking Press.

 Barzilai, G. (1998). "The Argument of 'National Security' in Politics and

 Jurisprudence". In Security Concerns: Insights from the Israeli Experience

 (pp. 243-265). Stamford, Connecticut: JAI Press Inc.

 Evans, P., Rueschemeyer, D. and Skocpol, Th. (1985). Bringing the State Back

 In. Cambridge: Cambridge University Press.

 Gavison, R. (1999). "Jewish and Democratic? A Rejoinder to the ,Ethnic

 Democracy' Debate". Israel Studies, 4(1), 44-72.

 Ghanem, A., Rouhana, N. and Yiftachel, O. (1998). "Questioning 'Ethnic
 Democracy': A Response to Sammy Smooha". Israel Studies, 3(2), 253
 267.

 Karl, T. and Schmitter, P.C. (1994). "Democratization Around the Globe:

 Opportunities and Risks". In M.T. Klare and D.C. Thomas (eds.), World

 Security: Challenges for a New Century. New York: St. Martin's Press.

 Mann, M. (1986). "The Autonomous Power of the State: Its Origins,

 Mechanisms and Results". In J.A. Hall (ed.), States in History. Oxford:
 Basil Blackwell.

 Mann, M. (1987). "Ruling Class Strategies and Citizenship". Sociology, 21,
 339-354.

 Migdal, J.S. (1996). "The State in Society: An Approach to Struggles for
 Domination". In J.S. Migdal, A.Kohli and V. Shue (eds.), State Power
 and Social Forces (pp. 7-34). Cambridge: Cambridge University Press.

 O'Donnell, G. (1997). "Illusions about Consolidation". In L. Diamond, M.F.

 Plattner, Y.H. Chu and H.M. Tien (eds.), Consolidating the Third Wave

 Democracies: Themes and Perspectives (pp. 40-57). Baltimore: The

 Johns Hopkins University Press.
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 Peled, Y. (1998). "Towards a Redefinition of Jewish Nationalism in Israel? The

 Enigma of Shas". Ethnic and Racial Studies, 24(A), 703-727.
 Rouhana, N. (1997). Palestinian Citizens in an Ethnic Jewish State.

 Indianapolis: Indiana University Press.

 Shafir, G. and Peled, Y. (1999). "Citizenship and Stratification in an Ethnic

 Democracy". In K. Abdel-Malek and D.C. Jacobson (eds.), Israeli and

 Palestinian Identities in History and Literature (pp. 87-108). New York:
 St. Martin's Press.

 Shalev, M., Peled, Y. and Yiftachel, O. (2000). "The Political Impact of

 Inequality: Social Cleavages and Voting in the 1999 Elections". Discussion

 Paper No. 2-2000, The Pinhas Sapir Center for Development, Tel Aviv

 University.

 Turner, B. (1990). "Outline of a Theory of Citizenship". Sociology, 24(2), 189
 217.
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הנידמה" ןיב :לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד 
*"תיטרקומדה הנידמה"ו "תידוהיה 

**סורג לייא 

אובמ 

להנתמה ןוידה זכרמב רושע הזמ יוצמ החומס ימס חתיפש "תינתאה היטרקומדה" לדומ 

,הז ןויליגב ורמאמב .לארשיב היטרקומדה לש הייפואו המויק רבדב הרבחה יעדמב 

,"?תינתא היטרקומד וא היטרקומד־יא ,תיחרזא היטרקומד :לארשי־תנידמ לש רטשמה" 

תרגסמב ."תינתא היטרקומד" אוה לארשי לש ןוכנה ןויפאה יכ הזיתה לע רזוח החומס 

לש ןושארה וקלחב :תויווז עבראמ "תינתאה היטרקומדה" רבדב ןוידה תא ןחבא הז רמאמ 

הלאשה תניחבב דקמתאו ,"תינתאה היטרקומדה" לדומ רבעש םילוגלגה תא ןחבא רמאמה 

ןיב תקולחמב ןודא ינשה קלחב .היצמיטיגל לש לדומב אמש וא יתרוקיב לדומב רבודמ םא 

הניא "סונתא"ה ןורקעל "סומד"ה ןורקע ןיב הריתסה יכ םינעוטה ,וירקבמ ןיבל החומס 

לארשי תא תונכל ללכ ןוכנ הז ןיא יכו ,"תינתא היטרקומד" לש המויק תא תרשפאמ 

ןוידה ןיבל "תינתאה היטרקומדה" לדומב ןוידה ןיב רשקא ישילשה קלחב .היטרקומד 

יתקוחה טפשמה לש ותודדומתהב תודקמתה ךות ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמ" תייגוסב 

ןוידה ןמ ,יתעדל ,םירדענש םירטמרפה תא גיצא יעיברה קלחב .הלא תויגוס םע ילארשיה 

תוחרזאו תוינימ ,רדגמ לש םירטמרפ דחוימב ,לארשיב תוחרזאבו היטרקומדב יחכונה 
ינתאה בצמה לש תירשפאה ותוביצי תדימ יבגל תולאש תגצהב הז רמאמ םייסא .תיתרבח 

.לארשיב יחכונה 

היצמיטיגל לש לדומ וא יתרוקיב לדומ :תינתאה היטרקומדה .1 

לעב לדוממ .החומס ימס 'פורפ לש "תינתאה היטרקומדה" לדומל הרק רזומ רבד 

רקובמש לדומל היה אוה ,תילארשיה הרבחב םיגהונה םירדסהה יפלכ יתרוקיב לאיצנטופ 

.וב ךמותו ווק־סוטטסה תא קידצמ אוהש ךכ לע ומצעב 

ןיבל וניב ןיחבהו ,1990 תנשב תינתאה היטרקומדה לדומ תא הנושארל גיצה החומס 

,הווש תוחרזא לש ילרביל דוסי לע תססובמה) תינבור היטרקומד :םירחא םילדומ השולש 

היטרקומד ,("תילרביל היטרקומד" הנוכמ ןכא הז לדומ רתוי תרחואמה תורפסבו 

הטויט וארקש ,ףלש ןואילו דלפ באוי ,רנטואמ םחנמ ,לאחתפי ןרוא ,לארשי־ןב תורל הדות * 

זכרמל םג הדות .רקחמב עויסה לע ףלש יאחוילו ,תוליעומ תורעה וריעהו הז רמאמ לש תמדקומ 

הטלוקפב םהינש ,יטרפ ימואלניב טפשמו הוושמ טפשמל הלגצ ןוכמל ןכו ,םדא תויוכזל הברנימ 

.םהידי־לע ןמוממה רקחממ קלח וניח הז רמאמש ,ביבא"לת תטיסרבינואב םיטפשמל 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה * * 
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היטרקומד"ו (תונוש תוינתא תוצובק לש ןוטלשב תופתוש לע תססובמה) תילנויצוסנוק 

,תילארשיה היטרקומדה אהקירפא־סורדב םייקתהש דייהטרפאה תמגוד)"םינודא םע לש 

תמייקש היטרקומד איה ןכש ,וללה םילדומהמ דחאל ףא המיאתמ הניא ,החומס עבק 

לש רואית וניה תינתאה היטרקומדל החוממ לש ינושארה ורואית .תינתא הנידמב 

תויביטקלוק תויוכזו םידיחיל תויחרזאו תויטילופ תויוכז תקנעה תבלשמה היטרקומד 

1.הנידמב תוינתאה תוצובקה תחא לש תדסוממ הטילש םע דחי םיטועימל תומיוסמ 

יטרקומד רטשמ"כ תינתא היטרקומד לש המוד רואית עיפומ החומס לש יחכונה ורמאמב) 

תעב־הב ךא ,תוחרזא תלבקב םיניינועמה עבקה־יבשות לכל חרזא תויוכז תוקנעומ ובש 

לדומכ הז לדומ ראית החומסש הדבועה חכונל 2(."בורה תצובקל ףדעומ דמעמ ןתינ 

ינמיס 1992 תנשב ביצה לאחתפי ןרוא .אובל ךכ לע תרוקיבה הרחיא אל ,לארשיל ירשפא 

,ינתאה בורה לש הטילש לע יונבה ,הז ןיעמ רטשמ לש חווט־ךורא םויק תלוכי יבגל הלאש 

5.לארשיל ילנויצוסנוק לדומב הכימת עיבהו 

ןוידב ,ורואיתב רקיעב הקסע החומס ידי־לע לדומה לש הנושארה הגצהה םא ףא 

תוארל ןתינ 4תילארשיה הרבחב םיעסשה לע החומס לש בושחה ורמאמ תרגסמב לדומב 

הרבחה לש עבק־ינייפאמ ינש ראתמ החומס הז רמאמב .ולש רתויב תיתרוקיבה הסרגה תא 

היטרקומד" ,וירבדל ,הניהש ,תינתא היטרקומד לש רטשמו תינתא היכרריה :תילארשיה 

,לארשי ךפהית אל ,החומס עבק ,תינתאה היטרקומדה םייקתת דוע לכ ."הכומנ תוכיאב 

תוצובקה הבש ,תיתימא תיטסילרולפ הרבחל ,ידוהיה םעה לש ותנידמכ תרדגומה 

תויהל תוכזה לע דבכ ריחמ םלשל תוכירצ ןניא ,םיברעהו םיחרזמה תמגוד ,תוטלוש־אלה 

םלשל הלא תוצובק וכישמי ,ןעט אוה ,תינתאה היטרקומדה םייקתת דוע לכ .םינוש 

5.הייחדהו הילפאה לע רבגתהל ידכ בר ץמאמבו העימטב ,תימצע תולטבתהב 

לש הבצמ לע השק תרוקיבכ ,תרחא םניבהל השקש יל הארנו ,ונבוה הלא םירבד 

הרבחה הפוסאב 1993 תנשב םמוקמ תא ואצמ םהש הרקמ הז ןיא .לארשיב היטרקומדה 

תרוקיב לש הווהתמה ךונק"המ םירחא םיבתכ דצל ,םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה 
יזכרמה שבגמכ החומס תא ,םר ירוא ,הכרוע ראית וז הפוסאל אובמב .תילארשיה הרבחה 

תואכדנהו תוחפוקמה תוצובקה לש היציזופואה תא תגציימה "םזילרולפ"ה תשיג לש 

 Smooha, S. (1990). "Minority Status in an Ethnic Democracy: The Status of the

 .Arab Minority in Israel". Ethnic and Racial Studies, 13, 389—413

.(םידומעה ירפסמ קר ונייוצי ןלהל) הז ןויליגב החומס לש ורמאמב 579 'ע 

 Yiftachel, O. (1992). "The Concept of 'Ethnic Democracy' and Its Applicability

 .to the Case of Israel". Ethnic and Racial Studies, 15, 125-136

םר 'א :ךותב ."לארשיב היטרקומדו םיימואלו םייתדע ,םיידמעמ םיעסש" .(1993) 'ס ,החומס 

(רמאמה .תורירב :ביבא־לת .(202-172 'ע> םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע 

 Smooha, S. (1993). "Class, Ethnic, and National :תילגנאב הנש התואב עיפוה

 Cleavages and Democracy in Israel". In E. Sprinzak and L. Diamond (eds.),

 Israeli Democracy Under Stress (pp. 309-342). Boulder Ik London: Lynne
 .Rienner

.198 'ע ,4 הרעה ליעל ,ההומס 
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649 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

המ תא םר בתכ החומס לש וירקחמל סחיב .םיברעהו םיחרזמה רקיעב ,תילארשיה הרבחב 
:םירחא םיבר יאדווב ושחש 

עיצמש תיטסילארולפה תרגסמל שי יטילאנאה דמימל ףסונב יכ רורב 

ףא אלא תואיצמ תראתמ קר איה ןיא .קהבומ יביטמרונ דמימ ףא החומס 

ןויבצ החומס לש תרוקיבה תלבקמ תורחואמה ויתודובעב ...התוא תרקבמ 

תינויצה היגולואידיאה לע שרופמב עיבצמ אוהש ךכ ידכ דע בקונו דח 

אוה .תיטסינאמוהו תיטסילארולפ ,תיטרקומד הרבח לש הכרד לע הלשכמב 

לע תססובמה וזכ ,"תינתא היטרקומד" תילארשיה היטרקומדב האור 

חרזא תויוכז לש ןמויק תורמל ,תחא הצובק לש לעופב הטילש 
םזילארולפ" לע תילארשיה הקיטילופה תתתשהל ...ארוקו ,תוילסרבינוא 

םיביכרמכ תונוש תויוברתו תוצובק לש ןמויקב הרכהה - "יטרקומד 

6.הרבחב דמעמו ךרע־יוושו םיימיטיגל ,םיעובק 

ןודל םיגולויצוסה לש םתונוכנ תורבגתה תא תלמסמ ,םר םכיס ,החומס לש ותשיג 

7.הרבחה לש ילקידר יונישב ךרוצב 

לדומכ החומס לש "תינתאה היטרקומדה" לדומ טלב םיעשתה תונש תליחתב םא 

:הנומתה תא ונישש םירבד ינש ורק םיעשתה תונש ףוס תארקל הנה ,יתרוקיב 

םנאג דעסא םג ךכו ,ומצע לאחתפי .המצעוה לאחתפי עימשהש תרוקיבה ,תישאר 

םינייפאמה יכ ונעטו ,היטרקומד לארשי תא תונכל ךישמהל ובריס ,הגאחור םידנו 

חנומ - "היטרקונתא"כ וא תינתא הנידמכ לארשי לש הרואית תא םיקידצמ םיינתאה 

לדומ תא רקבל ידכ וידחי הלא םירקוח השולש ורבח הנורחאל 8.לאחתפי עבטש 

רתויב םיידוסיה תונורקעהמ המכ הרפמ לארשיש הנעטב ,החומס לש תינתאה היטרקומדה 

ןומיסו ,םתמכסהו םיטועימ תויוכז ,תיביסולקניאו הווש תוחרזא :דחוימבו ,היטרקומדה לש 

םבוריס אוה החומסמ הלא םירקבמ םיניחבמה םירבדה דחא 9.תונוביר לש םירורב תולובג 

."לארשיב תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה יעדמו הרבחה" .(1993) 'א ,םר 

.(22-20 'עב ,39-7 'ע> םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,<ךרוע> םר 'א :ךותב 
.תורירב :ביבא־לת 

.םש 

Ghanem, A. (1998). :ואר ,היטרקומד הניאש תינתא הנידמכ לארשי תא םנאג לש ורואיתל 

 State and Minority in Israel: The Case of Ethnic State and the Predicament of"

 428-448 ,21 ,Its Minority". Ethnic and Racial Studies. יפמ םג עיפומ המוד רואית

Rouhana, N. and Ghanem, A. (1998). "The Crisis of Minorities in :םנאגו הנאחור 

 Ethnic States: The Case of Palestinian Citizens in Israel". International

 321-346 ,30 ,Journal of Middle East Studies, חתופ לאחתפי לש היטרקונתאה לדומ

:היטרקומדו היפרגואיג ,'היטרקונתא"' .<2000> 'א ,לאחתפי :הנורחאל וארו ,םירמאמ המכב 

.105-78 ,19 ,םייפלא ."ץראה דוהיי לש הקיטילופה לע תורעה 

 Ghanem, A., Rouhana, N. and Yiftachel, O. (1998). "Questioning 'Ethnic

Democracy': A Response to Sammy Smooha". Israel Studies, 3, 253-267. ואר 

םידוהי ?'תינתא היטרקומד' ןכתית םאה" .(סופדב) 'נ ,הנאחורו 'א ,םנאג ,יא ,לאחתפי :םג, 
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שי יכו וזכ תושי דוע ןיאש הנעטב ,דבלב קוריה וקה תולובגבש לארשיל םחייתהל 
םיסחייתמ םא 10.םירורב־אלה ויתולובג לע ,תילארשיה הטילשה םוחת לכל סחייתהל 

וניא םלוכל הווש הריחב תוכז לש יסיסבה יאנתה וליפאש רורב ,וזכ הרוצב לארשיל 

11.העבצה תוכז ןיא םיחטשב םיניטסלפלש רחאמ ,םייקתמ 

תא גיצמ אוהש יפ־לע־ףא ,ובש ןוויכב החתפתה ומצע החומס לש ותביתכ ,תינש 

הרבחל םיאתמ ןורתפ הב האור אוה ,תמלשומ־אל היטרקומדכ תינתאה היטרקומדה 

עבק ,ילארשיה ןויסינה .דיחיה ישעמה ןורתפה ותויה לשב תוחפה לכל ,תילארשיה 

תוחפ אל המאתהו םויק תלעב תיטילופ תכרעמ הניה תינתא היטרקומד יכ דמלמ ,החומס 

םהייוואמ יבגל להק־תעד ירקס לע ךמתסהב 12.תוילנויצוסנוק וא תוילרביל תויטרקומדמ 

תינתא היטרקומד"ש הנקסמל החומס עיגה ,לארשי לש הדיתעל רשאב םיברעו םידוהי לש 

םיברעו םידוהי ברקב רתויב הבחרה המכסהה תא וביבס זכרמה ןורתפה הניה "תרפושמ 

וא היטרקומד־יא ,תיחרזא היטרקומד :לארשי־תנידמ לש רטשמה" ,שדחה ורמאמב 13.דחאכ 

,לארשיל ירשפא לדומכ תינתאה היטרקומדה תגצה לע רזוח החומס ,"?תינתא היטרקומד 

,םיברעלו םידוהיל תירוטסיה הרשפ וניה תינתא היטרקומד לש ווק־סוטטסהש עבוקו 

חווטב ותיא תויחל םילוכי םידדצה ינשש" רדסה הניח "תרפושמ תינתא היטרקומד"שו 

14."ןיעל הארנה 

ןוידל סחייתאשכ ,הז רמאמ ךשמהב .ו ,העאמ'ג ."ילארשיה רטשמהו םיניטסלפ־סיברע 

רמאמ תרגסמב .הלא םירקבמל רקיעב סחייתא ,וירקבמל החומס ןיב להנתמש תינתאה היטרקומדב 

וז תרגסמב ,לשמל .הז סומלופב םיפתתשמש םינושה םיבתוכה לכל טוריפב סחייתהל לכוא אל הז 

ןושרג םע דחיו ודבל) דלפ באוי לש ,הנוי יסוי לש םהיתודובעל ץרמנ רוציקב קר סחייתמ ינא 

.גרבנירג בל לש ותדובעב היוצמ ןוידל הבושח המורת ,הלא לע ףסונ .גנילרמיק ךורב לשו *ריפש 

."תירוטסיה הביטקפסרפו יטרואית עקר - לארשיב תניימודמ היטרקומד" .(2000)'ל ,גרבנירג :ואר 

לש םתדמע לע יטואד ןלא לש ותרוקיב תא ואר ןכ־ומכ .240-209 ,<1>ב ,תילארשי היגולויצוס 

Dowty, A. (1999). "Is Israel Democratic? Substance and :הנאחורו םנאג ,לאחתפי 

 1-15 ,4 ,Semantics in the 'Ethnic Democracy' Debate". Israel Studies.

ךילהת חכונל יוניש לש ךשמתמ ךילהב ןבומכ אצמנו בכרומ וניה "םיחטשה"ו "לארשי" ןיב רשקה 

.הז רמאמ תרגסמב טוריפב וז היגוסב ןודל רמייתמ יניא .ולסוא 

.36 םיילוש־תרעה ,93 'ע ,8 הרעה ליעל ,לאחתפי 

 Smooha, S. (1997). "The Viability of Ethnic Democracy as a Model of Conflict

 Management: Comparing Israel and Northern Ireland". In T.M. Endelman (ed.),

 ,Comparing Jewish Societies (pp. 267-312, on p. 308). Michigan.

ילארב יאו רסוניג 'פ :ךותב ."סופיט־באכ לארשי :תינתא היטרקומד" .<1996> ־ס ,החומס 

.ןוירוג־ןב תשרומל זכרמ :רקוב־הדש .(311-277 'ע)וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע) 

הגצהל סחיב יחכונה רמאמב תצק הנוש היטרקומדה לש םינושה םילדומה לש היגולופיטה .620 'ע 

היטרקומדה" לומ לא תדמועכ תגצומ ,הלש םיגוס־תתה לע ,תינתאה היטרקומדה :תמדקומה 

היטרקומד ,תילאודיווידניא תילרביל היטרקומד וכותב ליכמש לע־לדומ הניהש ,"תיחרזאה 

םע לש היטרקומד"ה .תיתוברתבר היטרקומדו תילנויצוסנוק היטרקומד ,תינקילבופר תילרביל 

תלעבו תיתועמשמ ןבומכ הניה היגולופיטה .היטרקומד"יא לש הרוצכ דרפנב תגווסמ "םינודא 

תמועל יחרזא ןויווש לע םיססובמש םירטשמל תויהל הלוכי ,רתיה תרחא תירשפא הקולח .תוכלשה 
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ומצע החומסש לדומל תינתאה היטרקומדה לדומ ךפהנ יתרוקיב לדוממ ,ןכ־יכ הנה 

.ותיא תויחל םילוכי םידדצהש םויק־רב רדסה אוהש ויבגל ןעוט 

החומס לע החתמנש תרוקיבהש רמול ילוא ןתינ ,הז סומלופ לש תיביטקאורטר האירקב 

ליעל םיטוטיצה וארהש יפכ ,םויכ הז לדומל ותוסחייתה .המשגתהש האובנ ןיעמל .דתיה 

לדומ יכ ,הראשב ימזע ידי־לע עבוהש ,ששחה תא הקידצמ ,ךשמהב הארנש יפכו 

לדומ ,הראשב יפ־לע .התחצגה ךרוצל היצזילנויצר תואיצמל קפסמ תינתאה היטרקומדה 

,הלש היצזיטרואיתל וא תואיצמה לש היצזילנויצרל ןויסינ ןיעמ וניה תינתאה היטרקומדה 

,וז הביסמ .תואיצמה תרוקיבל ילכל תיטרקומדה הירואיתה תא ךופהל םוקמב תאזו 

החומס ,הראשב תנעטל 15.תנכוסמכ תינתאה היטרקומדה תיירואית תא אצומ הראשב 

תואיצמה תא תרקבמה הירואית עיצהל םוקמב תאזו ,םגדל לארשיב הרוקש המ תא ךפוה 
,6.וזה 

ןכא יכ הבשחמל סוסיב םינתונ ,יחכונה ורמאמ תוברל ,החומס לש םינורחאה וירמאמ 

היטרקומד לש ווק־סוטטסה תא ראתמ אוה הלא םירמאמב :הראשב לש ותרוקיבב תמא שי 

תינתאה היטרקומדה לדוממ תערוג החומס לש וז הדמע .לארשיל םויק־רב לדומכ תינתא 

,לדומה לש רתוי תמדקומה הגצהב תוהזל ןתינ היהש יתרוקיבה ויפוא לש ובור־בור תא 

.םר ירוא ידי־לע לדומה לש הלבקב רתיה ןיב יוטיב ידיל אבש יפכ 

ויה היצמיטיגל־קינעמ לדומל יתרוקיב לדוממ לדומה תוכפהיה לש םיערזהש ןכתיי ךא 

הלמה לש יבויחה ןעטמה חכונל ,תינתא היטרקומד גשומב שומישה םצע :ומצע וב םיעורז 

ףסונ יטרקומד לדומ לש תוימיטיגלה תא ינויווש־אלה ינתאה רטשמל הנקמ ,"היטרקומד" 

- תינתא היטרקומדכ לארשי תא ותגצהב ,ךכ .החומס ןד םהבש םירחאה םילדומה דצל 

היטרקומד"מ לידבהלו) תילנויצוסנוק היטרקומדמו תילרביל/תינבור היטרקומדמ לידבהל 

חתפ חתפנ - (היטרקומדל בשחיהל הלוכי הניא וזש רורבש המדנ יכ םא ,"םינודא עזג לש 

.היטרקומד לש ףסונ ימיטיגל לדומכ תינתאה היטרקומדה תנבהל 

יתרוקיב לדוממ תינתאה היטרקומדה תא העינמש תלטוטמה תא ישיא ןפואב יתיווח 

תארוה תרגסמב .הנידמה לש ינתאה הייפואב הכורכה הילפאל היצמיטיגל ןתונה לדומל 

יפכ היטרקומד לש םינושה םילדומה תא םידימלתה ינפל גיצהל גהונ ינא ,יתקוחה טפשמה 

הנעט םע דחיש יפ־לע־ףא .תינתא היטרקומד הניה לארשיש הנעטב ןודלו ,החומס םגיצהש 

התיכב יתלקתנ ,הדורי תוכיאמ היטרקומדב רבודמ יכ החומס לש ותעיבק הנודינ וז 

תא ונדמל רשאכ ,תינתאה היטרקומדה לדומ דמלנ הבש התיכ התואב :האבה העפותב 

היטרקומדה תא המש .דתיה וזכ תיפולח הקולח .יחרזא ןויווש־ יאו תוינתא לע םיססובמה םירטשמ 

ןיב ןויווש רדעהו תינתא היכרריה לע תססובמה הצובק התואב "םינודא םע" לש וז תאו תינתאה 

היטרקומדה לדומל הקינעמ ,דתיה וזכ הקולח ,םתסה ןמ .תינתאה םתוכייתשה עקר לע םיחרזאה 

.היצמיטיגל תוחפ תינתאה 

ילארב יאו רסוניג 'פ :ךותב ."עוסש יטילופ חישב םינויע :לארשיב יברעה" .(1996) 'ע ,הראשב 

תשרומל זכרמ :רקוב־הדש .<318-312 'עב ,339-312 'ע> וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע) 

.ןוירוג־ןב 

:ךותב םג עיפומ .115-113 ,9 ,םינפ ."םלשוה אל דוע תונובירה ךילהת" .*1999) 'ע ,הראשב 

ןוכמה :םילשורי .<329-325 'ע) היטרקומדל תודהי ןיב :לארשי תנידמ .(2000)<ךרוע> 'י ,דוד 

.היטרקומדל ילארשיה 
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,םייחה לש םינוש םימוחתב לארשי יחרזא םיניטסלפה לש הילפהב ונקסעו ןויוושה תייגוס 

יכ םידימלתהמ קלח יל וריבסה ,ןוילעה טפשמה־תיב ידי־לע וז הילפהל ןתינש רושיאבו 

תחא תפדעה אוה הינייפאממ דחאש ,תינתא היטרקומד הניה לארשי ,ונדמלש יפכ 

הילפהב יוטיב ידיל אובת וז הפדעהש אוה ןיקתו יעבט ךא ןכ־לעו ,תוינתאה תוצובקה 
17.םינוש םימוחתב 

תיתרוקיבה ותרוצב לדומה תגצה וליפאש קיסהל יתוא ועינה ול םימודו הז ןויסינ 

הגצהה לשב ,וילע תרוקיב תחיתמל םוקמב ,םייקה בצמל היצמיטיגל ןתמל תשמשמ רתויב 

,ולש "היטרקונתא"ה לדומב ,לאחתפי ,וזמ הרתי .היטרקומד לש ףסונ לדומכ לדומה לש 

,הז ןבומב .ץראה "דוהיי" לש ךשמתמה ךילההמ עבונש ימנידה־יביטקאה דוסיה תא שיגדמ 

ותכשמהל ףא אלא ,םייקה בצמל קר אל היצמיטיגל שמשל יושע תינתאה היטרקומדה לדומ 

."דוהיי"ה ךילה לש 

לש ףסונ לדומכ לדומה תגצהל רבעמ ףא ךלוה החומסש הארנ יחכונה רמאמב 

היטרקומד יכ ןעוט אוה :תישעמ הניחבמ רתויב ירשפאה לדומכ וליפאו ,היטרקומד 

לש םנוצרל דוגינב תדמוע ,תימואל־וד הנידמ לארשי לש הרקמב הניהש ,תילנויצוסנוק 

בורל ארונ לווע םורגת התמשגה ןכלו" ,תידוהיה הנידמה תא תלסחמ איה ןכש ,םידוהיה 

היטרקומדה לדוממ יוניש היפלש תיביטמרונ הרימא הניה וז הרימא 18."הייסולכואה 

.("ארונ לווע םורגת") ער רבד וניה ילנויצוסנוק לדומל תינתאה 

היטרקומדה רומישל החומס לש הקדצהה ,תישאר :תויעב שולש אצומ ינא וז הרימאב 

הז ןויד םלוא .הנידמה לש הז יפוא לוטיבב הצור וניא ידוהיה בורהש ךכב הצוענ תינתאה 

ומצע החומסש יפכ - רתיה ןיב יוטיב ידיל אב הנידמה לש ינתאה הייפואש ךכמ םלעתמ 

ןיב ןויווש־יא לש םירחא םיבצמב ומכ .םיברעו םידוהי ןיב ןויווש־יא לש ומויקב - הארמ 

הנוצרל הבר תויתרוקיבב סחייתהל שי הז הרקמב םג ,טועימ תצובק ןיבל תינומגה הצובק 

תוכז לשו ,ללכב םדא תויוכז לש ןתועמשמ םא .ןויוושה־יא תא רמשל בורה תצובק לש 

ימ לש םהיתויוכז לע - בורה לש ונוצר ינפמ - הנגה רתיה ןיב איה ,טרפב ןויוושה 

תא רמשל בורה תצובק לש הנוצר לע רובגל ןויוושה ןיד יזא ,בורל םיכייתשמ םניאש 

הנידמה לש הייפוא תא תונשל רשפא־יאש ןכ םא ןוכנ .הנורתי תא ,ירק ,ינתאה יפואה 

קוחשל יאדווב יוארו קדצומ לבא ,היחרזא בור לש םנוצרל דוגינב תידיימו תיטמרד הרוצב 

ךות ,"תינתא היטרקומד" גשומב שומישב תויתייעבה תא תוארל יתוא ליבוהש ףסונ ןויסינ 

ןגס דיקפתל יברע דמעומ לש ותליספבש ,יתשינבנב ןורימ לש ותעיבק היה ,החומס לע תוכמתסה 

תויביטמרונהמ קלח הניהש "תינתא הילפא" אלא ,"תונעזג" םושמ היה אל הפיח תייריע שאר 

לע תרוקיב ךות הלא םירבד בתכ יתשינבנב יכ ףא .תילארשיה "תינתאה היטרקומד"ב תלבוקמה 

ותנחבה ,םימי ךרואל "הנאת הלע" ,וירבדכ ,תויהל לכות "תינתאה היטרקומדה"ש ןימאמש ימ 

השיחממ ,תיביטמרונה "תינתאה היטרקומדה"מ קלח הניהש ,"תינתא הילפא" ןיבל "תונעזג" ןיב 

,ץראה ,"תינתא היטרקומד" ,ימ ,יתשינבנב :ואר) הז גשומב שומישב ןומטה ןוכיסה תא יתעדל 

השעש שומישה לעו ,תונעזגל ינתא עקר לע הילפא ןיב הנחבהה לע יתרוקיבל .<1ב 'ע ,16.1.98 

,ץראה ,"קידצמ וניא ינתאה יפואה" ,יא ,םורג :ואר ,"תינתאה היטרקומדה" לדומב יתשינבנב 

.2ב 'ע ,22.1.98 ,תכרעמל םיבתכמ רודמ 

.620 'ע 
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.אלמה ןויוושה תגשה תא דעיכ דימעהלו ,ןויוושה תלדגה ידי־לע ינתאה יפואה תא 

הז בצמב שיש םירבוס ונא םא ,ןורתי ול ןתונה בצמ רומישב הצור בורהש הדבועה 

.הז בצמ רומיש קידצהל ידכ הב ןיא ,תוניגה־ רסוח 

לע רותיוו תימואל־וד הנידמ ,תילנויצוסנוק היטרקומד ןיב שלושמה יוהיזה ,תינש 

בורש ךכב "תידוהי" תויהל הלוכי הנידמ .ןיטולחל רורב וניא תידוהיה הנידמה ןורקע 

ןיידעו ,תידוהי הניה (בור ותוא חוכמ) הב תיטננימודה תוברתהש ךכבו םיידוהי היחרזא 

תיתימא הימונוטואמ ,תויוכז ןויוושמ הנהית טועימה תצובק םגש ךכב תילנויצוסנוק תויהל 

.תויתועמשמ תוטלחה תלבקב קלח תליטנמו םייתוברתה הייח יבגל 

תינתא היטרקומדש ותנקסמו ,דיתעב ירשפא המ יבגל החומס לש ותעיבק ,תישילש 

־תעד ירקס לע רתיה ןיב תססבתמ ,םידדצה ינשל רתויב בוטה ןורתפה ,דניה תרפושמ 

20."לארשיב םיברעה תייעב"ל םיירשפאה תונורתפה יבגל 1995 תנשב וכרענש 19להק 

םאו ,להק־תעד ירקס רואל הלאכ תוכובס תולאשב תודמע טוקנל ןתינ םא איה הלאשה 

תא ררבל ידכ קר וניא םירקסב השוע החומסש שומישה .הז ילכב ןוכנ שומישב ןאכ רבודמ 

םא קפס יל שי .דיתעב הרקיש יוארו רשפא המ העיבק םשל םג אלא ,רוביצה תודמע 

תווהל םילוכי םה ,הזכ בכרומ אשונב דחוימב ,להקה־תעד ירקס לש תולבגמה לכ חכונל 

תמגוד םירקסבש ןובשחב איבהל שי ,תוחפה לכל .םהב השוע החומסש שומישל בוט ילכ 

ווק־סוטטס רמשל ןוצר ךותמ ונעי ,םיידוהיה םיבישמה תוחפל ,םיבר םיבישמש ריבס ,הז 

ןחוסינב תונושה תויטהה תא ןובשחב איבהל שי ,ךכל רבעמ .תונורתי םהל קינעמש 

אל םהילע ךמתסמ החומסש םירקסבש הדבועה דחוימב תטלוב .תולאשה לש ןתגצהבו 

וצלאנ םהו ,תילנויצוסנוק היטרקומד לש תורשפאה םיידוהיה םילאשנה ינפל ללכ הגצוה 

לכ ,ךכ לע ףסונ .התוא תוללוכ ןניאש תויורשפא ןיבמ םהיניעב ףידעה ןורתפה תא רוחבל 

חתפנש רואיתב וגצוה רתוי ינויווש ןוויכל "תינתאה היטרקומדה" לוטיב לש תויורשפאה 

רוביצה בורש ןבומכ עיתפמ הז ןיא ."תינויצ־תידוהי הנידמ תויהל לדחת לארשי" םילימב 

הנקסמל דעו ןאכמ ךא ,ךכ ליחתמ םרואיתש םילדומ דגנ להק־תעד רקסב עיבצי ידוהיה 

לושכמה םג :םידחא םילושכמ םידמוע דיחיה ירשפאה לדומה ,דניה תינתאה היטרקומדהש 

,ויתונורתי לע ןגהל הטונש בור לע תוכמתסהב היעבה ,ירק ,ליעל יתראיתש יביטמרונה 

לע תמייאמ הזכ ןפואב םייקה בצמל םייפולחה םילדומה תגצהש ךכב ץוענה לושכמה םגו 
הייפוא רומיש תניחבמ "םולכ־אל וא לכה" לש טירסת םהינפל הגיצמו םיבר םידוהי 

םידוהיה ינפל ללכ גצוה אל "ףידעה ןורתפה" תרגסמב ,רומאכ .הנידמה לש ידוהיה 

התיה ותגצה ,םיידוהיה םילאשנה ינפל גצומ היה וליא וליפא ךא ,ילנויצוסנוקה לדומה 
וז הגצה ."תינויצ־תידוהי הנידמ תויהל לדחת לארשי" םילימב הארנה לככ הליחתמ 

תורשפא לכ תדבאמש תימואל־וד הנידמ לש הנומת םיידוהיה םילאשנה יגפל הדימעמ 

אל םילאשנה ינפל .ידוהיה בורהמ עבונש הז וליפא ,םיניינועמ םה ובש ידוהי יפוא רמשל 

רמשנש ,היחרזא לכ לש ,תינויווש הנידמכ לארשי תא תראתמש תורשפא ,לשמל ,הגצוה 

.םיידוהי היחרזא בורש ךכמ עבונה ידוהיה יפואה הב 

,יחכונה ורמאמב תחתופמו החומס ידי־לע רבעב רבכ העבוהש ,הנעטב ונקסע הכ דע 

.613 'ע 19 
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רמאמה ךא .בורה ןוצר והזש רחאמ לארשי לש ינתאה הייפוא תא קידצהל שי היפלש 

רמאמה ףוס תארקל :תפסונ ךרדב תינתאה היטרקומדה לש הקדצהה תא קזחמ ףא יחכונה 

לש םינוש םיגוסל ,הארנ ךכ ,םיליבקמה ,תוימואל לש םינוש םיגוס לע רבדמ החומס 

תוימואלו תיגולאנג־תינתא תוימואל ,תילאירוטירט תיחרזא תוימואל :היטרקומד 

־תיחרזא היטרקומדל ,המאתהב ,םיליבקמכ םיארנ הלא םיגוס .תיתוברתבר־תילרולפ 

לע רבדמ החומס .תיתוברתבר תילנויצוסנוק היטרקומדו תינתא היטרקומד ,תילרביל 
תינלבוס הניא תיחרזאה :וללה תוימואלה יגוסמ דחא לכ לש ויתונורסחו ויתונורתי 

תיתוברתברה־תילרולפהו ,הרידמ תינתאה ,םיטועימ תעמטהל תרתוחו םיינתא םילדבהל 

הזיאו בוט וניה תוימואל גוס הזיא רורב הז ןיא" יכ איה ותנקסמ .תוביצי־יאו דוריפ תערוז 

21♦"ער 

העימטל ץחל םיליעפמ ןיא" תינתא היטרקומדב יכ וירבד םע דחי ,הלא םירבדב 

םושמ שי 22,"תילרביל היטרקומדב ללכ תוקנעומ ןניאש תויביטקלוק תויוכז תונתינו 

יפכ עמטיהל םיטועימה לע תצחול הניא איהש ךכב ,תינתאה היטרקומדב תונורתי תאיצמ 

היטרקומדה לש תוביצי־יא התוא הב ןיאש ךכבו ,תילרבילה היטרקומדב השענש 

ראתמש לדומכ קר אל תינתאה היטרקומדה תא התע האור החומס ,ןכ םא .תיתוברתברה 

תא םאותש וא תישעמ הניחבמ ירשפאש דיחיה לדומכ קר אל ,תילארשיה הרבחה תא 

- םירחאה םילדומה לע תונורתי ףא ול שיש לדומכ םג אלא ,לארשי יחרזא בור לש םנוצר 

.ער וניה לדומ הזיאו בוט וניה לדומ הזיא רורב הז ןיאשכ ,םהל ךרע־הוושכ הארנ אוה 

רבודמ םהיפלש ,רמאמה תישארב החומס לש וירבדל קדצ ילוא השוע הניא וז הרימא 

וב אצומ החומס ,הז תחפומ יפוא תורמל יכ הארנ לבא .היטרקומד לש "תחפומ" לדומב 
.םיבר תונורתי 

םושמ ,תויתצובק תויוכז רשפאמ אוהש ןוויכמ ־ ףידע ינתאה לדומה ויפלש חותינב 

- יתוברתברה לדומה לש דוריפהו תוביציה־רסוח תא ףא וב ןיאש םושמו העימט וב ןיאש 

תחא הצובקשכ .ינתאה לדומה לש רידמהו הלפמה ויפואמ טעמכ תומלעתה םושמ שי 

תוצובקל הווש םיבאשמ תאצקה ןיאשכו ,הלפומ תרחא הצובקו תויוכזה לכ תא תלבקמ 

,הלפמ בצמ לש תוביציב רבודמשכ ."תויתצובק תויוכז" לש ןמויק לע רבדל השק ,תונושה 

לכמ .התוא גוגחל יוארש תוביצי וז ןיא ,תוצובקה תחא לש הינומגהו הטילש לע היונבש 

ןוגכ ,םיבר וב והיזש יתרוקיבה לאיצנטופה תא דביא ,וז ותרוצב ,לדומהש רורב ,םוקמ 

.ליעל טוטיצב םר ירוא 

לדומה םאה :הכ דע הילא יתסחייתה םרטש הלאש תדמוע הזה ןוידה לכ לש עקרב 

טבמב תיארנ וז הלאש ?יביטמרונ לדומב רבודמ אמש וא ירואית לדומ וניה עיצמ החומסש 

וא ווק־סוטטסה יפלכ יתרוקיב ־ לדומה לש ויפוא רבדב הלאשל תמדקומ הלאשכ ןושאר 

.ותוא קידצמ 

דעונ תינתאה היטרקומדה לדומ יכ שיגדמו ,יחכונה ורמאמב וז היגוסל סחייתמ החומס 

ענמיהל ךרד לכ ןיאש הדבועב ריכמ אוה ,הז םע .יביטמרונ אלו ,יעדמ לדומ תויהל 

ןיבל היטרקומדה םצע ןיב תיגשומה הדרפהה ,ותעדל ךא .יביטמרונ ןפ םג ול סחיילמ 

.623 'ע 21 
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תינתא היטרקומד לולשל ןתינו ,הילא תשרופמ תיביטמרונ תוסחייתה תרשפאמ התוכיא 

םע לש היטרקומד"ש םשכ ,היטרקומדה ימגדמ דחאכ תגווסמ איה םא םג הלוח הערכ 

היטרקומד" חנומב שומישב ,החוממ יפל .המש תודמל היטרקומדל תבשחנ הניא "םינודא 

ןכא ,דניה תינתא היטרקומדש" ,דחאכ תיביטמרונו תיעדמ החנה תלפוקמ "תינתא 

םג שי "םייעדמ"ה םיחנומלש ןכ םא םיכסמ החומס 23."הכומנה התוכיא תורמל היטרקומד 

לדומ ויפלש ,ליעל יתילעהש ,ןועיטה תא רשפאל וז המכסהב יד .תיביטמרונ תועמשמ 

היטרקומד"מ לידבהל .ורואיתל קר אלו ,ווק־סוטטסה תקדצהל שמשמ תינתאה היטרקומדה 

,שממ "היטרקומד" הניא איהש ךכ לע םיקלוח ןיאש הארנש ־ "םינודא םע לש 

- ימיטיגל לדומכ תואריהל הל תרשפאמ הניא "םינודא םע" לש תילילשה היצטונוקהשו 

בצמל תוימיטיגל קינעמ ךכבו ,ימיטיגל לדומכ םידחאל הארנ "תינתאה היטרקומדה" לדומ 

רמאמב דחוימבו ,תרחואמה ותביתכב ,ליעל יתיארהש יפכ ,ךכל רבעמ .הלפמה יחכונה 

,לארשיל ירשפא לדומ לעכ "תינתאה היטרקומדה" לע שרופמב רבדמ החומס ,יחכונה 

.קדוצ םג ילואו יוצר ףא תובר תוניחבמו 

הניה לארשי םאה :וירקבמל החומס ןיב תקולחמה תמיחת .2 
?היטרקומד 

זכרמב הבר הדימב תדמועש איה היטרקומדכ תינתא הנידמ לש ילארשיה לדומה תגצה 

הניאש תינתא הנידמ ,דניה לארשי יכ םינעוטה ,וירקבמ ןיבל החומס ןיב חוכיווה 

תא לולשל דעונ "היטרקונתא" וא "תינתא הנידמ" םיחנומב שומישה .היטרקומד 

לארשי תא ראתל ןתינ םא הלאשה ,הז ןבומב .הקינעמ היטרקומד הלמהש היצמיטיגלה 

.וירקבמו החומס ןיב ןוידב תיזכרמ הלאש ,דניה היטרקומדכ 

לשבש הנידמכ לארשי תא םלוכ םיראתמ ,לאחתפיו הנאחור ,םנאג וירקבמ םגו ,החומס 

היטרקומד הניא םגו תילרביל היטרקומדל בשחיהל הלוכי הניא ינתאה הייפוא 

הז חותינ םע םיכסמ ינא .םהל ףתושמ הנידמה לש ינתאה הייפואב שגדה .תילנויצוסנוק 

איהש ךכב תנייפאתמ לארשיש ןובשחב איבהל בייח לארשי לש חותינ לכש רבוסו 

תוחרזאה דוסי ןיבל (תידוהיה) תוימואלה דוסי ןיב הדרפה הב שיש םואל־תנידמ 
םואלשכ ,(ידוהיה) דבלב דחא םואל לש ותנידמכ המצע תא האור הנידמהו ,(תילארשיה) 

שוליש"ל ליבקמש - הז שוליש 24.(תידוהי) תיתד תוכייתשה לש הרדגהל ורותב רושק הז 

רמאמב וילע רבדמ החומסש יפכ ,תדו תינתא הצובק ,םע םידוהיה תויה לש "ידוהיה 

.הוושה תוחרזאה ןורקע לע תוססובמה תויטרקומד ןיבל לארשי ןיב ןיחבמ ־ 25יחכונה 

טפושה לש םיעודיה וירבד תא ,רמוא ומצע החומסש יפכ ,לבקל השק הז שוליש חכונל 

תא ללוש וניא ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי תנידמ לש המויק"ש הדבועה רבדב רגמש 

.588 'ע 23 

תד" .(1994> 'ב ,גנילרמיק :ואר .ןאכ ךכל סחייתהל לכואש ידכמ יתועמשמ וניח תדל רושיקה 24 

.131-116 ,51-50 ,םינמז ."לארשיב היטרקומדו תוימואל 

.602 'ע 25 
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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 656 

26."יטרקומדה הייפוא תא תללוש הניא תפרצ לש התויתפרצש יפכ ,יטרקומדה הייפוא 

תוחרזאה דוסי ןיב הדרפהה תא שיחממ תויתפרצ ־תפרצ ןיבל תודהי-לארשי ןיב רעפה 

איבהל שי ךכ לע ףסונ .תדב הצוענ תוימואלה ילארשיה הרקמבשכ ,תוימואלה דוסיל 

,תירמוחה המרב ןהו תילובמיסה המרב ןה ,לארשיב יוטיב ידיל אב ינתאה יפואהש ןובשחב 

םעטמ הלפמ םיבאשמ תאצקהב תאטבתמש תינבמ הילפה םגו תיקוח הילפה תומדב 

תאצקהש יל המדנ ךא ,יתאוושה רקחמב םנמוא קסוע יניא הז רמאמ תרגסמב .הנידמה 

ןכא 28,הילפההמ קלח לש יקוחה־יתקוחה ןוגיעהו 27,םיברעו םידוהי ןיב הלפמה םיבאשמה 

.הוושה תוחרזאה דוסי לע תויונבה תונידממ לארשי תא ןיחבהל םהב יד 

דצמ ,החומס םג הל םיפתושש תחא הרבחב ומצע תא אצומ הז רואית םע םיכסמש ימ 

תא העיבה ןוזיבג תור .רחא דצמ ,היטרקומד לארשיב ןיא יכ םינעוטה וירקבמ םגו ,דחא 

םא יכ הרמא ךא ,העטמכ האצמ איה התואש ,וז הרוצב תקולחמה חוסינמ הלש תחנה־יא 

היטרקומד הניה לארשי יכ תעבוקו ,החוממ לש ודיצל תדמוע איה יזא ,עירכהל תבייח איה 

ינא .הז ןוידב עירכהל ךרוצהמ תחנ־יא שח ינא םג ,ןוזיבג ומכ 29.םייניצר םימגפ םע 

םינייפאמ שי לארשיבש יאדוובו ,ףצר ךרואל היטרקומד ןיבהל שיש החומס םע םיכסמ 

לש וירקבמ םג .ףצרה לש יטרקומד־אלה הצקב וניא המוקמ םרואלש ,םיבר םייטרקומד 

.ףצר ךרואל היטרקומד רידגהל שי יכ םירבוס ,היטרקומד הניא לארשיש םינעוטש ,החומס 

וקה תא הז ףצר לע הצוח לארשי םא הלאשה יבגל וניה וירקבמ ןיבל החומס ןיב חוכיווה 

תורדגהב היולת הז חוכיווב הערכההו ,יטרקומד וניאש רטשמ ןיבל היטרקומד ןיבש 

םייקמה רטשמ" :היטרקומדל םומינימ־יאנתכ רידגמ החומס .היטרקומדל םהלש תונושה 

,םנאג 30."חרזא תויוכז לע הרימשו ןוטלש יפוליח ,לכל הריחב תוכז ,תוישפוח תוריחב 

חרזא תויוכזו תוחרזא (1):יטרקומד ןוטלשל תונורקע העברא םיביצמ לאחתפיו הנאחור 

:םיטועימ לע הנגה (3):לכל העבצה תוכזו תירלופופ תונוביר (2);תויביסולקניאו תווש 

31.תוישפוחו תויללכ ,תויתפוקת תוריחב (4) 

דקמתהל הצור ינא ,היטרקומד םויקל םומיגימה־יאנת לע חוכיווב ןאכ קוסעל םוקמב 

.189 ,177 <4ממ ד"פ ,הרשע־פיתשה תסנכל תוריחבה תדעו ר"וי 'נ ןמיינ 1/88 ב"ע 

םידחא תוח''וד םג אלא ,םייתלשממ־אל םינוגרא קר אל ודמע ךוניחה םוחתב הלפמה האצקהה לע 

רפסמ יתנש ח''וד ,429-390 םידומעב 1991 תנשמ 42 רפסמ יתנש ח"וד :ואר .הנידמה־ירקבמ לש 

.334-312 םידומעב 1997 תנשמ 48 רפסמ יתנש ח"ודו ,367-362 םידומעב 1995 תנשמ 46 

 Kretzmer, D. (1990). The Legal Status of the Arabs in Israel. Boulder, CO:

 Westview Press; Adalah (1998). Legal Violations of Arab Minority Rights in
 ,Israel. Shfaram: Adalah

םהיניבמ רשע־העבש ,לארשיב םיברע םילפמה םיקוח םירשע הנמ הלאדע ןוגרא לש ל"נה ח"ודה 

תינויצה תורדתסהה לש ןדמעמ תא רידסמש קוחה ללכנ הלא ןיב .תשרופמ הרוצב םילפמש םיקוח 

.י"אל תידוהיה תונכוסה לשו 

 Gavison, R. (1999). "Jewish and Democratic? A Rejoinder to the 'Ethnic

 .Democracy' Debate". Israel Studies, 4( 1), 44—72

.566 'ע 

.255 'ע ,9 הרעה ליעל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:46:06 UTC������������� 

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



657 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000 ־ס'ישת 

החומס לש ותרדגה יפל היטרקומד הניה לארשי םאה ,תישאר :תורחא תולאש יתשב 

ןעוטש יפכ ,ןכוסמ ןכא וניה "תינתא היטרקומד" גשומב שומישה םאה ,תינשו ?ומצע 

תולאש יתשל ןלהל סחייתא ?ןובשחב הז לוקיש איבהל ךירצ המכ דע ,ןכ םאו ,הראשב 
:הלא 

קר תקסועה הרדגה ןושאר טבמב תיארנ היטרקומדל החומס לש ותרדגהש יפ־לע־ףא .א 

ףסונ ,ותרדגהב ללוכ החומס ,בורה ןוטלש ירק ,היטרקומד לש םיילמרופה םיטביהב 

עגרב ,הז גשומ לש ותומימע תורמל ."חרזא תויוכז" םג ,הלא םיטביה לש םיטנמלא לע 

,ולש ותטישל ,יתמ הלאשה תלאשנ ,ולש היטרקומדה תרדגהל ותוא סינכמ החומסש 

םומינימה־יאנתב דומעת אל הנידמהש ךכ ידכ דע הלודג חרזאה תויוכזב העיגפ היהת 

ןויווש־יא ,םיברעו םידוהי ןיב םינוש םימוחתב ןויוושה־יא חכונל .היטרקומד לש 

עגופ וניא הנידמה לש ינתאה הייפוא םא הלאשה תלאשנ ,ראתמ ומצע החומסש 

,תינתאה היטרקומדה .חרזאה תויוכז לש דוסיה־םויק תא תללושש הרוצב ןויוושב 

תופיפכ ןיבל לכל תויטילופו תויחרזא תויוכז ןיב הריתס לע היונב ,החומס סרוג 

ןורקע תא תדבכמ הניא םג לארשי" ,החומס ירבדכ ,םא ךא 32.בורל טועימה לש תינבמ 

תויחרזא תויוכז לש יאנתהש רמול ןתינ םאה יזא 33,"טרפה תויוכז םוחתב ןויוושה 

?ללכב םייקתמ לכל תויטילופו 

.חרזאה תויוכזב תובר תועיגפ שי ,תוילרביל תויטרקומד תוברל ,תובר תויטרקומדב 

םיברעה תיילפה םאו ,תינתאה היכרריההמ קלח ןניה הלא תועיגפ לארשיב םא ךא 

דציכ החומס תא לואשל שקבתמ יזא 34,הנידמה לש םיבר םיקוחב תנגועמו תדסוממ 

ידיל אב וניא הנידמה לש ינתאה הייפואש רוכזל שי .םייקתמ חרזאה תויוכז לש יאנתה 

תילאירטמ הילפהב םג אלא ,(ילוכו ןונמיהה ,לגדה ןוגכ) דבלב םילמסב לארשיב יוטיב 

המכ דע .דועו ךוניח ,ןיעקרקמ ןוגכ םימוחתב םיבאשמ תאצקהב דחוימבו ,תיקוחו 

?היטרקומדכ הנידמ ראתל ןיידעו חרזא תויוכזב תועיגפ לובסל ןכומ החומס 

יהמ יל רומא :תורדגהב ןוידכ רייטצהל יושע היטרקומד הניה לארשי םא הלאשב ןוידה .ב 

ןאכ ךא .וז הרדגה לע הנוע לארשי םא ךל רמואו ,היטרקומדל ךלש הדובעה־תרדגה 

,תיכרע הניחבמ תילרטינ הניא היטרקומד הלמה :ליעל ונכרעש ןוידל םירזוח ונא 

,ןוזיבג הנייצש יפכ ,תוירוגיטקל ןוימ לע ןוידה .היצמיטיגל ןתמ םושמ שי הב שומישבו 

ךפהנ ןוידה ,ןכא 35.תויטילופו תויביטמרונ ןניהש תויתימאה תוקולחמה תא ריתסמ 

םויכ שמתשהל השקתי יתייעב ווק־סוטטסה תא אצומש ימ .יכרעו יביטמרונ ןוידל ןאכ 

היצמיטיגלה־קינעמ ויפוא ,ליעל ראותמכ ,רבתסהש רחאל ,תינתא היטרקומד חנומב 

היטרקומד" חנומב שומישמ הלא תוביסמ גייתסמש ימ םג ,רחאה דצה ןמ .הז חנומ לש 

םיבר םייטרקומד םינייפאמ לש םמויק תא לולשל רשפא־יאש רובסל יושע "תינתא 
.לארשיב 

.579 'ע 32 

.572 'ע 33 

.28 הרעה ליעל ,הלאדע ,רמצרק 34 

.52 ,47 'ע ,29 הרעה ליעל ,ןוזיבג 35 
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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 658 

ןיבל היטרקומד .דניה לארשיש העיבק ןיב רוחבל ןוכנ הז ןיא יכ יל הארנ הלא תוביסמ 

ןיבל היטרקומדה ןיב בר חתמ םויכ שי לארשיבש רמול ןוכנ יכ יל הארנ .הכופה העיבק 

אוה ,יחרזאה ןויוושה ןורקע תא ללוש ינתאה יפואהש רחאמ .הנידמה לש ינתאה הייפוא 

חתמ לארשיב שיש רמול .ללכב לארשיב היטרקומדה לעו ,טרפב ןויוושה לע הערל עיפשמ 

ןיבל היטרקונתא התויה ןיב ,היטרקומד התויה ןיבל תינתא הנידמ התויה ןיב הריתס ףאו 

ריכהל ,יטרקומדה יפואהמ ערוג ינתאה יפואה יכ רמול ותועמשמ ,היטרקומד התויה 

ול תנתינש היצמיטיגלה תא םייקה בצמלו ינתאה יפואל תתל אלו ,םהינש לש םמויקב 

היטרקומד" גשומה רבעש לוגלגה חכונל יכ יל המדנ 36."תינתא היטרקומד" תרתוכב 

ןורקיעה תא ףידעהל הילע רתוי תקדוצ היהת לארשיש ידכ יכ רבוסש ימ ,"תינתא 

.וז ךרדב לארשי תא ראתלמ ענמיהל ול יאדכ ,ינתאה ןורקיעה לע יטרקומדה 

יתקוחה טפשמה ןמ טבמ ?"תיטרקומדו תידוהי הנידמ" .3 

ןיב ויבגל םייקתמה ןוידבו החומס לש תינתאה היטרקומדה לדומב יתקסע הכ דע 

םייקתמה ןוידל ליבקמב רפסמ םינש הזמ להנתמ הז ןויד .הרבחה יעדמ םוחתמ םירקוח 

תידוהי הנידמ"כ לארשי לש התרדגה תועמשמ לע - תורחא תוריזבו - טפשמה םוחתב 

תנשמ םדא תויוכז רבדב דוסיה־יקוח תובקעב הבר הדימב ררועתה הז ןויד ."תיטרקומדו 

ףיעסב םיללוכה ,(קוסיעה שפוח :דוסי־קוזוו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוח) 1992 

37."תיטרקומדו תידוהי הנידמ" ,דניה לארשיש ךכל תוסחייתה םהלש "הרטמ"ה 

לש תוהמכ וז הריתס רידגמו ,יטרקומדה יפואל ינתאה יפואה ןיב הריתסב ריכמ ומצע החומס 

,לאחתפיו הנאחור ,םנאג לש םתדמעל המוד ותדמע ,הז ןבומב .<579 'ע ואר) תינתאה היטרקומדה 

,9 הרעה ליעל ,םרמאמ ואר) "סומד"ה ןורקעל "סונתא"ה ןורקע ןיב הריתס לע םה ףא םירבדמש 

לש רואיתל המוד קפסמ החומסש רואיתה ,םירחא םירשקהב םג ומכ ,הז רשקהב .<262-261 'ע 

.דבלב תיוותה ביבס אוה חוכיווהו ,וירקבמ 

,ומצע החומס עבקש ,תינתא היטרקומד לש התוביצילו התורצוויהל םיאנתה יבגל תפסונ הרעה 

המואל תכייתשמ הניאש הצובקהש אוה הנומ אוהש םיאנתה דחא :לארשיב םתומייקתה תדימו 

יכ רמול ןתינ םאה .<586 'ע> הדילי הצובק ,דניה תינתאה המואהש דועב ,תרגהמ ,דניה תינתאה 

הלוכי וז הצובק ,תינתאה הצובקה תא ותרדגה יפ־לע ,םנמוא ?לארשיב םימייקתמ הלא םיאנת 

,וז הניחבמ לדומל םיאתהל הלוכי לארשיש ךכ ,התדלומל הבשה הצופת לש בצמב הדילי תויהל 

החומס לש הז יאנת ,תרגהמ הניא תינתאה המואל תכייתשמ הניאש הצובקה לארשיבש רחאמ ךא 

.םייקתמ וניא 

הקוח קוח תדעווב ומייקתהש םינוידה ידכ ךות ,"תיטרקומדו תידוהי" החסונה תדלוה לע 

םדאה דובכ :דוסי קוח" .*ג"נשת-ב"נשת) 'י ,פרק :ואר ,דוסיה־יקוח לע תסנכה לש טפשמו 

;343-341 'עב ,384-323 ,א ,לשממו טפשמ ."חוכ יקבאמ לש היפרגויב - ותוריחו 

,358-339 ,ה ,לשממו טפשמ ."םדאה תויוכז לע דוסיה־יקוחו תסנכה" .<0"שת> 'א ,ןייטשניבור 

ואר ,"שדח ילארשי סותא"כ "תיטרקומדו תידוהי"ב שומישה תוטשפתה לע .351-339 יעב 

.13-7 'עב ,16 הרעה ליעל ,ותכירעבש ץבוקל דוד יסוי לש ותמדקה 
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תודחא תוליע עבקש ,1985 תנשמ ,תסנכה :דוסי־קוחל ןוקיתה םדק דוסיה־יקוחל 

תללושה המישר :ןהיניבו ,תסנכל תוריחבב תופתתשהמ םידמעומ תמישר לש התליספל 

יפואה תא תללושה המישר ןכו ,ידוהיה םעה תנידמכ לארשי־תנידמ לש המויק תא 

קוחב אצמנ המוד ללכ .(תונעזגל התסה איה תפסונה הליעה) הנידמה לש יטרקומדה 

תללושה הגלפמ םושרי אל תוגלפמה םשר יכ רתיה ןיב עבקנ םש ,1992 תנשמ תוגלפמה 

.תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ לש המויק תא 

היטרקומד"ו "תיטרקומדו תידוהי הנידמ" םיגשומה תא תוארל ןתינ הבר הדימב 

םע (יתד טנמלאו ימואל טנמלא ןכו)ינתא טנמלא לש בולישב הזל הז םיליבקמכ "תינתא 

והז םא הלאשב ןודל םוקמ שי "תינתא היטרקומד" חנומה יבגל םא ךא 38.יטרקומד טנמלא 

חנומה ,םהינשב רבודמו ללכ דירפהל רשפא־יא אמש וא יביטמרונ חנומ ,ירואית חנומ 

תוכירצש חנומכ ,םוחתה לש ויפוא לשב ,טפשמה םוחתב ספתנ תיטרקומדו תידוהי הנידמ 

.תויביטמרונ תוכלשה ול תויהל 

דובכ :דוסי־קוח תובקעב רקיעב - תיטפשמה הריזב םויכ להנתמה ןוידה ,הז חכונל 

תידוהי םג הניהש הנידמ ןכתית םא הלאשה יבגל אוה תורחא תוריזב ןכו - ותוריחו םדאה 

שולש לע קר ןאכ עיבצהל ינוצרבו ,הבר הניה "תיטרקומדו תידוהי הנידמ" אשונב תורפסה 

תידוהי" החסונה תא תרקבמ ינולא תימלוש .דחוימב תוניינעמ ןאצומ ינאש וז החסונ לע תורוקיב 

תידוהיה הנידמה תא ההזמש תואמצע,ר־תליגמל דוגינב ,וז החסונש ךכ לע תדמועו "תיטרקומדו 

"תידוהי" - תודרפנ תויושי יתשל הנידמה תא "תקרפמ" ,תיטרקומדה הנידמה םע לארשי 

איה וז הביסמ .תואמצעה־תליגמ החיטבהש ןויוושה תא עונמל הדעונש הרוצב - "תיטרקומד"ו 

קוח" .(1999) 'ש ,ינולא .תירטנצונתא השיג ףקשמכ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוח תא האור 

דחוימ ןויליג ,הנומשו םיעבראל םישימח ,<ךרוע> ריפוא 'ע :ךותב ."ותוריחו םדאה דובכ :דוסי 

.375-367 ,13-12 ,תרוקיבו הירואית לש 

"תיטרקומדו תידוהי הנידמ" החסונב שומישבו ,דוסיה־יקוח לש הרטמה ףיעסב אצומ ןונבא ןד 

תכרעמ רוזגל ןתינ יכ החנהה <2) ;תיטרקומד הנידמל םיכרע סוחיי (1) :םידחא םילשכ ,ותרגסמב 

יכ החנהה (3> ;"תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע" יוטיבהמ תחא םיכרע 

טביהה" .(1988) 'ד ,ןונבא .יטרקומדה הביכרמ יפ־לע הרטמה תקספ שרופת רבשמ תעשב 

.70-53 ,2 ,הקיטילופ ."םדאה תויוכז אשונב דוסיה יקוח לש יטרקומד־אלה 

תבצינ "הנידמה"ש הדבועה ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמ" לע ןוידבש ךכל סחייתמ רימש ןנור 

.הז ףוריצב לילכ תמלענ הרבחה וליאו ,הילאמ תנבומכ תספתנ "תיטרקומדו תידוהי" ינפל 

יכרע" ןוגכ םיגשומ יכ סרוג רימש ,ךכ לע ףסונ .יתנידמה חישה תונוילע ,וירבדל ,איה האצותה 

ינשרפה ךילהתה ידכ ךותו יתרבחה םמושיי ידכ ךות תושממ םילבקמ "היטרקומד"ו "תודהיה 

תודהיה תא גציילו הז ןיינע םילעהל הטונ היטרקומדהו תודהיה תודוא־לע חישהש אלא ,רצויה 

לע :יטרקומד םזילטנמדנפו תודהי ,הרבח" .(1996) 'ר ,רימש .תונותנ תויוהמכ היטרקומדה תאו 

תידוהי הנידמ ,(תכרוע) זרא־קרב 'ד :ךותב ."תיטופישה תונשרפה לש םייתרבחה היתורוקמ 

.תומר :ביבא־לת .(260-241 'ע) תיטרקומדו 

רחאמ ,"תינתא הנידמ" לע "תידוהי הנידמ" חנומב שומישה תא הפידעמ איה יכ תנייצמ ןוזיבג 

שטשוטמה יפואה תא ןכו תודהיה לש יתדה יפואה תא רתוי קיודמ ןפואב אטבמ הז חנומש 

.(53-52 'ע ,29 הרעה ליעל) הלש ינתאה־ימואלה 
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ןיב 39"הזיתניס"ה לש הנכות היהי המו ,וז לש הייפוא היהי המ ,ןכ םאו ,תיטרקומד םגו 

יתילעהש וזל המוד הלאש איה ,תוחפ תצק הלאשנ הכ דעש ,תפסונ הלאש .הלא תודוסי 

?הז גשומב שומישה םצעל שיש תועמשמה המ :"תינתא היטרקומד" לש הסיפתה יבגל ןאכ 

הניגמה הניה ןוזיבג תור ,ללכב תילארשיה הימדקאב ילואו ,תיטפשמה הימדקאב 

40."תיטרקומד" םגו "תידוהי" םג תויהל הלוכי לארשי־תנידמש הזיתה לש רתויב תטלובה 

תרבוס איה 41."לארשיב תידוהי תינתא היטרקומד לש המויק ךשמה"ב תניינועמ ןוזיבג 

תורדגה םע םידבוע ונאש יאנתב קר ךא ,"תיטרקומדו תידוהי" תויהל הלוכי הנידמש 

יבגל םג ךכו ,"תידוהי"ל בשחיתש ידכ הנידממ שרדנש המ לש תיסחי "תוילמינימ" 

ולכוי אל םה ,ןוזיבג תסרוג ,םיגשומה ינש לש רתוי םיבחר םישוריפב ."תיטרקומד" 

םייקל הליכשה לארשי םא הלאשה איה ןוזיבג יניעב תדרפנ הלאש 42.הז םע הז בשייתהל 

הניה וז הלאשל ןוזיבג לש התבושת .תקדצומ םגו תיטרקומד םג ,תידוהי םג איהש הנידמ 

םשב םיקדצומש לארשיב םיבר םירדסה יכ תרבוס המצע ןוזיבג תוחפה לכלו ,תבכרומ 

תא הנומ איה הלא םירדסה ןיב .הקדצהל םינתינ םניא הנידמה לש ידוהיה הייפוא 

םירושקה תוטלחהה תלבק ידקוממ םייברעה לארשי יחרזא לש םתרדה :םיאבה םירדסהה 

לע תולבגההו :םייחה ימוחת לכב תיתכרעמה םתיילפה :ןיעקרקמלו םיביצקתל ,םיבאשמל 

לארשי־תנידמ לש המויקל תודגנתמ ןה םא תסנכל תוריחבב תוגלפמ לש ןתודדומתה 

לארשי לש התרדגהב המכוחה יבגל קפס העיבמ ןוזיבג ,ןכ־ומכ .תידוהי הנידמכ 

תיניצר תוצעייתה ללכ אלש ךילהב תאזו ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ דוסיה־יקוחב 
43.לארשיב םיברעה לש המכסהו 

תידוהי םג תויהל הלוכי הנידמ היפלש תינורקע השיג .דניה ןוזיבג לש התשיג ,ןכ םא 

רשקהב טרפב ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמ" רבדב יטפשמה חישב דחוימב ץופנ "הזיתניס" חנומה 

םיטפושה ירבד ,לשמל ,ואר .הנידמה לש יטרקומדה הייפוא ןיבל םייתד םיטביה ןיב חתמה לש 

ןילוגרמ 'ר תכירעב ,"תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ" רבדב חיש־ברב ןולאו קרב 

.35-8 יעב ,(ט"נשת ,תודהיה יעדמל ימלועה דוגיאה) 

תלאש לש טביהב "תיטרקומד"ו "תידוהי" ןיב רשקב דקמתמ ןאכ ילש ןוידה יכ שיגדהל שי 

קסוע יניא .הז רואל םיידוהי־אלה םיחרזאה לש םדמעמו ,הילא תוכייתשההו הנידמה לש תוכיישה 

,הבחרהב וז היגוסב קסוע ףלש ןואיל ."םייטרקומד םיכרע"ל "םיידוהי םיכרע" ןיב סחיה תלאשב 

ידוהיה הייפואל הייגפ יכ ןעוט ףלש ."תיטרקומדו תידוהי" לש הסיפתה לע וז תיווזמ ןגמו 

תונורתי אצומ ףא ףלש .דוסי־תויוכז לע הנגהל התואנ תיתשת הווהמ הנידמה לש יטרקומדהו 

טפשמה תורמ .*1996)'ל ,ףלש .םדא תויוכז לש םינוש םירשקהב "לארשי תשרומ"ל היינפב םיבר 

.סוריפפ .(289-205 'ע> רטשמה תוהמו 

ריל ןו ןוכמ .(45 'ע) םייוכיסו םיחתמ :תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי .*1999)'ר ,ןוזיבג 

.דחואמה ץוביקהו 

.םש 

וכמת םייברעה תסנכה־ירבחש ךכ לע דמוע ןייטשניבור ןונמא .58 'ע ,29 הרעה ליעל ,ןוזיבג 

,37 הרעה ליעל ,ןייטשניבור» "תיטרקומדו תידוהי" חסונל ומיכסהו תסנכב דוסיה־יקוחב 

ןיינעל ןוזיבג לש התנעט ירקיע תא םירתוס םניא הלא םירבדש יל המדנ ,הז םע .<343-342 'ע 

.הז 
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םיבר םירדסה ,וזכ לארשי לש התויהב תכמותה ,ןוזיבגד אבילא םג לבא ,תיטרקומד םגו 

,תינורקעה תלוכיה ןיב - הז רעפ .םיקדצומ םניא תידוהיה הנידמה םשב םישענש לארשיב 

הבש תואיצמה ןיבל ,תיטרקומד םגו תידוהי םג הניהש הנידמ םייקל ,הילע תדמוע ןוזיבגש 

רעפה וניה - תידוהיה הנידמה םשב םישענה ,התטישל םג ,םיקדצומ־אלה םירדסהה םיבר 

יכ רובסל םירחא וליבוה הז גוסמ םיקדצומ־אל םירדסה ,ןכאו .ןוזיבג לש התדובעב טלובה 

תיטרקומדה הנידמהו תידוהיה הנידמה" ,ןמדלפ רודגיבא ירבדכו ,ירשפא וניא רוביחה 

לכ ןהיניב תומייקמ ןניאש ,תודרפנ תוינוימד תויטילופ תויושי יתש אלא ןניא 

44."תרושקת 

םילדבהה תורמל ,ןמדלפ םגו ןוזיבג םגש אוה יחכונה ןוידב שיגדהל יל בושחש המ 

הנידמה םע תוהוזמה תוקיטקרפמ תעבונש היטרקומדב העיגפה לע םיעיבצמ ,םהיניב 

תחסונ תא תוארל ןתינ ,תינתאה היטרקומדה לדומב ןוידל הז ןויד רשקנ םא .תידוהיה 

היושעש החסונכ ,תינתאה היטרקומדה תחסונ תא ומכ ,תיטרקומדהו תידוהיה הנידמה 

וב יתלקתנש הזל המוד עוריא רשאכ ךכב יתשח .הילפה לש ווק־סוטטסל היצמיטיגל תתל 

ןיד־יקספב ןוידב :רחא דעומב יתתיכב שחרתה "תינתא היטרקומד" חנומה תארוהב 

קר הניא הנידמה יכ רוכזל שי יכ םידימלת יל וריעה ,םיברע לש הילפהב וקסעש 

.םידוהיה תפדעה ינפמ תגסל םיתיעל יושע ןויוושה ןכלו ,תידוהי םג אלא ,תיטרקומד 

"תידוהיה הנידמה" ןיב תושגנתהב יכ הארת ילארשיה יתקוחה טפשמה תניחב ,ןכאו 

,יטרקומדה הייפוא ןיבל הנידמה לש ינתאה הייפוא ןיב וא ,"תיטרקומדה הנידמה" ןיבל 

תמייקה הילפהב יוטיב ידיל אב רבדה .ינתאה יפואה ,דימת טעמכ ,הנורחאל דע רבג 

ולעוהש םדא תויוכז לש םינוש םימוחתב תאז תוארל ןתינו 45,םמושייבו םינוש םיקוחב 

הקיספה ןיב רכינ רעפ תוהזל ןתינ תונותיעה שפוח םוחתב .ןוילעה טפשמה־תיב ינפל 

בריס ןויוושה םוחתב 46.תיברעה תונותיעב הקסעש וז ןיבל תירבעה תונותיעב הקסעש 

לש םימוחתב םיברע תיילפה לש תונעטב תובר םינש ךשמב ברעתהל ןוילעה טפשמה־תיב 

50.תד יתורישו 49םידלי תואבצק 48,ךוניח 47,רויד ןוגכ םימוחתב םיבאשמ תאצקה 

אלל ןמז ,תומוקמ אלל ללח :תידוהיה הנידמה לומ תיטרקומדה הנידמה" .(1996) 'א ,ןמדלפ 

:ביבא־לת .(273-261 'ע> תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,<תכרוע> זרא־קרב 'ד :ךותב ."תויכשמה 

.תומר 

.28 הרעה ליעל ,הלאדע ,רמצרק 

 Shamir, R. (1991). "Legal Discourse, Media Discourse, and Speech Rights: The

 Shift from Content to Identity - the Case of Israel". International Journal of

 .the Sociology of Law, 19, 45-65

וקה ךותבש לארשיב קסע אל הז ןיד־קספ .800 <2>בל ד"פ ,רצואה רש 'נ ןאקרוב 114/78 צ"גב 

.םילשורי חרזמב אלא ,קוריה 

'נ הירבגא 3954/91 צ"גב ;221 (1>המ ד"פ ,תוברתהו ךוניחה רש 'נ הירבגא 3491/90 צ"גב 

.742 (5>המ ד"פ ,תוברתהו ךוניחה רש 

.118 <3>חל ד"פ ,רצואה רש 'נ דאתוו 200/83 צ"גב 

יניינעל רשה 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה - הלאדע 240/98 צ"גב 

.167 <5>בנ ד"פ ,תותד 
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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 662 

,ידוהיה ביטקלוקל לבגומ היה םדאה תויוכז םוחתב ןוילעה טפשמה־תיב לש "םזילרביל"ה 

היטרקומדה תא הקזיחש הרוצב ילארשיה טפשמב תויוכזה חיש בחרתה רשאכ םגו 

תא ראתל שיש יפכ ,ןכא 51.הנידמה לש ינתאה הייפוא רומיש ךות הז היה ,לארשיב 

,תילרביל הנידמכ אלו ,תינתא הנידמכ ־ וירקבממ םיבר יפ־לעו החומס יפ־לע - לארשי 

יפואה רומיש לש דיקפתכ הז רשקהב טפשמה אלימש דיקפתה תא ראתל םג ןוכנ ךכ 

תורומאש ,םדאה תויוכז םגש רמול ןתינ הז ןבומב .ילרביל ןוויכמ ורוגתא לש אלו ,ינתאה 

תונורקע רואל וצקוה ,הנידמה לש הייפואב יטרקומדה ביכרה לש דוסיךבא תויהל 

תקיקחב לחה וזככ הנגוהש ,תיתקוחה ןיינקה תוכזב רתיה ןיב טלוב הז רבד .םיינתא 

ירחא ,הז בלשב יטרפ ןיינקל תוכזה תנגה .1992 תנשב ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוח 

שמשל היושע 52,תוידוהי םיידיל תויברע םיידימ תועקרק תרבעה לש הכורא הירוטסיה 

וז המגוד ,ןכ־יכ הנה .תשדוחמ הקולח ינפמ וילע ןגהלו רצונש ווק־סוטטסה רומישל 

הדמעה לש היצקנופכ לארשיב תויוכז לע הנגהה תוחתפתה תא ןיבהל שי דציכ השיחממ 

ובש ,דוסיה־קוח תקיקח רחאל ןתינש ןיד־קספב ,ןכאו 55.םיניטסלפה לומ תילארשיה 

עבק ,תיתקוחה ןיינקה תוכז לע עקפוה םילשוריב השוכרש תיניטסלפ החפשמ הססבתה 

הרטמ לכל הדעוי אל עקרקהש יפ־לע־ףא םהילעבל הלא ןיעקרקמ ריזחהל ןיא יכ צ"גב 

54.העקפהה עוציב ירחא םינש הרשע־הנומש ךשמב תירוביצ 

סיסב לע אלו ,יתנייצש יפכ ,ינתא סיסב לע התשענ תויוכזה תאצקהש שיגדהל שי 

לע הנגהה םוחת תא טטרשל ,הנורחאל דע תוחפל ,ןתינ היה ורואלש וקה :ילאירוטירט 

55.קוריה וקה רשאמ רתוי ,תינתאה־תימואלה תוכייתשהה וק ורקיעב אוה םדאה תויוכז 

התיה טפשמה־תיבב םדא תויוכז לע הנגהה ,ליעל ואבוהש תומגודה ןמ הלועש יפכ 

יחרזא םיניטסלפב רבודשכ םג אלא ,םיחטשהמ םיניטסלפב רבודשכ קר אל רתויב תלבגומ 

 Gross, A. (1999). "The Politics of Rights in Israeli Constitutional Law". Israel

 86 Studies, 3, 80-118, especially on page. הנינפ לשו יליזרב דג לש םהירבד םג ואר

.םש םיטטוצמה הז ןיינעב בהל 

תשכורה תונשייתהה ינידו ,םואל ,עקרק :טועימ לש ןמז ,בור לש ןמז" .(1998) 'ס ,רדק 

.746-665 ,אכ ,טפשמ ינויע ."לארשיב 

,טפשמ ינויע ."ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחו תיתקוח תוכזכ ןיינקה תוכז" .(1998) 'א ,סורג 

.440-438 יעב דחוימב ,447-405 ,אכ 

.53 הרעה ליעל ,םורגב ןוידה ואר .68 <4>טמ ד"פ ,רצואה רש 'נ הבייסונ 4466/94 צ"גנד 

תא ראתל ידכ "קוריה וקה אוה םזיביטקאה לובג" טפשמה תא עבטש אוה ףלש ןואיל 

דוגינב ,וירבדכ ,תאזו ,םיחטשב םדא תויוכז לע הנגהב ןוילעה טפשמה־תיב לש ותוברעתה־יא 

וקה ךותב םיחרזא לש תויוכז לע הרימשבו ןוטלשה לע חוקיפב הלגמ טפשמה־תיבש םזיביטקאל 

לש הקיספה יליבשבו ילושב :קוריה וקה אוה םזיביטקאה לובג" .(1993) 'ל ,ףלש .קוריה 

,339-287 'ע)יטופיש םזיביטקא ,(ךדוע) תרופ 'א :ךותב ."םיחטשב קדצל הובגה טפשמה־תיב 

ענמנ טפשמה־תיב יכ ףלש לש ותנעט םע םיכסמ ינאש יפ־לע־ףא .תומר :ביבא־לת .(288-287 יעב 

וקה ,יתנייצש יפכ ,יתעדל ,םיחטשה יבשות לש םדאה תויוכז לע הניגמה הרוצב ברעתהלמ בורל 

לע הנגהה םוחת תא טטרשל ןתינ ורואלש וקה אוה ,ילאירוטירטה קוריה וקה רשאמ רתוי ,ינתאה 

.הנורחאל דע תוחפל ,טפשמה־תיבב םדאה תויוכז 
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663 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

בורל ,דתיה אל לארשיב חרזא תויוכז לע הנגהה יכ ןועיטה תא תקזחמ וז הדבוע .לארשי 

לע תולכתסה ,הז ןבומב .ונממ קלח ,הלפמה התאצקה רואל ,אלא ,ינתאה ןורקיעל גירח 

הדבועה תא שיגדמה ,לאחתפי לש היטרקונתאה לדומב ךומתת לארשיב תויוכזה חיש 

56.יטרקומד ןורקיע לע וא ילאירוטירט ןורקיע לע רבוג ינתאה ןורקיעהש 

רבכ ורכזוהש ,םיללכה אוה דחוימב טלוב ינתאה ןורקיעה ובש יתקוחה טפשמב םוחתה 

םשריהל ידוהיה םעה תנידמכ לארשי לש המויקל תודגנתמש תוגלפמ לע םירסואה ,ליעל 

ךכל היצקידניא לאכ הז רוסיאל סחייתמ ומצע החומס 57.תוריחבב ףתתשהלו תוגלפמכ 

58."רדוסמ יטרקומד ךילהב רטשמה יוניש תרשפאמה החותפ היטרקומד הניא" לארשיש 

דרא־לא תעונת לש רצויה־תיבמ "תיטסילאיצוסה המישרה" לש התליספ ןמל ,םנמוא 

אל ,םיקוחה רפס ךות לא הלא הליספ תוארוה תקיקח ינפל ףא התשענש 59,1965 תנשב 

ץורלמ הלספנש הדיחיה המישרהו ,תידוהי־תיברע המישר וא תיברע המישר ףא הלספנ 

עבקמ רוסיאה םויק ,ןכ־יפ־לע־ףא 60;אנהכ ריאמ לש ודוסיימ "ךכ" תמישר ,רתיה תסנכל 

העונמ וילע רערעל הצורש המישר יכ ועבוקב ,לארשיב הנידמה לש ינתאה הייפוא תא 

תולבגה לע ךמתסהב ונתינש ןיד־יקספ 61.הגלפמכ םשריהלמ ףאו תוריחבב דדומתהלמ 

."תיטרקומדה הנידמה"ו "תידוהיה הנידמה" ןיב סחיה תניחבמ םינוש םינוויכב וטנ הלא 

,םולשל תמדקתמה המישרל רשקב תועד םיטפושהמ קלח ועיבה םולש־ןב ןיד־קספב 

לכ לש הנידמ הנידמה תויהלו ,םיברעו םידוהי ןיב אלמ ןויוושל תארוקה המישר ןהיפלש 

עיבה ןוסקזיא ןיד־קספב ,רחאה דצה ןמ 62.הלא תוארוה יפל לספיהל היושע ,היחרזא 

הניח לארשי־תנידמש העיבקה יכ העדה תא ,יביט דמחא לש ותגלפמל רשקב ,ןישח טפושה 

,תידוהי הנידמכ לארשי־תגידמ לש המויק תא לולשל ידכ הב ןיא "היחרזא לכ תנידמ" 

ןויוושש ינפמו ,היחרזא לכ תנידמ הניא לארשי־תנידמ יכ ןועטל רשפא־יאש ינפמ 

,ךילרא ןיד־קספב ,הנורחאל 63.היטרקומדב דוסיךורקע וניה םמצע ןיבל םניב םיחרזאה 

דגנ הראשב ימזע רמאש םירבד יכ העדה תא לקריט טפושה עיבה ,ד"לב תמישר ןיינעב 
םע .תסנכל ותמישר תליספ ידיל איבהל םייושע תימצע הרדגהל ידוהיה םעה לש ותוכז 

םיררועתמ יכ ןוילעה טפשמה־תיב ףוסבל עבק הראשב רמאש םיפסונ םירבד רואל ,הז 

לכמ 64.ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי־תנידמ לש המויק תא ללוש ןכא אוה םא תוקפס 

תויושע תסנכל תוריחבב םידמעומ תומישר לש תופתתשה תוליבגמה תוארוהה יכ עבונ הז 

.8 הרעה ליעל ,לאחתפי 

:היפוטואב םירז" .(1993)'י ,דלפ :ואר ,לארשיב תוחרזאה תייגוסל ותובישחבו הז אשונב ןוידל 

,ינולא תימלוש םג ואר .35-21 ,3 ,תרוקיבו הירואית ."לארשיב םיניטסלפה לש יחרזאה םדמעמ 

.37 הרעה ליעל 

.572 'ע 

.365 <3>טי ד"פ ,תישישה תסנכל תוריהבה תדעו ר"וי 'נ רודרי 1/65 ב"ע 

.177 <4ממ ד"פ ,הרשע־מיתשה תסנכל תוריחבה תדעו ר"וי 'נ ןמיינ 1/88 ב"ע 

.31-22 'ע ,28 הרעה ליעל ,רמצרק םג הז ןיינעל ואר 

.221 (4>גמ ד"פ ,הרשע־פיתשה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 'נ םולש־ןב 2/88 ב"ע 

.549 ,529 <2מ ד"פ ,'חאו תוגלפמה םשר 'נ ןוסקזיא 2316/96 א"ער 

.םסרופ םרט ,29.4.99 םוימ ןיד־קספ ,תיזכרמה תוריחב תדעו ר"וי 'נ ךילרא 2600/99 ב"ע 
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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 664 

תוצורש תוגלפמ לע תורסוא ןה ןכש ,הנידמה לש ינתאה הייפוא תא תועבקמכ שרפתהל 

הביסמ תומישר ולספנ אל לעופב ,רומאכ .יטילופה ךילהב תופתתשהה תא הז יפוא תונשל 

סולש־ןב ןידה־יקספב תסנכה :דוסי־קוחל א7 ףיעס לש תונשרפה ךא ,1965 תנש ןמל וז 

ןיד־קספב םיטפושהמ קלח ועימשהש תודמעה ,וזמ הרתי .וזכ הליספ תרשפאמ ךילראו 

־ ןוסקזיא ןיד־קספב ןישח טפושה ידי־לע התחדנש - תחוור הסיפת תוגציימ םולש־ןב 
לכ תנידמ" לע רבדל תורשפאה תא תללוש "ידוהיה םעה תנידמ"כ הנידמה תרדגה היפלש 

יושע הנידמה לש ידוהיה הייפוא לע רובידה דציכ הז רשקהב תוארל ןתינ ."היחרזא 

65.הנידמב יחרזא ןויווש רבדב רתויב תיסיסבה הרימאה תא ללושכ ספתיהל 

תולעהל תרסואה ,תסנכה תונקתב המוד הארוהל סחיב 66,ריכזמ החומסש יפכ 

ועיבה ,ידוהיה םעה תנידמכ לארשי־תנידמ לש המויק תא רתיה ןיב תללושש קוח־תעצה 

לש האלעה רוסאל תסנכה תואישנ לע יכ העדה תא תסנכה לש םיטפשמה םיצעויה 

הנידמ"כ םש הרכזוה לארשיש ןוויכמ ,תיברעה הייסולכואה ןויווש :דוסי־קוח־תעצה 

רשאל תסנכה תואישנ הטילחה ףוסבל ."תידוהי הנידמ"כ אלו ,"תיתוברתברו תיטרקומד 

ךרדה לע הדיעמ םיטפשמה םיצעויה לש םתעד־תווח ךא ,וז קוח־תעצה לש התאלעה תא 

.תינויווש הקיקחל הלשכמב שמשל יושע "תיטרקומדו תידוהי" יוטיבה הבש 

תידוהי הנידמ" הרדגהה יכ ששחה תא ןיבהל ןתינ הלאה םירבדה לכ רואל 

לש ןתאצקה תכשמהל היצמיטיגל הקינעמכ ספתיהל היושע דוסיה־יקוחב "תיטרקומדו 
67.הכ דע ראותש יפכ ינתא סיסב לע תויוכזה 

תימדקאה ותביתכב קרב ןרהא בתכש םירבדהמ קלחב אוצמל ןתינ הז ששחל קודיצ 

לש התרדגהל ,ותשיג יפל .דוסיה־יקוחב "תידוהי הנידמ" חנומה שוריפל עגונב 
תויוכז לע ןירשימב עיפשהל םייושעש םיטביה ינש שי תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ 

הניה תידוהי הנידמ יכ קרב רמא רתיה ןיב .יתכלהה טביההו ינויצה טביהה :הב םדאה 

ןכו ,"היתוגאד שארב איה היתובשומבו ,הירעב ,היתודשב םידוהיה תובשייתהש" הנידמ 

,בושח דיקפת הב אלממ ירבעה טפשמהש ,תיתדה התרוסממ םיבואש היכרעש הנידמ 

68.הרות ןיד יפ־לע הב םיערכומ םידוהי לש ןישוריגו ןיאושינ יניינעשו 

לע ,"היתוגאד שארב ...םידוהיה תובשייתה"ב םיעגונה םירבדה דחוימב ,הלא םירבד 

השיגל .373 יעב ,37 הרעה ליעל ,ינולא :ואר ,תסנכה :דוסי־קוחל א7 ףיעס לש וז העפשה לע 

.(1998> 'א ,ןבארה :ואר ,היחרזא לכ תנידמו ידוהיה םעה תנידמ הניה לארשיו ,הריתס ןיא היפלש 

רמאש םירבדמ טוטיצ איבמ ףא ןבארה .55-53 ,2 ,ינוגבר ."לארשיב םיברע םיחרזא תויהל" 

.(55 'ע ,םש> היחרזא לכ תנידמ ןכא איה לארשי םהיפלש ,הלשממה שאר היהשכ ל"ז ןיבר קחצי 

.574 'ע 

.76-69 ,18 ,םייפלא ."הילפאב תויכשמה וא תיתקוח הכפהמ" .(1999)'ב ,גנילרמיק :לשמל ואר 

הניה דוסיה־יקוח תובקעב תשבגתמה הקוחהש ךכ לע ןוזיבג ירבד םג ואר ,רתוי יללכ ןפואב 

התוהז קוזיחב ןיינע םהל שיש ינוליחה ידוהיה בורה לש תוטילאב םימרוג לש לעפמ הרקיעב 

טועימה תוצובק לש ןהיכרוצל תוסחייתה רדעה ךות תאזו ,תידוהי םואליתנידמכ לארשי לש 

תא המישגמה האובנ וא תואיצמ רואית - תיתקוחה הכפהמה .(1998) 'ר ,ןוזיבג .תולודגה 

.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .(102 ־ע) ?המצע 

.ובנ .(332-330 'ע ,תיתקוח תונשרפ - ישילש ךרכ) טפשמב תונשרפ .(1994)'א ,קרב 
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665 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

,תישעמ תועמשמ ולבקי םא ,תווהל םייושע ,עקרקה םוחתב הילפא לש הירוטסיהה עקר 

69.הנידמה לש ינתאה הייפוא לש הלפמה יוטיבל קוזיח 

םייושעש ,ןוילעה טפשמה־תיב הנורחאל ןתנש ןיד־יקספ ינש םיטלוב הז לכ עקר לע 

ןיינעב ןידה־קספ ,ןושארה .הז אשונב ויתוקיספל עגונה לכב שדח ףד לש החיתפ תווהל 

יכ ,ריצק בושייב תיב תונקל שקיבש יברע לש ותעיבתל רשקב ,עבקנ ובש 70,ןאדעק 

ףיקע ןפואבש ןיבו רישי ןפואבש ןיב ,הלפמ ןפואב תועקרק תוצקהל הנידמל רוסא 

,תונכוסל ןיעקרקמה תאצקה יכ עבק הז ןיד־קספ .תידוהיה תונכוסל האצקה תועצמאב 

היושע וז הקיספ .הרוסא ,דתיה ,דבלב םידוהיל דעוימ היהיש בושיי וילע םיקת וזש העידיב 

איה ןכש ,ןיעקרקמה םוחתל עגונה לכב ינתאה ןורקיעה תפדעה תא המ־תדימב םצמצל 

הלא תומדא תאצקה ידי־לע הנידמ תומדאמ םיברע תרדה לש הקיטקרפה תא תרסוא 

תויברע םיידימ תועקרק תרבעה לש ידסממה ךרעמהמ קלח ,דתיה וז הקיטקרפ .תונכוסל 

רוערע לע ןידה־קספ עיפשי המכ דע ןיידע רורב הז ןיא הז בלשב 71.דבלב תוידוהי םיידיל 

הלפמ הרוצב תועקרק תאצקה רסוא ןידה־קספש הדבועה חכונל דחוימב ,דיתעב הז ךרעמ 

לע תרוקיב לכ ילבו ,התשענ רבכש הלפמ האצקה לש דואמ הכורא הירוטסיה רחאל 

הריתעה ,טפשמה־תיב שיגדהש יפכ .הנוקיתל יהשלכ השירד וא רבעב התשענש וז האצקה 

לעפמש רחאל הלפמ האצקה רסוא אוהש ןידה־קספ לע רמול ןתינ .דבלב דיתע ינפ הפוצ 

.ולש תא רבכ גישה הלפמה האצקהה 

םיגוסמ םיבושייו ,ריצק בושייב תדקוממ הריתעהש טפשמה־תיב שיגדה ךכ לע ףסונ 

לבגומ וז השרפב םירתועה ולביקש דעסה ,וזמ הרתי .תונוש תויעב ררועל םייושע םינוש 

ןורקעב תובשחתה ךות ריצקב תיב תונבל םתשקב תא לוקשל שיש וב עבקנ ןכש ,רתויב 

ךות ,םוקמב םיבשייתמבו תונכוסב םיעגונה םילוקישב תובשחתה ךות םג ךא ,ןויוושה 

קיר בושייב רוגל ופיצש ריצק יבשות לש תויפיצב בשחתהל הז רשקהב ןתינש הזימר 

בושיי לכב וא ריצקב וז הקיספ לש המושיי תא תושקהל היושע וז הנורחא העיבק .םיברעמ 

.דבלב םישדח םיבושייל ישעמה המושיי תא ליבגהל היושע איה השעמלו ,רחא םייק 

ןויווש לש תיזח גיציש ,דבלב ילמס ןוחצינ רדגב ראשיי ןידה־קספש ןכתיי ,ןכ םא 

לש לאיצנטופ ןידה־קספב שי ,הז םע 72.ודיגי םימי .הילפאה רמשית תואיצמבש דועב 

םוסרכה תורשפא לשב ,יטרקומדה יפואה תבוטל הנידמה לש ינתאה הייפוא לע רוערע 

ןידה־קספב ,וזמ הרתי 73.הנידמה תועקרקב תידעלבה תידוהיה תינתאה הטילשה ןונגנמב 

דבלב םידוהיל בושיי תמקהל ןיעקרקמ תאצקה יכ ןועיטה תא ןוילעה טפשמה־תיב ללש 

לש הקיטילופה" תא םיאטבמ הלא םירבד ,לאחתפי לש ויחנומב .103 'ע ,51 הרעה ליעל ,סורג 

.8 הרעה ליעל ,לאחתפי .לארשי לש יטרקונתאה הנבמהמ קלח הניהש ,"ץראה דוהיי 

.258 <1מנ ד"פ ,לארשי יעקרקמ להנמ 'נ ןאדעק 6698/95 צ"גב 

ואר ,עקרקב תידוהיה הטילשה לש תיטפשמה תיתשתה לע .89-85 'ע ,8 הרעה ליעל ,לאחתפי 

.76-49 'ע ,28 הרעה ליעל ,רמצרק 

םיכ"ח 60" :ואר .הז ןיינעב צ"גב תקיספ תא "ףוקעל" התרטמש קוח־תעצה ףא התלעוה תסנכב 

.7א ־ע ,16.6.2000 ,ץראה ."תידוהי תובשייתהל 'צ"גב ףקוע' קוח דעב 

תויוכזל לארשיב םיברעה לש םהיתושירדב אקווד עוגפל לולע ןידה־קספש ךכ ינפמ תוששחל 

.1ב 'ע ,15.3.2000 ,ץראה ,"גשיה הז המכ דע" ,יג ,ראוקד :ואר ,תויתצובק 
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־תיב .תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ לש היכרע תא המישגמ איהש רחאמ תיקוח הניה 

הנידמכ לארשי־תנידמ לש היכרע יכ הסיפתה תא החד ,קרב טפושה יפמ ,ןוילעה טפשמה 

וא תד לש סיסב לע היחרזא ןיב הנידמה ידי־לע הילפה קידצהל ידכ םהב שי תידוהי 

תויה ןוגכ תונקסמ תושקבתמ ,ןידה־קספב עבקנ ,תידוהיכ הנידמה תרדגהמ .םואל 

־תיבש תופסונ תונקסמ ןכו ,םיידוהי םיימואל םיגח םיגחה בורו תירקיעה הפשה תירבעה 

לארשי תנידמ לש היכרעמ" ,טפשמה־ תיב לש ונושלב ךא ,טרפל ךרוצ אצמ אל טפשמה 

,"היחרזא ןיב הילפהב גהנת הנידמה יכ ללכ שקבתמ אל תיטרקומדו תידוהי הנידמכ 

לע הילפה םישרוד םניא תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרעש קר אל" ,וזמ הרתיו 

ןיב ןויווש םיבייחמו הילפה םירסוא םמצע הלא םיכרעש אלא ,הנידמב םואלו תד סיסב 

ןיב תושגנתהב רבודמ ןיאש הז ןיד־קספב עבוק טפשמה־תיב ,ןכ םא ."םימואלהו תותדה 

ןויוושה ןורקע רזגנ ומצע ידוהיה יפואהמ םגש אלא ,יטרקומדה יפואל ידוהיה יפואה 
.הילפהה רוסיאו 

תותד יניינעל דרשמה יכ ןוילעה טפשמה־תיב עבק הנורחאל ןתינש ףסונ ןיד־קספב 

הצקמ וניא אוהשכ ןימלע־יתב תקזחה ךרוצל םיפסכ תאצקהב ןויוושה ןורקע תא רפמ 

74.ינויווש ןפואב םייברע ןימלע־יתבל םיפסכ 

אשונב ןוילעה טפשמה־תיב ברעתה םהבש םינושארה םירקמה םניה הלא ןיד־יקספ ינש 

תאצקהב ,המאתהב ,םיקסוע םה .לארשיב םייברע םיחרזא תיילפהב עגונה יתועמשמ 

יתנייצש יפכש ־ םהב הילפההש םימוחת ,םיביצקתה םוחתבו ןיעקרקמה םוחתב םיבאשמ 

לש םיטלובה םייוטיבהמ ,הכ דע תוחפל ,התיה - ןוילעה טפשמה־תיבב הרשוא ,ליעל 

המגמ םיווהמ ןכא הלא ןיד־ יקספ םא .יטרקומדה ןורקיעה לע ינתאה ןורקיעה תפדעה 

ןורקיעה ןובשח־לע יטרקומדה ןורקיעה תא קזחל םייושעש םידעצ םהש ןכתיי יזא ,השדח 

תובר םינש רחאל ,עבקנ ובש צ"גב ןתנש ןידה־קספ תא ףרצל שי הלא ןיד־יקספל .ינתאה 

,םייוניע ןהש ןדגנ ןעטנש ,ב"בשה לש הריקחה תוטיש יכ ,וזכ העיבקמ תוענמיה לש 

אלו ,םיחטשב םיניטסלפ לש םדא תויוכזב ורקיעב םנמוא קסוע הז ןיד־קספ 75.תורוסא 

תויוכזה תאצקה ויפלש ,יתעצהש חותינה רואל ךא ,לארשי יחרזא םיניטסלפה לש ןויוושב 

ףרצל ןתינ ,"ינוחטב" וא ילאירוטירט סיסב לע אלו ,ינתא סיסב לע הכ דע התשענ 

לש השדח המגמ ילוא היהיש הממ קלחכ יתרכזהש םירחאה ןידה־יקספ ינש לא הז ןיד־קספ 

.רתוי תינויווש תויוכז תאצקה 

תיאנותיע תונשרפב ראות רתיה ןיבו ,תובר תובוגת ררוע ןאדעק ןיינעב ןידה־קספ 

ויה 76.תינויצ־טסופה לארשי־תנידמ לש התקוחל ןושארה ךבדנה תא הווהמש ןיד־קספכ 

לארשי־תנידמ לש הציק תא רשבל לולע ןידה־קספש וזירכהש םידחא םיאקיטילופ ףא 

77.ינויצ־יטנא ףחסמ קלח הווהמ אוה יכו ידוהיה םעה תנידמכ 

יניינעל רשה 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה - הלאדע 1113/99 צ''גב 74 

.םסרופ םרט ,18.4.2000 םוימ ןיד־קספ ,תותד 

םוימ ןיד־קספ ,לארשי תלשממ 'נ לארשיב םייוניע דגנ ירוביצה דעווה 5100/94 צ"גב 75 

.םסרופ םרט ,6.9.1999 

,10.3.2000 ,תבשל ףסומה ,תונורחא תועידי ,"תוימוקמ תוקוצמ שולש :יתמדא המדא" ,ינ ,ענרב 76 

.3-2 ־ע 

ואר .2א 'ע ,9.3.2000 ,ץראה ,"םידוהיה תנידמ ץק תא רשבל הלולע הקיספה :דוכילה" ,יג ,ןולא 77 
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ץוחמ הלא םירבד לע ביגהל ןוכנל אצמ קרב ןרהא ןוילעה טפשמה־תיב אישנש ןיינעמ 

וסחייתהב ,קרב רמא ביבא־לת תטיסרבינואב ןתנש האצרהב .טפשמה־תיב ילתוכל 

:ליעל ורכזוהש ןידה־יקספ לע תובוגתל 

םיברעל םידוהי ןיב ןויוושה ןורקע לש וז הלחה יכ הנעט העמשנ הנורחאל 

ךל ןיא .תינויצ־טסופ הסיפתל יוטיב הב שי יכ וא ,תונויצה לש הפוס איה 

ןיב הילפה לע תססובמ הניא תונויצה .הלא תונעטמ רתוי העטומ רבד 

הנידמה יעקרקמ תאצקה יכ ונתעיבק ,ןכ יכ הנה ...םיברעל םידוהי 

העיבק הניא ,ןויווש לש סיסב לע תושעיהל הכירצ םידוהילו םיברעל 

וז .הלימה ןבומ אולמב תינויצ העיבק יהוז .תינויצ־טסופ וא תיגויצ־יטנא 

,םידוהיל ימואל תיב לארשיב תוארל תשקבמה ,תונויצה לש התומשגתה 

78.וירייד לכ ןיב ןויווש ררוש וילתכ ןיבש 

,ןאדעק ןיינעב ןידה־קספמ ליעל יתטטיצש םירבדה םע דחא הנקב םילוע הלא םירבד 

התרדגהמ אקווד בייחתמ ןיעקרקמ תאצקהב ןויוושה יכ ןוילעה טפשמה־תיב רמא םהבש 

יכ העיבקה לע קרב רזח וז האצרהב םג ,רחאה דצה ןמ .תידוהי הנידמכ הנידמה לש 

הניה היתובשומבו הירעב ,היתודשב םידוהיה תובשייתהש הנידמ ,דניה "תידוהי הנידמ" 

שמשת תיטרקומדו תידוהיכ הנידמה תרדגהש ששחה דצל ,התעש ךכ .היתוגאד שארב 

,קרב לש יחכונה שוריפה ,ןויווש גישהל תלוכיב עגפתו הנידמה לש ינתאה הייפוא קוזיחל 

אצוי אוהש שיגדהל שיש יפ־לע־ףא - ןאדעק תשרפב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ 

הנידמ" הרדגההש ךכל חתפה תא םג חתופ - תידוהיה הנידמה לש אצומה־תדוקנמ 

דחי .ןויוושה םודיקל ילככ יתקוחה טפשמב שמתשהל תורשפאה תא םוסחת אל "תידוהי 

לעכ הילע רבדמ אוהש ,תונויצל תוביוחמה ןיב רעפה טלוב קרב לש ותאצרהב םג ,הז םע 

קר אל ,ותטישל ,התע תנגועמש ,ןויוושל תוביוחמה ןיבל ,"תידוהיה הנידמה"מ קלח 

םידוהיה תובשייתהש הנידמה םאה ."תידוהיה הגידמ"ב םג אלא ,"תיטרקומדה הנידמ"ב 

הבש הנידמ התוא תויהל הלוכי היתוגאד שארב ,דניה היתובשומבו הירעב ,היתודשב 

ןידה־קספ םא ?ןויווש לש סיסב לע תושעיהל הכירצ םידוהילו םיברעל ןיעקרקמ תאצקה 

לש ויחנומב יזא ,תידוהיה תובשייתהה לע תינויוושה האצקהה תא ףידעמ ןאדעק ןיינעב 

."תרפושמה תינתאה היטרקומדה" ןוויכל תומדקתההמ קלח ןאכ תוארל ןתינ ,החומס 

ןובשח־לע יטרקומדה ןורקיעה קוזיחל תורשפא ןאכ תוארל ןתינ ,לאחתפי לש ויחנומב 

79.יטרקונתאה הנבמב המ־ םוסרכו ,ינתאה ןורקיעה 

.םדא תויוכז לש רשקהב םג ידוהיה־ינתאה ןורקיעה רבג הכ דע :רבד לש ומוכיס 

ץוחנ בר יוניש ."תיטרקומדה הנידמה" ינפב לושכמ "תידוהיה הנידמה" התוויה הז ןבומב 

הנידמה לש הנוחצנ לע וא הז לושכמ תרסה לע זירכהל ןתינ היהיש ינפל ןיידע 

תונויצה תשחכה לש ךילהמ קלח איהש ןכתיי יכ עבוקו צ"גב תטלחהל סחייתמה ,ןמירב ןור םג 

.2ב 'ע ,16.3.2000 ,ץראה ,"התינחמ הדיריה" ,'ר ,ןמירב .הילא תושחכתהו 

,דכ ,טפשמ ינויע ."תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ" .(סופדב)'א ,קרב 78 

קוחב יתנד אלש ךכב ןיחבהל ידכ הבר בל־תמושתב ירמאמ לש הז קלח אורקל ךירצ היה אל 79 

.הנידמה לש ינתאה הנבמה לש ךוותה־ידומעמ ןבומכ אוהש ,תובשה 
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םהב חתפנ יכו ,הז יוניש לש ותליחת םגיה םישדחה ןידה־יקספש ןכתיי .תיטרקומדה 
ינפל לושכמכ שמשת אלש הרוצב תיטפשמה הריזב "תידוהי הנידמ" לש תונשרפל חתפה 

80."תיטרקומדה הנידמה" 

:םירדענה םירטמרפהו לארשיב היטרקומדה אשונב ןוידה .4 
תיתרבח תוחרזאו תוינימ ,רדגמ 

(םיחטשבו) לארשיב םיניטסלפה לש םדמעמ תלאשב דקמתה הכ דע יתכרעש ןוידה לכ 

המויק רבדב ןוידה בורש ךכ לע דומעל םוקמה הז .הנידמה לש ינתאה הייפוא חכונל 

הדבועה חכונל ךכ לע אלפתהל ןיא .וז היגוסב דקמתמ לארשיב היטרקומדה לש הייפואו 

.לארשי־תנידמב רתויב תוטלובהו תולודגה הרדההמו הילפההמ תלבוסה הצובקב רבודמש 

,תורחא תוצובק לע ינתאה יפואה תעפשה רבדב הלאשל תעדה תא תתל שי ,הז םע דחי 

תלאש תא םילאוש ונאשכ ןובשחב םיאיבמ ונאש םירבדה םהמ :רתויב הבחרה הלאשל ןכו 

?ץוחב ריאשהל םיטונ ונאש םירבדה םהמו ,היטרקומדה 

עסש"בו "ידמעמה עסש"ב הבחרהב החומס קסע םימדוק םירמאמבש יפ־לע־ףא 

היטרקומדה תלאש לש רשקהבו ,יחכונה ורמאמב 81,"ימואלה עסש"ב קוסיעה דצל ,"יתדעה 

."ימואלה עסש"ב ־ וז היגוס לע םיבתוכה בור ילוא ומכ - דקמתמ החומס ,לארשיב 

(.יתדה עסשב בר קוסיע םג תורפסב שי "תיטרקומדו תידוהי הנידמ"ב ןוידה לש רשקהב) 

םיתיעל תראשנ תורחא תוצובק לע עיפשמ הנידמה לש ינתאה הייפוא דציכ הלאשה 

תוצובק לע ינתאה יפואה תעפשה תא םישיגדמ םידחא םירקוח .הנומתל ץוחמ תובורק 

תמייקש "תינתא היכרריה"ל רבעב סחייתה ומצע החומס .לארשיב םיניטסלפל טרפ תורחא 

םייוצמ לארשי יחרזא םיברעה ,םתחתמ םיחרזמה ,שארב םיבצינ םיזנכשאה הבש ,לארשיב 

יתדעה אשונה ,הז םע דחי 82."תיתחתה לש תיתחתב" םיחטשב םיניטסלפהו ,תיתחתב 

רבדמ לאחתפי ,הז םע ."תינתאה היטרקומדה" לע יחכונה ןוידה זכרממ רדענ ידוהי־םינפה 

דלפ באוי 85.לארשיב םיחרזמה לש םדמעמ ןיבל "יטרקונתא"ה הנבמה ןיב רשקה לע 

יכ קר ןייצא .התע ןמתסמש ןכתייש יונישל תוירשפא תויונשרפב טוריפב ןודל םוקמה ןאכ אל 

תויוכז חיש לש ומלועל ךייתשהל ןוצרה ןיב לדגו ךלהש רעפה אצמנ הז יוניש לש עקרבש ןכתיי 

לארשיב םיניטסלפ לש םהיתויוכזב ועגנש תוקיספה ןיבל ,דחא דצמ ,ילסרווינואה םדאה 

יכ הדבועל תובישח ילוא סחייל שי .הז רעפ םייקל דוע ןתינ היה אל יכו ,רחא דצמ ,םיחטשבו 

םויה־רדס לע ויה ,כ"בשה לש הריקחה יעצמא ןיינעב םג ומכ ,ןאדעק ןיינעב םייטפשמה םיכילהה 

עיגהל ןתינ היה םא בר קפס .הל הצוחמ םג אלא ,לארשיב קר אל ירוביצהו יאנותיעה ,יטפשמה 

םדאה תויוכז חישב םיליעפ םיפתתשמל בשחיהל ךישמהלו הלא םירקמב תורחא תוטלחהל 

.ילסרווינואה 

.4 הרעה ליעל ,החומס 

.198 ־ע ,4 הרעה ליעל ,החומס 

היטרקונתא'ב בחרמה תקולחו המוא יוניב" .<ט"נשת> 'א ,לאחתפי ןכו ;8 הרעה ליעל ,לאחתפי 

.663-637 ,אכ ,טפשמ ינויע ."םייתדע םירעפו תועקרק ,תובשייתה :'תילארשיה 
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תוחרזאה חיש לש ,םיחרזמ יפלכ ,ידוהי־םינפה הלפמה יפואב םה ףא םיקסוע ריפש ןושרגו 

84.לארשיב 

הניב רשקה אוה "תינתאה היטרקומדה" חותינב יזכרמ םוקמ לבקמ וניאש ףסונ אשונ 

,םינוש םירוביצ לע הז בצמ תעפשהו ,לארשיב הנידמו תד ןיב םיסחיה תייגוס ןיבל 

85,לאחתפי יכ ןייצל שי .דועו םייסקודותרוא־אל םייתד םידוהי ,םינוליח םהיניבו 

.הבחרהב הלא םיאשונב םיקסוע 87ןוזיבגו 86גנילרמיק 

דוע רידנ תוינימו רדגמ לש תולאשל תוחרזאהו היטרקומדה תלאש ןיב רושיקה 

קסוע תילארשיה תוחרזאבו תילארשיה תוהזב ןוידה ,יואזיב־לגופ היבלס ירבדכ 88.רתוי 

איה ,הז ןבומב .ןימ־רוויע אוה ללכה ןמ םיאצוי טעמלו ,יברעה־ידוהיה אשונב ורקיעב 

תוחרזאו םישנ לש היגוסה תקתשהמ קלח וניה לארשיב תוחרזאה לע חוכיווה ,השיגדמ 

ןיב רשקה לע תבקונ הרוצב תודמוע 91'ץיבוקרב הצינ ןכו 90המצע יואזיב־לגופ 89.לארשיב 

היגוסב םינד דלפו ריפש םג .הב םישנה לש ןדמעמ ןיבל לארשי לש ינויצה* ינתאה הייפוא 

םניה וללה םירקחמה לכ ךא 92."לארשיב םישנה לש תתחפומה תוחרזאה" םינכמ םהש ,וז 

לע םירקחמה בור ,שיגדמ ןמזולג לאכימש יפכ .ללכה לע דיעמה ללכה ןמ אצויה תניחבב 

םניאו ,תוינימו רדגמ לש תולאשל םתעד תא םינתונ םניא ,םייתרוקיבה הלא םג ,תונויצה 

תא םירזחשמ הלא םירקחמ ,ןמזולג רקבמ ,ךכב .תוימואלו תוינימ ,רדגמ ןיב םירשקמ 

93.ינומגהה חישה סיסבב תדמועה "ירוביצ"ל "יטרפ"ה ןיב הקולחה 

םיטביהה לכל סחייתהל רמאמו רקחמ לכב ןתינו ךירצ יכ ןאכ רמול שקבמ יניא 

לש טעמכ טלחומה הרדעה תא שיגדהל הצור ינא ךא ,תילארשיה הרבחה לש םינושה 

וניבהל ןתינש רדעה ,לארשיב תוחרזאהו היטרקומדה לע ןוידהמ תוינימהו רדגמה תלאש 

םילאוסקסומוהו םישנ לש םתוחרזאב ןודל ילבמ הלא תולאש לע ןויד םייקל רשפאמכ 

 Shafir, G. and Peled, Y. (1998). "Citizenship and Stratification in an Ethnic

 •Democracy". Ethnic and Racial Studies, 21, 408-427

.8 הרעה ליעל ,לאחתפי 

.24 הרעה ליעל ,גנילרמיק 

.41 הרעה ליעל ,ןוזיבג 

דמעמ אשונב םינויד תוברל ,תוינימו רדגמ לש תולאש לע םימייקה םינוידה ןיב ןאכ ןיחבמ ינא 

.לארשיב תוחרזאו היטרקומד רבדב ןוידה לש ובורמ הלא תולאש לש ןרדעה ןיבל ,לארשיב השיאה 

היטרקומדה תלאשמ דרפנ אשונכ ,םיילושב בורל תוראשנ תוינימהו רדגמה תולאש ,הז ןבומב 

.תוחרזאהו 

,71-47 ,1 ,הקיטילופ ."הקתשה לש חותינ :לארשיב תוחרזאו םישנ" .*ח"נשת)'ס ,יואזיב־לגופ 

.61 יעב 

.םש 

,תילארשי היגולויצוס ."לארשיב תוחרזאו םישנ ?'אצמי ימ ליח תשא'" .(1999) 'נ ,'ץיבוקרב 

.317-277 ,(1>ב 

.417-415 'ע ,84 הרעה ליעל ,דלפו ריפש 

הירואית ."דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאוסקסורטהל ההימכה" .<1997) 'מ ,ןמזולג 

.43 םיילושיתרעה ,160 'עב ,162-145 ,11 ,תרוקיבו 
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לש םהירקחממ רוריבב הלוע הז רשק .הלא לש םתוחרזא ןיבל תוימואלה ןיב רשקבו 

םישנ לש רשקהב) ןמזולגו (םישנ לש רשקהב) דלפו ריפש ,'ץיבוקרב ,יואזיב־לגופ 

.(םילאוסקסומוהו 

תוסחייתה תרדענ לארשיב תוחרזאהו היטרקומדה יבגל ןוידה בורב ,ךכל רבעמ 

,יטילופהו יחרזאה ןויוושה תלאשב ולוככ ובור דקמתמ ןוידה .םייתרבחה םירעפה תייגוסל 

םיכלוהה םיילכלכה־ םייתרבחה םירעפל םאה .יתרבחה ןויוושה תלאשב טעמכ עגונ וניאו 

תובקעב 94?היטרקומדכ התוארל תורשפאה יבגל תוכלשה ןיא תילארשיה הרבחב םילדגו 

דוסיהו יטילופה דוסיה ,יחרזאה דוסיה :תוחרזא לש תודוסי השולש לע רבדל גוהנ לשרמ 

תלאשל 95.תויתרבחהו תויטילופה ,תויחרזאה תויוכזה תוליבקמ הלא תודוסיל .יתרבחה 

,םנאגו ,דחא דצמ ,החומס םיעיצמש היטרקומדה תורדגהב םוקמ ןיא תיתרבחה תוחרזאה 

תוחרזאב םיקפתסמ םה ,םיעיצמ הלא םירקוחש תורדגהב .רחא דצמ ,לאחתפיו הנאחור 

תויחרזא תויוכז"ב רפסמ םימעפ קסוע החוממ יחכונה ורמאמב 96."תיטילופ"הו "תיחרזא"ה 

קסוע וניא אוה ךא 97,תינתאה היטרקומדה לש יטרקומדה דמימהמ קלחכ "תויטילופו 

ותוברעתהל החומס לש ותוסחייתה אוה ךכל םייוטיבה דחא 98.תויתרבחה תויוכזה תלאשב 

לאכ ,היצזילבולגה ךילהתל ןכו ,םיבר םיניינעב ןוילעה טפשמה־תיב לש תבחרנה 

הרדגהל תודמציה בוש שי ךכב 99.לארשי לש היצזיטרקומדה תא םיקזחמה םיכילהת 

םנמוא םייושעש םיכילהת םניה הלא םיכילהת ינש ןכש ,היטרקומד לש תיטילופ־תיחרזא 

.(1999) 'י ,לאקזחיו 'א ,רונוק ,יש ,יקסריבס :ואר ,לארשיב םייתרבחה םירעפה לע םינותנל 

«רודא זכרמ .תיתרבח בצמ תנומת 

 Marshall, T.H. (1964). "Citizenship and Social Class". In Class Citizenship

 and Social Development (pp. 71-134). New York. תנשב הנושארל םסרופ הז רמאמ

תויוכז לע תילסרווינואה הזרכהל תונפל ןתינ תויוכזה לש םינושה םיגוסה תא שיחמהל ידכ .1949 

תויוכזה ןיב .ורכזוהש תויוכזה יגוס תשולש תא - םהיניב תינבומ הקולח ילב - תללוכש ,םדאה 

ןוחטיבל תוכזה ,תוריחל תוכזה ,םייחל תוכזה :תואצמנ הזרכהב תוניוצמהו "תויחרזא"ל תובשחנה 

"תויטילופה תויוכזה" ןיב .תדהו ןופצמה ,הבשחמה תוריחל תוכזהו ,ןגוה טפשמל תוכזה ,ישיא 

תועצמאב ןיבו הרישי תופתתשהב ןיב ,ותנידמ תלהנהב ףתתשהל םדא לכ לש ותוכז היוצמ 

רתיה ןיב תוללוכ הזרכהב תוניוצמש "תויתרבחה תויוכזה" .תוישפוח תוריחבב הרחבנש תוגיצנ 

תוכזהו התואנ םייח תמרל תוכזה ,םיקדוצ הדובע יאנתל תוכזה ,ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה תא 

םדאה תויוכז .(1991) (םיכרוע) 'ח ,רדיינשו 'ר ,ןוזיבג :ואר ,הזרכהה לש ירבע חסונל .ךוניחל 

,תוסחייתהב .לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה .<77-72 'ע ,א ךרכ> הארקמ - לארשיב חרזאהו 

,םינושה תויוכזה יגוס ןיב םירורב תולובג תריצי לש חישב ףתתשהל ןווכתמ יניא וז הקולחל 

.תויתרבח םגו תויטילופ םג ,תויחרזא םג ןניה תויוכזה לכש רבוס ינא רבד לש ורקיעב ןכש 

ליעל תוטטוצמה ,לאחתפיו םנאג ,הנאחור לש וז תא ןכו ,החומס לש היטרקומדה תרדגה תא ואר 

.656 דומעב 

.580 ,579 'ע 

תנגעמה הקוח רדעה רבדב ןוידה לש רשקהב רתיה ןיב ,דבלב הרצקב תורכזומ תויתרבחה תויוכזה 

םיאנתהמ קלחכ תורכזומ ןניא ןה ,םוקמ לכמ .(571 'ע) תויתרבחהו תויחרזאה תויוכזה תא 

.דבלב תויטילופו תויחרזא תויוכזב תדדמנש ,היטרקומדל 

.610 'ע 
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תויוכזב אקווד עוגפל ,וכרדב דחא לכ ,םייושע םג ךא ,חרזאה תויוכז לע הנגהה תא קזחל 

לארשיב היטרקומדה תלאש יכ רמול איה םירבדה תא תוארל תרחא ךרד 100.תויתרבח 

טביההמ תומלעתה ךות ,(יברעה-ידוהיה רשקהב דחוימב)ינתאה טביההמ קר םויכ הנודינ 

הנורחאל קרו ,רפסמ םימעפ הז טביהב קסע ומצע החומס יכ שיגדהל שי 101.ידמעמה 

היטרקומדה לש הכומנה התוכיאמ קלח לאכ ןויוושה־יאב דימתמה לודיגל סחייתה 

םייקתמש ןוידב ילוש םוקמ תלבקמ וז היגוס יכ הארנ רבד לש ומוכיסב ךא 102.תילארשיה 

ובש ,יחכונה ורמאמב 103.וירקבמ לצא ןהו החומס לצא ןה ,לארשיב היטרקומדב םויכ 

םוצמצ"ל סחייתמ אוה ,לארשיב היטרקומד לש המויק תלאש םע תורישי דדומתמ החומס 

סחייתמ וניא אוה ךא ,היטרקומדה תוכיא לש םייוטיבה דחא לאכ "ידמעמה ןויוושה־יא 

,(תויטילופו תויחרזא תויוכזל סחייתמ אוהש יפ־לע־ףא) ךכל רבעמ תויתרבח תויוכזל 

104.היטרקומדה לש המויקל יאנת לאכ והשלכ יתרבח םומינימל וליפא סחייתמ וניאו 

'א ,סורג :ואר ,תויתרבח תויוכזב עגפת ןוילעה טפשמה־תיב לש ותוברעתהש תורשפאה לע 

קדצ ,(ךרועו רנטואמ 'מ :ךותב "?ידגנ ילכ וא יתקולח קדצל ילכ :תילארשיה הקוחה" .(סופדב) 

:ואר ,לארשיב יתרבח ןויווש־יאל היצזילבולג ןיב רשקה לע .תומר :ביבא־לת .לארשיב יתקולח 

,<1>ב ,תילארשי היגולויצוס ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב" .(1999) 'א ,םר 

 145-99.

ךא ,(83 הרעה ליעל ,לאחתפי)"היטרקונתא"ב רצונש יתרבחה דובירה תא םנמוא ריכזמ לאחתפי 

היטרקומדה תייגוס תדדמנ םרואלש םירבדהמ קלח ןניא תויתרבחה תויוכזהו תוחרזאה ולצא םג 

ולצא הכוז היטרקומדה תניחבמ ידמעמה אשונה לש תויתייעבה ,הז ןויד לש רשקהב .תוחרזאהו 

.3 םיילוש־תרעה ,8 הרעה ליעל .םיילוש־תרעהב הרצק תוסחייתהב 

,261-239 ,17 ,םייפלא ."םינש לבוי רחאל - תילארשיה הרבחב תורומת" .(ט"נשת)'ס ,החומס 

.247-245 'עב 

קדצה תונורקעב תויתייעבה תא ,סלור תובקעב ,הלעמ הנוי יסוי :ןפוד־יאצוי המכ ךכל שי 

ןד אוה ןכ־ומכ .תויתרבח תויוכז לש הסיפת םיליכמ םניאש תילרבילה היטרקומדה לש יטילופה 

'י ,הנוי .תישיא הימונוטוא לש המויקל םישורדה עקרה־יאנתמ םזילרבילה לש ותומלעתהב 

תולובגו לארשי ?תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל תנידמ ,היחרזא לכ תנידמ" .(1998) 

יתדעה אשונל םג סחייתמ הנוי .249 ,243 'עב ,246-238 ,16 ,םייפלא ."תילרבילה היטרקומדה 

ןיב רשקב םינד (84 הרעה ליעל) דלפו ריפש .תילארשיה היטרקומדל םירגתא לאכ ירדגמה אשונלו 

היטרקומדש ךכ לע תרבדמ ןוזיבג יכ ןייצל שי .לארשיב תוחרזא חישו םיילכלכ םירעפ ,ינוע 

העיגפל ששח ךותמ ךא ,דואמ םיינוציק םייתרבח־סיילכלכ םירעפ תאשל הלוכי הניא הביצי 

תוחרזא תסיפת ךותמ אלו ,היטרקומדה תוביציל יאנת הניהש בחר רוביצ לש תופתושה תשוחתב 

.(71 'עב ,29 הרעה ליעל) היטרקומדה תסיפתמ קלחכ תיתרבח 

בור תא דוסיה־יקוח ינשמ רוזגל ןתינש רבוס קרב ןרהא יכ 570 'עב ןייצמ החומס .568 'ע 

רזוג קרבש תויוכזה תמישרש ךכל בל־םישל ילבמ תאז ןייצמ אוה ךא ,תויטרקומדה תויוכזה 

,ךכ לע .תויתרבחה תויוכזה תא אל ךא ,תויחרזאה תויוכזה בור תא םנמוא תללוכ דוסיה־יקוחמ 

."הדובעה תקיקח לע דוסיה יקוח תוכלשה" .<ד"נשת> 'ר ,לארשי־ןב :100 הרעה ליעל ,סורג :ואר 

תוילכלכ־תויתרבח תויוכז" .<ט"נשת) 'ג ,קלדנומ :33-30 'עב ,29 ,ד ,הדובעה טפשמ ןותנש 

טפשמ ןותנש ."םדאה תויוכז לש יתרבחה דממל תויתרבח תויוכזמ :שדחה יתקוחה חישב 

.65 ,ז ,הדובעה 
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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 672 

ךא ,הנידמ לש יטרקומדה יפואה לע רערעמל בשחנ יחרזא וא יטילופ ןויווש־יאש הדבועה 

ורומיש רשפאמש ינומגה חישמ קלח ,דניה ,הזכל ללכ־ך־ודב בשחנ אל יתרבח ןויווש־יא 

.הנקמ "היטרקומד" רואיתהש תוימיטיגלב העיגפל בשחיי רבדהש ילבמ הזכ ןויווש־יא לש 

חישה תא םירזחשמ לארשיב היטרקומדב םיקסועה םייתרוקיבה םירקחמה ,הז ןבומב םג 

םידממ יפל אל ךא ,םייטילופו םייחרזא םידממ יפל תדדמנ היטרקומד ויפלש ,יגומגהה 

בצמ יבגל Freedom House ןוכמ לש רקחמב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב הז חיש .םייתרבח 

תויוכז לש ןמויק תניחב לע ססובמ הז רקחמ .ותוא ריכזמ החומסש ,םלועב היטרקומדה 

.תוחפ וא רתוי תוישפוחב תונידמ לש ןגוויס תא עובקל ידכ תויחרזא תויוריחו תויטילופ 

גציימו ,גוויסה לש ותייטה לע דיעמ גוויסל הדימה־תומאמ תויתרבחה תויוכזה לש ןרדעה 

105.היטרקומדה תוהמ יבגל ינומגהה חישה תא 

החוורה םוחתב הנידמה לש התוירחא םוצמצ איה םויכ לארשיב תיטננימודה המגמה 

תיתרבחה תוחרזאה וז ךרדבו 106,תילסרווינואה החוורה־תנידמ לש םיילושל התקיחדו 

,תויתרבחה תויוכזה וחנזוה ןכא םויכ לארשי לש תיתקוחה תרגסמב ,ןכ־ומכ .תקחשנ 

דוסיה־יקוח תקיקחמ האצותכ השעמל שלחנ ףא ,תיתקוח הרוצב ןגוע אל םלועמש ,ןדמעמו 

קלח לע םיניגמ ,םהל תנתינה תונשרפהו ,הלא דוסי־יקוח .1992 תנשב םדא תויוכז רבדב 

םישרופמ םה ךכ לע ףסונ .תויתרבחה תויוכזה לע אל ךא ,תויחרזאה תויוכזהמ רכינ 

אקווד 107.תויתרבח תויוכזב אקווד עוגפל היושעש הרוצב תוילכלכ תויוכז לע םיניגמב 

יתרוקיבה ןוידהמ תרדענ תיתרבחה תוחרזאה תלאש ,הלא םייוניש לש םתושחרתה ןמזב 

.לארשיב היטרקומדה תלאשב 

לארשי ויפלש ,הז רקחמ לש ותנקסממ <572-571 'ע> םנמוא גיוסמ ומצע החומס .567-566 'ע 

היטרקומד םויקל םירטמרפה לע רוערעמ תעבונ הניא ותוגייתסה ךא ,תיחרזא היטרקומד הניה 

.םהילע ססבתמ הז רקחמש 

'ד :ךותב ."90־הו 80־ה תונשב תויוחתפתהה - לארשיב החוורה תוינידמ" .<1999> 'א ,ןורוד 

ילארשיה ןוכמה .<474-437 'ע> לארשיב תירוביצה תוינידמה ,<םיכרוע> םחנמ יגו סאימחנ 

.היטרקומדל 

התיה דציכ" .*2000) 'א ,סורג :100 הרעה ליעל ,סורג ;53 הרעה ליעל ,סורג :ואר ,ךכ לע 

229 ,גב ,טפשמ ינויע ."קוסיעה שפוחל תוכזה ילותפנב ?תיתקוח תוכזל 'תישפוחה תורחתה' 

.104 הרעה ליעל ,קלדנומ :104 הרעה ליעל ,לארשי־ןב :261 

ןיד־קספב רימז טפושה לש ויפמ ןוילעה טפשמה־תיבב עמשנ יטננימודה לוקהמ הנוש לוק 

לש התובישחב םג אלא ,םדאה תויוכז לש ןתובישחב קר אל ריכהל ךרוצה לע רביד ובש ,םרטנוק 

צ"גב ."עבשה םדאה תא קר ושמשי םדאה תויוכזש רוסא" יכ ,רתיה ןיב ,רמא ןכו ,םדאה תחוור 

רימז .340 ,289 <1>בנ ד"פ ,מ"עמהו סכמה ףגא - רצואה דרשמ 'נ מ"עב םרטנוק 164/97 

ןיא הלא םירבדב םג יכ רמול ןתינ וז הניחבמו ,"םדאה תחוור"ל "םדאה תויוכז" ןיב םנמוא ןיחבה 

רימז ירבד ןיינע לש ופוגלש המדנ ךא ,"םדא תויוכז" לש דמעמה תא תולבקמ תויתרבחה תויוכזה 

תוכזה יכ ןייצל שי .יתקוחה ןוידה זכרמל תיתרבחה תוחרזאה תא סינכהל ןויסינ רדגב ןכא םניח 

1958 תנשב רבכ לארשיב יתקוח דמעמב התכז - רחביהלו רוחבל תוכזה - תיזכרמה תיטילופה 

.ליעל יתנד םהבש םיטביהב רחביהל תוכזה המצמוצ רתוי רחואמ .תסנכה :דוסי־קוח תרגסמב 
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673 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

דיתעהו הווהה .5 

תעב םערפשב וכרענש םיעוריאה לש םשורה תחת ןיידע ונא רשאכ בתכנ הז רמאמ 

תואירקה .לארשי־תנידמ לש םיינשו םישימחה תואמצעה םוי תא םש גוגחל ןויסינה 
ופתתשהש םייברע םישיא רבעל םערפשב הנגפהב םינפ־ילוער ועימשהש "םידגוב" 

לארשיב יניטסלפה רוביצה ברקב םיעוריא תכירעו םרבעל םינבאה יודיי ,םינפה־תלבקב 

תוביסנל רבעמ - םידיעמ ,לארשי לגד תפירש וללכש םיעוריא ,"הבכנ"ה םוי ןויצל 

ינתאה רטשמל לארשיב יניטסלפה רוביצה לש ותודגנתה לע - הז עוריא לש תוימוקמה 

לש וז תוגהנתה לע תרוקיב העמשנ ילרבילה־ינויצה "לאמש"ה ברקמ 108.םויכ וילע יופכה 

ךיתויוכז תאוושהל תופצל רשפא יא" יכ ןעט ןייטשניבור ןונמא ,לשמל .םיניטסלפה 

109."המויק לש תוימיטיגלב רפוכ התאש הנידמב 

שחרתי יכו ,הביצי ,דניה לארשיב תינתאה היטרקומדה יכ יחכונה ורמאמב רבוס החומס 

תינתא היטרקומדל תמייקה תיטרדנטסה תינתאה היטרקומדה הנתשת ובש "יבויח" שיחרת 

םע םיברעה לש המלשהבו םידוהיל םיברע ןיב ןויוושה תלדגהב ןייפואי הז יוניש .תרפושמ 

םבצמ תא םיראתמ "0םנאגו הנאחור ,החומס תמועל .הנידמה לש יגויצה־ידוהיה הייפוא 

לארשי יחרזא םיניטסלפה ברקב תוקוצמ םירתאמ םה .יתקוצמב לארשיב םיניטסלפה לש 

הקוצממ איה היופצה תוחתפתהה יכ איה םתחנה .ימינפהו יניטסלפה ,ילארשיה רושימב 

לארשיב םיברעה לש םהייח תוכיאב םירופיש ונכתייש דועב ,םהירבדל .רבשמל 

הנידמכ לארשי םע םהיסחי תוהמ תא ונשי אל הלא םייוניש ,םהל םיצקומה םיביצקתבו 

יופצ הנידמה לש ינתאה הייפוא ,םתכרעהל .הרידמ ראשית הנידמה לש התוהזו ,תינתא 

.תירבשמ הרוצב לארשיב םייברעה םיחרזאה לש םויה־רדס שארל תולעל 

םיברעהש ךכ לע םידיעמ םערפשב םיעוריאה םאה ?רתוי ןוכנ הלא םישיחרתמ הזיא 

לש ומוציעב רבכ םייוצמ ונאו םמוי־רדס שארל הנידמה לש הייפוא תא ולעה ןכא לארשיב 

אמש וא ,הז רבשמ ןתמל ולכוי ןויוושה םוחתב םייתועמשמ םייוניש םאה ,ןכ םא ?רבשמה 

לע ראשיי - הנידמה לש תוכיישה ןהו הנידמל תוכייתשהה ןה - תוכייתשהה אשונ 

?דוסיה ןמ הלא תולאש לע שדחמ בושחל לארשי תא ץלאתש תירבשמ הרוצב םויה־רדס 

םע םירתונ ונא ,היטרקומד לש תורדגהו תוירוגיטקל ןוימ לע ןוידה לכ ירחאש יל המדנ 

לש ינתאה הייפוא .ןתיא דדומתהל לארשיב הרבחה לש ךרוצה םעו הלא תובושח תולאש 

תידוהי הגידמ"ו "תינתא היטרקומד" תורתוכב שומישהו ,יטרקומדה הייפואב עגופ הנידמה 

אלו ,ימיטיגלכ ףאו ירשפאכ יחכונה בצמה תגצה לש טקפאה תא לבקל הטונ "תיטרקומדו 

.ילקידר יוניש בייחמכו ילאוטקילפנוקכ 

.1ב 'ע ,15.5.2000 ,ץראה ,"וררחתשהש םידש" ,יי ,יזגלא :ואר ,הלא םיעוריא לע 108 

.1ב ־ע ,16.5.2000 ,ץראה ,"ש"דח לש שדחה םזילקידרה" ,יא ,ןייטשניבור 109 

.8 הרעה ליעל 110 
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675 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

*?תילארשי היגולויצוס תמייק םאה 

**בהנש הדוהי 

שממ לש תע־בתכ ץראב היה אל תילארשי היגולויצוס תעפוהל דעש הדבועה 

,ותעפוה ךשמהל חווט־תכורא תוביוחמ ךירצמ הז טקיורפ .המיהדמ הניה היגולויצוסל 

היגולויצוסה לש התפשו ידוחייה הייפוא ,ימוקמה יאוותה תאיצמל ךכמ תוחפ אל םלוא 
.תילארשיה 

לש הנוחצנ ךא 1.הפש לע קבאמב לחה לארשי־ץ־ואב ידוהיה ימדקאה טקיורפה 

יגולויצוס טקיורפ חרכהב דילוה אל תוטיסרבינואב רקחמהו הארוהה תפשכ תירבעה 

.תיתרוקיב תימוקמ טבמ־תדוקנ לעב ילארשי 

ןכא יכ המדנ היה הניתשלפב תידוהיה הימדקאה תובצעתה לש םינושארה םיבלשב 

ינושאר 2.ןכמ־רחאל הזנגנו רצק ירוטסיה עגרל הדרש איהש אלא ,וזכ תורשפא הרצונ 

,רבוב ןיטרמ ,םולש םשרג ,ןומיס טסנרא אביקע ,ןמגרב וגוה - תירבעה הטיסרבינואה 

ןיב תורזב הנמוס וז תונלדב .הדובעה תעונת ישאר יניעב םינלדבל ובשחנ ־ סנגמ הדוהי 

המרגורפב הכמת "רהה" תצובק .(לאערזי קמע) "קמעה"ו (םיפוצה רה :ונייהד) "רהה" 

תידוהי הנידמ תמקהלו רומטליב תינכותל הדגנתהו ,תוימואל־וד לש תיטילופ 

העצה ,יקריעה דיעס ירונ םע דחי ,1938 ראורבפב חסינ ףא סנגמ הדוהי .הניתשלפב 

הנידמה ןויערל הפולחכ ןיתשלפו ןדריה־רבע ,קריע תופתתשהב יביטרדפ םכסהל 

.1999 ראורבפב תילארשי היגולויצוס לש ןושארה ןויליגה תעפוה דובכל סנכב ואשינ הלא םירבד * 

.תומכחה ןהיתורעה לע לקנרפ לכימלו דמלמ םהושל הדות 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ** 

'מ ,תוניר ;הדסמ :ביבא־לת .לארשי ץראב ירבעה ךוניחה .<ד"ישת> 'י ,והירזע :ואר ,הז קבאמ לע 1 

.[1918-1901] לארשי ץראב ךוניחב "הינמרג ידוהיל הרזעה תרבח" לש התלועפ .<ט"כשת> 

.תירבעה הטיסרבינואה 

םירשפאמ םה ןכש ,בושח יגולויצוס ךלהמ םניה וזכ תילאוטקפרטנואק תורשפא לש הנומיסו הרותיא 2 

.הירוטסיהה לש תיטסינימרטד הסיפתמ ענמיהל םיעייסמו הדשב ויהש תולוקה ןווגמ לש השירפ 

E.P. ,לשמל) "הטמלמ הירוטסיה" לש תיטסיסקרמ־ואינה תרוקיבב ןה וז תרוסמ ןגעל ןתינ 

 Thompson), תרוקיבב ןהו (י'גרט'צ וא קביפס ,לשמל) תילאינולוק־טסופה תרוקיבב ןה

:תונעט שולש לע תנעשנ םייפולח תולוק לש םתשירפ .<וקופ ,לשמל) תיטסילרוטקורטס־טסופה 

תויטרקומד תויצפואל תרשפאמ איהש םושמ ,תירסומ .תיגולודותמו תיגולומטסיפא ,תירסומ 

ףרוטה ךלומה תא םירגתאמ םייפולח תונויער .דבלב תונויער רדגב ןה םא וליפא םייקתהל תויפולח 

רצייל תרשפאמ איהש םושמ ,תיגולומטסיפא .ןילרב היעשי לש ונושלכ ,ירוטסיהה חרוכה לש 

ןיא הבש תינושאר היווח התוא ,יחכונה חישהו םירבדה רדסל סחיב תיתרוקיבו השדח "ספא־תדוקנ" 

.רחא דצל "ירשפא־יתלב"ה תאו דחא דצל "ירשפא"ה תא תוקחודה תוימינפ תוקולח ןיידע 

לש ןתניחב רשפאמו ירוטסיהה חרוכבש תויגולואלטה תא שילחמ הזכ חותינש םושמ ,תיגולודותמ 

.רבו סקמ לש ונושלב "תויביטקייבוא תויצפוא" 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:46:33 UTC������������� 

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



?תילארשי היגולויצוס תמייק םאה בהנש הדוהי 676 

תחא .םויה־רדסמ דריו םיברעו םידוהי םיגיהנמ ברקב תודגנתה ררוע ןויערה .תידוהיה 

הדבועה איה וז תדחוימ הצובקב תוננובתהמ הלועש תובושחה תויגולויצוסה תונכותה 

.תחא הפיפכב רודל תולוכי אלא ,תוימוטוכיד חרכהב ןניא "תויטילופומסוק"ו "תוימוקמ"ש 

יעדמ ןיב רשקל תיפולח רופצמ־תדוקנ ,םייקתהל ךישמה ול ,שמשל לוכי היה הז בוליש 

.תוימואלו עדמ ןיב סחיל םג ומכ ינויצה טקיורפהו הרבחה 

הלש תימואל־יטנאה היגולואידיאהו הטיסרבינואה ישאר לש תימדקאה היצטניירואה 

תבכרומה הדמעה תא ףקת ןוסלנצכ לרב ,לשמל 3.הדובעה תעונת ישאר תא ודירטה 
:"רהה" לע החסונש תינרתחהו 

אוה בושח רבד ילוא ,המואה תאו הרבחה תא תרשל ןווכתמ ונניאש עדמ 

שורדל רשפא יא .ונל בושח רבד אוהש רמול רשפא יא לבא ,ומצע ינפב 

.ול רז ונלש ונניינע םא הצרעהו הברק וילא שיגרנ ונחנאש 

:וא 

אלא ,בושייה לש םיכרצה ךותמ ינגרוא ןפואב החמצ אל הטיסרבינואה 

דרופסקואב רשא תונילפיצסיד שיש חיכוהל יתיסינ ...ץוחבמ ונילא האבוה 

4.ךרוצ שי םיילשוריבו ןדמלל ךרוצ ןיא 

השעמל אצי אוה ,"םילשוריב ררושה זרפומ םזימדקא" הניכש המב קבאנ ןוסלנצכשכ 

,המואה יוניב טקיורפמ אל הלש היצמיטיגלה תא תבאושש תינרתחה היצפואה דגנ ץצוח 

.היולת־יתלב תיטילופומסוק תילאוטקלטניא הטילא תויהל התרמוימ אלא 

ןורקעב יוטיב הלביקש ,תינוטלש היצמיטיגל לש הסוסיבו הנידמה םוק רחאל 

טעמכ "רהה" ישנא לש תינרתחה היצפואה "הזנגנ" ,םואלה תנידמ ךותב תויתכלממה 

ימואלה טקיורפל המצע תא הפיפכה לארשי־תגידמב תידוהיה הימדקאה 5.ירמגל 

שדח יעדמ חיש חמצ תוימואלל הימדקא ןיב תסיופמה הדמעה ךותמ .הלעפ ותרגסמבש 

אלא ,ימואלה טקיורפל הריתסב תדמוע הניאש תוילסרווינוא ;תוילסרווינואל הרמוי לעב 

.היצמיטיגל ול הקינעמ 

קודיצה תא דוד־ןב ףסוי ימלשוריה גולויצוסה חסינ םישישה תונש תליחתב 

,התע .תילארשיה הימדקאה לש תילסרווינואה־תימואלה היצטניירואל ילנויצקנופה 

לעופה יעדמ טקיורפ עיצהל לוכי דודךב היה ,תיתנידמ תרגסמ ךותב תלעופ הימדקאהשכ 

הלוכי הניא הנטק הנידמש ריבסה אוה ,"הנטק ץראב עדמ" םשב יטמרגורפ רמאמב .הכותמ 

הניא איהו ,םיבאשמ הל ןיא ,תיטירק תיעדמ הסמ הל ןיא 6.םייעדמ םיטרדנטס רצייל 

,(םיכרוע) דה ימו ץכ 'ש :ךותב ."תירבעה הטיסרבינואהו הדובעה תעונת" .(1997) 'א ,אריפש :ואר 

.סנגאמ :םילשורי .(689-675 'ע) תולחתהו םישרוש :םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תודלות 

.3 הרעה ליעל 

ןויליג ,48־ל 50 ,"תילארשיה היגולויצוסהו רבוב ןיטרמ" .(1999)'ד ,ןונבאו 'ר ,רימש :לשמל ואר 

.55-47 ,(ריפוא 'ע תכירעב) תרוקיבו הירואית לש דחוימ 

תירבעה הטיסרבינואה לש תעיבתכ) הטיסרבינואה ."הנטק ץראב עדמ" .(1964) 'י ,דוד־ןב 

.17-12 ,110 ,(םילשוריב 
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לע ךמתסהל ךירצ ,ןעט ,ןכ־לע .תורחתו תרוקיב םשל קוחירו תוימינונא רוציל הלוכי 

םיגשיהה ,ריבסה אוה ,לשמל .םהב בלתשהלו םלועב םיחתפתמה םייעדמה םיזכרמה 

תורבוד תוטיסרבינואה תובלתשה לש האצות םניה האמה תליחתב ץייווש לש םייעדמה 

.תינמרגה תכרעמה ןמ ילרגטניא קלחכ (ךיריצ לש הטיסרבינואה רקיעבו) תינמרגה 

ךכבו ,תינמרגה הנושארה הקלחמה לש "הנתמה רדח" תויהל וכפהנ וללה תוטיסרבינואה 

תכרעמ לש המויק חינמ דוד־ןב לש יגולואידיאה חוסינה .ןתחלצה דוס ןומט היה 

יפלכ הנווכ איהש יפ־לע־ףא) םיימואלניב תולובגל הפוקש הניהש עדמ לש תילסרווינוא 

השידאו תעצבתמ איה ובש רשקהב היולת־יתלב ,(דבלב יאקירמאה־יפוריאה םלועה 

.(הנידמה לש הנורג ךותמ הבתכנש יפ־לע־ףא) תימוקמ תוברתל 

לארשי לש תילסרווינואה־תימואלה תונייטצהה תמישמו תינעדמה היגולואידיאה 

םיארמ םייטסיטטסה םידדמה .תימיטיגל הקיטקרפכ הדסמתהו רועיש ןיאל "החילצה" 

םייעדמה םירמאמה רפסמב םלועב ןושארה םוקמב םיעבשה תונש ןמל תאצמנ לארשיש 

הידווש ,הדנק ,ץייווש ,הינמרג ,תירבה־תוצרא רכינ קחרמב תורגפמ הירחא .שפנל 

חותיפו רקחמב תועקשהה רועישב םג םלועב דואמ הובג םוקמב תמקוממ לארשי .הילגנאו 

םיבושח םיימואלניב םיגשיה הלא ,הרואכל 7.הייסולכואה לדוגל סחיב םירקוחה רועישבו 

תורחתב הייכז רשאמ תוחפ אל ,ימואל ןסוח ןיגפהל הסנמה ,תילאיצניבורפ הנידמל 

.הדאיפמילואב בהז תוילדמ תגשה וא תימלועה יפויה תכלמ תורחתב הייכז ,ןויזיווריאה 

םימק וזה "תילסרווינואה" היגולואידיאה לע םויא ןמתסמש םעפ לכב ,ךכמ רתוי 

התנומ 1984 תנשב ,לשמל .הקזחל ףאו הילע ןגהל תנמ־לע ץוחבמו םינפבמ ףס־ירמוש 

רקחמב הקיחש תמייק יכ הריהזהו ,חתפי תדעווכ העודיה ,ץראב עדמה תקידבל הדעו 

ןרק םיקהל הצילמה חתפי תדעו .ץראב עדמה דיתעל ןוכיס הווהמש ,לארשיב יסיסבה 

יעדמה עדיל המורת לש תרוסמה תא קזחלו ,תיאקירמאה NSF^ תנוכתמב תימואל רקחמ 

הדימ־תומא יפ־לע תלבוקמו תדדמנ איהש יפכ תוניוצמ דודיע לשו ימואלניבה יסיסבה 

אוה םג ריהזה ,תיעדמה הליהקה לש עובק רבודו ןמציו ןוכמ אישנ ,יררה םייח .תויאקירמא 

.תילסרווינוא תוניוצמ סיסב לע תורחתב ךומתל שיש תחא־אל 

,לשמל .ץוחבמ םהיתימע ידי־לע ךמתנ םיילארשיה םינעדמה לש יטסיטילאה קבאמה 

תבייח לארשי יכ אוה םג ריהזהו הדעווה תבוטל סייגתה Nature םסרופמה תעה־בתכ 

.םלועב תרגפמ המצע תא אצמת איה תרחא ןכש ,יסיסב רקחמל התוביוחמ תא שדחל 

איהש המדנש םוקמב תינעדמה הטילאה לש הדמעמ תא קזחל תונויסנ ןניה הלא תואירק 
.החוכמ תדבאמ 

הרצי - תויברעמה תוטילאה רשק רקיעב - תיתוברתה־תימלועה הדובעה תקולח 

Science Citation) םייעדמה םיטוטיצה חתפמ .תילארשיה הימדקאל ילסקודרפ בצמ 

 index) - םודיק לע תוטלחהב וילע תוססבתמ לארשיב םייונימה תודעווש רוטינומה -

םהמש ,תע־יבתכ םיפלא תשולשכ דגאמ אוה .תיברעמ תיתוברת תוירטנצונתא לע ססובמ 

לש הינומגהב (OECD) תורישעה תונידמב םימסרפתמ םישימחו תואמ עבש םייפלאכ 

םיילארשי םירקוחש הארמ קדקודמ חותינ 8.תילגנאה ירבוד ויחפסנו יאקירמאה עדמה 

יטסיטטס ח"וד ."תויוחתפתהו תומגמ ,לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ" .<1977> 'ש ,ץיבוקשרה 7 

.בוצקתו ןונכתל הדעווה ,ההובג הלכשהל הצעומה :םילשורי .1997 

 Shenhav, Y. and Kamens, D. (1991). "The 'Costs' of Institutional Isomorphism: 8
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.תדמתמ היילע תמגמב אצמנ םש םוסרפה רועישו ,הלא תע־יבתכב רכינ ןפואב םימסרפמ 

.לארשיב תיעדמה הליהקה לש היצזילאיצניבורפ ידיל האיבה ,ררבתמ ךכ ,וז היגטרטסא 

אצמנ ,sci^ םימסרפתמה םיילארשיה םירמאמל םיטוטיצה רועיש תא חתננ םא 

,ןמזה םע הנטקו תכלוה ףאו הכומנ םהלש תויטנוולרהש 

הינומגהל דגנ־תבוגת הלחה יברעמ־אלה םלועב םינוש םיקלחבש ןייצל בושח 

רוטינומ ותוא לע םימשרנ םניא ןהיגשיהש תויפולח תוכרעמ שבגתהל ולחהו ,וז תיתוברת 

לש םייזכרמה תעה־־בתכ העשתו םיעברא האמ ךותמ העבראכ קר ,לשמל .ירטנצונתא 

לש תומישרב וא (Who Is Publishing in Science) wipis^ םיעיפומ ליזרב 
 9.UNESCO הטוב הרוצב תאז חסננ םא .וזכ תיפולח תכרעמל היצפואה "הזנגנ" לארשיב,

ססבל תורשפאה לע ורתיווש ,םידחא םיפלא ,םישגא לש הליהק הפ תלעופ יכ רמול ןתינ 

.םישדע דיזנ תרומת תרחא טבמ־תדוקנ 

תייגולואידיא לש םינייפאמה דחא .המצע תיעדמה הליהקה לש םילכב חותינ ןאכ דע 

לכש הפקשהה ,רמולכ ,"הטישה תודחא" הניכ יאניווה גוחהש המ אוה תוילסרווינואה 

יעדמל תרשפאמ "הטישה תודחא" .םיקוח םתוא יפל תודבוע תויעדמה תונילפיצסידה 

ןניאו יתרבחה רדסב תוננובתמש תוילרטינ תונילפיצסידב םמצע תא ןנוכל הרבחה 

תספתנ םייאקירמא םייעדמ תע־יבתכב הביתכה ,ךכ ךותמ .ובוציעל הרואכל תומרות 
.הטישה תודחא לש רורשאב 

םיאטוח ןיידעו ונאטח ונלוכ .קודא ןפואב הלא םיללכל תדגוס תילארשיה היגולויצוסה 

.תיפולח הביתכ ןובשח־לע תירבה־תוצראב םייזכרמה תעה־יבתכב םסרפל הזע הפיאשב 

לבא .טעמ־אל הנממ ונדמל םגו ,תוחיתפ המיע האיבה וז תוימואלניבש תודוהל רשפא 

לעש םיאשונה ןמ םיקתונמ םיגולויצוסהש םושמ קר אל :דבכ ריחמ ונמליש ליבקמב 

לש הנשמ־ינלבקל ונכפהנ ןכש ,יתוברתה דובעשה לשב קר אל ,לארשיב םויה־רדס 

וניסנתנ ונלוכ) םייטנוולר־אל םילהק תוצרל ךרוצה לשב קר אל ,תויאקירמא תומגידרפ 

תירקיעה היעבה ;תיגולויצוסה הליהקב הרצונש תוילאיצניבורפה לשב קר אלו ,(ךכב 

(indigenous perspective) תימוקמה טבמה־תדוקנ דוביא ,יגולומטסיפאה דובעשה ,דניה 

.ילסרווינואה חישה לש תויטסילאינולוקה תויטהה ןמו ימואלה יוויצה ןמ תררחושמה 

ול השועו יטילופה תא חיטשמ אוה רתיה ןיב ?איבחמ הזה ילסרווינואה חישה המ 

תויכרריה ררשאמו רציימ אוהש ךות םיילקולה םיסחיה תא שדחמ ןגראמ אוה :היצזילירטס 

תא ריהבת "ילירטס טסקט" לש הנטק המגוד .תומייק תוימואלו תוירדגמ ,תויתד ,תוינתא 

יביסקלפר רמאמב .תוילקולה דוסיה־תוחגה תא "ןיבלמ" ילסרווינואה ובש ןפואה 

םסרפו "זרא" ובש ןפואה לע רפסמ הדגוק ןועדג ,2 'סמ תרוקיבו הירואיתב םסרפתהש 

international Journal תעה־בתכב) לארשיב ןחבמ־יניצק לע ורקחמ תא תירבה־תוצראב 

 .Science in Non-Western Countries". Social Studies of Science, 21, 527-545

 Shrum, W. and Shenhav, Y. (1994). "Science and Technology in Less Developed 9

 Countries". In Sh. Jasanoff, G. Markal, J. Peterson and T. Pinch (eds.), The

 Handbook of Science, Technology and Society (pp. 627-651). Newbury Park, CA:

 .Sage Publications
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 Management and Organization /'10.(c היה םסרפש רמאמה .אטח לע הכמ הדנוק

הדבועל זמר םוש ,לשמל ,וב היה אל .תימוקמ תויטנוולר לכמ (הרואכל) לטרועמ ותנעטל 

.רקחמה ךלהמב ליעפ קלח הב לטנ ומצע אוהשו ןונבל תמחלמ תפוקתב ךרענ רקחמהש 

הרק המ ;ךכמ האצותכ דיספה המ דבעידב דומלל הצר אוה וינמויב טוטיח תועצמאב 

םידברש ול החיכוה דבעידב הקידבה .טסקט ותואב רתסומ דוע המו ,תמלענה המחלמל 

,לשמל .יאקירמא להק תוצרל ךרוצה לשב "ילירטסה טסקטה" ןמ ומלענ תועמשמ לש םיבר 

תיזנכשא ןחבמ־תניצק ובש (םוסרפה ןמ טימשה ותואש) רואית הדשה־ןמויב אצומ אוה 

םייזנכשאה םילייחה רפסמ תא לבא־תועדומ תועצמאב תרפוסו ימויה ןותיעה לומ תבשוי 

םילבקמ ונחנא .לדבהה תא הארת" :םייחרזמה םילפוטמה לע תרמוא איהש ךות ,וגרהנש 

המ לע ןנולתהל םיזיעמ דוע (הלבקה רדח ןוויכל שאר תעונת) םהו ;הפ םינלטבה תא 

אל השק ".ןגראתהל (םירוחשה) םירתנפל ורזע הייריעב םיטפוכיספה דועו .םהל ונישעש 

לש הקיטקרפה ובש ןפואה לע םיעיבצמ םירחא םימוד םיטוטיצו הז טוטיצ דציכ תוארל 

.םהידי־לע תבצועמו םייתדעה םיסחיה תא תבצעמ ןחבמה־יניצק 

תומגידרפל תונעיהבו יאקירמא להקל תיעדמ הביתכב עודמ ריבסמ הדנוק 

ויפואב םגופש "רתוימה ימוקמה שערה" לע רתוול ץלאנ אוה תויאקירמא תוירלוקיטרפ 

יטרפה ןמ טסקטה רבע "תילסרווינוא" הביטקפסרפ תונבל ידכ .רקחמה לש ילסרווינואה 

םייברק ,םייחרזמ םילפוטמ ,םייזנכשא ןחבמ־יניצק ,ןונבל תמחלמ ,םילשורי - ימוקמהו 

.תוכמס יסחי לעו תוכמס יגוס לע םיקתונמ םייטרואית םיגשומב ןוידל - םיליפט לומ 

תלוכסא ךותמ הרזגנ תיאקירמאה ותסרגב רמאמה שמתשה הבש תיעדמה הקירוטרה 

,רמולכ .יברעמה םלועב ןילופורטמ לכב אצמיהל ולכי וליאכ םיגצומ ןחבמה־יניצק .וגקיש 

חישה לש תויטההו תולבגמה לע םיעיבצמ םהל קקזנ הדנוקש גוצייה ינונגנמ 
."ילסרווינואה" 

עדיה לש וכרע תא 1995 תנשמ תומגמב הרמאמב תנחוב ןמלדנה־רגמש האל 
םיטירפ םישימחו תואמ עבראכ הנחב איה ".החפשמה לע רבטצמה יגולויצוסה 

ותונכל ןתינש החפשמ לש סופיט שי םא הלאשה יכ הנעט תאז תובקעבו ,םייפרגוילביב 

ומכ טעמכ תגצומ לארשיב החפשמה יכו ,תורישי הרקחנ אל םלועמ "תילארשי החפשמ" 

יכ םיאצומ םיילארשי םירקוח :רתוי בושח .סנוסרפ חסונב תיאקירמאה החפשמה 

.תירבה־תוצראב םוסרפ ינפל לושכמ ,דניה ילארשיה רשקהל תודובע לש "רתי־תושיגר" 
:הירבדל 

ןוגר'זלו הסיפתל הבסה ורבע אלש םיבתכ יכ םיעדוי םיסונמ םירקוח 

םיקבד םה ,הלא םיצוליא לומ לא .הייחד תנכסל םינותנ םינקירמא 

םישודיח םסרפל םתפיאש תא םינסרמו תוינונאקה תוירואיתב תונדפקב 

.םיימוקמ 

,2 ,תרוקיבו הירואית ."לארשיב תוברת תרוקיבו היפרגונתא :ןחבמב תרוקיב" .*1992) 'ג ,הדנוק 10 

 24-7.

."לארשיב החפשמה רקח :הנטק תימדקא הליהקב החפשמה לש היגולויצוס" .(1995)'ל ,ןמלדנה־רגמש 11 

.166-136 ,זל ,תומגמ 
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ךות לא "זורא" ימוקמה לש בכרומה גראמה ובש ןפואה תא תפשוח ןמלדנה־רגמש 

תילארשיה החפשמה תא תננוכמ וז הקיטקרפ .(ready made) תונכומ תוילירטס תוירוגיטק 

.רחא םלועמ החוקלה "תינרדומ" תיביטמרונ תיתרבח היכרריה ךותב 

םייובש (ןיידע ונא הבר הדימבו) ונייה המכ דע םיעדוי וניניבש דובירה ירקוח 

ונמש שגד המכ ;תויטרקוטירמ דוסי־תוחנה םע ילרביל יפוא תולעב רקחמ תומגידרפב 

.טרפה לש יתרבחה ומוקימ תעיבקב יזכרמ ביכרמכ הדובעה קושב (םימש ןיידע ונאו) 

תוקיטקרפ ונשפיחש םושמ ונזבזב ןויכרא־תועש המכ רפסל םיעדוי וניניבש לוהינה ירקוח 

םירקחמ .ירמגל םירחא םירצות דילוה ימוקמה רשקההש הנבות אלל תויאקירמא לוהינ 

היגולואידיאה לש תויטסירלוקיטרפ תויטהמ םילבוס םג םה םלוא םיבושח םניה הלא 

.תיאקירמאה 

תושיגר דימת אל ןה :עודיה דוכלמב תודכלוממ - ונלוכ לש - וללה תודובעה 

ךדיאמו ,(ותוא תוררשאמו תובצעמ םג ןה ילסקודרפ ןפואבש יפ־לע־ףא> ימוקמה רשקהל 

היגולויצוסלש הנורחאל רמא טדטשנזיא לאומש .ץוחב טעמ ךא תועיפשמ ןה ,אסיג 

המל רורשא ןיעמ - םלועב הדוהת ןיא (םיילארשי םיגולויצוסמ לידבהל) תילארשיה 

,שדח םוי־רדס טעמכ הרצי אל תילארשיה היגולויצוסה .םיטוטיצה חותינ םדוק הארהש 

.השדח טבמ־תדוקנ ,השדח היצזיטרואית 

הבר תונלבוסב אטבתמה ,תילארשיה תואיצמב יוניש ןיעמב םילקתנ ונא הנורחאל 
,תילארשי היגולויצוס :םיילארשי תע־יבתכל ההימכב וליפאו תירבעב הביתכל רתוי 

תרוקיבו הירואית ,הקיטילופ ,ןאכמ ,ךוניחב םינויע ,הבשחמל םוקמ ,םייפלא ,בורקמ 

הביתכל המגמ יהשוזיא םיפקשמ םה לבא םימלשומ םניא וללה תעה־יבתכ .תלכת וא 

.תברועמ תימוקמ 

םיקומינב תקמונמ הניא תוימוקמל העיבתה .תצק הנושמ ךילהת הפ שחרתמש אלא 

ךותמ האב הניא םג איה .םוקמה תובישחב הרכהמ חרכהב תעבונ הניאו םיילנויצקנופ 

ףא איה .ירבעה רמזה קוחב ילוא הרקש יפכ ,תיתוברת תונלדב לש תירנויצקאיר הדמע 

ןפואב ,הניה תוילקולל העיבתה .ימואלה טקיורפל תודגנתה ךותמ חרכהב האב הניא 

ברעמה תוברת ,םירושע השולשכ הזמ :רוכזל ךירצ .הרוקמב תילסרווינוא ,ילסקודרפ 

ןמ ־ תוברתה ידומיל .םידקת תרסח הפקתמ ינפב תודמוע תוילסרווינואל הלש הרמויהו 

 literary critiqued ™־critical legal studies דע ^subaltern studies, יתפרצה ביתנה■

תועונתה דע חישה קוריפמ ;אבאבו קביפס דע דיעמ ךרד וקופו הדירדמ :ידוהה 

הלא לכ - ןושארה םלועל תודגנתה ךותמ ודלונש תוילאינולוק־יטנאה תוילאוטקלטניאה 

תוינגומוהה דגנ ואצי םה .תדבעשמה תוילסרווינואה לש ינומגהה טקיורפה דגנ ואצי 

־לע הירפירפו זכרמ ןיב הימוטוכידה תא שטשטל וסינ םה .וב העובטה תונוילעהו היודבה 

,םיטועימל םוקמ תחיתפו ,םיינגורטה חיש ינימ תריצי ,םייפולח םיבחרמ לש החיתפ ידי 

.אכדמה ילסרווינואה ןמ ררחושמה ילקולל דובכלו תויתוברת־ברל 

.ילאוטקלטניאה חישב אל תוחפל ,ונילע םג תחסופ הניא איהו תימלוע המגמ יהוז 

יטנוולר בחרמ רוצילו םיימוקמ םיטקיורפב רתוי בר ןיינע תולגל תרשפאמ וזה המגמה 

הניא וזה המגמה לבא ;תיניטלה הקירמא ,הפוריא ,הקירפא ,ודוה ,יברעה םלועה :שדח 

תולבגומל רגתא אלא ,םיימוקמ םיטקיורפל רתוי הבר תונלבוס חרכהב תפקשמ 

.תילטנדיסקואה הינומגהה לש תימטסיפאה 

חישב הרוקמ חישה יזכרמ לש היצזילקולהש השוחתה ןמ אופיא ררחתשהל השק 
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קב ךירלוא םע םיכסמ ינא ןאכ .תילסרווינוא התויה םצעב איה הלש תוידוחייהשו ,ימלועה 

םילעופה תונורקע אלא ,תויבטוק תויתוברת תוירוגיטק ןניא ילקולהו ילבולגהש 

תוחיתפה לע ישחומ ןפואב העיפשה תילסרווינוא־תוילקולל וז המגמ םאה 12.ליבקמב 

.החותפ הלאש יהוז ?תוימוקמל העיבתה לעו תילארשי היגולויצוס תמקהל 

דצמו ,יטילופומסוקה ךוישה תא חונזל אל ,דחא דצמ :יניצר רגתא ינפב םידמוע ונא 

לבלובמה "רחא"ל ירטנצונתאה "ינא"ה ןיב חתפנש יטרואיתה ללחה לא סנכיהל ,רחא 

היגולויצוסה העלקנ הילאש תוילאיצניבורפה ןמ ונתוא ררחשל יושעש רגתא והז .ןיידע 

ךות ,ילסרווינואה דובעשהו ימואלה דובעשה ךותמ הרצונש תוילאיצניבורפ ,תילארשיה 

.תיביסקלפרה טבמה־תדוקנ לוטיב 

תימוקמ תיגולויצוס תוברת ךותמ קר תונביהל לכות תויטילופומסוקל הנעטה 

היגולויצוסל תוקלחמה רפסמ .הרקי הזש ןטק־אל יוכיס שי .תירסומו תיביסקלפר ,תברועמ 

תיכרע־דח־דחה תודמציההו ,רבעב רשאמ רתוי רישע ילאוטקלטניאה ןווגמה ,לדג 

הפמ תאצל םיכירצ ונא הזכ םוי־רדס םדקל ידכ .תצקמב הקחשנ תימואלה היגולואידיאל 

התושעל :תימדקאה םילומגתה תכרעמ תא חותפל הטיסרבינואה תודסומל האירקב 
תילארשי הביתכבו תירבעב הביתכב ריכתש :תוחפ תירטנצונתאו רתוי תיטסילרולפ 

יהמ הלאשה םע דדומתתש תימוקמ היגולומטסיפא םע הביתכ ,תימיטיגל הביתככ 

המו ,הלש תויטנוולרה תולובג ןהמ ,(תילאיצניבורפ הניאש תילקול) תימוקמ היגולויצוס 

היגולויצוס ,הרהזאה האב ןאכו ,הרקי אל הז םא .םוקמה ןיבל היגולויצוס ןיב רשקה 

םימוסרפה ןמ ורתונש תויראשה וקרזיי וילאש הפשא חפל ךפהיהל לולע תילארשי 

.דואמ הלודג הבזכא היהת וז .םימגרותמ םירמאמ לש המבל וא ,ץראל־ץוחב 

 Beck, U. (2000). "The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age .12

 •of Modernity". British Journal of Sociology, 51, 79-105
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685 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

 Marcel Mauss The Gift: The Form and Reason for

 Exchange in Archaic Societies. New York: Norton. 1990.*
 [L'essai sur le don: forme et raison de l'echange dans les societes

 archaiques. 1923-1924.]1

:ןלהל) Essai sur le don רוביחה ,סופדב הנושארה ותעפוה רחאל םינש שמחו םיעבש 

"יעבט"ה ולהק ידי־לע הבוח תרכה ךותמו תונרזפב טטוצמ קר וניא סואמ לסרמ לש (הסמה 

־ םימיוסמ םייתוברת םירשקהב הניתנ יסופד םירקוחה םיגולופורתנא - רתויב יתרוסמהו 

ףסונ שושיא .חורהו הרבחה יעדמ תא הצוחה ןיינע לש המישרמ תושדחתה תיצמ םג אלא 

ןיזהל הכישממ קר הניא איה םויכ םגש הדבועה אוה "יסלק" רוביחכ הסמה לש הדמעמל 

רוקמכ שדחמ תילעומ םג אלא ,הניתנה לש םיוסמה אשונב תימוחת־ברה תוגהה תא 

:תודגונמ ףא םיתיעלו רתוי תויללכ תויטרואית תומגמ לש םיהדמ חווטל ינויח הארשה 

 BatailleS לש םירחא םירבחו College de sociologies דע ,םימיה־רצק Levi-Strauss,

 Baudriiiardn Bourdieu ,Dumont, ןיפילחה תרות לש םימיוסמ םינווג םג ומכ,

־ואינ תילכלכ היגולופורתנאו םזינאירטיליטוא־יטנא ,ילובמיס םזינויצקארטניא 

.תיטסיסקרמ 

לש ותדובעל 1950 תנשמ ולש םסרופמה אובמב Levi-Strauss אטבתהש יפכ ,ךכ םא 

תחא־אל םיבלשמש ,הלא םירדוסמ־יתלב םיפדל הבר הכ המצוע קינעמ המ ,סואמ לסרמ 

תורכיה לע תודיעמה םיילוש־תורעה עפש םע םייטואכו םייטסינויסרפמיא םינועיט 

?רתויב תונווגמה תוירוטסיהה תויוברתהו תופוקתה םע הבחרו תדמולמ 

היה הסמה ארקמל "וביל תומיעפ בצק תא ץיאה"ש המ ,ומצע Levi-Strauss יניעב 

ינצינ ,רמולכ ,תערכמ תילאוטקלטניא ךרד־תצירפ לש התדילל דע ותויה לש תושגרתהה 

םזילרוטקורטסה תסרג לש ,ומצע סואמ לצא םלועמ ירפ ואשנ אל רעצה הברמלש ,הנבהה 

,םישנ לש הניתנ דחוימבו ,הניתנה ,וז טבמ־תדוקנמ .Levi-Strauss לש ישיאה ילובמיסה 

הבחר תכרעממ דרפנ־יתלב קלחל תכפהנ ,תידוסי תובישח הל סחיי Levi-Strauss־^ 

ףוריצ לש םירדגומ םיקוח תלעב ,ןיפילח לש תעדומ־יתלבו תלחלחמ ,רתוי 
ותוירופש ,הז טסקט אורקל תקולחמב היונשו תחא ךרד קר יהוז םלוא .היצמרופסנרטו 

וז הריקס םוגרתב עויסה לע לארשיב הרבחו קשמ אשונב םירקחמל רצינש ןרקל תודוהל תשקבמ ינא 

.תירבעל 

 .L'Annee Sociologique, n.s., 1923-1924, v.l, 30-186־ב הנושארל העיפוה הסמה

שדחמ הסמה המסרופ ןכמ־רחאל Marcel Mauss: Sociologie et Anthropologien, המדקה םע 

תאמ C. Levi-Strauss (Paris: Presses Universitaires de France, 1972 [1950]). םוגרת 

 The Gift: Forms and Functions הז היה הנושארה םעפב :םיימעפ רואל אצי הסמה לש תילגנאל

 Glencoe:) E.E. Evans-Pritchard תאמ המדקה םע ,of Exchange in Archaic Societies

 The Gift: The Form and Reason for רואל אצי וננמזל רתוי בורקו ;(Free Press, 1954

 M. Douglas תאמ אובמ םעו W.D. Flail לש ומוגרתב ,Exchange in Archaic Societies

 .(Routledge תמכסהב ,New York: Norton, 1990)
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,יתומשרתהה ויפואמ ,ילסקודרפ ןפואבו ,אקווד ,םירחא לש םתנעטל ,תעבונ העיתפמה 

םינוש םישוריפו תואירק וילע ךילשהל םיארוקל רשפאמה ,יתטיש־יתלבהו שטולמ־יתלבה 

.הזמ הז דואמ 

םורתל יושע היהש רבדה ,תוחפ ליזנו רתוי יבויח ןפואב הזה ןויערה תא חסנל םא 

םיטביה לש יטקלקאה ףוריצה ילוא היה הסמה לש תורוצה־תבורמו תכשמתמה התעפשהל 

רתויב םינווגמ םילהקל ורשפאש ,םייתרבחו םייטילופ ףאו םייתא ,םייטרואית ,םייריפמא 

,וזמ הרתי .םהלש ןיינעה ימוחתל רתוי םימיאתמה טסקטה לש םיטביה םתואב דקמתהל 

הרזעו הניתנ יסופד לש םתאייחהל האירקה ןוגכ ,םייטילופה־םייתאה םיטביההמ המכ 

תורוצ רחא יוושכעה שופיחב עיתפמ דה םיאצומ ,תוינרדומה תורבחה תרגסמב תידדה 

.היפורתנליפו תיחרזא הרבח לש תורפושמ 

עיגהל ליכשה אוהש סואמ לש תישיאה ותשוחת תא הריבעמ הסמה ,תיריפמא הניחבמ 

םהילעש םיישונאה םיעלסה דחא" תא ,הנתמה תועצמאב ,ףשחו ,תידוסי תילגתל 

תענומה ,"המצע הדובעה תקולח לש ,ןיפילחה לש תיחרכה הרוצ ...תונבנ וניתורבח 

.(ריזחהלו לבקל ,תתל) תובוח שולש לש ענמנ־יתלב ןונגנמ ןיעמ - ףצר תועצמאב 

אקווד תדמוע רוביחה דקומב ,אוה ךופהנ .הבוח לכל הווש בל־תמושת קינעמ וניא רקחמה 

תודדוב תולועפ שדחמ ץבשל ול תרשפאמה איה וז תודקמתה אקוודו ,תישילשה הבוחה 

.אדירג תונתמ תניתנ אקווד ואלו ,תונתמ יפוליח לש רתוי בחר ףצר ךותב הניתנ לש 

הבוח וליפאו תיתרבח הבוח ידי־לע תטלשנכ ,הניתנב הז קזח שגדש בושחל ןתינ היה 

חותינ .תינמייהקרודה היסקודותרואה לש הביל־בלב רוריבב הסמה תא םקממ ,תשלושמ 

וארוקל םיבר ורחב עודמ םג ריבסמ תונתמ יפוליח לש רתוי בחר סופדמ קלחכ הניתנה 

.ןיפילח לש רתוי תיללכה הירוגיטקב הנתמה תא תוטשפב הלילכמה ךרדב 

לש טסקטה ,הסמה לש תכשמתמה התעפשה דוס ןופצ ילוא ןאכו ,הלחתהב רבכ םלוא 

םיימינפ םיחתמו תויובכרומ ,תוילסקודרפ תונבות לש םי ךות לא ונתוא באוש סואמ 

לע םג אלא ,הבישח לש תויתרגש תוירוגיטק לע קר אל רערעל םיכישממה ,םירותפ־יתלב 

,הסמה לש ןושארה דומעב רבכ .יגולויצוס חותינ לש תולבוקמ תוינמייהקרוד תוירוגיטק 

גצומ - תונתמ תקנעה - הטועפ וליפאו תישחומ ,הטושפ "הדבוע"כ הנושארב הארנש המ 

תצלואמ םג ךא ,דחא דצמ ,סרטניא תלוטנו תירטנולוו :תדגונמו תיעמשמ־וד העפותכ 

רייצמ סואמ הבש ,וזה "תיתרוקיבה" החיתפה לע ונעשנ םיבר .רחא דצמ ,תיטנסרטניאו 

תצלואמ רבד לש ותימאל לבא ,הירואיתב סרטניא תלוטנכו תירטנולווכ הנתמה תא 

הרוצ תשבולה תורוחסה תרבעהב יתרבח רקשו "הידב" וליפא האור םואמ .תיטנסרטניאו 

ילכלכ ןיינעו תובייחתה ידי־לע תענומ איה השעמלשכ ,תוינטנופסו תובידנ תווחמ לש 

Bourdieu לש ותסיפת לש הניפה־ןבאל ךפהית הניתנל וז "תיתרוקיב" השיג .(147 'ע) 

הווסמה ילובמיס ןוה לש המוד תיגולואידיאו היודב הינבה לכ לש המגידרפכ הניתנה תא 

רקש וא הידב לש הלא םיגשומש ךכל תובישח שי ,הז םע .ילכלכ ןוה לש תואיצמ 

רזוח סואמ ,הז תחת 2.רוביחה לש םירחואמ םיקלחב םיעיפומו םירזוח םניא יביטקלוק 

,ץוליאו שפוח ,םיסרטניא רדעהו תויטנסרטניא לש הרתהל ןתינ־יתלב ףוריצ לע שקעתמו 

האור אוה םש .םיידגיהה םינימהרבה לצא תונתמב סואמ לש לופיטה ילוא אוה דיחי ללכה ןמ אצוי 2 

.(249 'ע> לבקל הרואכל ובריסש תונתממ םיסנרפתמ תכה ינב לכ היפלש הירואית ידמל ימוק רואב 
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687 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

םצעמ תילסקודרפו תיטרקגיס ,תידממ־בר העפות - םייאלכ־רוציכ הניתנב םיעובטה 

3.(288 ,287 ,269 'ע> התוהמ 

םתואב תפסונ הבחרהב הכוז הניתנה לש יטרקניסהו ידממ־ברה הייפוא לש הז רואית 

,תילטוט תיתרבח הדבועכ הניתנ גשומה תא גיצמ סואמ רשאכ ,הסמה לש החיתפ ירבד 

וידחי יוטיב ידיל הב םיאב םינוש םיגוסמ תודסומשו "בברעתמ לכה" הבש הדבועכ ,רמולכ 

.המודכו םייטתסא ,םייתד ,םיירסומ ,םייתחפשמ ,םייטילופ ,םיילכלכ תודסומ :תחא־תבבו 

עפושמה ,הז ילנימס ןויער .םידיקפתו תויועמשמ תבורמ הניה ,רתוי הרוגש הפשב ,הנתמה 

הזיעמ יתייה .הסמה ךרואל םינושו םיפסונ םינבומ המכב ןכמ־רחאל עיפומ ,תויוריהב־יאב 

םיינש רקיעב שיגדהל רתוי חיכשש יפ־לע־ףא ,םינוש םינבומ השימח לע וליפא העיבצמו 

Gofman, 1998; Tarot).4, 1999 :לשמל) השולש וא 

תא תוגלפמה ,ורתפנ םרטש תובושחה תולאשהמ המכ תונומט ןאכ ,ךכ וא ךכ 

,תילטוט תיתרבח הדבוע ,דניה הניתנ הדימ וזיאב .םואמ לש םינשרפהו םיאקיטרואיתה 

"רתוי" תילטוט תיתרבח הדבוע ,דניה הניתנ םאה ?תערכמ תובישח תלעבו תידוחיי 

תויתרבח תודבוע דוע שי םאה ?תורחאב רשאמ תומיוסמ תורבחבו תוירוטסיה תופוקתב 

?יללכ יגולודותמ ןורקיע לע אקווד עיבצמ תוילטוטה ןויער םאה וא ?הלאכ תוילטוט 

תא םדקמ סואמ ובש ,םכסמה קרפב טלושה אוה ןורחאה ןוויכהש הארנ ,רבד לש ותימאל 

תועפות לש םיטביהה לכ תא תחא־תבבו ןובשחב איבהל דימתמ ץמאמ לש ןוויכה 

,יתרבחה לולכמה לש טביההמ םיתיעל ןהילא סחייתהל איה ךכב ותנווכ .תויתרבח 

רחאל שדחמ הבכרה" ןיעמ ,חותינה רחאל תשדוחמ הזיתניסל ףואשל תורחא םימעפבו 

תא דבאמ וניא םלועלש ,סואמ יניעב הלעמב הנושאר תובישח תלעב הניהש ,"קוריפה 

.ישחומה לש הרישעה תובכרומה םע רשקה 

טביה לש דבלב גוצייל וא הכימתל תמרות הניא םלועל ,וזככ ,הניתנה ,הרקמ לכב 

םלש לולכמל תכפהנ הניא םלועלו ,ולש הנשמ־רזגמ לש וא יתרבחה הנבמה לש והשלכ 

.תיזוח הקסע לש וא ןיפילח לש תפסונ הרוצ התויהב תמכתסמ הניא םג הניתנה .עובקו 

ןמז ךרואל החיתמ ןוגכ תויזכרמ תונוכת תועצמאב המצע תא לדבל הכישממ איה ,הז תחת 

איה .ךרע־תווש אקווד ואלו תרבטצמ הרזחהל הייטנו ריזחהל החותפה תובייחתהה לש 

ידומעב טעמכ םלשומ ןפואב ןזאתמ םינושארה םידומעה לש ינושארה ינפשוחהו יתרוקיבה ףחדה 

תאייחהש םיאפרמה וליפאו םיירדילוסה ,םיינבדנה םיטביהה תא אקווד םיללהמה ,הסמה לש םויסה 

.תוינרדומ תורבח לש רשקהב ליכהל היושע םינשי תובידנ יסופד 

העבה וא ףוריצ <1> :םה םהיניב ןיחבהל הטונ ינאש "תילטוט הדבוע" לש םינושה םינבומה תשמח 

,םייתד ,םיירסומ ,םייטילופ ,םיילכלכ :םייתרבח םייח לש םיבר םידממו םיטביה לש תינמז־וב 

הווהמ Levi-Strauss לש האירקהש ןבומ והז> התוללכב הרבח תלעפהל רושק <2) :ילוכו םייטתסא 

,םדא־ינב וא םיצפח ,םיליעומ־אל וא םיליעומ ,םיבאשמה יגוס לכ לש הצפה (3) ;<ולש תחא הסרג 

יללכ יגולודותמ ןורקיע <4> :(164-163 'ע) םיטרפו תוצובק ,תורוחסו םדא־ינב תבלשמה ךרדב 

שדחמ בולישל רותחל וא/ו יתרבחה לולכמה לש טביההמ העפות לכ תוארל דימת תוסנל דדועמה 

שלטופ תרגסמב הניתנ לש רשקהב תוחפה לכל (5) :קוריפ רחאל הבכרהל ,חותינ רחאל 

 (potlatch) - לש םתבוטלו םמשב טבשה שאר לש וגיצנ ידי־לע תמלוגמה הניתנה תייצקארטניא

וליפא ,הברה :ברועמה לודגה רומיהה לע םג זמור הז ןורחא ןבומש הארנ .(152 'ע) טבשה ירבח לכ 

.וזכ תילטוט היצקאסנרס לש האוושמה ךותל סנכומ ,לכה 
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ומיע אשונה ,תוילמס־ריתעו החונמ־רסח ,ימניד ךילהתכ שדחמ ררועתהל הכישממ םג 

םיגלפמו םייתורחת םיפחד ךכמ תוחפ אל ךא ,םיבר םיירדילוסו םייתרושקת םיפחד 

םג לבא ,רקיעב (potiatch)שלטופב ,תויטסינוגאה תורוצב רתוי ינוציק יוטיב ידיל םיאבש 

.הניתנ לש תורחא תורוצב המ־תדימב יומס ןפואב םיחכונ 

,תרחאה תוינוציקב וא ,תויטנסרטניאלו ןיפילחל הניתנה תא םצמצל ןויסינ לכ 

לש הרקמב ומכ - ןיפילח לש רשקה לכ תלוטנלו תטלחומל התוא ךפוהש ןפואב הספותל 

 Derrida, ירשפא־יתלבה תומד"ל תכפהנ תיתימא הנתמ ויבגלש" (1992 ,Derrida) ־

ןיב חתמב הנועט הניתנה היפלש ,סואמ לש תררועמהו תירוקמה הנבותה תא ץימחמ 

:ואר ,דואמ המוד חותינל) תובייחתהל שפוח ןיב ,תויטנסרטגיאל תויטנסרטניא־רסוח 

 1994 ,Cailie). הלועפ תרוצ לש איה הנתמל תקנעומה תועמשמה ,תורחא םילימב

לש ויתולימב וא ;המצע הלש התשחכה תא ,יזיתיטנאו ילסקודרפ ןפואב ,תררוגה תיתרבח 

,תירופטמ הניחבמ ,הרצקב .הנבמ־יטנא םג וניהש הנבמ - (Turner, 1974) רנרט רוטקיו 

הדוכלה תינומדק המגמ ןיעמ ,ליזנ לרנימל וא רמוחל ךפהנ ידוסיו קצומ עלסכ לחהש המ 

.(267 ,192 'ע> (םייהקרוד לש עודי גשומ) הסיסתו רתוי וא תוחפ תידימת העונתב 

הרבחה לש הרקמב תוחפה לכל ,וז חונמ־תרסח העונת לש הביל־בל לא עיגהל ןויסינב 

וקלחב ךמתסמה ,הנתמ תרזחהל תובייחתהל תקולחמב יונש רבסה סואמ עיצה ,תירואמה 

ירה ,הנתמה תא ריזחהל שי םא :ידיליה םכחה תיירואיתל Elton Best ךרעש דועיתה לע 

,תירואמב וא ,"חור"ה)ירוקמה ןתונה לש ותוישיאמ קלח ןיידע הליכמ איהש םושמ הז 

 ^hau רתוי יללכ ןפואב .(160-158 'ע)ןתונל יהשלכ ךרדב וריזחהל שיש ,(הנתמה לש,

הניה הנתמה תועצמאב םיצפחו םדא־ינב ןיב תידדהה הרידחה ,הלאכ תויאכרא תורבחב 

הדימב םירושקה םירבד ןיב םיינחור םיסחי לש בוריע" ,םואמ לש ויתולימב ,תמרוגש וזכ 

."םיצפח לאכ ,תמיוסמ הדימב ,הזל הז םיסחייתמה תוצובקו םישנא ןיבו ,המשנל תמיוסמ 

שטשטלו ברעל התלוכי :הנתמה לש ילטוטה הייפוא לש רחא טביה תפסונ םעפ הלוע ןאכ 

לש תישחומה העונתה תועצמאב ,תרשפאמה ךרדב תורוחסו םדא־ינב ןיב תולובגה תא 

תויביטקלוקו תוישיא תויוהז לש יטגרניסו יטסינוגא יוטיב ,תלוזל תונתמכ תורוחס 

.תלוזהמ הנחבההו תלוזה םע היצקארטניאה ךילהתב ןמצע תא תואטבמה 

בקע (Levi-Strauss אוה םלוכמ םסרופמה) םיברמ תופירח תורוקיב גפס הז ןועיט 

הניחבמ יוגש טושפ וא "םידיליה לש םטבמ־תדוקנ תא תומימתב לבקמ" ,"יטסימ" ותויה 

ןפואב תעכ הכוז הז תקולחמב יונש ןועיט אקווד ךא ;םיירואמה םירמוחה יחנומב תיריפמא 

לש הז ילטוט יפוא .םינוש םיחנומב ןבומכ יכ םא ,דימתמ םיבר םישושיאב ידמל עיתפמ 

,םייתוברת םירשקה המכב הניתנה ןונגנמ לש תילמסה הלועפל ינויחכ הלגתמ הנתמה 

;Berking, 1999; Carrier, 1990; Cheal, 1989 :המגודל) םיינרדומ םירשקה תוברל 

 1992 ,Parry, 1986; Schwartz, 1967; Silber, 1998; Weiner). לש תינויח הנוכת

ילוא המודב) רמוש רצונה קחשמהש איה ,ויהיש לככ םיילסקודרפ ,הלא םיילמס םיכילהת 

תויפצ־יאו תירשקה תולת ,תוירטנולוו לש ןונימ לע (תלעופ תילמס תיתרבח תכרעמ לכל 

.תויתכרעמו תונשנו תורזוח תונוכת תנגפהל ליבקמב 

תודלותב ומוקמ תא קמועלו שדחמ ודמאש ,סואמ לסרמ לע םייוושכע םירקחמ תובקעב 

לע רובידה תא הביחרמ הסמהש ךכב רתויו רתוי התע םיריכמ םירקוחה ,היגולויצוסה 

לש םיגשומה רקיעב - םייהקרוד חסונ "םייסקודותרוא"ו םייזכרמ םיאשונ לש ףסוא 

וליפאו יתועמשמ ןפואב הטיסמה ךרדב לבא - ילובמיס גוצייו תיתרבח הדבוע ,תובייחתה 
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Caiiie, 1996; Karsenti, 1994; Tarot,) םייהקרוד לש ותינכות תודוסי תא תעזעזמ 

,Simmel'V בורק םימיוסמ םינבומב סואמ תא הביצמה הביטקפסרפ איה האצותה .(1999 

הברה ,<םהמ שיאל םחייתמ וניא סואמש יפ־לע־ףא) Weber^ וליפא םירחא םינבומבו 

לצא רישע דה התע םיאצומ הסמה לש הלא םיטביה קוידב .םייהקרודל רשאמ רתוי 

םייתוברתה־םיילמםהו םייביטקארטניאה ,םייכילהתה םיטביהל םיבושקה םיאקיטרואית 

.תויתרבח תויוהזו תיתרבח הלועפ לש תימנידה הינבהב 

ליבוה אל הסמה לש תוקירבמו תושדוחמ תואירק לש יוושכעה לגהש תצקמב עיתפמ 

הקישה איהש הדבועה :הלש רתוי הברה וילאמ ןבומו טושפ טביהל הבר בל־תמושת ןתמל 

,לכה ירחא .הנתמה לש תיתאוושהה תירוטסיהה היגולויצוסה - דואמ ידוחיי הריקח םוחת 

הריקסב לחה :םיינתפאש םידממ לעב יתאוושה טקיורפכ התליחתמו שרופמב תגצומ הסמה 

- תויאכרא וא "תויביטימירפ" תורבח המכ לש רשקהב הניתנ יכילהת לש תבחרנ 

הניתנב תצקמב רצק לופיטב ךשמה ;תיטירבה היבמולוקו הקסלא ,היזנילופ ,היזנלמ 

תיטלקה ,תינמרגה ,תידניהה ,תיאמורה) תוקיתע תויוברת לש טפשמה תוכרעמב 

תולבגומה ,ינרדומה הרשקהב הניתנה לע רתוי דוע תורצק תורעהב הלכו ;(תיניסהו 

טבמ־תדוקנמ םלוא .הסמה לש תיסחי ילוש קלח תרתונש םידומע םירשע תב הנקסמל 

תוירוטסיה תופוקת ורקוסב ,ידדצ־דחו ןזואמ־יתלב רתונ סואמ לש טקיורפה ,תיתאוושה 

םירזוחה הלועפה תונורקעו תופתושמה הבילה־תונוכת תפישחל ךרדכ תונווגמ תויוברתו 

.םהשלכ םיירשפא םילדבה יופימל אקווד ואלו ,הניתנה לש םינשנו 

לש תיחרכה הרוצ" הניה הניתנהש אוה הסמב סואמ לש יזכרמה ןועיטהש רוכזל שי 

,"תיזוח תוירסומ לש העובק הרוצ" ןכו "המצע הדובעה תקולח לש ,רמולכ ,ןיפילחה 

םיידוסי םיביטומ םתואמ דחא" ,"תונבנ וניתורבח םהילעש םיישונאה םיעלסה דחא" 

תירנג העפותכ הניתנב שגדה תא םש םואמ ,תורחא םילימב ."תישונאה תוליעפה לש 

תופוקת הצוחה ותוהמב המוד יפואו םישרמ יתוחתפתה ףצר הניגפמה ,תילסרווינואו 

וא תורוצ לע זמור וליפאו ,םילדבה ןייצמ אוהשכ םג .רתויב תונווגמ תויוברתו תוירוטסיה 

ינגומוהה ןועיטה תפונת תא רפהל םהל חינמ וניא אוה ,תונתמ לש םירחא םיגוס לע 

,קוש תלכלכ לש הסיפתל תירוטסיה טבמ־תדוקנ הנקמ הממהש יפ־לע־ףא .ותוהמב 

הסיפת ,העמק ינוריא ןפואב ,המיע תאשונ םג איה ,ידמל שדח ירוטסיה רצותכ תגצומה 

(הטוב ןפואב תיטסילאיסנסא אל םא) הרקיעב תירוטסיה־סנרט וא תירוטסיה־א 

תדימב וליפאו הייוטיבכ ,היטרפב הנוש תויהל היושע הנתמה ,ךכיפל 5.הניתנה לש 

רתוי הברה תלבגומו ,יביטימירפה רשקהב ךכ־לכ תיזכרמ איהשכ ,לשמל - התובישח 
חוכב וא ידוסיה הייפואב תונתשהל הרומא הניא איה לבא - וננמז־תב תינרדומה הרבחב 

.הלש עינמה 

קפס אלל היה אוהו ,תיתוברתו תירוטסיה תונושל הבר תושיגר ,דתיה סואמל לבא 

Emirbayer, :םג ואר לבא ;Tarot, 1999, 76-77) םייהקרוד רשאמ רתוי הילא בושק 

תיגולונתא ,תדה תודלות ןוגכ םימוחתב ותרשכהמ ,רתיה ןיב ,רורב הז רבד .(1996 

.(Karsenti, 1994, 325 ff :ואר) Bruno Karsenti לש ותכרעה תא לבקל ןאכ הטונ ינא 5 

לכל תניוע ןכא ,םיבר םירחא םיבתכמ תפקתשמ איהש יפכ ,סואמ לש תינללוכה ותדמעש יפ־לע־ףא 

בקע ,הסמב "יטסילאיסנסא" יותיפ לש םיוסמ ןונימל םוקמ הנפמ יתייה ,םזילאיסנסאה לש תורוצה 

.תיתרבח תואיצמ לכ לש קצומ דוסי ףשח הנהש סואמ לש ותשוחת 
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ןומאה־רסוח תא "הנתמ" הלמל ךיישל ססהמ וניא סואמ ,דועו תאז 6.היגולוליפו 

ףסונ דוגינ) תויטרואית תורדגהו תויטילנא תוירוגיטק יפלכ שח אוהש יללכה 

תועפותה רשוע לע תוברת־תויולתו תויתורירש תוקולח תופוכ ןהש םושמ ,שייהקרודל 
.(266 'ע> תוישחומה 

תוזימר המכ תקפסמ ,תדחאמה התפונת ףרח ,הממהש עיתפמ הכ הז ןיא ,ךכיפל 

.תונוש תורבחבו הרבח לכ ךותב םינווגמ הניתנ יכילהת לש הבחר תשק לש המויקל 

.ףקיה־תונטקו תויאכרא תורבח לש תיסחי "טושפ"ה רשקהה יבגל םג הפקת וז הדבוע 

תוריסמ לש תויטסינוגא־אלו תויטסינוגא תורוצ ןיב הנחבה לע זמרמ סואמ ,הלחתה םשל 

 (prestations), ןוגכ) תוריסמ לש תויטסינוגא תורוצ םע קר הסמב דדומתהל רמייתמו

רידגהל ילבמ ,הנכמ אוהש המ לש םלשה חווטה תא דצב חינמ אוהש ךות ,<שלטופ 

־יתלב תרתונה ,תפסונ תזמורמ הנחבה ."תויטסינוגא־אל תוילטוט תוריסמ" ,רוריבב 

שדוק־יצפח וא םירקי םיצפח תריסמב םיכורכה הניתנ יכילהת ןיב איה ,הסמב תחתופמ 

ןיבל <רוע תוכימש ,תשוחנ יניגמ ,תועימק ןוגכ) תדחוימ תיתד וא תיגאמ תועמשמ ילעב 

הנחבה .(214 'ע) תטלוב תועמשמ אלל דבלב "םיליגר" םיצפח תריסמב םיכורכה הלא 

ןפואב קר םציפהל שיש וא םציפהל ןיאש םיצפח ןיב איה ,תוחפ דוע תחתופמ לבא ,הבורק 

רתומש <ללכ־ךרדב תוחפ םירקי) םיצפח ןיבל ,הניתנ יסחיב וא ירחסמ ןפואב ,לבגומ 
לש םהיתודובעב דואמ תויזכרמל עודיכ וכפהנ הלאכ תונחבה 7.םתיתלו םהב רוחסל 

 1992) Annette Weiner) 1996 לשו) Maurice Godelier), ליחתהל םהינש תא ופחדו

םיידדהה םיסחיהו תפתושמה תוחכונה תא םג אלא ,דוגינה תא קר אל רתוי בוט רוקחל 

.דיחיו דחא יתרבח הנבמ ךותב תונתמ לש תונוש תוריסמו םינוש םיצפח יגוס לש 

רדעהמ ללכ־ךרדב לבוסש ךא ליעלש תונחבהל קודה רשק לעב ,רחא ןויד 

וא תונתמ יפוליח לש "תוליצא" תורוצ ןיב הנחבהב סואמ לש ונויד אוה ,בל־תמושת 

ןיפילח־רחסו רחסמ ןיבל הלא תורוצמ תחא לכ ןיבו ,ןהלש תוליגר תורוצ ןיבל תוריסמ 

 (barter), ןיב יתועמשמה לדבהה תא ןייצל שי .םמצע םידיליה ידי־לע םירדגומ םהש יפכ

:"םידחוימ" וא "םיליגר" םיצפח לש תוריסמ ןיב תמדוקה הנחבהה ןיבל וז הנחבה 

םיידנאירבורטה םייאה לש רשקהב םראתמ םואמש יפכ ,הלאכ תונחבהל םיגיחבתה 

Argonauts of the Western־ב 1922 תנשמ Malinowski לש ורואית לע ססבתהבו 

 Pacific, הריסמה ןפואו השיגה אקווד אלא ,תורסמנה תורוחסה גוס ללכ־ךרדב םניא

־רדעהו תויטנסרטניא לש קיודמה ןונימה ,רתוי יפיצפס ןפואבו ,הניתנב םיברועמה 

.(177-176 'ע> קופיא וא תושגר תוכפתשה ,תובייחתהו תוירטנולוו ,תויטנסרטניא 

,תושימגו תובכרומ לש ךפונ היגולויצוסה יעדמל קוציל סואמל ומרגש תוביסה תחא השעמל וז 

רמול םלועמ הסינ אל סואמ םלוא .המצע תינמייהקרודה המגידרפב שגנתהל לחה תומיוסמ תודוקנבש 

לש ותנשממ הטס אל וא הטס אוה םיכרד וליאב <וייח לש רחואמ בלשב אל וליפא) שרופמב 

שגפמל .יהשלכ הירואית לע תתתשומה הרוצ וא תיתטיש הרוצ ויתוסיפתל ןתנ אל םגו ,םייהקרוד 

.Emirbayer, 1996 :ואר ,ריכהל לבוקמש הממ רתוי תירוטסיה הייאר לעב םייהקרוד םע 

ןיב ,Malinowski ידי־לע תחוודמ איהש יפכ ,תידנאירבורטה הנחבהל ,המגודל ,סחייתמ סואמ 

םיבושח תשוחנ יגוס ןיב לטויקאוקה טבש ינב לצא הנחבהל וא :"םיעובק" םידימצ ןיבל kula ידימצ 

.דיל דימ רובעל םהל חינהל רשפאש תוחפ םיבושח םירחא ןיבל ,החפשמב דימת םיראשנש ,רתוי 
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תיתד הניתנל קינעמ סואמש דרפנה לופיטה אוה ,תוחפ־אל בושח יכ םא ,ןורחא אשונ 

דמולמ םלוה וניא אוהו ,קפסמ־יתלבו עיתפהל דע רצק הסמה לש הז קלח .(171-164 'ע> 

לע רקחמ תביתכל ףתוש היה 1898 תנשב רבכשו ,תותדה לש הירוטסיהב יקב הכ וניהש 

אוהש ןוויכמ ,תוחפ יתועמשמ וניא הז קלח ,תאז תורמל H. Hubert.8 םע תונברוק תברקה 

"תדרפנ הירוגיטק" לאכ תיתד הניתנל סחייתהל סואמ לש ףחדה ןיב יסיסב חתמ גיצמ 

הניתנה תא בלשל ,ףחד ותוא לע רבד לש ופוסב תרבוגה ךא ,תדגונמה ותייטנ ןיבל 

תונתמ" םשב הנכמ אוהש רבדה .ולש ללוכה ןועיטה לש דחאמהו ינגומוהה םרזב תיתדה 

"יעיבר ביטומ"כ ,עיתפמ ןפואבו ,הלחתהב גצומ "עבטל וא םילאל תונווכמה םדא־ינבל 

,(164 'ע) הסמה ךשמהב תינש עיפומ וניא הז ביטומ ךא ,(?תיעיבר הבוחל זמר) 

ןיב תידדהה הרידחל וליפאו יסיסבה ןוימדל ןכמ־רחאל תרזוח סואמ לש וביל־תמושתו 

"החפשמה־תברק" תא שיגדמ סואמ ,הז ןפואב .תורחא תורוצ ןיבל תונתמ לש הלא תורוצ 

ילואו .ןברוק תברקהב םרגנש סרהה ןיבל שלטופ־ייומד תודסומב םרגנה רשועה סרה ןיב 

,םילאל הניתנבו םדא־ינבל הניתנב הנווכה לש יסיסבה ןוימדה תא שיגדמ אוה ,לכה לעמ 

הרזחה לש ןורקיע ותואב תוכורכ ןהיתשו הנתמה לבקמ םע סויפ גישהל תופאוש ןהיתשש 

.do ut des ,יניטלה חסונב וא ,היופצ 

היגטרטסאה תא קיתעהל ללכ הסנמ וניא סואמש איה הסמל סחיב תיתועמשמ הדבוע 

בל־תמושת דחיי ובש ,ןברוקה לע ולש םדוקה רקחמב םשייש תיסיסבה תילאוטפסנוקה 

,רתוי קיודמ ןפואב וא - ןאכ םג םלוא .ירוטסיהו ישחומ ןוויג לש היעבל רתוי הבר 

תוטשפב איה ותרתוכש ,("l'aumöne") תובדנ ןתמב קסועה דחא דומע ןב ףיעס־תתב 

ןכתייש ,דבלב םירופס םיטפשמבו תחא םעפ יכ םא ,זמור סואמ - "תפסונ הרעה" 
.םיבושח םיירוטסיה הרוצ ייונישו תויוחתפתה המכ םג הרבע הניתנהש 

םיבלשכ ורידגמ סואמש ,ןושארה בלשב .םיירוטסיה םיבלש ינש לע הרצקב זמרמ סואמ 

,"תיברע" הקדצ הנכמ אוהש המ לשו הקדצ ידוהיה גשומה לש םתוחתפתה לש םינושארה 

תפסונ הזופרומטמ ריכזמ סואמ ינשה בלשב .קדצ לש ןורקיעל התרוצ תא הניתנה התניש 

אל םלוא .תובדנ ןתמו הקדצ תיישע לש ןורקיעל קדצ לש ןורקיעמ םעפה ,הניתנה לש 

ךורכ היהש המ יבגל וא הלא תונחבא לש תקיודמה הנווכל סחיב ףסונ זמר םוש ןתינ 
תועמשמ לעב היה םרגנש יונישהש וזמורב ,הז םע דחי .היצמרופסנרטה לש ינשה בלשב 

"הקדצ" ןורקעל הניתמהש הבחרה הצופתה תשגדהל ומצע תא ליבגמ םואמ ,לקשמ־תדבכ 

.םלועב םלסיאהו תורצנה לש םתוטשפתהמ קלחכ הז שדח 

־יתלב תורתונ הניתנה לש תובושח תוירוטסיה תויוחתפתהל הלא תוזימרש קר אל 

,תיסיסבה ותסיפת לש םיטביה םע תומיעל תורשפאה תלטבתמ ךכבו) תוחתופמ 

הנכמ אוהש המל תולבגומ םג תורתונ ןהש אלא ,(רותסל תויושע ויה הלא תויוחתפתהש 

,תויטסיאיתונומה תותדה שולש לאכ ןהילא סחייתהל לבוקמ םויכשו "תוימש" תותד 

התובכרומב תולפטמ ןניא ןה ,רתוי יללכ ןפואב .םלסיאהו תורצנה ,תודהיה ,ונייהד 

ןניא וליפא ןהו ,הלא תויתד תורוסמ שולשמ תחא לכב תיתדה הניתנה לש הנוויגבו 

םיקסועה ,הסמה לש רתוי םירחואמ םיקרפ ,וזמ הרתי .הלא תונוכת ןובשחב תואיבמ 

תא טילבהל ידכ שורד היהש יללכה רקחמה תא ונכרע אל" :הזה רסוחב ריכמש ןושארה וניה סואמ 8 

<164 'ע> ".תורעה המכל ןאכ ונמצע תא םיליבגמ ונחנא ןכל ".[תיתדה הניתנה לש] התובישח 
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תא םיביחרמ םניא ,םידניהה לש וא םיאמורה לש תוקיתעה טפשמה תוכרעמ ןוגכ םיאשונב 

םיקפסמ םהש רמול רשפא־יאו ,תויצמרופסנרטה לש םיירוטסיהה םיבלשה אשונב רקחמה 

הייוטיב יבגל וא תיתד הניתנ לש תמיוסמה הקימנידה יבגל ןהשלכ תופסונ תונבות ונל 
.םיירשפאה םינווגמה 

תוחפה לכל וא ,ןיפילחהו תוידדהה ןורקעב סואמ לש שגדה תא ורתסש םירקחמ המכ 

הניתנ לש "תוירטמיס־אל"ה תונוכתל אקווד בל־תמושת שידקהל ולחה ,ותוא ומילשה 

המילהה־יא וא לבקמהו ןתונה ןיב (hierarchic) יגרדמה קוחירה ןוגכ ,תיתד 
 (incommensurability) הניתנ לש רשקהב הרזחהל תויפיצה ןיבל הניתנה ינייפאמ ןיב

השדח בל־תמושת .(Parry, 1986; Caille, 1996; Godeiier, 1996 :המגודל) םילאל 

ןייפאש תוידדהה לש ינוציקה רבשל ,רתויב יתטישהו דקוממה ןפואב ילוא ,התנפוה 

תותדה לכש ,"הרוהט" וא "תינקדצ" ,"םיסרטניא תלוטנ" הניתנ לש היגולואידיאה תא 

ןייצל בושח .(Parry, 1986) תוחפטמ הזה םלועה תא לולשל הייטנה תולעב "תולודגה" 

,תותדה לש ירטוזא יתאוושה רקחמכ תואריהל לולע היהש המב ,הלאכ תויוחתפתהש 

הנעט ,"הניתנה לע דבלמ לכה לע תרבדמ" הסמהש Derrida לש ותנעט םע תוגזמתמ 

רבעמ היוצמכ הניתנה לש ידמ תטלחומ הסיפת לע ,ליעל ונעצה רבכש יפכ ,תתתשומה 

רתוי הבושק הניהש סואמ לש ותשיגל דואמ הרז .דניה ךכיפלו ,ןיפילחו תוידדה לכל 

.(Silber, 2000) הנתמה לש םיחתמה־ןועטו ילסקודרפה יפואל 

םילדבהב אקווד ואלו ,תויכשמהבו ןוימדב דקמתהל סואמ לש ותייטנ ,ךכ וא ךכ 

.תוינרדומ תורבחב הניתנה יבגל תומכסמה ויתורעהב בוש תטלוב ,תויכשמהה־רסוחבו 

תובישחהמ האצותכ ינרדומה רשקהב םיילוש ושענ הניתנ יכילהת יכ ןוצרב הדומ סואמ 

םילעופ םה ,הז םע .קושה תלכלכל תינייפואה תינתלעותה תוגהנתהל תסחוימה הנוילעה 

,תאז האור סואמש יפכ ,ונייח לש םיבר םיטביה .םחוכ תא שדחמ םישכור וליפאו ןיידע 

תוריח ,תויטנסרטניא־רסוחו תויטנסרטניא תברעמה ,הניתנה "תריווא"ב ןיידע םיעוקש 

הרזחב םג לגוד סואמ ,יביטפירקסרפה לא ירואיתה ןמ רבעמב .םיצפחו םדא־ינב ,םיצוליאו 

םלוא .(262 'ע> "תיליצא תונרזפ" לש הקיטתסאלו גנועל ןכו ,תוידדההו תובידנה יגהנמל 

,ונימיב רבכ םישרתשמ ותעדל רשאו ,רוריבב ךמות אוה םהבש םיגהנה ,ישחומ ןפואב 

וא ,תויעוצקמ תודוגא וא םידבוע ידעו תרגסמב יסנניפ ףותיש לש תונוש תוכרעמ םניה 

תושרפה תועצמאב ילאיצוס חוטיבו רשועה לש שדחמ תיזוכיר הקולח לש יהשלכ הרוצ 

.(261 'ע) הנידמה 

תבוטל תומורת לש וא הקדצ יסופד לש םינווגמ םיגוס םג ללהמ אוהש יפ־לע־ףאו 

,תובר תוקיתע תויוברתב םייקתהש גוסהמ הצחמל־מיביוחמו הצחמל־סיירטנולוו ,רוביצה 

בגא ךרדבכ קר .ינרדומה רשקהב ךרע־יווש םיסופד יבגל היצקידניא םוש ןתונ וניא אוה 

שקעתמה ,"ינוסקס־ולגגאה סופדה" הנכמ אוהש המל סחיב חבש תולימ המכ עימשמ אוה 

רשועה ילכלככ וא רשועה "ירבזג"כ םירישעה לש םדיקפת לעו תודחוימה תובוחה לע 

.(262 'ע) 

יכילהתל םינושו םיבר םייוטיבכ הלאה םינושה םיגהנה תא ריכזמ סואמ ,הרקמ לכב 

הקימנידה ןיב ןיחבהל הסנמ וניא םגו ,ללכ םהיניב ןיחבמ וניא אוה .םתוהמב םימוד הניתנ 

םיקסועה ,הסמה לש םימדוקה םיקרפב רקחש תונתמה יפוליח לש הקימנידה ןיבל םהלש 

תיינפה לש המוצעה תלעותה ףאילע .(Silber, 1998) תומודק וא תויאכרא תויוברתב 
,םייטרפ - םיינרדומה םייחה לש םיבר םיטביהב תונתמ תניתנב הדמתהל בלה־תמושת 
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הנבהל תובר םרות וניא הז רשקהב הסמה לש רצקה ןוידה - םיירוביצ וא םייעוצקמ 
9.םיינרדומ הניתנ יסופד לש תידוחיי 

הניתנה רקח לע תיגאיסואמה טבמה־תדוקנ לש תילאיצנטופה המורתהש קפס ןיא 

תמעל אוה הז בלשב טלובה ךרוצה .הקלחב קר הלצונ ,טרפב תינרדומ הניתנ לעו ,ללכב 

,רתוי הלידבמו תירוטסיה ,תירשקה השיג םע סואמ לש תדכלמהו תדחאמה "תילגת"ה תא 

.ויבתכ רתיב ומצע סואמ לש תיסיסבה ותדמע תא רתוי תמלוהה 

ןשוימה חוסינהמ ונתוא קיחרהל היושע ,הב קבדנ םא ,וזכ תירשקהו תירוטסיה השיג 

"L'essai sur le don: :הסמה לש הנשמה־תרתוכו תרתוכה לש ,דיחי ןושלבו ,תצקמב 

 "[...] forme et raison de l'echange, יובירה תא ,שטשטל םוקמב ,טילבהל ונתוא דדועלו

,תוידסומ תוביבס ,םיבצמ לש ןווגמב הניתנ לש תוכלשהו םיגהנ ,םילאידיא לש רישעה 

.תויוברתו םיירוטסיה םירשקה 

רחא ,סואמ ומכ ,שפחל ךישמהל ונילע םאה :וז איה תעכ הלומ םיבצינ ונאש המלידה 

לש ןויערה לע רתוול ונילע המוש ילוא וא ?הנתמה תוהמ לש יסופיט לאידיא ,ינויח ןיערג 

תא םויכ םיקרפמ םיברש יפכ הניתנה ןויער תא "קרפל" ליחתהלו הדיחא הניתנ תיירואית 

םייושעש םיילאוטפסנוק םילכ רחא שפחל ליחתהל איה ,ימעטל ,המישמה ?קושה ןויער 

םייניב־ךרד אוצמל ילוא ךכו ,תיתאוושה תירוטסיה ךרדב היעבה םע דדומתהל ונל רוזעל 

.הלא תווצק ינש ןיב 

ןמז ךשמב הלפרוע הניתנהש ינפמ ילואו ,אשונה לש תיטרואיתה ותובכרומ ללגב ילוא 

- תוינרדומ תורבח לש ןתרוצל רתוי הברה תוינויח וארנש לע־תועפות ידי־לע בר הכ 

־תיתאוושהה היגולויצוסה - ילוכו היטרקומד ,תונמואל ,ןוליח ,הנידמה ,םזילטיפק ןוגכ 

ירבוע בלשב הרתונ ,הסמב קירבמ הכ ןפואב הגיצמ םואמש ,הניתנה לש תירוטסיהה 

,הז הארשה אלמו "יסלק" רוביח לש תירבעל םוגרת לוקשל תפסונ הביס וז .דבלב 

ךות ,יתוברת־ןיב םוגרת לש האלנ־יתלבו ךשמתמ ךילהתב ךרוצה תא הפי הכ ונדמלמה 

ןיבו ,ךכ־לכ תובר תויתודירשו תומזגומ תונחבה לעמ תולעתהל םג ונל עייסמ אוהש 

.הירוטסיהו היגולויצוס ,היגולופורתנא ןיב םיגלפמה תולובגה לעמ םג ,רתיה 

תורוקמ 
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 Roger Owen and Sevket Pamuk A History of Middle East
 Economics in the Twentieth Century

 Harvard University Press. 1999. 310 pages.

םיינללוכ םירפס ןיינממ רתוי ןורחאה רושעב ומסרפתה םא קפס ,יתעידי בטימל 

שי ךכיפל .םינושה םיילכלכה םהיטביה לע ןוכיתה חרזמה יקשמ תא םירקוסה תילגנאב 

יאקירמא רוספורפ דחי ורבח ותביתכבש ,ףסונ רפס לש דקתשא ומוסרפ תא הכרבב םדקל 

.לובנטסיאבש י'ציזגוב תטיסרבינואמ יקרוט רוספורפו דרוורה תטיסרבינואמ 

העטמ ,"םירשעה האמב ןוכיתה חרזמה יקשמ לש הירוטסיה" ,רפסה לש ותרתוכ ,םרב 

:םימעט ינשמ 

דע" הניא איה ךכיפלו 1990 תנשל רבעמ לא תגרוח הניא תויוחתפתהה תריקס .1 

םתוחה גוליפאב ארוקה שפחי אוושלו ,רפסה לש תירוחאה הפיטעב חטבומכ ,"ונימי 

םייטנוולר םייטסיטטס םינותנ ,1996 תנש דע תויוחתפתה רוקסל רומאשו ,רפסה תא 

.וז תפסונ הפוקתל 

םירצמ תא ,היסאב ברע תונידמ תא םיללוכ ,דרפנב דחא לכ רפסב םירקסנה ,םיקשמה .2 

.ןריא תא אל המ־םושמ ךא ,לארשיו היקרוט תא ןכו הקירפאב 

םידומע םיעבראו םייתאמכב סוחדל - רתויב השק המישמ םמצע לע ולטנ םירבחמה 

םיעבשכ לש הפוקת ינפ־לע םיקשמ רשע־העבראמ תוחפ אל לש תילכלכה הירוטסיהה תא 

,אופיא ,המת המ .1990-1946 םינשל םישדקומ <ב קלח) םידומע םיעבראו האמכ .הנש 

םישדקומ דבלב םידומע השיש :רתויב םייתיצמתכ םילגתמ תומיוסמ תונידמ לע םירקסש 

.ינדריה קשמל העבשו ,ירוסה קשמל 

דבלב םיטעמ םיקשמ לש םתחימצ יאוותש םינייצמ םירבחמה רפסל יללכה אובמב 

ןייפאמה םיבלשה תשולש םגד תא ןירשימב םימלוה - םירצמו לארשי ,היקרוט - רוזיאב 

לש םאוציי לדג ןושארה בלשב ,הז םגד יפל .םירשעה האמב יפוריא־אלה םלועה תא 

לש תוינידמ לע תתתשומה רתוי הרוגס תכרעמ תחתפתמ ינשה בלשב ,םיינושאר םירצומ 

לש רתוי הלודג תוחיתפל הרזח תרכינ ישילשה בלשבו ,אוביי ףילחמה ימוקמ שועית 

.ומצע תא הצימ אובייה־ףילחמ שועיתהש הארנ רשאכ תאזו ,קשמה 

רצומ ןכש ,ישילשה בלשל רבכ התוא דיעצה םירצמ לש התחימצ יאוות םא בר קפס 

אוציי ףילחה קוחרה רבעב הנתוכה אוציי תא :הלש אוצייב הפיכב טלוש ונדוע ינושאר 

אל התדימ ,בחרה םלועה יפלכ ירצמה קשמה תוחיתפל רשאבו .םינורחאה םירושעב טפנה 

יתשמ תחא לכב ,תימואלניבה עבטמה ןרק ינותנ יפל .1990־ל 1963 םינשה ןיב התנתשה 

היקרוטבש דועב ,ימלוגה ימוקמה רצותהמ 200/0־כ םירצמב ללוכה אוצייה היה וללה םינשה 

.370/0־ל 210/0־מ - לארשיבו ,23"/0־ל 60/0־מ לדג אוה 

םירבחמה ,1945-1918 םינשב תויוחתפתהה תא רקוסה ,ןושארה קלחל אובמב 

חרזמה יקשמ לע םג ומתוח תא עיבטה םישולשה תונשב ילכלכה רבשמה יכ םינייצמ 

תפוקתבש אלא ,וחנצ םיינושארה םירצומה לש אוצייה יריחמש דבלב וז אל .ןוכיתה 

םירשקהו ,וקמטצה הנממ תועקשהה םרזו הפוריא םע םהלש רחסה ,היינשה םלועה־תמחלמ 

יוביר םע בר ישוקב ודדומתה םיקשמהו הטאוה החימצה ,ןכ םא .ופפורתה המיע 
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.םיעבראה תונש ףוסל 1913 תנש ןיב םירצמ לש הלרוג ,לשמל ,היה הז .ןיסולכואה 

,לארשי־ץרא לשו ,םישולשה תונשב טפנ אצייל הלחהש ,קריע לש ןלרוג רפש ,התמועל 

תונש לש הנושארה תיצחמב הינמרגמ היילעה תא הווילש ברה ןוהה אובייל תודוה 

םירצומ לש תולודגה תושיכרל תודוה ,המחלמה תפוקתב ,רתוי רחואמ בלשבו) םישולשה 

.<'ס 'ש - תירבה־תונב תוחוכ ידי־לע םיתורישו 

לכב תויוחתפתהה תא רקוס אובמה .רפסה לש ינשה קלחה תא םג םידקמ אובמ 

,הייסולכואה לש ריהמה לודיגב דקמתמו ,היינשה םלועה־תמחלמ רחאל רוזיאה יקשמ 

ץרפמה תונידמל םידבוע לש ךוראה חווטל וא תינמזה הריגהב ,ךשמנה רויעה ךילהתב 

ירוביצה רזגמה תובחרתהו קשמב הנידמה תוברעתה םג .יאלקחה רזגמה לש ותוצווכתהבו 

טלוב ןוצר־יא תופוכת התליג ,םינעוט םירבחמה ,תינידמה הגהנהה .בל־תמושתב תוכוז 

רסירת קר ,םרב .הל הנקמ ירוביצה רזגמהש םדאה־חוכבו םיבאשמב התטילש תא םצמצל 

יקשמ לכ לע תופיקעהו תורישיה ויתוכלשה לע ,טפנה אשונל תוסחייתמ הז אובמב תורוש 

םירושעב רוזיאה תוכפהיהו רוזיאב םימה עציה לש םיילרוגה םיאשונה וליאו ,רוזיאה 

.ללכ םירכזומ םניא םילודג םידממב ןוזמ לש וטנךאוביל םינורחאה 

םיביכרמה םיקשמה ןמ דחא לכב דרפנ ןוידל שדקומ ,ותרתוכל םאתהב ,רפסה רקיע 

־תויעבב לופיטה ,ךכיפל .קימעמ תויהל לוכי וניא םוקמה תולבגמ בקעש ןויד ,רוזיאה תא 

השיגה .רסחב הקול ,ולוכ רוזיאה תא ףא םיתיעלו ,רחא וא הז קשמ תונייפאמה דוסיה 

יקרפב םידקמתמה ,Waterburyo Richards לשו Wilson לש וז איה יניעב הפידעה 

רבדהש תמיא לכ רחא וא הז קשמל תיטנוולר תוסחייתה ךות ,רוזיאה לש תויעבב םהירפס 

,םיינבמ םייונישו החימצ :תולובג יצוח םיאשונב אופיא םינד דחי־םג םירפסה ינש .שרדנ 

רחס ,קשמב הלשממה דיקפת ,חותיפו טפנ ,העקשהו ןוכסיח ,הקוסעתהו הייסולכואה לודיג 

1.הלכלכה לע םלסיאה תרות לש היתוכלשהו רוזיאב םימה תויעב ,ירוזיא־ןיבו ימואלניב 

Owen לש םרפסב רסחב דואמ הקול ןהב ןוידהש דוסי־תויעב יתשל תעכ סחייתא 
 Pamuko: טפנו םימ.

תורהנה ימ לש םלוצינ ביבס םיכוסכסלו קבאמל תוסחייתה לכ רפסב ןיא :םימ 

חרזמ־טורדב יקנעה חותיפה לעפמ .ןדריהו לקדיחה ,תרפה ,סולינה :רוזיאב םיימואלניבה 

ןיינמב אלא הכוז וניא ,לקדיחהו תרפה לע םירכס דחאו םירשע ללוכה ,(GAP) הילוטנא 

םיכוז םניא ,קריעב ןהו הירוסב ןה ,ררועמ הז לעפמש תוששחה .היקרוט לע קרפב תורוש 

רכסל תוסחייתהה ,םירצמ לע קרפב .הלא םיקשמל םישדקומה םיקרפב תחא הלמב ולו 

!דבלב תורוש ששב תמכתסמ ,תוילילשהו תויבויחה ויתוכלשה לע ,ןאוסא לש הובגה 

תובקעב ימלוגה טפנה יריחמב ,דחי־םג תילאירהו תילנימונה ,הלולתה היילעה :טפנ 

עדי אל ותמגודש יללכ ךפהמ הללוח ,1979/80 לשו 1973/4 לש ,טפנה ירבשמ ינש 

הז אשונ הכז אל ןכ־יפ־לע־ףא .הינפל הברה ףאו ,רפסב תרקסנה הפוקתה ךלהמב רוזיאה 

רבשמב םיריחמה תיילעל הביסה ,םירבחמה יפ־לע ,לשמל .םייואר חותינבו תוסחייתהב 

יעראה ץוציקהו ברע-לארשי תמחלמ ידי־לע ורצונש םיינמזה םישובישב" הצוענ ןושארה 

התולתש הדבועה ןמ םימלעתמ םירבחמה .(204 'ע> "'םרחה' תובקעב יברעה טפנה אוצייב 

 Wilson, R. (1995). Economic Development in the Middle East. London: Routledge; 1

 Richards, A. and Waterbury, J. (1996). A Political Economy of the Middle East.

 .Westview Press
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697 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

שוקיבהו ,ןוכיתה חרזמה ןמ רתיה ןיב ,טפנ אובייב תירבה־תוצרא לש תרבוגו תכלוהה 

דוע ימלועה קושב ימלוגה טפנה יריחמב תרכינ היילעל ומרג וללכב ברעמב טפנל רבוגה 

תנש ןיב רתויו 60"/0־כב רימאה ימלוג טפנ תיבח לש הריחמ ,ןכאו .המחלמה ץורפ ינפל 

.1973 רבוטקוא תישארל 1970 

םיקויד־יא הגופס ןמיתו הירוס ,םירצמ לש רשקהב טפנל תוסחייתהה ,דועו תאז 
רבודמ ,תמא .non-oil countries^ 235 דומעב תורדגומ הלא תונידמ שולש .תוריתסו 

ךפהנ םגש ,טפנ תקפסהב תויאמצעל תרקסנה הפוקתב וכפהנ ןלוכ לבא ,תונטק תוקיפמב 

הריתסב תדמוע םירבחמה לש ל"נה םתעיבק ,וזמ הרתי .ןהלש ןושארה אוצייה רצומל 

השולשמ רתוי םינומשה תונש תישארב םירצמ הלביק ויפלש ,254 דומעב עיפומה ןותנל 

טפנה תקופתש םינייצמ םירבחמה ,הירוסל רשאב .טפנ אוציי תרומת הנשל רלוד דראילימ 

טפנה תקופתש דועב ,(154 'ע) הלדגו הכלה זאמו ,1968 תנשב רבכ הלחה וז הנידמב 

.(222 'ע> 1989 תנשב לחה הב אוצייהו 1987 תנשב הלחה ןמיתב 

1999 תנשב םסרופש רפסה ,רשפאה לככ םינכדועמ םייטסיטטס םינותנ לש ץבוקכ 

תוחולה בור ,ןכ לע רתי .רפסמב םישישכ ,םייטסיטטס תוחולב רישע ותויה תורמל בזכאמ 

ארוקה תא תצלאמ טסקטב רחא וא הז חולל תוסחייתההש ךכ ,םיחפסנל וקחדנ וללה 

האוושהל םינותנ רחבמ גיצמ חפסנב תוחולה דחא .האירקה ךלהמב חפסנב ורתאלו חורטל 

קשמה לש םינותנה םג .1990 תנשל םיסחייתמ הלא םינותנ לבא ,םינושה םיקשמה ןיב 

שי םירחאה םיקשמה לע םינותנל האוושהב ךא .וז הנשל רבעמ לא םיגרוח םניא יקרוטה 

,ירצמה קשמה ינותנב רתויב תרחואמה הנשה הניה 1986/7 ןכש ,גשיה םושמ וליפא ךכב 

טפנמ תוסנכהל טרפ)יקריעה קשמה לש הרקמב ןה רתויב תרחואמה הנשה הניה 1979־ו 

.(1983 תנשל דע ץוח־עויסל טרפ)ינדריה קשמה לש הזב ןהו (1988 תנשל דע תועיגמה 

ם"ואה לש םהימוסרפב םינימז רתוי םינכדועמ םינותנשכ ,תוחולה תכירעב וז ןיעמ החנזה 

,תוחול ןיא ,ליעל רכזנה ,Wilson לש ורפסב .תנבומ־יתלב הניה ,לשמל ,ימלועה קנבהו 

דע םינותנ סיסב לע םבור ,טסקטה ףוגב םיצבושמ םייניע־ידיאמ םימישרת םישולשכ לבא 

לש רפסב .ןכמ־רחאל םייתנש-הנש קר םסרופש רפסב תאזו ,1993 דעו זאמו 1944 

 1 Owen־Pamuk ויחפסנב אלו רפסב אל ,דחא םישרת ולו ןיא.

םירשעמ רתוי ינפ־לע תערתשמה הפנע תורוקמ תמישר םרפסל ופריצ םירבחמה 

תורוקמ תמישרב העיפומ רוזיאב תונידמ ןיינמכ לש םיימשר םימוסרפ לש המישר .םידומע 

םרדעהב םיטלוב לבא ,לארשי־ץראב טדנמה תלשממ לש םימוסרפ ינש תוברל ,תדרפנ 

.לארשי קנב לש יתנשה ח"ודהו יטסיטטסה ןותנשה ןוגכ לארשי לש םיימשר םימוסרפ 

הירוטסיהה לע עדימ רחא רתה ארוקה ,םיבר םהו ,ליעל ונייוצש םייוקילה ףא־לע 

תוריקסב קפתסמהו ,םינומשה תונשל דעו םלועה־תומחלמ יתש ןיב רוזיאה לש תילכלכה 

,םירצמו היקרוט לע תוריקסה .רפסב ןיינע אוצמל יושע ,םינושה םיקשמה לע תויתיצמת 

הרצקה הריקסה .רתויב תוטרופמה ןניה ,םידומע םישולשכ ינפ־לע תחא לכ תוערתשמה 

ןיינמכ לע הבורב תססבתמ איהו ,ידמל הריבס הניה ,םידומע העשתכ ,ילארשיה קשמה לע 

קנב תוח"וד לש םרדעה טלוב ,הומת חרואב .םיילארשי םינלכלכ לש תילגנאב םימוסרפ 

.םינותנ־ריתעו בחרנ ,ןמיהמ עדימל רוקמכ לארשי 

ןוטיס המלש 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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 Kevin Bales Disposable People - New Slavery
 in the Global Economy

 Berkeley: University of California Press. 1999. 298 pages.

- תישונאה הירוטסיהב קוחרה רבעל הרואכל תכיישש העפות ןחובו ראתמ רפסה 

אל "ילבולג"ה ונמלועמ קלח איה ;תמייקו היח תודבעה יכ הארמ סלייב ,םרב .תודבעה 

רבחמה .םייטסינרדומ־טסופה םילאוטקלטניאהמו קט־יהה תיישעתמ ,טנרטניאהמ תוחפ 

לש גוס לכל סחייתמ וניא גשומה .ירופטמ וניא תודבעה גשומב ושומיש יכ שרופמב ןייצמ 

לש התועמשמ .הטילש יסחי לש ןחבומ סופדל אלא ,םישק םייח יאנתל וא ינוציק לוצינ 

,םיילכלכ םיחוור תקפה ךרוצל רחא םדא לע םדא לש תטלחומ הטילש איה תודבעה 

ךמס־לע ,רבחמה לש ודידל .תישממ תומילא לש הלעפה תועצמאב תגשומ וז הטילששכ 

דבעה תיוושכעה התרוצב םא םג ,תודבע לש העפותל םויכ םידע ונא הלא דוסי־ינייפאמ 

שי יכ ךירעמ רבחמה ,וז הרדגה יפ־לע .תיקוח הניחבמ וילעב לש יטרפה וניינק דימת וניא 

תאז .תודבעב םייחש ־ םידליו םירבג ,םישנ - םישנא ןוילימ העבשו םירשעכ םלועב 

וא יטסילטיפק־ םורטה םלועה לש דירש הניא תודבעה יכ איה רפסב תיזכרמ הנעט ,דועו 

ביכרמ איה אלא ,ישילשה םלועב "תויביטימירפ" תועלבומב הלגתמה ינרדומ"םורטה 

.תילבולגה הלכלכהמ דרפנ־יתלב 

,םייטילופה םיאנתה תאו תיוושכע תודבע לש תונוש תורוצ חתנל שקבמ רפסה 

תויוסחייתה שיש יפ־לע־ףא .המויק תא םידדועמו םירשפאמה םייתרבחהו םיילכלכה 

םלועה" לש םיינוריעה םיזכרמב תודבע לש םירקמל ,תוקימעמ־אלו תויקלח ,תודחא 

םלוע"ב תונוש תורבחב תודבע לש םירקמ־יחותינ השימחב דקמתמ רפסה ,"ןושארה 

םירושק הלא תורבחב תודבעה יסופד ,רבחמה לש ותנעטל יכ שיגדהל בושח ."ישילשה 

דחא לכל .ילבולגה םזילטיפקה תובחרתהמ רתיה ןיב תועבונש תויתרבח תוקימנידל 

תודבע ,דנליאתב ןימה־תיישעתב תודבע :טרופמו ףיקמ קרפ שדקומ םירקמה־יחותינמ 

רוצייב םידבע ,ליזרבב םחפ תקפהב םידבע ,הינטירואמב תיטסילטיפק־מורט "תיסלק" 

רבחמה ,וללה םיקרפב העפותה דועית תרגסמב .ודוהב תואלקחב םידבעו ןטסיקפב םינבל 

םניה הלא םיחוור .םתדובעמ קיפמ םידבעה קיזחמש םיילכלכה םיחוורה תא דומאל הסנמ 

םירואית גיצמ רבחמה ,ןכ־ומכ .תורבח ןתוא לש םיחנומב תוחפל ,םיתיעל םימוצע 
דועיתה .םהילע םילעפומה תומילאה יסופד לשו ,םהיתוחפשמו םידבעה ייח לש םיטרופמ 

םהירופיס תגצה לע םג תתשומ אוה אלא ,תטשפומה המרב קר ראשנ וניא םידבעה ייח לש 

ךמסמל רפסה תא ךפוהש רבד ,םיישיא םינויפאו םש ילעב ,םייפיצפס םידיחי לש םיעזעזמה 

.המצוע־בר 

תודבעה יסופד לש ןווגמה תא םימיגדמ םינושה םירקמה־יחותינ ,רתוי תיטילנא המרב 

םעו תורבח ןתוא לש םייטילופה־טייתרבחה םינבמה םע םהלש רשקה תא ,םימייקה 

םינונגנמה תאו ,תיסלקה תודבעל סחיב יונישהו תויכשמהה יווק תא ,ןהב ולחש םייונישה 

רפסב תניינעמ הנבות ,יתנייצש יפכ .םהילע םיתתשומ לוצינהו הייפכה יסחיש םיילוגסה 

רקיעב תולגתמ הלאכ תוקיז .תילבולגה הלכלכה ןיבל השדחה תודבעה ןיב תוקיזב תעגונ 

רבחמה ,ןושארה הרקמב .ליזרבב םחפה תקפה לשו דנליאתב ןימה־תיישעת לש םירקמב 

ביבס םיווהתמה םיימואלניב הריגה ימרזל תסחייתמ תחאה .תויזכרמ תוקיז יתש ןייצמ 
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תאציימ םג דנליאת :ןימה־תיישעתל הדובע־חוכ קפסל תנמ־לע תורענו םישנ לש דובעשה 

ןתינ .סואלמו המרובמ הלאכ תאביימ םגו ,רופגניסלו ןפיל ,ברעמל תודבעושמ םישנ 

,תימואלניב הריגה לש תוירוזיא־ןיבו תוירוזיא תוכרעמ לש תוחתפתה ןאכ תוארל 
לש םירחא םיגוס ביבס םינורחאה םירושעב ושבגתהש הלא תא תרכינ הדימב תופפוחה 

הלעמ ןימה־תיישעת ביבס הריגהה תוכרעמב םילעופה םינונגנמה רואית .הדובע־תריגה 

ןניב ילוא םימייקש ,ינבמה ןוימדל רבעמ ,םיישממ םירשק תודוא־לע תוניינעמ תולאש 

דנליאתב ןימה־תיישעת ןיב תרחאה הקיזה ."תימיטיגל" הדובע־תריגה לש תוכרעמ ןיבל 

- ינפי רקיעב - רז ןוה תעקשה לש םיסופדב תעגונ תילבולגה תילכלכה תכרעמה ןיבל 

לש םיסופדה ,בוש .תודבעושמ םישנ תקזחה לע םיססובמ םקלחש ,דנליאתב תשוב־יתבב 

םימוחתב וחתפתהש הלא תא םיריכזמ הז םוחתב וחתפתהש ןוה לש תימואלניב העונת 

.תילבולג תילכלכ תוליעפ לש "םיימיטיגל" 

םחפ תקפה לש הרקמב םג דעותמ השדח תודבעו היצזילבולג ןיב רשק לש המוד גוס 

־ינלבק לש תובכרומ תותשרב םינייפואמ וז היישעתב תולעבהו לוהינה יסופד .ליזרבב 

־ךרדב השענ ,םתלעפהו םידבעה תקזחהב ךורכה ,חטשב רוצייה לוהינ .םיכוותמו הנשמ 

לש תרשרשל םירושק הלא ךא ,תילקולה המרב םילעופה םינטק םימזי ידי־לע ללכ 

־ףא .עקרקה ילעב םהש ,םיימואל־בר םקלח ,םילודג םידיגאתל םיתיעל העיגמה םיכוותמ 

תוננוגתמ ןה ,םידבע תקזחהב םרוקמש םיחוורה בריממ תונהנ הלא תורבחש יפ־לע 

תולוכיש - תורחאו תויקוח ־ תוירשפאה תועיגפהמ הנשמה־ינלבקו םיכוותמה תועצמאב 

.םידבע תקסעהמ עובנל 

ןיבל הרבחה יעדממ םירקוחל םידעוימה םיימדקא םימוסרפ ןיבש רפתב דמוע רפסה 

.ויתושלוח םג תועבונ ךכמ ;רפסה לש וכרע עבונ ךכמ .בחרה רוביצל םידעוימה םימוסרפ 

חתופ רפסה ,םידבעה לש םייחה יאנת לש םיטרופמ דועיתו םירואית תועצמאב ,דחא דצמ 

.ללכ־ךרדב וילא ותעד תא ןתונ וניא ברעמב "ליכשמה רוביצה"ש ונמלועמ קלחל רהוצ 
תודבעה תעפותל תועדומ תריצי :ולש תשרופמה הרטמה תא גישמ רפסה ,וז הניחבמ 

חתנל ןויסינכ ,הז םע דחי .ירוביצה םויה־רדסל היגוסה תאלעהל םורתל הלוכיש ,השדחה 

תודבעה יסופד ןיב רשקה תניחב ,המגודל .תודחא הפרות־תודוקנ רפסב שי ,העפותה תא 

תינטשפ הניה תויפיצפסה תורבחה לש םיילכלכהו םייטילופה ,םייתרבחה םינבמה ןיבל 

.יאנותיע חווידב תלבוגו םיתיעל 

הנומט תודבעב תיכרעו תיטילופ הניחבמ ךכ־לכ ןועט גשומב שומישב תונכסה תחא 

היעבה ךכב .חותינ ילככ ותועמשמ תא דבאמ אוהש ךכ ידכ דע ויתולובג תבחרהב 

ראתל הייטנ םיתיעל שי יכ ,קדצבו ,ןייצמו וז הנכסל עדומ רבחמה .רפס לש תיזכרמה 

ינוציק ןפואב תולצונמה תוחפוקמ תויסולכוא לש םיריפחמ הקסעה יאנתו םייח יאנת 

,הז םע .םייתרבח םיסחי לש הז סופדב רבודמ ןיא רשאכ םג ,תודבע לש םיחנומב 

,וב ידמ בחרנ שומיש ינפמ ריהזמו גשומה לש תיסחי תקיודמ הרדגה גיצמ אוהש יפ־לע־ףא 

ןה יכ המודש תועפותל תוסחייתה שי רפסב םינוש םיקלחב .דימת ךכמ ענמנ אל ומצע אוה 

,השעמל .םיילדואיפ םיסחי ןוגכ ,תודבעל רשאמ הטילש לש םירחא םיסופדל רתוי תובורק 

.תופדרנ םילימכ ־ םזילדואיפו תודבע - םיחנומה ינשב םימעפל שמתשמ ומצע רבחמה 

־תעד תא עזעזל יעצמאכ יטילופ ךרע ילוא שי תודבעה תיירוגיטקב הז בחרנ שומישל 

םירשפאמש םינונגנמה תא תיטילנאו תיריפמא ףושחל תלוכיב עגופ אוה ךא ,להקה 

תודבעל סחיב הב ולחש םייונישל םימרוגה תאו ,העפותה לש המויק ךשמה תא םידדועמו 
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הטילש לש םיסופד םתוא לש קימעמ חותינ רפסב רסח ,ךכמ האצותכ ."תיסלק"ה 

רוא ךפושה בושח ךמסמ ונינפלש הדבועהמ ערוג וניא הז לכ ךא .דעתמ אוהש ןויווש־יאו 

.היצזילבולגה ןדיע לש רתויב םילפאה םידדצה דחא לע 

קהנזוד באז 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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תילארשיה היטרקומדב דוסי תויגוס (ךרוע)רוגמלא־ןהכ לאפר 
.םידומע 294 .1999 .םילעופ תירפס 

יתרוקיב םרז ותוא חורה יעדמבו הרבחה יעדמב קזחתמו ךלוה םיעבשה תונש ףוסמ 

.תילארשיה הרבחה לש התוהמ יבגל ילארשיה חישה לש וילאמ־ןבומה לע רערעמה 

תא ראתל ידכ םינווגמו םינוש םיגשומ תילארשיה היטרקומדה ירקוח ורצי ךכמ האצותכ 

,היטרקומדונתא :הב םייח לארשי־תנידמ יחרזאש תיטילופהו תיתרבחה תואיצמה 

םירקחמ םעפ־אל דילומ ונמצע תא ןיבהל הז ןויסינ .המודכו היטרקונתא ,היטרקומדואית 

,תונוש טועימ תוצובק לש יחרזאה ןדמעמ :םינש ךשמב וקתשוהש תויגוס םילעמה םיקתרמ 

הטילשל יוטיבכ יפרגואיגה בחרמה ,לארשיב יתרבחה רדסל סיסבכ םואלו תד ןיב רשקה 

.המודכו ,טועימה תצובק לע תיטננימודה םואלה תצובק לש 

,רוגמלא־ןהכ לאפר ךרעש רפסה תעפוה תא ןיבהל ןתינ ובש רשקהה והזש יל הארנ 

רתוי "תוידסממ" תושיג גיצהל ןויסינ ךות ,תילארשיה היטרקומדב דוסי תויגוס 

:(21 'ע> ךרועה לש ויתולימב וא ,אשונל תוחפ "תוידסממ"ו 

תויזכרמה תויגוסהמ המכ ןוחבל אוה הז רפס ירוחאמ דמועה לנויצרה 

.תחאו םירשעה האמל הסנכיה םע תילארשיה הרבחב רתויב תויתוהמהו 

.(ךרועה רבדו המדקהה ללוכ) םירמאמ רשע־העברא רפסב וצבוק ךכ םשל 

ינפל רצק ןמז ךרע (ל"ז> בומרבא ז"ש ר"דש הריקס אוה (המדקהה)ןושארה רמאמה 

תעב השממתהש יפכ ,היטרקומד־םואל־תד היגוסה תבצינ וז הריקס בלב .ומלועל ךלהש 

רמאמ וניא הז רמאמ .ונימי דע ונוניכ רחשמ ינויצה לעפמה תרגסמב ןכו ברעמב השדחה 

תד ,היטרקומד םירטמרפה ןיבמ ,םויכ - רורבה ורסמב ונורתי םלוא ,קהבומ ימדקא 

לע רבגי םואלו תד ןיב רשקה תרחא ןכש ,תילרבילה היטרקומדל תופידע תתל שי ,םואלו 

.היבופונסקלו תונמואלל ךפהייו היטרקומדה 

רשע־םינש רפסב םיעיפומ ,רוגמלא־ןהכ לש ןיינעמהו ףיקמה ךרועה רבד רחאל 
.םיפסונ םירמאמ 

תא תרקוס ,"ירוטסיה טבמ - תילרבילה היטרקומדה" הרמאמב ,רגרבצלז־זוע 'פ 

ךות םג םא ,םכחו יטנגלא ןפואב תאז השוע איה .תילרבילה היטרקומדה לש הירוטסיהה 

.תילארשיה תואיצמל וז הריקס רבחל המ־תדימב ץלואמ ןויסינ 

ןורקיעה לע רערעמ אוהשכ תינרתח היגוס הלעמ דה 'ד ,"?בור יפ־לע" ,אבה רמאמב 

רשאכ יכ הארמ אוה .בור יפ־לע תועבקנ היטרקומדב תוטלחהה ויפלש וילאמ־ןבומה 

תטיש תא עיצמ אוהו ,טרפה תויוכז םע בשייתמ וניא בורה ןוטלש ,הנבומ בורב רבודמ 

ךרוצה לע רתוי בוט הנוע וז הטיש ,ויניעב .בור יפ־לע הערכהל תיפולח הטישכ הלרגהה 

תא הנבמש הנידמב תינרתח הלאש תאז ,רומאכ .םימיוסמ םירשקהבו תוביסנב ןגוה גוצייב 

ומצע דהש המב הצוענ רמאמה לש ותשלוח םלוא .בורה לש הרוטטקידב בורה ןוטלש 

:ןייצמ 

יוהיזל םירורב םינוירטירק עובקל תיפוסוליפ הירואית לש התלוכיב ןיא 

תויהל היושע ,הלרגה ומכ ,תמיוסמ הערכה תטיש םהבש םירשקהה 

<92 'ע) .תוכובס תויריפמא תולבגמב הכורכ הטישה תלעפה ןכש ,המיאתמ 
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.היגוסה םע תודדומתה רשאמ רתוי ילאוטקלטניא ליגרת הארנ רמאמה ,ךכמ האצותכ 

ןיב רשקה לע ענכשמ רבסה גיצמ ,"לארשיב היטרקורויבו היטרקומד" ורמאמב ,ירד 'ד 

לש המויקמ ינידמה גרדה לש ותעיתר דציכ ונל הארמ אוה .היטרקורויבו היטרקומד 

ןוויכמ .טולשל ותלוכי לעו ותונוילע לע רומשל ןוצרמ עבונ הליעיו תיעוצקמ היטרקורויב 

לש סופדה חצנומ ,היטרקורויבה םע המצועב קלחתהל ןיינע ןיא תיטילופה תכרעמלש 

םילהקל םיירוביצ םיבאשמ בותינבו תוריכב תורשמ שויאב תויטילופ תוטלחה תלבק 

?יתמ דע :איה ,ןבומכ ,הלועש הלאשהו .םיררוע אלל הבר הדימב ,םיפדעומ 

תא ןחוב ,"היטרקומדב תויושר תדרפה לע" ,ןיילק 'ק לש דמולמהו ןיינעמה ורמאמ 

תא חתנמו ,תויושרה תדרפה לש הנירטקודב םינשה ךלהמב וקצונש תונושה תונכותה 

החושק הדרפה השוריפ ןיא ונתפוקתב תויושר תדרפהש ןייצמ אוה .לארשיב בצמה 

תדרפה ,ותסיפת יפ־לע ,הז תמועל .היוצר הניא ףאו תירשפא הניא וזכ הדרפה .תיטמגודו 

לש תילנויצקנופ הדרפה לע רומשל ידכ ,םימלבו םינוזיא לש םיגשומב תינבומ תויושר 

ידכ תנסורמ תיטופיש תוינידמ גיהנהל ןוילעה טפשמה־תיב לע ,ךכמ האצותכ .תויושרה 

איה תטפושה תושרה ובש בצמ ,ירק ,"Government by Judiciary" לש בצמל שולגל אל 

.תורחבנה תויושרה אלו ,תעבוקה 

,"תיטרקומד הרבחב ןוילעה טפשמה תיב לש ודיקפת" עלוקהו רצקה ורמאמב ,קרב 'א 

ןוילעה טפשמה־תיב יטפוש לש תיטופישה תויתריציהש שיגדמ אוה .השיג התוא קזחמ 

:הטישה לש דוסיה־יכרעל יוטיב ןתמ (1> :םימילשמ תונורקע השולש לע תססובמ 

לש יטרקומדהו ידוהיה הייפוא לע הרימש (3);םייחל טפשמ ןיב םירעפ תריגסל הפיאש (2) 

:םכסמ ומצע אוהש יפכו .הנידמה 

אלש םיילפכ לפכ רמשיהל בייח ,םתוכמסמ וגרחי אל םירחא יכ רמושש ימ 

<140 'ע> .ותוכמסמ גורחל 

ענכשמו רורב ןפואב עיבצמ יאדר 'פ לש "תילארשיה היטרקומדב השיאה לוק" רמאמה 

הרמאמב תנחוב יאדר .יטרקומדה הייפואל לארשי לש ידוהיה הייפוא ןיב רבחל ישוקה לע 

דוע לכ" היפלש תענמנ־ יתלבה הנקסמל העיגמו ,תוירדגמ תושדעב הרבחה תודסומ תא 

.(161 'ע> "תיתימא היטרקומדכ התוארל רשפא יא ,הנידמב םישנל ינללוכ ןויווש ןיא 

,רפסה ךרוע ,"הילוח יפלכ הנידמה תוביוחמ :האופרו היטרקומד" ,אבה רמאמב 

תאז השוע אוה .תילרבילה היטרקומדב תויתרבח תויוכז אשונב דקמתמ ,רוגמלאךהכ 'ר 

.הלוחה תוכזו הנידמה תלוכי ,הנידמה תבוח :םייזכרמ תונורקע השולשל תוסחייתה ךות 

קדצומ תילרבילה היטרקומדה לע ןוידב תויתרבח תויוכז לע רמאמ לש ותללכה םצע 

ירוטסיהה רשקה תא גיצמ וניא רוגמלא־ןהכש לבח ןכל .תיטרואית הניחבמ טלחהב 

תויוכז תא גיצמ אוה ךכ לע ףסונ .תיתרבח תוחרזאל תילרבילה היטרקומדה ןיב יטילופהו 

תלוכי ,הבוח" ןיב רבחל חילצמ ךכ ידי־לעו ,יאקירמאה םזילרביל־ואינה חורב הלוחה 

תירבה־תוצרא יתממ ,בגא .הלוחה לש םדאה תויוכז ןובשח־לע תאז השוע אוה ךא :"תוכזו 

?תיתרבח תוחרזא אשונב "םייוגל רוא" תשמשמ 

:רמאמה תרתוכב יוטיב ידיל האב רפסב ירישעה רמאמב הלועש תיזכרמה היגוסה 

לע ןוידל תובר םרתש) הקילמיק 'ו ."תוילרביל תויטרקומדב םייתוברת־םייתדע םיטועימ" 

תא םילעמ רוגמלא־ןהכ 'רו (תויטרקומד־תוילרביל תונידמב תיתוברת־ברה תוחרזאה 

תויוכז תונקהל הלוכי תילרבילה־תיטרקומדה הנידמה המכ דע :ךכ־לכ תיזכרמה הלאשה 
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703 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

,יניעב ?ןהירבח לש טרפה תויוכז תא תוללושש תויתדע־תויתוברת תוצובקל תויתצובק 
:םימעט השולשמ רתויב תיתייעב םתבושת 

לארשיבו הדנקב ,תירבה־תוצראב תויתוברת־ברב ןודל רשפא־יא ,תיטרואית הניחבמ . 1 

תונידמ ץניה תונושארה תונידמה יתש .תאז םישוע םירבחמהש יפכ ,תחא המישנב 

הניא ,הז תמועל ,לארשי .םכסומ יטילופ רטשמ תולעבו ןהיחרזא ללכל תוכיישש 

בתכנ שממ וז הביסמ .ונלוכ לע םכסומה רטשמ ונל ןיאו ,היחרזא לכל תכיישש הנידמ 

הנוש תוילרביל־תויטרקומד תונידמב תויתוברת־ברה תייגוס ,ןכ־לע .הז רפס השעמל 

סיסבש ,(?ילארשי אוה ימ) התוהז יהמ תעדוי הניאש הנידמב תויתוברת־ברה תייגוסמ 

,תחא תיתוברת הצובק ןוחצנשו ,יתד־ונתא וניה הב ימואלה ביטקלוקל תוכייתשהה 

הניה לארשיש גנילרמיק 'ב בתכ ךכ לע .תרחא הצובק ןובשח־לע אב ,הז רשקהב 

.<1998 ,גנילרמיק) תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר לש הנידמ 

םיסחייתמ םה ,לארשיב תויתוברת־ברה תייגוס תא םיחתנמ רוגמלא־ןהכו הקילמיקשכ .2 

עקר לע חצר יבגל .םישנ תלימלו "החפשמה דובכ לוליח עקר לע חצר" לש היגוסל 

תויוכז לע תמייאמ תויתצובק תויוכזל השירדהש איה םתנעט ,החפשמה דובכ לוליח 

רבודמשכ ,הז תמועל .הזה גהנמה תא עונמל ידכ ברעתהל הנידמה לע ןכלו ,טרפה 

רבודמ ןיא םירקמה תיברמבש ןוויכמ"ו ,"לארשיב הגוהנה הלקה הרוצ"ב םישנ תלימב 

תוברעתהה קזנ יכ םיבשוח ונא" :ברעתהל תבייח הנידמה ןיא ,(203 'ע)"יופכ סקטב 

:איה תלאשנה הלאשה <םש)".ברעתנ אל םא תורענל םרגיהל לולעש קזנהמ רתוי בר 

ותועמשמ לכש ,ירזכאו םילא סקטב רבודמשכ "יופכ־אל סקט"ו "הלק הרוצ" שוריפ המ 

לש תטלחומ הלילש ךות ,דיתעב הלעב תויהל רומאש רבגל הדליה ףוג לש דובעש 

?תילרבילה הנשמה לש רובעי־לב ןורקיעכ ופוג לע םדאה תוכז המלענ ןאל ?התוינימ 

ףידע הז ןיא םאה ?לארשיב םזילרבילה לש הדימה־הנק םויכ הניה םישנה תלימ םאה 

ןיא םאה ...?ךוניחב תויונמדזה ןויוושל ,הרובחתל םייואר םישיבכל ,למשחל סחייתהל 

,השיאו שיא ,םיוודבה לכל רשפאל ידכ תויתימא תויטרקומד תורגסמ רוציל ףידע הז 

?םדיתע לע תוטלחהה־תלבק ךילהתב ףתתשהל 

,תויתרוסמה תותיליעה אקווד םניה טועימה תצובק ירבודש םיבשוח םירבחמה המל .3 

םישנה תויוכזו םדאה תויוכז יליעפ םע המ ?טועימה תצובק ךותב תורחא תוצובק אלו 

?קיפסמ םייוודב םניא רבכ םה ?םיוודבה - ונלש הרקמב ,טועימ תצובק התוא ךותב 

םירשעה האמה תארקל לארשיב םיניטסלפה םיחרזאה" לע הפפ 'א ןד אבה רמאמב 

ימואלה םויה־רדס לשו תוהזה לש הקימנידה תא ןייצמ הפפ .(רמאמה תרתוכ יהוז)"תחאו 

הדבועה תא שיגדמ אוה .םויה דעו 1948 תנשמ לארשי־תנידמ יחרזא םיניתשלפה לש 

המרב ןהו טרפה תמרב ןה ,תיניתשלפה תימואלה םתוהז לע תעה לכ ורמש םיניתשלפהש 

ידוהיה בורה ןיב םיסחיל עגונב תונוש תויורשפא תומייק ךכמ האצותכ .תיביטקלוקה 
.לארשיב יניתשלפה טועימל 

לש ינויצה סיסבה טמשיי םא קר םייקתהל לוכי היצאזילארשיה ךילהת 

,תינויצ הנידמ תרתונ דוע לכ ,תמייקה הדיחיה הפולחה .לארשי תנידמ 

סודומה רמשיי ךכו - לארשי תנידמ ךותב "םימומע" םיניטסלפ תויהל איה 

,תתמעתמ תוימואל ץמאל איה תרחא הפולח .ףקתה ךא חונ־אלה ידנוויוו 

<223 'ע> .תידוהיה הנידמה םע יתיזחו יולג קבאמל ליבותש 
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העגהל תמרות הניא תיתרבחו תילכלכ הקוצמל ימואל אצומ ןיב הפיפח שיש הדבועה 

לש רורבהו ףיקמה רואיתה תורמל ,הז םע דחי .קדצב שיגדמ הפפש יפכ ,םכסומ ןורתפל 

לש יתד־ונתאה דמימה (1) :תקפסמ תוסחייתהב וכז אל תויזכרמ תויגוס יתש ,רבחמה 

תיביטקלוקה תוהזה לש הקימנידה לע ולסוא ימכסה לש םתעפשה (2):תיניתשלפה תוהזה 

.םיביתכמ םהש שדחה םויה־רדס לעו לארשיב תיניתשלפה 

תא ןחוב ,"לארשיב לשממ־אבצ יסחיב היצזילמרונו תוידוחיי" ,קסיל 'מ לש ורמאמ 

הנידמל הכפהנ אל לארשיש הנקסמל עיגמ קסיל .לארשיב לשממל אבצה ןיב םיסחיה 

לכ םעש ונל ריכזמ אוה .התוא תנייפאמה (תידוחייה)"ןוחטיבה תד" תורמל תיטסירטילימ 

תומימע" לש המויק אוה תויטרקומדה תורבחה לכל ףתושמה הנכמה ,ןוויגהו ינושה 

םידיקפתה תקולחב תושימג ןכו ,יאבצה רזגמה ןיבל יחרזאה רזגמה ןיב תולובגב "תימניד 

,ירק ,"היצזילמרונ" לש ןדיעל ,ההובג תוריבסב ,ונתוא םדקמ םולשה ןדיע .םירזגמה ןיב 

.רבגיו ךלי תויברעמ תויטרקומדל לארשי ןיב ןוימדה ובש ןדיעל 

אוה .היגוסה לש ,טסילמרופה חותינל םידמצנ ונחנא דוע לכ ענכשמ קסיל לש ורמאמ 

רשאמ רתוי יתנעט תא שיחממ המ .תוברתכ םזירטילימל םיסחייתמשכ תוחפ ענכשמ השענ 

ותבשש םיכנה לומ הרובגב דמעש ,"םלוווכ" לש הלשממה שאר לש המיהדמה הרהצהה 

םיארוקה יל וחלסי ?תויעב םירתופ ןיא תועמד םעשו םיצחלל ענכיי אל אוהש ריהצהו 

דוהא םיאולימב ףולא־בר לש םירבדה חור תא קר אלא ,קיודמ טוטיצ ןאכ יתאבה אלש 

.לארשי תלשממ שאר ,קרב 

ןמיו 'ג ,"היטרקומדה לש השקה הרגתא :'רורטה ןורטאית"' ,ןורחא־ינפלה רמאמב 

הנידמב .םהב הנומטה הנכסבו ,רורטהו תרושקתה יעצמא ןיב ןיפילחה יסחיב קסוע 

תריצי ,ביואה לש היצזילרומד) רורטה תורטמ תא תרשמ יתרושקתה יוסיכה ,תיטרקומד 

.יתרושקתה (rating)גורדמה תא הלעמ "רורטה ןורטאית"ש דועב ,(ילוכו אשונל תועדומ 

הלבגהה" לדומ תא ,םימייקה םילדומה ןיבמ ,עיצמ ןמיו ,הז בצמ םע דדומתהל ידכ 

ךיא :קפסה ,רתיאו תראשנ הלאשה .ימצע ןוסיר לש םכסומ ץומיא ושוריפש ,"תימצעה 

?גורדמה לש רערועמ־יתלבה וחוכ חכונל םייקתהל לוכי הזכ לדומ 

המכ דע ?תיטרקומד המכ דע :תילארשי היטרקומד" ,גיצליוו־ןמייל לש ורמאמ 
תיאכז לארשי הדימ וזיאב :תולאשה־תלאש תלאשנ רמאמב .רפסה תא םתוח ,"?תילרביל 

םע לע תטלוש איה םויכ םגשכ תילרביל היטרקומד ארקיהל (טסקטה ףוגב תאצמנ הלמה) 

גיצליוו־ןמייל ?היחרזא לכ תנידמ הניא הנידמהו ,הנידמל תד ןיב הדרפה הב ןיא ,רחא 

ימואלה־יתדה ביכרמה .תילרביל רשאמ רתוי תיטרקומד הניה לארשיש ותבושתב שיגדמ 

ןעוט אוה ,הז םע דחי .םזילרבילו היטרקומד ןיב הריתסל הבר הדימב םרות לארשיב 

חילצמש קבדה תא הווהמה ימואל־יתד ביכרמ ותוא סמהל הלולע רתוי תילרביל השיגש 

הלאש הלעמ גיצליוו־ןמייל ,תורחא םילימב .ידוהיה בורה לש ודוכיל לע רומשל והשכיא 

,ןועיטל וליפא עיגמ אוה .ווק־סוטטסה לש תרוסמה בטימ יפל הילע הנוע ךא ,הבושח 

התוא ,ירק ,לארשיב תיטילופה היצזילרבילה ויפלש ,"ךופה לע ךופה" תניחבב וניהש 

תא ןכסל הלולע ,חרזאו תיחרזא לכ לש םדאה תויוכז תא ססבל הרומאש היצזילרביל 

(283-279 'ע) !!!היטרקומדה 

םירקוח ידי־לע הבר תויעוצקמב בותכש ,ןווגמ רפס וניח ונינפלש רפסה :םוכיסל 

תובושתה םעפ־אלו תובקונ תולאש תולאשנ םעפ־אל .םוחתב רתויב םידיכבהמ םניהש 
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ךכבו ידמ תיטסילמרופ השיג ץמיא אוהש ךכב הקול הז רפס םלוא .תויפיצה לע תונוע 

םייגולופורתנאהו םיילכלכה ,םייגולויצוסה םירקחמה רובצמ לע קיפסמ ןעשנ וניא אוהש 

,תולעומ ןניא תויוושכעו תובר דוסי־תולאש ,ךכמ האצותכ .החיתפב םהילא יתסחייתהש 

ןוטלשל ןוה ןיב רשקה ,לארשיב היטרקומדה תניחבמ ןיבר חצר לש ותועמשמ :לשמל 

לש (?)יחרזאה םדמעמ ,הלשממה תושארל הרישיה הדיחבהמו זירמיירפהמ האצותכ 

,לארשיב הנידמו תד יסחי לע רבעשל־תוצעומה־תירבמ היילעה תעפשה ,םירזה םידבועה 

לע החוורה־תנידמ קוריפו םיילכלכה םירעפה תבחרה ,היצזילבולגה לש םהיתועפשה 

ןתינ הז לכ חכונל .הנהכו הנהכ דועו תרושקתה יעצמאב לופונומה ,היטרקומדה "תוביצי" 

יאדוובו ,דוסי־תויגוס אל ךא ,תילארשיה היטרקומדב תויגוס טלחהב גיצמ הז רפסש רמול 

.תויוושכע דוסי־תויגוס אל 

תורוקמ 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר - םישדחה םילארשיה" .(1998) ךורב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

יואזיב־לגופ היבלס 

להנמל הללכמה ,לרב־תיב תללכמ 
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המודאה הפיח לש הישרוש ,היטרקורויבו םזילאדיא סירפ הד דוד 
.םידומע 380 .1999 .דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

םירבג :דחי־םג רכומו קוחר םלועמ חוקלכ הארנה רויא עיפומ רפסה תכירכ יבג־לע 

ןיב לדבהה טעמל) הזל הז טעמכ םיהז םישנא ;םהינפ לע השוחנ העבה ,םיירירש ,םיריעצ 

ילעופ ,םהידיב םתדובע ילכ ,ץח שארכ םיכורע (תירולבה ילעבלו לבמטה עבוכל טקסקה 

םילעופ .ןוויכ ותואל טבמ םירשיימ םבור ;םיינוריעה םילעופה לש ץחה שאר ;ןיינב 
1.לעופה לש המצועה־בר ונוגרא .םינגרואמ 

תליהק לש התחימצ רופיס והז .רתוי ןיינעמו בכרומ רפסה ;חוכ לש ןגפמ - רויאה 
ועיגהש םירגהמ לש םרופיס והז .םירשעה תונש לש הפיחב םיידוהיה םילעופה 

לש לאיצנטופ תלעבו יברע בור תלעב ריע ,הפיחב ועקתשהו הגיתשלפ/לארשי־ץראל 

רוזשו בלושמ היהש היצזירטלורפ ךילהתב םילעופל וכפהנש םירגהמ ;תילכלכ החימצ 

הידעצ רופיס והז .השדחה תילארשיה המואה תיינבו תידוהיה הליהקה תיינב לש ךילהתב 

,דתיהו הבר המצוע ןמזה םע הרבצש הצעומ התוא ,הפיחב םילעופה תצעומ לש םינושארה 

והז .טרפב "המודאה הפיח"בו ,ללכב תידוהיה הליהקב תורדתסהה לש התטילש למסל 

הפיח ילעופ לש םתוסנתהמ ,"הטמלמ" הנבנש יפכ הפיח ילעופ תצעומ לש הרופיס 

ןושארה רושעה לש ורופיס והז .וידעימו ןונגגמהמ ־ "הלעמלמ" הנבנש יפכו ,םיידוהיה 

יפ־לע ,ןמז־יקרפ ינשל קלחתמ הז רושע .הפיח ילעופ תצעומו תורדתסהה לש םמויקל 

לש היינש תיצחמו ;שוביגו תונגראתה ,החימצ לש הנושאר תיצחמ :םירפ הד לש וחותינ 

.םירבוג (differentiation)לודיבו םיעיקב ,הלטבא ,רבשמ 

,רפסה ירוביג לש םנקויד טוטרשב ,"םידבוע תיירוטסיה"ל האיכ ,חתופ סירפ הד 

ורבעש היצזירטלורפה ךילהת לש ותליחת תאו םיריעצה םיידוהיה םירגהמה תא ראתמו 

םילעופ ומיקהש ןוגראה תגצהב הנומתה תא םילשמ אוה ינשה קרפב קר .ץראל םעיגה םע 

םיירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסהה תרגסמב ,תימוקמה םילעופה תצעומ ,הלא 

תוחתפתה תאו םידבועה תורוק תא םיבלשמ רפסה יקרפ רתי .ןכל םדוק רצק ןמז המקוהש 

ראתמ ןכמ־רחאלו ,םילעופה תעונת הבציעש "יוצרה לעופה" תא גיצמ סירפ הד .םנוגרא 

לע םג דמוע אוה ךכ ידכ ךות .םנוגרא םזישו םילעופה ומזיש תיביטקלוקה תוליעפה תא 

־תודוקנ תא ,םילעופה לש םתוסנתה תא ןחוב אוה .וז תוליעפ לש היתולבגמו היתולובג 

הליהקב ךכ בקע ורצונש םיקדסה תאו םברקב רצונש ימינפה לודיבה תא ,ועיפוהש רבשה 

לש הינומגהה לש ,חוכה לש ותחימצ תא גיצמ אוה הלא רבשו השלוח ךותמ ךא .ןוגראבו 

לש המצועה־בר בולישה תא ךכמ תוחפ אלו ,תילטוטה תיתורדתסהה םילעופה תליהק 

־הרקמב תאז לכו - תירבעה תוימואלהו םיירבעה םידבועה תורדתסה - םואלו דמעמ 

.יברעה בורה תלעב תברועמה ריעה ,הפיח לש ןחובה 

לש וז תבכרומ תכרעמב םיצוענ ,סירפ הד יפ־לע ,הפיחב םילעופה תליהק לש הישרוש 

,ללגבו ,ךותמ חוכ תיינב לש ךילהת ,דתיה וז הליהק לש התושבגתה .המצועו השלוח יסחי 

םיידוהיה םילעופה לש םתונגראתה .דיחיה לש הדימעה תלוכי־יאו תותיחנה ,השלוחה 

.לק דוביע ךות ,םישולשה תונשמ תורדתסהה לש ,דחכמ חוקל רויאה 1 
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דמעמ ־ תידוהיה הליהקה ךותב דמעמבו םידבוע םיטרפכ דורשל הדיחיה תורשפאה התיה 

השלוח ךא .תיברעה הניתשלפ ,תירוטדנמה הניתשלפב םירשעה תונשב - םילעופ 

הלועפה יכרדב ןומט החלצהה דוס .ןוגראה תחלצה תא םיחיטבמ םניא תותיחנו 

הז .הפיח ילעופ תצעומ לש לכל לעמ ךא ,ללכב תורדתסהה לש תודחוימה תויגטרטסאבו 

לע רבגתהלו חוכ רובצל ךרדכ תילטוט הליהק תריצי :הז רפס לש וניינע תיצמת 

לעופה לש םייחה ימוחת לכ תא הקבחש הליהק ;םויקה יישקו תורחתה ,לפשה ,השלוחה 

איבאו ,ורפסב תאז לכ ראית סירפ הד .תוכייתשהו יוביג ,תישעמ הכימת ול הקינעה ךכבו 
:המגודל דחא טוטיצ 

הנעשנש ,תיתרבח העונת אלא תודסומ לש הרוש קר התיה אל תורדתסהה 

ליפאה ןהיניב הלועפה ףותישש תוגלפמ לע ;םיקצומ םייתרבח תודוסי לע 

םיימונוטואה הייחש םילעופ תליהק לעו :תינוגראהו תיאידיאה ןתונגלפ לע 

תא הפקיש וז הסיפת .הצעומה ידי לע תזכורמו הרודס הרוצב ולהנתה 

הרבח תויהל התפיאש תא ,דיתעל הכרד תאו םילעופה תעונת לש התוהמ 

דרפנ םלוע ;התוא תבבוסה תינוריעה הרבחהמ תלדבנו תיאמצע ,תילאטוט 

םיתוריש - תורדתסהה ירבח ־ ויחרזאל קפיסש ומצע ינפב דמועה 
,"הלשממ"כ הספתנ םילעופה תצעומ ...םייתוברתו םייתרבח ,םיילכלכ 

לע תורדתסהה רבח לש וייח תא הרידסה איהש םושמ הנממ רתי ףאו 

םימוד םיכרצ ויה ,םילעופה הינבלש הרבח הלהינ איהש םושמו ,םתוילוכ 

בוליש הליהקה לש התורצוויה התיה אלמה הנבומב ...םיפתושמ םיסרטניאו 

םויה ייחב הלכו ,םיקבאמ ,תונגראתהמ לחה ,םילעופה דבור לש ויכרצ לש 

,הגרדהב השבגתה העונתה לש ימינפה המלועל תילאטוטה השיגה ...םוי 

םיתיעל הדמע איהש םושמ הילא תודגנתהה המצעתה ךכ הרבג וזש לככו 

תוריחל ,םילעופ לש תוילאודיבידניאו תוינאטנופס תויגטרטסאל הריתסב 

(109 'ע> .ןוגראה ךותב היטרקומדלו תימינפה 

.היתולבגמו החלצה ,היריחמו החלצה 

תושדחה תויפרגוירוטסיהה תוביטקפסרפה לע ףסונ ,הז רפסב סירפ הד לש ותמורת 

ותלוכיבו ,הז רקחמ סיסבבש הרישעהו הפיקמה תינויכראה הדובעב סג איה ,חתפמ אוהש 

אלו ,הליהק ייחו םיטרפ ייח לש םינפ־בר רואית ללכל םיכמסמ יפלא רוזשל המישרמה 

.קמוע־יכילהת לש שיגרו בקונ חותינ הלא םיכמסמ ינומהמ תונבל ותלוכיב ךכמ תוחפ 

תנבהל ןה ,התווהתהב השדחה תידוהיה הרבחה תרכהל ןה המורתו שודיח הווהמ הז רפס 

.תילארשיה הרבחה לש היפרגוירוטסיהל ןהו םילעופה רוביצו הדובעה תעונת 

הקזחה העפשהה תשגרומ ,אסיג דחמ .תויפרגוירוטסיה תורוסמ המכל רושק הז רפס 

.פ.א הלש לודגה הרומה לשו ,labor history^ ,תילגנאה םילעופה תיירוטסיה לש 

The Making of the English Working Class - העפשהה־בר ורפסו ןוספמות 

 (1966 ,E.P. Thompson). תעונת רקח לש הקומעה העפשהה תשגרומ ,אסיג ךדיאמ
ינש לש רורבה םמתוחו ,םיירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסההו תילארשיה הדובעה 

תיטילופהו תיתרבחה תינוירוטסיההו ,אריפש ןתנוי יטילופה גולויצוסה :םיליבומ םירקוח 
.אריפש הטינא 

,םיימוימויה םהיכרוצל ,םילעופה לש םהייח חרואל סירפ הד לש הברה בלה־תמושת 
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תיירוטסיה" תרוסמב םגיה הלא לכ ־ םתוא ונייפאש תוירדילוסלו הדרחל ,הקוצמל 
תונחבנ םילעופה תועונת .הלועפה ינכוס םניה םילעופה וז תרוסמב .תילגנאה "םילעופה 

,ןונגנמה ,ידסומה הנבמה .םילעופה לש םהיכרוצו םתוסנתה ךותמ הנושארבו שארב 

אלו ,דמעמה ינב לש םהיתויווח לש אצוי־לעופכ ךא ,םוקמ שי הלא לכל - תויגולואידיאה 

תילארשיה היפרגוירוטסיהב ודוחיי ךכבו ,הז רפסב םג ךכ .ומצעלשכ דמועה ןיינע דקומכ 

:הפיח ילעופ תצעומ לש ןונגנמל םג שדקומ בחרנ ןויד ,הז םע .הדובעה תעונת לש 

תוקולחמל ,ומקוהש תויצילאוקל ,ולש הלועפה ינפואל ,הז ןונגנמ לש ותושבגתהל 

היפרגוירוטסיהה לש העפשהה תרכינ הלא םידעותמו םיטרופמ םיקרפב .םיקבאמלו 

וז תידסומ היפרגוירוטסיה לע ףיסומ סירפ הד .הדובעה תעונת לש תידסומה תיטילופה 

ןיטולחל עלבנ הז ימוקמ שגדה .םוקמו םוקמ לכ לש דוחייה תא ,ימוקמה הרקמה רקח תא 

,זכרמב ־ תויגולואידיאבו תוגהנהב ,תותיליעב תדקמתמה תילארשיה היפרגוירוטסיהב 

.ול הצוחמש תומוקמב אלו 

םיטלוב םירסח המכ אלממ ,היטרקורויבו םזילאדיא ,סירפ הד לש ורפס 
.תימוקמ הירוטסיהו םידבוע תיירוטסיה ,תיתרבח הירוטסיה :תילארשיה היפרגוירוטסיהב 

םייעוצקמו םייעוצקמ־יתלב םילעופ ,הרושה ןמ םישנאה סירפ הד לש היפרגוירוטסיהב 

התייאר ךות תידסומ החימצ תנחובה היפרגוירוטסיה יהוז .הלועפה ינכוס םניה ,דחאכ 

תא תספותש היפרגוירוטסיה יהוז .תוקוצמו תושלוח ,םיכרצ לע הבוגתכ התייאר ,הטמלמ 

ובש ךילהת לש רצותכ ,הפיח ילעופ תצעומ תא הז הרקמב ,ידסומה־ינונגנמה הנבמה 

,הליהקה תא םישבגמש תודסומ :היתודסומ תאו םתליהק תא םירצוי םילעופ־סירגהמ 

הליהק ;םהילא םתוא םירשוק ךכ ידכ ךותשו ,םילעופה לש םיימויקה םהיכרוצל םינענש 

רצויה יתעונת ןונגנמ ;הקומע תוירדילוס ךכ ידכ ךות תרצויו ,השלוח ךותמ תרצונה 

יהוז .תולת ריבגמ - ךכ ידכ ךותו - הז םע דחיו ,הווקת ערוז ,םויק רשפאמ ,עויס יסופד 

ייח תא הריאמו ,יגולואידיאלו ידסומל ,יטילופל רבעמ לא תכלוהש תיתרבח הירוטסיה 

יריחמו םידבועה רכש תא ,םוימויה תוקוצמ תא ,הדובעה קושב תואיצמה תא :םוימויה 

תא ,תונוש םידבוע תוצובק ןיב תורחתה תא ,הדובע רחא םישופיחהו הלטבאה תא ,ןוזמה 

הירוטסיה יהוז .וחוכ תא תונבל ןונגנמל תרשפאמה תוירדילוסה תאו ,שואייהו הווקתה 

לש הדובעה םלוע לא :הדובעה קוש לא יגולואידיאה־יטילופהמ תרבועש תיתרבח 

תוירדילוסה לא ,םיקבאמהו םיגוליפה ,הלטבאה ,תורחתה לא ,םירגהמה־מילעופה 

:הדובעה קושל רבעמ לא ףא תדעוצ וז תיתרבח הירוטסיה .היתולובגו תודחאה ...היעיקבו 

תליהק לא ;ותחפשמלו ול רשפאמ לעופה לש ורכשש םייחה תמר לא ,םוימויה ייח לא 

הרזעה ,םילעופה יחבטמ לא ,רסוחהו הלטבאה תקוצמ ךותמ תרצונה תילטוטה םידבועה 

,תואצרהה ,תופיסאה - השדחה הליהקה לש יתוברתה יווהה לאו ,יאופרה לופיטה ,רוידב 

הנובה תילטוט הליהק ;האירקה ינודעומו תירבעה ירועיש ,ןורטאיתהו טרופסה ,תונותיעה 

םינכתה תא ,יוצרה לעופה לש ותומד תא םג אלא ,רכשה יאנתו הדובעה םוקמ תא קר אל 

.יאנפה תועש לשו הדובעה תועש לש אתווצה תא ,ומלוע לש םייתוברתה 

בורה תלעב תברועמה ריעה - הפיחב םייברעה םילעופל םג ורפסב סחייתמ סירפ הד 

תוצראהמו הניתשלפ יבחרמ םיירפכ םיחלפ לש םתריגהל דקומ התוויהש ריעה ,יברעה 

,ותעונתו ידוהיה לעופה רקחמ קלחכ ,םייברעה םילעופב הז בחרנ קוסיעב םג .תוכומסה 

רושעל בורק ינפל לחה הז שודיח יכ םא ,תילארשיה היפרגוירוטסיהל הבושח המורת שי 

ןיבהל רשפא־יא יכ םויכ םינעוט םיבר םירקוח .ולש לאכימו ריפש ןושרג לש םהיתודובעב 
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תא ןוחבל ילבמ ,תורדתסהה תא םג ןכ־לעו ,םיידוהיה םילעופה לש םתונגראתה תא 

,הפיח לש תימוקמ הירוטסיה .םייברעה םילעופה לש םהיתועפשהו םהינייפאמ ,םתואצמיה 

םירבדה תא ךכ לע בתוכ סירפ הדו ,וז הנעט חותיפל דחוימב המיאתמ ,ןחוב־הדקמכ 
:םיאבה 

לעופה דצמ תורחתה םיברע ויה הפיחב םילעופה בורש רחאמש המוד 

הב ושמתשה םהיגיהנמש ףא ,הפירח היעבכ םדי לע הספתנ אל ידוהיה 

תורחתה רשוכ תאז תמועל םידוהיה רובע .תינויצ־יטנא הססתהל יעצמאכ 

.טלקיהל םתייעב דקומב ויה תירבע הדובעל קבאמה תלוכיו יברעה לעופב 

תצעומ לש ידסומה הבוציע ינפוא תא ןיבהל ןתינ אל ןלהל הארנש יפכ 

לעופה לש ויתונורתי תא "לרטנל" תונויסנל םרושיק אלל םילעופה 
(61 'ע> .יברעה 

וליעפהש ץחלב ןד אוה .ורפסב תומוקמ המכו המכב הלא םיסחי תניחבל רזוח סירפ הד 

ודבעש םייברעה םילעופה תא םג ןגראל םילעופה תצעומ ישנא לע הרושה ןמ םילעופ 

איה תימואלה היצגרגסה רבד לש ופוסבו ,םיבר ויה אל הלא םירקמ םלוא .םדיצל 

םילעופה ןיבו ,םייברעל םיידוהיה םילעופה ןיב הלועפ־ ףותיש לש םירקמ ויה .העירכהש 

ויה הלא הרזעו ףותיש לבא ,הרזע השגוה םהבש םירקמ ויה :םילעופה תצעומל םייברעה 

םע דחוימבו ,רושעה ףוס תארקלו .תעטוקמ ךא ,די־תטשוה - ילמס יפוא ילעב םבורב 

.היצטפואוקו םזילנרטפב הלא םירקמ ונייפאתה ,ישוח אבא לש וחוכ תיילע 

,תילטוטה םילעופה תליהקב תוירדילוסה לש התיינב תא שיגדמ סירפ הד לש ורפס 

דצל .הילושבו הליהק התואב םילעופה ןיב םיחתמבו םידוגינב ךכמ תוחפ אל קסוע אוה ךא 

ןיב םיחתמה תא הבחרהב ראתמ סירפ הד ,םייברעל םיידוהיה םילעופה ןיב תורחתה 

,םינגרואמ־יתלבהו םינגרואמה םיידוהיה םילעופה ןיב :םמצע ןיבל םיידוהיה םילעופה 

םיימוקמ ןיב ,םידדוב םילעופ ןיבל םילעופ תוצובק ןיב ,םייעוצקמ־יתלבהו םייעוצקמה 

התובכרומ אולמ תא ןחוב םירפ הד .םירבגל םישנ ןיב םג ףיסואו ,ץוחבמ הדובע ישפחמל 

וז םיחתמ־תייוור תונוש לש התומצעתה לע עיבצמ ףאו ,תימינפה תידוהיה תונושה לש 

.םילעופה תעונת לש התושבגתהב יביטמרופה רושעה - םירשעה תונש ףוס תארקל 

חישל הבושח המורת הווהמ םיידוהיה םילעופה ברקב אקווד תובכרומל וז השיגר תועדומ 

- ללככ - םיידוהיה םילעופה ןיב דוגינב טעמכ ולוכ דקוממה ,שדחה יפרגוירוטסיהה 

.םייברעה םילעופה ןיבל 

ביבא־לת תטיסרבינואב ןויד ךרענ היטרקורויבו םזילאדיא רפסה תעפוה םע 

תטיסרבינואמ םר ירוא ר"דו היני'גדיו תטיסרבינואמ וניפנוק ןולא 'פורפ תופתתשהב 

2.הז ןוידב םהירבדמ קלח ןלהל איבא .ןוירוגךב 

רשע לש תויפרגוירוטסיהה תויוחתפתהה רואל סירפ הד לש ותביתכ תא ןחב םר ירוא 

"םייתרוקיבה םיגולויצוסה" לש םתעפוה ןהיניבו ,תונורחאה םינשה םירשע דע 

",(םירחאו ךילרא ,ריפש ,גנילרמיק) םייתרוקיבה םיגולויצוסה" ."םישדחה םינוירוטסיהה"ו 

לעו וז המישר ךרוצל םהירבד תא ךורעל םתונוכנ לע םר ירואלו וניפנוק ןולאל תודוהל ינוצרב 2 

.המישרה לש יפוסה השוביגב םתרזע 
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ירוטזינולוק לעפמכ הדובעה תעונת השארבש תינויצה תובשייתהה תא וגיצה" ,םר ןעוט 

לש הביטקפסרפה תא ףידעהש הרבחה יעדמב יזכרמה םרזל דוגינב ,לושינו שוביכ לש 

תינרדומ תידוהי הרבחו תלשחנ תיברע הרבח לש ,וז דצל וז ,'תילאוד תוחתפתה' 

,לארשיב ךכ־רחאו ,בושייב יכ ועבק ףא םידחא םיגולויצוס .(קסילו ץיבורוה ,טדטשנזייא) 

יכ ןעוט םר ".<רזעילא־ןב ,גנילרמיק) הדובעה תעונת לש תיטסירטילימ תוברת הרצונ 

ורפס לש הבילחש קפס ןיא ,דחא דצמ .רתויב תבכרומ הדמע הז ןיינעב חתפמ סירפ הד" 

הליהקב ןוידל ונתוא ריזחמ אוהש קפס ןיא ;תיטסילאיצוסה תידמעמה הליהקה ןכא איה 

ימואלה טמירפה תונכל ןתינש המ תא יעמשמ־דח ןפואב החוד אוה הז ןיינעבו ,וז 

לעופה ןיב םיחתפתמה םיידוגינה םיסחיה תוהמב הרכה וב שי ,הז םע .ילאינולוקהו 

אוה םירבדה רדס ;םישבול הלא םידוגינש ימואלה ןויבצבו יברעה לעופהו ידוהיה ינוריעה 

סירפ הד לצא ,םייתרוקיבה םיגולויצוסה ןמ לידבהל ךא .םואלה לא דמעמה ןמ הבר הדימב 

ןבומב תוחנ וניהש ילעופ רזגמ לש ,תילמרונ רמול טעמכ רשפא ,הפוצמ תוגהנתהב רבודמ 

".ותודרשיהל תינויח תימואלה היגטרטסאהשו ,םיוסמ 

- תפסונ תיפרגוירוטסיה תקולחמ רואל סירפ הד לש ותדובעל סחייתמו ךישממ םר 

וא יטסילאיצוס םזילאידיאב רבודמ םאה" :הדובעה תעונת לש םזיביטקלוקה ביט 

לש תיטסילאידיא הנומת ונינפל הגיצה הגשיה היפרגוירוטסיהה ?תיטרקורויב היכרגילואב 

תאו דיתעה ןוזח םע הווהה יכרוצ תא בלשמה 'יביטקורטסנוק םזילאיצוס' לשו תויצולח 

תעונת תא הנורחאל ןייפא להנרטש באז ,ךכל דוגינב .תוימואל תומישמ םע דמעמה יכרוצ 

רישכמ אלא .רתיה אל הלש ןויוושה תייגולואידיא יכ עבקו ,'תינגרוא תוימואל'כ הדובעה 

ולעה הרבחה יעדממ םירקוח לש הרוש .שומימ תנווכ לכ וירוחאמ ,רתיה אלש ,ימואל סויגל 

םייפוא יבגלו הדובעה תעונת ינוגרא לש תינחוכה תויביטלופינמה יבגל תומוד תונעט 

".הגיהנה וזש היטרקומדהו ןויוושה לש רתויב לבגומה 

רפסה תרתוכב םא ...רתויב תבכרומ הדמע חתפמ סירפ הד" ,םר ןעוט ",ןאכ םג הנהו" 

ורפס לש אפיסב ,'היטרקורויבו םזילאדיא' לע רבדמ אוהשכ הלאשה תא רזחשמ סירפ הד 

הדמעה בוש הנה .'םייטסילאדיא תיטרקורויב' לש ינורומיסקואה יוטיבב שמתשמ אוה 

תוברתב הבחרהב קסוע סירפ הד .תמייקה היפרגוירוטסיהב תוימוטוכידה תא תבלשמה 

תלטהב םג קסוע אוה הדימ התואב ךא ,םילעופה תליהק לש ינחורה םלועבו תילמסה 

.הליהקה הרצייש ,תומילאה רמול אלש ,חוכה ינוגראבו ,תינוגרא תורמו תיתליהק תוכמס 

סירפ הד לצא םיעיפומ תופתתשההו הטילשה ,םיגיהנמהו הרושה־ישגא ,ןוגראהו תוברתה 

".םיבולש םילככ 

הביתכ הניה ותביתכ יכ ןעוט םר ,סירפ הד לש יפרגוירוטסיהה ודוחיי תא ומכסב 

םיבר םיחוליק לש םתודכלתה םרז אוה ול תייצל תואינ אוהש דיחיה םרזה" .םרזה דגנכ 

ושתכתה וינפל םיבושח םירקוח .הפיחב םישולשהו םירשעה תונשב םידבועה תליהק ללכל 

היכרגילוא לש הירוטסיה ,דניה הדובעה תעונת לש הירוטסיהה םא הלאשה ביבס 

הדגנהה תא לבקל ברסמ סירפ הד ;םייטסילאדיא םיצולח לש הירוטסיה וא תיטרקורויב 

סירפ הד ,ןוספמות ומכ .'םייטסילאידיא םיטרקורויב' גשומה תא היתחת וגל עיצמו תאזה 

תא ףאו ,ילאידיאהו ילאירטמה ןיב הימוטוכידה תא :תורחא תולבוקמ תוימוטוכיד םג החוד 

תושממה קר תמייק ,ןוספמות יניעב ומכ ,ויניעב .תוידמעמו תוימואל ןיב הימוטוכידה 

ןוספמות לש םתביתכב .ורקחמ לש טקייבוסל הירוטסיהה הנמיזש תימעפ־דחהו תמיוסמה 

הירוטסיהה ,יללכל תויהל ברסמ םיוסמה ,טקייבואל תויהל ברסמ טקייבוסה ,םירפ הד לשו 
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'דמעמ'הו 'םואל'ה ,'םזילאדיא'הו 'היטרקורויבה' סירפ הד לצא .הירואיתל תויהל תברסמ 

,אברדא ;ןתוא ואלמיש םילעופל תופצמה ,שארמ תונכומ ,תוקיר תוירוגיטקב םימייק םניא 

,תידמעמה תוימואלה תאו תיטסילאידיאה היטרקורויבה תא םיבצעמש םה םילעופה 

ףא ,תוידדצ־דח תויצקודד דגנכ ...הירוטסיהב תחא םעפ קר ,םינוכנה ןונימבו תובוכרתב 

לש ,טלחהב תימעפ־דחה ךא ,תילטוטה תוידדצ־ברה תא עיצמ סירפ הד ,תוללכומ םא 

,תאז־לכב תלבקתמ וז תוידדצ־בר ךותמ ךא ".םילעופה תצעומ הזכרמבש םילעופה תליהק 

הירוטסיהה לש דגנה־ביטרנ תא לבקמ וניא סירפ הד" :תיעמשמ־דח הדמע ,םר תנעטל 

תיטסיביטקלוק ,תידמעמ העונתכ התוהז תא הדובעה תעונתמ ללושה ,השדחה 

תעונת התיה הדובעה תעונת :קפסל םוקמ ריתומ וניא םירפ הד לש ורקחמ .תיטסילאיצוסו 

,תיטסילאיצוס םילעופ תליהק הפיחב ,דתיה םישולשהו םירשעה תונשב .םיירבעה םידבועה 

".הנמזל רבעמ םג ילואו ,הנמזב תרחא םילעופ תליהק לכ תמועל הריווחמ הניאש 

ןיב רוזישהו בולישה תא סירפ הד דוד לש ורפסב אוה םג ארוק וניפנוק ןולא 'פורפ 

התעונתו המוא לש ןתיינבה ןיבל םילעופ רוביצ לש תידמעמ הינבה ןיב ,םואלל דמעמ 

רשפאמה אוה ,תילקולה המזירפה ,ימוקמה דוקימה אקווד ,וניפנוק תעדל םלוא .תימואלה 

תונויצה רקחל תונבות ,רתוי תובחר תויטרואית תונבות סירפ הד לש ורפסמ קיפהל 

תעונת יכ ריהבמ הפיחב םילעופה תליהק לש החותינ ,וניפנוק ירבדל .ללכב תוימואלהו 

תידוהיה תימואלה העונתה ןיב ימואל לודיב - םימילשמ םיריצ ינשב הענ םילעופה 

ךדיאמ ,ידוהיה לעופה לש תילמסו תילטוט הליהק לש השוביגו ,אסיג דחמ ,תיניתשלפל 

םואל תיינבו דמעמ תיינב - ללכב תונויצה לש התוהממ םניח הלא םיריצ ינש .אסיג 

,תונויצה לש הסיסב וניה דמעמו םואל ןיב הז רוזיש" :וניפנוק ירבדכו .הזב הז םירוזשה 

וניפנוק ".תוימואלה לש יללכה ירוטסיהה רקחמב דחוימ ןיינע תונויצל הנקמש אוהו 

תוימואל תועונת ןיבל תונויצה ןיב ,דמעמו םואל ןיב םיבכרומה םירשקה תא גיצמו ךישממ 

,בטיה עודיכ ,תונגרובה .ומצעלשכ השדח העפות וניא המואו דמעמ ןיב רשקה" :תורחא 

־עשתה האמה לש הפוריאב תוימואלה לש יתוברתהו יטילופה ,יתרבחה אשונה התיה 

דוד לש ותמורת .םילעופה דמעמ םע המוד רשק רצונ אל תיפוריאה תואיצמב םלוא .הרשע 

.תונויצה לש הרקמב המוא ןיינב ןיבל םילעופ דמעמ ןיב רוזישה תא ונחובב איה סירפ הד 

לש ותעונת ידי־לע הרצונש העונתכ תידוהיה תימואלה העונתה תא תבצעמ וז הגיזמ 

תוחתפתההמ הנוש הז בוליש .םואלו דמעמ תינמז־וב ורצי הפיח ילעופ .םילעופה דמעמ 

תורחא תוימואל תועונתל המוד תונויצה הז ןבומב ךא ,ימואלה ןויערה לש תיפוריאה 

לש היגולואידיא ללכל ןהב וגזמנ תוימואלו םזילאיצוס לש תונויערש ,חתפתמה םלועב 

תאו רצאנ לש יברעה םזילאיצוסה תא הז רשקהב ריכזהל ןתינ .יתרבח קדצו ימואל רורחש 

".ורהנ לש ודוה 

המכ ותרזעב ןחובו ,סירפ הד לש ורפסב גצומש הרקמל רבעמ לא ךלוה וניפגוק 

קפס אלל .דניה תונויצה ,וניפנוק ןעוט ,העונתכ .תונויצה תא םינייפאמה םיסקודרפהמ 

תונויערמ העפשוהו םייפוריא םידוהי ידי־לע המקוה איה ,הפוריאב הרוקמ :תיפוריא הריצי 

אב רבדהו ,התוהמב תיפוריא העונת איה .(םזילרביל ,םזילאיצוס ,הלכשה ןוגכ) םייפוריא 

ןויער םהיניב ,םייזכרמה היתונויערבו הלש ןוגראה יסופדב ,הרציש הפשב יוטיב ידיל 

ךכב תדחייתמ תונויצה .ורפסב םישרמ הכ ןפואב ראתמ סירפ הדש תילטוטה הליהקה 

,תרחא תשביב ,הפוריאל ץוחמ השממתה איה ,תיפוריא תימואל העונת התויה תורמלש 

שי" ,וניפנוק ןעוט ",תונויצה תא ןיבהל ידכ" .תורחא הקיטילופו תוברת תרגסמב 
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ץוחמ השומימב היה המויק ןויגהש תיפוריא תימואל העונת ,ירק ,וז תוינש ןובשחב איבהל 

תודוה ,וניפנוק תכרעהל ,תרשפאתמ תונויצה רקחל וז המורת ".הניתשלפב ,הפוריאל 

הריתסכ הליחת הארנש המ" .םירפ הד לש ותדובעב תימוקמה הייארה־תיווזל 

המרב תיטילופ ליעיכ ףאו ריבסכ ררבתמ ־ םואלו דמעמ ןיב רשקה - תיטרואית 

הניה תונויצה .םישנאה לש םוימויה ייחלו םתוסנתהל םיברקתמ ונחנאשכ ,תימוקמה 

הרוקמב ;תוימואלה לש תוליגרה תוסיפתל המיאתמ הניא איהש ךכב אקווד ןיינע־תבר 

ךא ,םיפוריאהמ םידוהיה תא ררחשל הרטמל הל המשש תימואל העונת תונויצה .רתיה 

".יפוריא םזילאינולוקכ התוא םקימ י"א־הניתשלפב השומימ 

הב בלתשמ הז רפסש ,הדובעה תעונת לש היפרגוירוטסיהה תלאשל רוזחא ,םויסל 

תא הלעמ םר .רמול דוע םדקומ ?וז היפרגוירוטסיה לש הדיתע המ .הילא סחיב שדחמו 
הזיתה תא רתוי תללכושמ הגיזמב תבלשמה" השדח הזיתניס רצוי סירפ הד יכ תורשפאה 

םיקדסה תא חייטל הניא התרטמש תיפרגוירוטסיה הזיתניס ;תומדוקה הזיתיטנאהו 

תוריקב םירבשה תא ץתנל ךישמהל הניא ףאו ,תילארשיה הדובעה תעונת לש היתוריקב 

,םר ירבדכ ,וז הזיתניס לש התרטמ םאה ."תילארשיה הדובעה תעונת לש לופיל םיטמה 

יכ ןועטל התנווכ ילוא וא ?"הלא תוריק ונבנ םהמש םירמוחה תא ןוחבל טושפ" 

לע םג אלא ,תוריקה ונבנ םהמש םירמוחה לע קר אל ונתוא תדמלמ "הטמלמ תולכתסה" 

,הדובעה תעונת לש היפרגוירוטסיהב קרפ ראשית וז הביתכ םאה ?םתיינב ךילהת 

לש היפרגוירוטסיהב ךבדנ הווהת איה אמש וא ,הזיתניס וישכעו הזיתיטנא-הזית תניחבב 

,הליהק ייח לש ,םוימוי ייח לש היפרגוירוטסיה - י"א־הניתשלפ לשו ידוהיה בושייה 

תוינימה ,תוברתה ,טרפה ייח ,החפשמה ייח םע הדובעה ייח תא תבלשמש היפרגוירוטסיה 

,םיביכרמ ןיידעו ,וביכרהש תונווגמהו תוברה תוליהקבו םירזגמב ,הנהכו הנהכ דועו 

?הז ןועט ץרא־לבח 

ןייטשנרב הרובד 
הפיח תטיסרבינוא 
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 Hagar Salamon The Hyena People: Ethiopian Jews
 in Christian Ethiopia

 Berkeley: University of California Press. 1999. 157 pages.

ידומילל הבושח המורת הווהמ ,The Hyena People ,ןומולס רגה לש שדחה הרפס 

,םירחאו (Kaplan, 1992)ןלפק ועבקש המגמל םאתהב ."לארשי אתיב" וא היפויתא תודהי 

."יפויתאה הרשקה" ךותמ קר ןיבהל ןתינ לארשי אתיב תוברת תאש השיגדמ ןומולס םג 

לע תרפסמה ,הפ־לעבש הירוטסיהב תיסחי שדח םוחת הז רפסב הפממ איה ,ךכ לע ףסונ 

הרקחמ .תירצונה היפויתאב הינכש ןיבל לארשי אתיב תליהק ןיב םיימוימויה םיסחיה 

תניינעתמה תיסופיט תיגולופורתנא השיגב ול ומדקש םיירוטסיהה םירקחמה בורמ לדבנ 

בותכ רפסה .םירקחנה יניעב תיביטקייבוסה םתועמשמבו םייתרבחה תולובגה ייונישב 

.םיילארשי םיטנדוטסל םג םיאתי אוהו ,ןוגר'זמ הייקנו הלולצ תילגנאב 

(transformation) "הרומת"ב הריחבה איה ןומולס לש התשיגב הלודגה הלעמה 

לכב רוזש הרומתה ביטומ .לארשי אתיב לש םהייחב תועמשמ תרגסמ קינעמה ,לע־אשונכ 

םידמל ונא ,ךכ .ףסונ הרקמ לכ םע ןיינעו תונימא רבוצו ,רפסב םיראותמה םירקמה 
המשאהה היה היפויתאב לארשי אתיב ייח תא ובציעש םימרוגה דחאש <40-35 'ע> 

םיברואה (buda ;אדוב> םדא־יעובצל םיכפהנ לארשי אתיבש ונעט םירצונה :ףוג־תרומתב 

(malicious transformation)"ערהל הרומת" לש וז הקירוטר .םימימת םיירצונ תונברוקל 

םירכיא םתוא .לארשי אתיב דגנ התנפוהש תומילאה תקדצהל םימיוסמ םירקמב השמיש 

הרומתה תוחוכמ וארייתה םג תכתמ־ישרחכ לארשי אתיב לש םתונמוימל וקקזנש םיירצונ 

תיתרבחהו תילכלכה םתקוצמ תא ורימחה קר הלאכ תועפות .עוצקמל ורשקנש םירימטה 

.קוחר־אלה רבעב הדעה ינב לש 

חוכב קסעתהש היפויתאב דיחיה םרוגה ויה אל םירצונהש ןייצל בושח הז םע דחי 

תלאש תא תויתטישב תנחובש הנושארה תרקוחה הניה ןומולס .ויתונכסבו הרומתה 

partial) תיקלחה הרומתה חיש תא תדעתמו ,לארשי אתיב ברקב תודבעה 
 transformation) אתיב םג ,םיירצונה םהינכש ומכ .(82-73 'ע> םהידבע לע ופכ םהש

- ורחס םהבש (barya) היראבה וא (shankilla) הליקנשה - הלפשה יבשותש ונעט לארשי 

,לארשי אתיב ידי־לע הלא םידבע ושכרנ רשאכ .תיעזגו תיתוברת הניחבמ םיתוחנ םניה 

הריבסמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .יקלח רויג ורבע ףאו החפשמה ייחב יקלח ןפואב ובלוש םה 

אתיב ןיב םיגוויז םנמוא ויה .יתדהו יתרבחה םדמעמ ינבל קר ךדתשהל ורתוה םה ,ןומולס 

ודלונש םידליה לש תיתרבחה םתועמטיהל סחיה לבא ,"םיידוהי היראב" ןיבל לארשי 

יפ־לע ךא ,םויכ םג הליהקב ילאוטקילפנוק וניה הז אשונ .ילילש היה הלא םיגוויזמ 

רוד ןהל סחייש תובישח התוא הלא תונחבהל םחיימ וניא ץראב יחה ריעצה רודה ,ינויסנ 

הז הרקמו ,ימוקמ ןתמו־אשמל דימת תודמוע תיתרבחה הרומתה לש היתוכלשה .םירוהה 

.ללכה ןמ אצוי וניא 

םירקמב בטיה תאז השוע ןכא ןומולסו ,ינבמ חותינ רשפאמ ןומולס לש םלגה־רמוח 

ובש רדוסמ־אלהו הנתשמה יתרבחה רשקההמ יתוברתה טסקטה תא דירפהל רשפא םהבש 

םש ,לארשי אתיב ימגתפ לע ןיוצמ קרפב םימוד םירבד תרמוא המצע ןומולס .עיפומ אוה 
.םיירצונה םהינכש םדגנ ונפהש תומשאהה תא לארשי אתיב וכפה דציכ הארמ איה 
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םימו שא לש תורופטמ ורצונ ,לשמל ,תירותסמה "ערהל הרומתה" תמשאה לע הבוגתב 

.(116-105 'ע) םירצונה לש השולקהו השולחה הרומתה תלוכיל וגעלש 

ןזואמה רואיתב הניה רפסה לש ותובישח ,יללכ ןפואב ןיינעתמה ארוקה תניחבמ 

םימוסרפ וא םינותיעב תובתכ ךותמ קרו ךא םיברל ןיידע רכומה םלוע לש יגולותימ־אלהו 

םירקוחה תניחבמ .תוליהקה יתש ןיב קומעה רשקה תא בורל םישיחכמה ,םייסומלופ 

יטרואיתה דוקימה דודיחל םורתי ןומולס לש הרומתה ןועיטש תווקל שי ,הז תמועל ,חטשב 

.רקחמב תיגשומה הדפקההו 

The Hyena-a תויוגייתסה המכ תולעהל רשפא תיגשומה המרב אקוודש אלא 

 People. היפויתאב םייפויתא םידוהי" ,רפסה לש הנשמה־תרתוכמ עמתשמל דוגינב

םירפיס לע רפס והז .היפויתאב םייחה לע רפס הז ןיא רבד לש ופוסב ,"תירצונה 

 (narrative) קותינה רחאל תובר םינש ,םיילארשי םיפויתאמ ,תירבעב ופסאנש תונורכזו

תועיפומה ןורכיזה לע תורעה המכב התבוח ידי םנמוא תאצוי ןומולס .יפויתאה רשקההמ 

תונורכז ובש ימנידה רשקהה םע השעמל תדדומתמ הניא איה ךא ,(15-1 'ע> המדקהב 

יונש ךילהתב תרקוחה לש הדיקפת והמ לואשל ןתינ ,ןיינע ותואב .הווהב םינבומ הלא 

ברקב תורצנתה וא תודבע ןוגכ תורומת לש תיטילופה תובישחב בשחתהב .הז תקולחמב 

וניא יוושכעה רשקההש הנעט לכ ףסה לע תוחדל רשפא ,םויכ יפויתא אצוממ םילארשי 

קפס ןיא ,עבות רפסהש יפויתאה רשקהל תינדפקה בלה־תמושתמ גייתסהל ילבמ .עיפשמ 

לעו וללה םירופיסה ורפוס םהבש םיילארשיה םירשקהה לע רתוי הברה עומשל יוצר היהש 

.םתוא ורפיסש םישנאה 

הרומתה יגשומ תא דימעהל שי יכ ןומולס לש התנעט איה ךכל תיתועמשמ המגוד 

the Western model of)"תועיבק לש יברעמה לדומה" הנכמ איהש המ לומ םייפויתאה 

 constancy), העצהל דוגינב .(124-117 'ע> תונתשמ־יתלבו תועובק תוירוגיטק שיגדמה

תיפויתאה הריגהה לש רתויב םישקה םידדצה דחאש םידמלמ םייפרגוגתאה םירקחמה ,תאז 

ומשש הלא :םייטרקורויבה הנידמה ינונגנמ לש טעמכ תטלחומה הטילשה אוה לארשיל 

הרושה ןמ םילארשיל ריחמ לכב םתוא ךופהתש הרומת םילועב ללוחל הרטמל םהל 

 (1999 ,Reiff, 1995; Seeman, 1997; Kaplan, 1999; Herzog). הרומתה לש הימיכלאה

ידיל אבה ,(nation building) תומוא יוניב לש יברעמה טקיורפה לש וביל־בלב העוטנ 

קר אל ןכ םא תכייש הרומתה .(Herzfeld, 1992) הריגהה לש היטרקורויבב אקווד יוטיב 

תונמדזה יתעדל הצימחה ןומולס .החדנ־יתלבה הווהל רקיעבו םג אלא ,קחרתמה רבעל 

.תעבונ איה הנממש תואיצמה לומ לא הלש תיטרואיתה תכרעמה תא ןוחבל הבושח 

יפכמ רתוי דוע בושח (transformation) הרומתה אשונש יל הארנ ,תורחא םילימב 

ולבס היפויתאב םירצנתמ םידוהיש ,לשמל ,תבתוכ ןומולס .םינוש םימעטמו ,עבוק רפסהש 

.(72-65 'ע> הרומג תיתרבח הרומת םמצעב ללוחל תלוכיה־יאמ תובורק םיתיעל 
הסיפתה יפלש ינפמ ,ליעל רכזנה "ערהל הרומת"ב םתוא םישאהל וכישמה םירצונה 

המודב ."ויתומצעב" ידוהי דימת ראשנ ידוהי ,(לארשי אתיב ברקב םגו) היפויתאב תחוורה 

ירמגל ררחתשהל םהל השק היה ךא ,םתד תא רימהל ולכי הדעה תב וא הדעה ןב ,םידבעל 

.ףוגה יאובחמב הנומטה הרואכל "תיתימא"ה תוהזהמ וא רבעהמ 

עבוקה יטרקורויבה ןויגיהל דואמ המוד הזה יתוברתה ןויגיההש חוכשל םג רוסא 

רקוח לכו יפויתא אצוממ ילארשי לכ .ץראב ןאכ רקחמה יאנת תא תלטובמ־אל הדימב 

תמגוד םיאשונ ביבס ץראב תמייקש תקולחמהו דשחה תריווא תא םרשב לע םיריכמ 
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תודוא־לע ירוביצה ןוידל המדק ףא וז הריווא .היפויתאב םידוהי לש םתורצנתה 

קוידב והומכ ץראב תורצנתהה דשח .א"נשתב "המלש עצבמ" תובקעב הלעש ,הרומשלפה 

(ומצע תא ריממה םדאל ,ירק) רמומלש עבוקה ,היפויתאב "ערהל הרומת" לש דשחב 

"תודהיל הבשה"ה אוה ךכל ינוציקה יוטיבה .הרבחל קיזהל םייומס ןוצרו חוכ שי 

םבור ויפלש םהיפלכ הנפומה ימשר־יצחה דשחהו הרומשלפה לש תיטרקורויבה 

.(Brhane, forthcoming; Seeman, 1997,1999) תוקבדמ תולחמ יאשנו םירנויסימ םניח 

לש רישי ךשמה לארשי אתיב יבגל הווהמ תילארשיה תואיצמהש ,אופיא ,ןועטל רשפא 

.רבעה ןמ תורכומ תויגטרטסא םהמ תשרודה ,תיפויתאה תואיצמה 

יבגל הלאש ןהירוחאמ תרתתסמ לבא ,(pedant) תוינדקונ ילוא תועמשנ הלא יתורעה 

יוצרו רשפא המכ דע .טרפב היפויתא תודהי ידומילו ללכב יגולופורתנאה רקחמה ביט 

דע ?ומצע רקחמה לש ורשקהב תובשחתה ןיבל רדגומ יתוברת־ירוטסיה רקחמ ןיב קתנל 

־יתלב קלח לאכ (informant) עדימה ירסומ לש םויקה תויעבל סחייתהל יוצרו ןתינ המכ 

תויביטקייבוסה תייעבל רישי ןפואב תורושק ןניא הלא תולאש ?רקחנה הדשה ןמ דרפנ 

לש םירופס םיעגר המצעל הריתמ אקווד ןומולס) הלוכ היגולופורתנאה תא םויכ הדירטמש 

המיאתמה תיטילנאה תרגסמה תריחבל רתוי אלא ,(רפסה ףוס תארקל תויביטקייבוס 

הבחר תרגסמש רובס ינא ךא ,וז היגוסב בחרנ ןויד ןאכ להנל רשפא־יא .אשונל רתויב 

.תיפרגונתא תונימא לש בושח ףסונ דבור הז רפסל הקינעמ התיה רתוי 

ןומולס לש התביתכמ רורב .תפסונ תחא הרעה ריעהל ןוכנל האור ינא ,המוד רשקהב 

לש ותעצה ,ןכל .םדובכב דואמ הדיפקמו עדימה ירסומל סחיב הבר תויתפכא השח איהש 

תוישונאה־ללושו עגופה יוניכה והז ןכש ,תרעצמ "עובצה ישנא" הזה רפסל אורקל ךרועה 

הזב שי .(36 דומעב תרפסמ המצע ןומולסש יפכ) היפויתאב לארשי אתיב ולבס ונממש 

יתילעהש םיאשונ םתוא לש םתובישח לע ילוא הדיעמה תנווכמ־אל "היצזילטניירוא" ןיעמ 

תורודהמב .תירבעב םג בורקב רוא הארי הז רפסש תווקל שי ,הרקמ לכב .הלעמל ןוידל 

םשו הפ ולפנש תוטמשהו ביתכ תויועט המכ ןקתל םיכרועל ארוק ינא תואבה 

םיקסועל יסיסב יפרגוילביב טירפל ךפהיי הז רפסש חינהל םוקמ שי .היפרגוילביבב 

לע .תובר רפסהמ יתדמל ימצע ינא .ארקיי ובש םוקמ לכב םירע םינויד ררועיו םוחתב 

תוכלשה לע רתוי תלכשומ הרוצב רבדל תעכ רבכ לכונ ןומולס לש התדובע סיסב 
.לארשי אתיב לש םהייחב "הרומתה" 

תורוקמ 

 Brhane, Meskerem (forthcoming). "The Road 'Back' to Judaism: Rumors and the
 Politics of Conversion".

 Herzfeld, Michael (1992). The Social Production of Indifference: Exploring the

 Symbolic Roots of Western Bureaucracy. Chicago: University of Chicago
 Press.

 Herzog, Esther (1999). Immigrants and Bureaucrats: Ethiopians in an Israeli

 Absorption Center. New York: Berghahn.

 Kaplan, Steven (1992). The Beta Israel (Falasha) in Ethiopia. New York: New
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 York University Press.

 Kaplan, Steven (1999). "Everyday Resistance and the Study of Ethiopian Jews".

 In Tudor Parfitt and Emanuela Trevisan Semi (eds.), The Beta Israel in

 Ethiopia and Israel (pp. 113-127). London: Curzon.

 Reiff, Marian (1995). "Medicine and the Immigrant Body: Health and Illness

 among the Ethiopian Immigrants in Israel". American Anthropological

 Association Annual Meetings.

 Seeman, Don (1997). "One People, One Blood: Religious Conversion, Public

 Health and Immigration as Social Experience for Ethiopian-Israelis".

 Doctoral Dissertation, Harvard University.

 Seeman, Don (1999). '"One People, One Blood': Public Health, Political

 Violence and HIV in an Ethiopian-Israeli Setting". Culture, Medicine and

 Psychiatry, 23(2), 159-195.

ןמיס ןוד 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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:םירטוש לש המילא תוגהנתה - חוקיפב הכ רימא םחנמ 

ןוגראו םיבצמ םישנא 
.םידומע 372.1988 .םינפ ןוחטבל דרשמה תאצוה 

"".םירטוש תומילא לע תעדל תיצרש המ לכ" תויהל לוכי היה הז רפסל יפולחה םשה 

state of the art^ תא ,הצממהו תידוסיה וכרדב ,הז רפסב םכסמ רימא םחנמ יכ קפס ןיא 

,םיינכדע םירקחמל תויוסחייתה לש עפש רפסב שי .הרטשמהו תומילאה םוחת לכ לש 

ארוקה ךכ ידכ ךותשכ ,םירטושה תומילא לע ףיקמ סרוקל ךרע־תווש ותאירק ,השעמלו 

.ירשפא טביה לכמ הרטשמה תדובע לע דמול 

ינשהו ,םירטושה תומילא לש העפותל םירבסהב קסוע ןושארה :םיקלח ינש רפסל 
.םירטושה תומילא לע תידסומהו תיתרבחה הבוגתל סחייתמ 

ןפואב תרקחנ איהו םלועה לכב הדירטמ היעב הווהמ הרטשמה דצמ המילא תוגהנתה 

ןוידה לכמ .העפותל סחייתמה יפרגוילביבה רמוחה לש המוצעה תומכה םג ןאכמו ,ץרמנ 

וידיבש ,יתרבח חוקיפ לש יטסילופונומ־יתכלממ ןוגרא ,דניה הרטשמה יכ הלוע ונינפלש 

ןכש םיוסמ סקודרפ ןבומכ ךכב שי .ויניע־תואר יפ־לע תומילא טוקנל תלוכיהו תוכמסה 

.הרבחב תומילאה תמרב התחפה אוה הז ןוגרא לש וידעימ דחא 

תומלש תודיחיו םירטוש שי יכ הדבועה תא םילעמ ברעמב תורטשמה לע םירקחמ 

תקדצומ הניא תאז תומילא תחא־אלו ,םיהובג םלצא תומילאה ירועישש תונושה תורטשמב 

םיבר םירקוח ירבדלו רימא ירבדל .חרזאה תויוכז לש הטוב הרפהו קוח תרפה הווהמו 

שי .םירטושה ברקב תחתפתמש (תוברת־ תת וא) תוברתמ הבר הדימב עבונ רבדה ,םירחא 

רתוי ההובג תוליעיב תואצות תגשהל יעצמאכו ךרד־רוציקכ תספתנ תומילאהש 

תסחייתמ הרטשמה ידי־לע חוכב שומישל תודגנתההש רורב .יקוחה ךילהה ןובשח־לע 

תומילאב הזכ שומיש .יקוח־יתלבו יחרכה־יתלב ,רתוימ וניה הזכ שומיש םהבש םיבצמל 

.םיטרפכ וירבחלו ולוכ ןוגראל םילא יומיד רצויש אוה 

םיימינפה חוקיפה ינונגנמ לש םתשלוח לע ןבומכ דיעמ תומילא לש המויק םצע 

ךרוצו תוליעי ןיב המלידב אולכ ומצע תא אצומ רוביצה וליאו ,הרטשמה לש םיינוציחהו 

לעפת וזש ידכ הרטשמה תוליעפ לש יברמ ןוסירו חוקיפ ןיבל האוגה העישפב םוחלל 

.תומלוה תויטרקורויבו תויקוח תורדגה יפ־לע 

םיחופת" לש םהישעמ לאכ תומילאל תוסחייתה ידי־לע היעבה תא רותפל ןויסינה 

םיטוסל היעבה תא תמצמצמש השיג יהוז .ללכ קפסמ וניא "םיטוש םיבשע" וא "םיבוקר 

ידקומ לע עיבציש ,ינוגראו יתכרעמ ןפואב אשונב ןודל שי יכ הנבה תמייק םויכ .םירופס 

לש היומידמ דרפנ־יתלב קלחל תומילאה תא םיכפוהש םייתכרעמהו םיינוגראה השלוחה 
.הרטשמה 

,תיסחי הכומנ הניה םירטוש ברקב תומילאה תוחיכש השעמל יכ ותעיבקב קדוצ רימא 

יומידהש אלא ,בורל תיקוחו תקדצומ תומילא איה יזא תובורק םיתיעל תשחרתמ איהשכו 

ןיב ןיחבהל םג בושח ,רימא ירבדל .םייתרגשה אלו ,םיגירחה םיעוריאה ידי־לע עבקנ 

לככ .הרבח לכל הנכס הווהמש תנגרואמו החיכש תומילא ןיבל החיכש־יתלב תומילא 

המ .הרבח לכב תמייק איהש יפכ ,הרטשמ לכב שי תומילא לש תמיוסמ תומכ ,הארנה 

םירטוש לש ןמז ךרואל תומילאה ירועישב תודונת רחא בוקעל אוה תושעל ונילעש 
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לש םמויק בקע רצונ אל םילאה יומידה יכ רורב םוחתב םיקסועה לכל .תונוש תודיחיו 

תחא .ההובג תומילא תמר םירציימ םירופס םירטושש ינפמ אלא ,םיבר םימילא םירטוש 

םירחאה םירטושה ידי־לע םיכרעומ וללה םירטושהמ םיברש איה תכרעמה לש תויעבה 

סופדה תא ןבומכ תקזחמ וז הדבועו ,תילמרופ־אלה תכרעמה לש הדודיעב םיכוזו םיליעיכ 

.םילאה 

.םיטרפ לש תיפיצפס תומילא לש רצות הניה הרטשמה תומילאש ךכ לע עיבצמ רימא 

,רמולכ ,רשקהל סחייתהל שי םילאה רטושה לש ותוגהנתה תא ןיבהל תנמ־לע ,וירבדל 

.םירטושה לש הדובעה יאנתל 

עבונש בצמ וניה ץחל .יזכרמ גשומ וניה ץחלה ,הדובע יאנת גשומה תרגסמב 

יאנת עקר לע .הכומנ תימצע הכרעהמו ךומנ יתרבח בציממ ,יתרבח רודיבמ ,םינוכיסמ 

תיווזה איה הנושארה תיווזה .תונוש תויווזמ רטושב ןנובתמ רפסה ,הלא הדובע 
,אסיג דחמ ,תומילאל היציזופסידרפה :תושיג יתשל תוסחייתה שי הבש ,תיגולוכיספה 

םישנאה עודמ הלאשל תסחייתמ הנושארה השיגה .אסיג ךדיאמ ,דיקפתל תורבחהו 

ךותו דיקפתל ותנכה תעב דמול סייגתמהש המל תסחייתמ היינשהו ,הרטשמל םיסייגתמ 

.ותדובע ידכ 

לע עיבצמ רימא ,(ליעל הנושארה השיגה) תיתוישיאה־תיגולוכיספה המרב ןדש קלחב 

המכב םינייפואמ םינוש תועוצקמב םיקסועש םישנא יכ תסרוג תחאה :תודחא תוחנה 

הובג לאיצנטופ שי יכ תסרוג תרחא החנה :םהיתועוצקמל תוינייפואה תויתוישיא תונוכת 

תניחבמ םירטושה ןיב תונוש שי יכ תעבוק תפסונ החנה :תיתרטשמה הדובעב תומילא לש 

תא תוהזל רתויב בושח ,רימא תעדל .תודיחי ןתוא ךותב וליפא ,תומילאב שומישה 

תסייגמ הרטשמה יכ םיעבוקש םירקחמ שי .םייבצמה םימילאה תמועל םיינורכה םימילאה 

רבד ,תומיוסמ תונוכת ילעב םישנא לע תרמושו תננסמ ךא ,המ־תדימב תנווגמ הייסולכוא 

.תומילאבו חוכב שמתשהל םיטונש םישנא לש ןוגראב םזוכיר ידיל רבד לש ופוסב איבמש 

הנווכה ןאכ .תורבחה רומאכ אוה תומילאה תעפות לש התנבהל בושחש רחא ביכרמ 

תוחפל יכ קפס ןיא .תויעוצקמ תויונמוימ תשיכרו הדימל ,ןוגראל הסינכ לש ךילהת ותואל 

לש םתובישח תא לטבל אל הטונ רימא .הז ךילהתב תשכרנ המילאה תוגהנתההמ קלח 

תפקשמ לעופב םירטושה תוגהנתה ,ותעדל .םתעפשה תא ליבגמ אוה ךא ,תוישיאה ינתשמ 

,הרטשמה לש תילמרופ־אלה תרגסמה ךותב ךרעומש המו דמלנש המ תא הבר הדימב 

.המילא תוגהנתה יבגל תערכמ תובישח שי םירטושה תוברתל ,רמולכ 

טביהב ןנובתמ אוה םש ,םייניבה־תמר לא ונתוא ךילומ רבחמה ורקימה תביטקפסרפמ 

םהמ אלא ,הזכ וניא ימו םילאה רטושה אוה ימ הלאשה תא דוע םילאוש ןיא ןאכ .יבצמה 

השיגב .וזכ הבוגת וררועי אלש םיבצמה םהמו תומילאב ביגי רטושה םהבש םיבצמה 

,הז שגפמב .חרזאהו רטושה ןיב שגפמה אלא ,טרפה הניא חותינה־תדיחי ,תיבצמה 
.רטושה לש ותוישיאמ תוחפ אל תובושח עגמב ומיע אב רטושהש רוביצה .לש ויתונוכת 

,םירטושה תומילא לש "לזרבה־קוח" תא עבוקה ,Chavigny תא טטצמ רימא הז רשקהב 

תועונתב ,ילולימ ןפואב רטושה תוכמס לע רערעמש ימ יפלכ הבוגת ,דניה תומילא ויפלש 

םילהק םע םישגפממ האיציו הסינכ ראתמ רימא ךשמהב .המודכו תיביטקא תודגנתהב ,ףוג 

תויביסנטניאה תגרדו ןוכיסה תמר תניחבמ ההובג תונושב םינייטצמ הלא םישגפמ .םינוש 

.שגפמה לש 

לש םידיקפתבו הנבמב הליחת דקמתמ ןוידה .תיגולויצוסה המרל םירבוע וגא ןאכמ 
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תינוגראה תרגסמה תא רקוס רימא הז רשקהב .הרטשמ הנוכמה ילמרופה ןוגראה 

ןוגכ ,וינייפאמ תא ןכו ולש תויצקנופה תא ,ויתורטמו ןוגראה הנבמ תא ,תילמרופה 

רישי רשק שי הלא לכלש איה החנהה .םירטושה לש הדובעה יאנתו הימונוטואה יביכרמ 

.םיתיעל תיתבוגת תומילא איה םא םג ,המילאה תוגהנתהה תייעבל 

םירטושה תוברתב ודקמתהב ןוכנ השוע רימא ,םינוגרא לע יגולויצוס ןויד לכב ומכ 

תיתרגשה תוליעפבו חטשה תמרב רקיעב .דניה ןתובישחש ,תילמרופ־אלה תוברתבו 

יקב וניאש ארוקל ןתונ אוה :םיבושח־רתויה םיקרפה דחא והז קפס אלל .תימוימויה 

םיצחלהו הרטשמה תדובע יבגל רתוי הקומע הנבות הרטשמה םוחתב םייקה רקחמב 

תנבהל םרות הז קרפ ,ןכ־ומכ ;םימיוסמ םיבצמב תומילא תובוגת םידדועמה םייתכרעמה 

תושיג תריקסל רבוע רימא ךשמהב .תכרעמה ךותב םיישיא־ןיבה םיסחיה לש םייפוא 

ץוענ הרטשמב תומילאה תייעב לש השרוש יכ תוסרוגה ,רתוי תובחר תויגולויצוס 
םיכומנ םניה םירטוש לש תומילאה ירועיש יכ רבתסמ ,לשמל .הדובעה תביבסב םימרוגב 

.ךפיהלו ,תומילא ןהב ןיאש רוטיש תוביבסב 

הביטקפסרפמ םירטושה תומילאל סחייתהל ןויסינ השענ ובש יטרואיתה קרפה אקווד 

המ תמועל ,אשונב ונלש הנבותל דואמ טעמ קר ףיסומ תויגולונימירקה תוירואיתה לש 

םירטוש לש תומילא ריבסהל ןויסינה .תיגולויצוסהו תיגולוכיספה המרב רבכ ןודינש 

.ילאיווירט תצקו ץלואמ הארנ תויגולונימירק תוירואית תועצמאב 

תומילא לע תידסומהו תיתרבחה הבוגתב קסוע רפסה לש רתוי רצקהו ןורחאה וקלח 

לש הצממ הגצה לש ךרדב רחוב אלא ,אשונה תא תצמתל הסנמ וניא רבחמה .םירטוש, 

תלועפ לע חוקיפה תלאש אלא וניא תיתרבחה הבוגתה אשונ .רתוי בחרה יתרבחה רשקהה 

איה ימ יפלכו תיארחא הרטשמה המל - תוירחא לש תולאש הלעמ וז היגוס .הרטשמה 

תכפהנש ,םירמושה תוירחא לש הקיתעה היגוסל הרושקש הלאש השעמל יהוז .תיארחא 

,הפיכא לש םיעצמא לע לופונומה תלעב תינרדומה הנידמה לש התיילע םע הפירח הלאשל 

לע עיבצמ רימא .היחרזאל תקפסמ איהש םיתורישה דחא איה הרטשמהשו ,השינעו הייפכ 

לע ןגהל דעונש חוכ לש ומויק ןיבל יטרקומד יתרבח רדס םויקב ךרוצה ןיב תוינשה 

הלועש השק היעב וניה םויא הווהמ הניאש הרטשמ ןיבל הליעי הרטשמ ןיב ןוזיאה .ןוטלשה 

הרטשמה תדובע לש לודג קלח .יוכידל קוח תפיכא ןיב קדה לובגה והמ לע ןוידה ןמ 

הלעמ רבדה .רוטינלו חוקיפל תנתינ וזכ תוליעפ דציכ איה הלאשהו ,תעד־לוקיש בייחמ 

והשלכ בוליש אמש וא ינוציח ,ימינפ היהי חוקיפהש יואר םאהו ,חקפמ ימ ןוגכ תויעב םג 
.םהיניב 

עוציבהו תוינידמה תמרב תונורתפ לש הצממ ךא הרצק הריקס שי רפסה לש ופוסב 

.םירטושה תומילא תא תיחפהל ודעונש 

אוה .הרטשמה םוחתב דימלתו רקוח לכל תובישח לעב רפס והז יכ רמול שי ,םוכיסל 

לש הנבה םג ונל רשפאמש ,בחר ינוגרא רשקהב םירטושה לש םתומילא תייגוס תא גיצמ 

תויוסחייתהב עפושמ ,ינכדע רפס והז .וב תולעופה תושפנה לש הנבה םגו ומצע ןוגראה 

שיא לש םהיפדמ לע בושח רזע־רפס קפס אלל הווהי אוהו ,םוקמ־יארמו תויפרגוילביב 

.דחאכ קוחה שיא לשו הימדקאה 

ןמשיפ ןועדג 
הפיח תטיסרבינוא 
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לארשיב תרושקתו תוברת יסופד :חתפמ תולימ לאירתכ רמת 
.םידומע 303.1999 .הפיח תטיסרבינואו ןתיב הרומז :הפיח 

ינושל־יפרגונתא עסמ לש םימושיר" םיארוקה ינפל איבמ לאירתכ רמת לש הרפס 

יקרפ רשע־םיגש ינפ־לע שרפנה ,עסמה לש וכרואל ."תילארשיה תוברתה לש תוזוחמב 

לא הציצמ ,ל"הצ יסיסבב תטטושמ ,םיידוסי רפס־יתב תורצחב תלייטמ לאירתכ ,רפסה 

תשפחמו - םינואיזומב תרקבמו וידרל הניזאמ ,ילארשיה ינוניבה דמעמה לש ןולסה ךות 

,תילארשיה הרבחב םיננוכמ תועמשמ־תוכרעמו םיגשומ תוגציימש םילימ ',התפמ-תולימ 

הניא לאירתכ :ינשלב וניא עסמה .םיילארשיה םוימויה ייח לש תיסקטה הינבהל תומרותו 

הצצה ירוחכ ,םייפרגונתא הדובע ילככ ןהב תשמתשמ אלא ,ןמצעלשכ םילימב תקסוע 

לש םיסופדו תומרונ תופקשמה ,תובכרומ תויתרושקת־תוינושל־תויסקט תוקיטקרפ לא 

תויתצובקו תוישיא תויוהז לש ןנוניכב תופתתשמ תעברהבו ,תויתוברת־תויתרבח תוצובק 

.םייטרקנוק םיבצמב 

תודליה לש חתפמה־תולימב קסוע ןושארה קלחה :םיקלח השולשל קלוחמ רפסה 

םתוהז תא םיננוכמה םייתרושקתה םיסקטל םישדקומ ולש םיקרפה תעבראו ,תילארשיה 

רפסה לש ינשה וקלח ;זגלדבו תודוס ,םידוביכב ,תופלחה :רפסה־תיב ידלי לש תיתרבחה 

־תולימב קסועו ,םילייחהו רעונה־ינב לש םמלוע לא םינטקה םידליה לש םמלועמ רבוע 

םיירוהה ■,רוקיבב ,רעונ,היתועונת לש שאה■ תובותכב ,םידליל וידרה ירודיש לש חתפמה 

הרבחבו תיאבצה הדיחיב ,דומילה־תתיכב תננוכמ הרופטמכ שלב ינבו ,םינוריטה יסיסבב 

תישיא־ ןיבה תרושקתה לש םיילארשיה םיסקטב קסוע ישילשה קלחה :הלוכ תילארשיה 

הירוטסיהה תיינבהבו ,ידגלדה רובידה ןונגסב ,(םירוטיקה ;ללביסמו שפנה-תוהיש) 

.תובשייתהה תודלותל ןואיזומב םיצולח ירופיס ידי־לע תינויצה 

הבשקהב ,םינטקה םיטרפב תקדקודמה תוננובתהב אוה רפסה לש וחוכ ,יניעב 

םיקרפב ,הבטימב .תויתרבחה־תוינושלה תויואיצמה לש םיקדה םינווגל תינלבסה 

אלא ,תולילכמ תונקסמ קיסהל תרהממ הניאש תוננובתה וז ,םידליה םלועב םיקסועה 

רקחמה יאשומ לש תוימצעה תונכותל הבושק ,תחתנמו תנחוב ,תראתמו תקרפמ 

םידליה לש םתוגהנתהב תואטבתמה תויתרושקתה תומרוגה לש המוצעה ןתובכרומלו 

שומישה רחא תבקוע לאירתכ ,לשמל ,תופלחהב קסועה קרפב .םיאטבמ םהש תודמעבו 

איה ;תורזחה ילבו תורזחהב ,תוטרח ילבו תוטרחב םייוטיבב םידליה לש טעמכ־יגאמה 

,לשמל ,ךכ :םהירוחאמ דמועש לתופמה ישגרה־יקסעה־יתרבחה ןויגיהה רחא הקחתמ 

םג לבא ,טלחומו יפוס דמעמ הרואכל הל הקינעמ תוטרח ילב לש הזרכהב הקסע תמיתח 

םא" :הנומש ןב ,דחא דלי לש ונושלב .םיישגרו םיישיא םיצחל תעפשהל ןותנ הז דמעמ 

קרפב ".הכוב ינשה דליה םא קר ,רוזעל לוכי אל רבד םוש זא ,'תורזחה ילב' רמוא והשימ 

אלו ,־ל דבכל) רחא דליל דבכל הבוחהש לאירתכל םיריבסמ םידליה ,םידוביכב קסועה 

בצימה לע דימתמה ןתמו־אשמב םג אלא ,םמצע םיקתממב קר אל תעגונ (תא דבכל 

 (status) סיב לבקא אל ינא םא תומא ינאש אל הז" .דבוכמהו דבכמה לש יתרבחה

ירוחאמ ."תרמוא הלמהש ומכ ,דובכ טושפ הז" ,הרשע־תחא תב הדלי תרמוא ",ביטרקהמ 

תונבות לש תבכרומ תכרעמ תדמוע םידוביכה לע הרואכל־הטושפה תיתרבחה המכסהה 

םירבוע םידליהש תורבחה ךילהתמ יזכרמ קלח ,דניה וז תכרעמ תדימלו ,םילוקישו 
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דבלב םימיוסמ םיגוס לש תיתרבחה הקולחב םיעגונ םידוביכה יסקט ,לשמל .רפסה־תיבב 

הלוע םתובישחו - לפאלפ ןוגכ ,קסויקב הנקנש גוסהמ םילכאמו םיקתממ - םילכאמ לש 

דלי לע תחוודמ לאירתכ :תוחפ־אל בכרומה ,זגחבה סקט לש ותובישח לע וליפא םימעפל 

טושפ - ותיא רבדל וא ןיע־רשק ותיא רוציל ילבמ ־ זגורב ותיא היהש רחא דליל דביכש 

לש ללכה לע ןאכ רבג םידוביכב חופיק לע רסואה ללכה ."םלוכ םע דחי דמע" אוה יכ 

.«לדב לש בצמב יתרבח קותינ 

־יגשומ לש תיתרבחה הינבהה ךילהת רחא תבקוע לאירתכ ,תודוסב קסועה קרפב 

וא תמא" יקחשמ לש חותינ תרזעב רתיה ןיב ,תוליכרו תמא ,תורכת ,/ומא ןוגכ חתפמ 

,בירה תלחתה לש תבכרומה תיגטרטסאה תכרעמה תא ראתמ זגודבב קסועה קרפה ."הבוח 

;יסקטה םויסהו תיתגרדהה תוברקתהה ,ךוויתה יסופד ,"זגורב"ה לע הזרכהה ,תוקתנתהה 

עגפיי רבדב םיעגונהמ שיאש ילבמ בצימ לע תדמתמ תורחת רשפאל הדעונש תכרעמ 

.ידמ השק הרוצב 

יתרושקתה־ינושלה חותינהש ןוויכמ רקיעב ,דחוימב בלל םיעגונ הלאה םיקרפה ינש 

םייח לש םיניינעב םימעפל רבודמ םמצע םידליה יבגל יכ הדבועה תא ריתסהל הסנמ וניא 

תא תראתמ איה רשאכ .תועמשמ לש תוכרעמ םינבמה םיטשפומ םיסקטב אלו ,תוומו 

,קחשמב םיפתתשמ םלוכ ימשר ןפואב יכ ףא" יכ תרמוא לאירתכ ,"הבוח וא תמא" קחשמה 

ימכ םמשב בקונ וניא דחא ףאשכ ,םיילושב דימת םמצע תא אוצמל םילולע הדלי וא דלי 

קחשמהש הנאותב ,םה םנוצרמ שורפלו ,הצרעה וא הבהא ,הביח םהילא שח אוהש 
עדוי ,הרוהכ הלאכ םיבצמב הפוצ וא ,ותודלימ הז גוסמ תויווח רכוזש ימ לכ ."םמעשמ 

־שידא ןפואב ,קחשמה תא םירידגמה הדליה לצא וא דליה לצא םילפוקמ הקוצמו באכ המכ 

."םמעשמ"כ ,הרואכל 

חותינב רתוי םידקמתמו ,תוחפ םיינטרפ םירגובמבו רעונה־ינבב םיקסועה םיקרפה 

,לשמל .םייטילופה־םייתרבחה םהירשקהב םינושה תרושקתה יסקט לש יללכ יתרוקיב 

(םידליל תושדחהו םידימלתל ץועייה תוינכות) םידליל וידרה ירודיש תא תראתמ לאירתכ 

יבגל םירגובמה לש םדיצמ תויטסילנרטפ תוחנה לע תוססובמה תויתרושקת תולועפכ 

ןיב האוושהה .רעונה־ינב לש הקתשהו הקחרה לש ןונגנמ ךכב תורציימו ,םידליה 

תורודהמ ןיבל ,עבש העשב רקוב ידמ ל"הצ ילגב ורדושש ,םירגובמל תושדחה תורודהמ 

םייתאמ ךותמ .דחוימב תניינעמ ,ןהירחאל דיימ יקסנא סכלא רדישש ,םידליל תושדחה 

קר ,םידליל ורדושש תועידי עבראו םינומשו ,םירגובמל ורדושש תועידי ששו םישימח 

- בוט ולוכש םלוע לע וחוויד םידליל תושדחה .תורודהמה יתשב הרדוש (!)תחא העידי 

הדשהמ םידליה תקחרהב ועייס ךכו - םיעוצעצו דמחמ־תויח ,םיבבוש םידלימ בכרומה 
.ירוביצה 

תרתסנה הפיאשב הנד לאירתכ ,שלבינבו שא,ד־/ללב ל/לכב םיקסועה םיקרפב 

יתרבחה שיבגה לש יפוסה רוצייל - קוריפל תנתינ־יתלבו תמלשומ תיתרבח תוירדילוסל 

איה .הלוכ הנידמה וא הגולפה ,התיכה ,טבשה תרגסמב ־ ןיסחהו ינגומוהה ,קיודמה 

לש םיטביה" לש םמויק תא םתעדב ולעה אלש ,שאה־ יסקטב םיפתתשמה לע תרפסמ 

םא"ש תושגרתהב הריבסהש רפס־תיבב הרומ לעו ,םהיתויוליעפב "תיטסישפ הקיטתסא 

."ררופתת הנידמה ,התיכב יתרבח 'שוביג' לש הרטמה לע רתוונ 

רובידה ןונגס ןיב הנבומה חתמה לע תרבדמ לאירתכ ,ידנלדב קסועה קרפב 

,םייברעמה מליעבטהו /ללבכה יכרעבו רבודה לש ימצעה יומידב דקוממה ,ילארשיה־ידוהיה 
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יומידב דקוממה "דדייסלמה ,לארשיב תיברעה תרושקתב לבוקמה רובידה ןונגס ןיבל 

תולאשב תורישי ןבומכ םיעגונ הלא לכ .הפיקע םירסמ תרבעהבו עמושה לש ימצעה 

.רפסה לש יפיצפסה ןוידה םוחתמ תוגרוחה תויתוהמ תויטילופ 

תא תמקממש ימ לש היפרגונתאה תוננובתהה ירצות םניה לאירתכ לש עסמה ימושיר 

האוש ילוצינ םירוהל תבכ" .הל הצוחמו תילארשיה תוברתה ךותב הדימ התואב המצע 

טטרושמה ילארשיה סותאה ןמ קלח ייח לכ יתייה אלו יתייה" ,תרמוא איה ",ץראב הלדגש 

,לודגה ןבורב ,תפסוא לאירתכש םילימה םג ,הרקמב אל וא הרקמב ".הלא םיקרפב 

,םידוביכ ;שידייב ןרוקמ רטקלו םלוש ,וגורב :ןהלש תוהזה לופרע תא תולקב תוריגסמ 

ןרוקמ תסכו ידגלדו ;ילארשי־אל ךכ־לכה ליעלמה סופדב תוגהנ תוטרחו ,תופלחה 

לע ,התובכרומ לע תודיעמ ןה :חתפמ־תולימ תווהמ ןה תאז הניחבמ םג ,הנה .תיברעב 

.תילארשיה תוהזה לש התוירירבש לעו התויתוכאלמ 

דוד לאינד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Dan Caspi and Yehiel Limor IN/Olltsiders
 Cresskill, New Jersey: Hampton Press. 1999. 342 pages.

יעצמא :םיכוותמה םרפס תא רומיל לאיחיו יפסכ ןד ומסרפ םיעשתה תונש תליחתב 

תאצוה ינפל :וגוסמ ןושאר רפס ,קפס אלל ,הז היה .1990-1948 לארשיב תרושקתה 

םירדסהה תא ,לארשיב תרושקתה תודלות תא רקוסה רפס םסרפתה אל רואל "םיכוותמה" 

תא ,לארשיב םינומהה־תרושקת לש התוליעפ ךרד תא םיעבוקה םיימשר־יתלבהו םיימשרה 

תורוקב תויזכרמה תושרפה תאו תילארשיה תרושקתה ינפב םידמועה םירגתאהו תויעבה 

("םעה לוק" תשרפו ןובל תשרפ) תוינוחטב תושרפ רקיעב ןהיניבו ,לארשיב תרושקתה 

ידיקפת תא שיגדהל ושקיב םירבחמה יכ "םיכוותמה" ארקנ רפסה .לארשי תומחלמו 

.העפשהו עדימ לש תינוויכ־ודה המירזה תאו ,רוביצהו ןוטלשה ןיב תכוותמכ תרושקתה 

ןיב ךוויתל םייתרוסמ םינונגנמ לש םמוקמ תא םינומהה תרבחב םיאלממ תרושקתה יעצמא 

רומילו יפסכ ושקיב וז אצומ־תדוקנ ךותמ .ויגיהנמו וירחבנל םעה ןיב ,םיטלשנל םיטילשה 

,רפסה םוסרפ דעו הנידמה תמקהמ ,תילארשיה תרושקתה לש הדוקפת תא קודבל 

םייתוברתהו םיילכלכה ,םייטילופה המצועה ידקומ ןיב - הרבחב םידבר ןיב תכוותמכ 

.בחרה םעה ןיבל 

"םיכוותמה" לבקתה לארשיב תרושקתה לע םיימדקא םירפסב רוסחמה עקר לע 

היה .ןוכית ידימלתו םיטנדוטס ,םירומו םיצרמ ,תרושקת ירקוח ידי־לע היוארה תומימחב 

ךרד תא םיעבוקה תונקתהו םיקוחה - תילארשיה תרושקתה תרכהל ינושארה רוקמה הז 

אלא ,תיגולונורכו "השבי" הריקסב וקפתסה אל רומילו יפסכ .היתויעב תאו התלועפ 

ןיב .תושק תויעבו םילשוכ םידוקפת ,םייוקיל ,םילדחמ הפשחש תיתרוקיב תונשרפ ופיסוה 

ועיבצהו ,תבלוצה תולעבה תייעבל עגונה לכב דלונה תא ואר םה ,ןייצל בושח ,הלא 

לש היצזינימפה לע ,"םיילארשיה תרושקתה ינורב" לש םתיילע לע רתסומ־אל ששחב 

הרקויה תדיריו תרושקתב םישנ לש הקסעהה יאנת חכונל גיאדמ טביה)יאנותיעה קוסיעה 

וטג" תנומסתמ ולבסש ,הארוה תמגוד ,םימוד םיקוסיעל הרקש יפכ ,הז קוסיע לש 

לשממה ידסחב היולתה "תסרוסמ" תימוקמ תרושקת תחימצ לע ,("דורווה ןוראווצה 

תיאנותיעה הקיתאה לש רפע דע התכיעד לע ,(ישאר עדימ רוקמכו לודג םסרפמב)ימוקמה 

הלא לכל תודוה .תאש רתיב ףא ילואו ,םויכ םג תופקת וללה תויעבה בור .דועו לארשיב 

,תוטיסרבינואבו תוללכמב םינומה־תרושקתל םיסרוקה בורב הבוח־רפסל "םיכוותמה" היה 

.תונוש דומיל תוינכותבו רפס־יתבב 

תרגסמב "םיכוותמה" לש תילגנאל תמגרותמ הרודהמ רואל האצי הנשכ יגפל ,הנהו 

תילגנאל םוגרתה .תיאקירמאה "סרפ ןוטפמה" תאצוהב תרושקת אשונב םירפס תרדס 

רבתסמ .תילארשיה תרושקתב ןיינע םילגמהו םתפש הניא תירבעש הלא תא תרשל דעונ 

ןיינעמ רתא םלועב תרושקתה ירקוח תליהקל תקפסמ לארשיו ,הלאכ טעמ־אל שי יכ 

םיירוביצ םיצורע ,וברתה םיצורעה - תוריהמב תרושקתה החתפתה ןאכ ירה :ןרקסמו 

.דועו םייתרושקת תוריחב יקבאמ ולהנתה ,תומחלמ וכרענ ,ורחסמתה םיצורע ,וטרפוה 

יארוק ומכ ,םה .םיל רבעמ םיארוק םג ויהי ,1N/0utsiders^ שדחה ושובלב ,"םיכוותמ"ל 

םינומה־תרושקת לע עדיל רדוסמו טרופמ ,רישע רוקמ רפסב ואצמי ,םהינפל "םיכוותמה" 

תאצוה רחאל רושע טעמכ השענ םוגרתהש יפ־לע־ףא .1990 תנש דע ...לבא ,לארשיב 
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,הינכתו הינפ תא דואמ םייתניב התניש תילארשיה תרושקתהו ,תירבעב ירוקמה רפסה 

.ידמ םילקו םיטעמ םייונישב והומסרפו םרפס ןוכדע לע תובר רומילו יפסכ וחרט אל 

תחא ,לארשיב ?טנרטניאה אלל םויכ לארשיב תרושקתה תא ראתל ןתינ םאה :המגודל 

שי ,טנרטניאל תורבחתהבו יתיב בשחמ לע תולעבה רועישב םלועב תוליבומה תורבחה 

,עדימ ךוויתב הדיקפתלו בשחמ־תכוותמ־תרושקת לש הדוקפתל תדחוימ תועמשמ 

ךוויתה לולסמ ךרד רוביצה תעדותל הנורחאל ועיגה תובר תוישרפ .העפשהו תונשרפ 

רפוע דגנ תודשחה ,ל"ז הזח הרפע לש התומ תשרפ ,ביבר ךמסמ :לשמל) ,טנרטניאה 

רומילו יפסכ לש שדחה םרפסב לבא .(דועו ,תינימה הדרמההו יכדרמ רשה תשרפ ,ידורמנ 

שי ירהו .(רפסה ףוסב םיגשומה חתפמב עיפומ וניא ףא גשומה) טנרטניאה לע הלמ ןיא 

לש תויתייעבה לע םגו תרושקתה לש ךוויתה דיקפת לע תובר תוכלשה הז םוידמל 

םישקבמ ,ןמשיפ רזעילא םהיניבו ,"תרושקתה ינורב" יכ רבתסמ) תבלוצה תולעבה 
.(טנרטניאה לע םג טלתשהל 

תולטמהמ "ישפוח" אוה ךכיפלו ,דבלב םוגרת וניה שדחה רפסה יכ ןועטל ןבומכ ןתינ 

הרבע תילארשיה תרושקתה תפמ יכ רוכזל יוארה ןמ ךא ,תופסותו ןוכדע לש תושקה 

וקדבש םיבר םירקחמ זאמ ופסונ יכו ,"םיכוותמה" םסרופ זאמ םייתועמשמו םיבר םייוניש 

השימחכ וז הפוקתב ומקוה ןכ־ ומכ .הלש םינוש םיטביה וריאהו תילארשיה תרושקתה תא 

תרושקת ירקוח לש תילארשי הדוגא המקוה ,לארשיב תוטיסרבינואב תרושקתל םיגוח 

הביס ,דניה ,המצעלשכ ,וז הדבוע .לארשיב תרושקתה לע םירקחמ תורשע ומסרפתהו 

יפסכ ,ירעצל .הלא םירקחמ לש םהיאצממ רוכזאב תילגנאה הרודהמה תא ןכדעל הבוט 

רקחמב השענב רתויב םיאיקבהמו לארשיב תרושקתה לש םירקוחה יבוטמ ־ רומילו 

וסחייתה אל םה .םוחתב בחרתמה עדיה סיסבל סחייתהל וטעימ - לארשיב תרושקתה 

לארשיב תרושקתה ינכותב רדגמה ילדבה אשונ תא לארשיב וקדבש םיבושח םירקחמל 

תעפשה תא ,לארשיב תוריחבה תלומעת לע םירקחמה תא ,(תושדח דעו תומוסרפמ) 

תרושקתה תכירצ יגהונ תא ,תילארשיה יאנפה תוברת לע תיצורע־בר היזיוולטל רבעמה 

.דבלב תומגוד םניה הלא לכו - לארשיב רעונו םידלי לש 

לש ינימשה קרפב .דיתעה תארקל טבמה היה ונמזב "םיכוותמה" לש תונורתיה דחא 

םיראתמ םירבחמה ,"םירגתאו םיכילהת - םייפלא תונש תארקל" ארקנש ,"םיכוותמה" 

תילארשיה תרושקתב תויתייעב ידקומ שמשל םתעדל םידיתעש םיאשונ לש הרוש 

הקיתאה תסיסג ,"תרושקתה ינורב" ידיב תולעבה זוכיר :םללכבו ,םייפלא תנש לש 

,םתעדל "תסרוסמה" תימוקמה תרושקתה תחימצ ,ירוביצה רודישה רבשמ ,תיאנותיעה 

,יאנותיעה קוסיעה תרקויב תוחיפה היתובקעבו לארשיב תרושקתה לש היצזינימפה 

תירשפאה הקיחשהו ,תרושקתה לע חוקיפה תלוכי לע תיגולונכטה תוחתפתהה תעפשה 

,םייואר ויה רומילו יפסכ .עציההו םיצורעה יוביר חכונל םינומהה תרושקת לש החוכב 

ולישבה ןכא םבורש ,םירגתאהו תויעבה תא תוזחל םתלוכי לע תואמחמל ,בר קדצבו 

.םויכ לארשיב תרושקת לע ירוביצהו ימדקאה חישה בלל וכפהנו םיעשתה תונש ךלהמב 

אל יוארה ןמ ,2000 תנש תארקל IN/Outsiders םרפס תא םימסרפמ םה רשאכ םלוא 

אלא ,ןכל םדוק םינש רשע וזחש םיכילהתהו םירגתאה תמישר לע (תילגנאב) רוזחל 

תילארשיה תרושקתה תפמ ,לשמל .םישדח םירגתא עיצהל ףאו םשומימ םע דדומתהל 

תפוקתמ (ידורמגו סזומ ,ןקוש) תוירוקמה תוחפשמה שולש לש םתלחנ הניא תיוושכעה 

םניאש ,יטאנקר תחפשמ וא ןמשיפ רזעילא ,לשמל) םישדח םימרוג תעפוהו ,"םיכוותמה" 
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,"תרושקתה ינורב" לש םיפתושכ וא םיפסונ "םינורב"כ ,(שדחה רפסב רוכזאב םיכוז 

תורשפאה תמועל ,"ךותיה־רוכ"כ תרושקת לש רגתאה .רתוי ינכדע רואיתל היואר ,דתיה 

חכונלו רבעשל־תוצעומה־תירבמ היילעה ילג חכונל רתוי בושח היהנ ,"לבב לדגמ" לש 

הרבחב הלא היילע ילג לש יתוברת בולישב תרושקתה לש (הדוקפת־יא וא) הדוקפת 

.לבחו ,ךכל םיסחייתמ םניא רומילו יפסכ .תילארשיה 

רפסה הכז םהבש תואמחמה לכל היואר "םיכוותמה" לש תמגרותמה הרודהמה ,םוכיסל 

אוצמל היושעש הליהקה תא ביחרמ תילגנאל םוגרתה .רושעכ ינפל ,תירבעב ,ירוקמה 

.לארשיב םינומה־תרושקת לע תיתרוקיבו תנגרואמ ,תיתטיש תולכתסהל בנשא רפסב 

ךכבו ,ולש םידבכנ םיקלחב ןכדועי הז דדוב־טעמכו דחוימ בנשאש יוארה ןמ היה םלוא 

,םיעשתה תונשל דע תילארשיה תרושקתה םע קר אל הדח תורכיה וב םישמתשמל קפסי 

.תחאו םירשעה האמל רבעמה לש וז םע םג אלא 

ןמיו יבג 
הפיח תטיסרבינוא 
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 Luc Boltanski Distant Suffering: Morality, Media and
 Politics. Cambridge University Press. 1999 (translated from the French

 original "La Souffrance a Distance", Editions Metailie, 1993). 275 pages.

,"תונדשח לש חיש" ותונכל ןתינש חיש לש הכורא תרוסמ שי תיתרבחה הבישחב 

ונתוא ריזחמ הז חיש .םירחא לש םלבס לע םדא־יגב לש םתבוגתב רבודמשכ רקיעב 

םירחא יפלכ תושגר םיהזמה ,(Mandeville) ליוודנמו (Hobbes) סבוה לש םיבתכל 

םייטסיאורטלא םיכרע לש םייוטיבב האורה ,(Nietzsche) השטינל םשמ ;העובצ תונשגרכ 

ןמ ריסהל הסנמש ,תיתרבחה הבישחב דואמ תלבוקמה ,השיגל ןבומכו ;הניטו המצועל ןוצר 

תונגרובה לש םיילמסו םיילכלכ םיסרטניא הריתסמה הכסמה תא תירטינמוהה הלועפה 

- (Foucault)וקופו (De Sade) דס־הד חסונב - רתוי תילקידר הרוצב וא ,תיפורתנליפה 
הלמח תספותו ,םיירצונה־םיידוהיה םישרושה לעב יברעמה רסומה םינכמש המ תא החוד 

.חוכ תלעפה לש הקיר הרוצכ 

וא ,םזירטיגמוהו הלמחכ תועפות ןיבהל תולגוסמ הלא תויתרבח תושיג םאה ?םנמואה 

אל םאה ?"לנוישנרטניא יטסנמא" וא "תולובג אלל םיאפור" ןוגכ תויתרבח תועונת ןיבהל 

תכרעמ לומ יטרואית םינוא־רסוחב דמועה ,שדח םזישיטפ לש גוסל תונדשחה חיש ךפהנ 

ןהיתועווז תא םינפהש שדח םזילסרווינוא ,ירשפא ןברוק םדא לכב האורה השדח תירסומ 

חוכ תא ןיבהל תלגוסמש תירסומ הפש רצייל תעה העיגה אל םאה ?םלועה־תומחלמ לש 

וא תלוכי־יאש הרכה ךותמ ,שדחה ורפסב השוע יקסנטלובש המ קוידב הז ?הלמחה 

.קותישל קרו ךא וליבוי הזה ךרוצה תא תוארל ןוצר־יא 

לש םלבסל רקיעב ,םירחא םדא־ינב לש םלבסל םיארחא םדא־ינבכ ונא הבש ךרדה 

?הלמח שורדל תוכז שי ימל :ןוגכ תויגולויצוסו תויפוסוליפ תולאש לש גוס הלעמ ,םירז 

שורדל שונא־תב וא שונא־ןב ותויה םצעב ידש וא "ונתיאמ דחא" תויהל ךירצ לבוסה םאה 

?ולבסל תוסחייתה 

יהוז .םירז לש םלבס תא תיחפהל תנגרואמה ךרדה הניה ,יגולויצוסה הנבומב ,הלמח 

,האלימ הלמחה דציכ הארמו ,וז הפש שדחמ הנוב יקסנטלוב .תוירסומ לש תינרדומ הרוצ 

.תוינרדומ תורבח לש ןתורצוויהב רתויב בושח ירוטסיה דיקפת ,אלמל ןיידע הכישממו 

הווהמ איה ובש ןפואה ןיבל הלמחה תפש ןיב רשקה תא ןיבהל ארוקה ןמ שרוד יקסנטלוב 

.יתרבחה הנבמהמ קלח 

תירוטסיה הניחבמ ךא ,ןשי ןויער הניה היישע םיבייחמ לבסה תוארמש הדבועהש הארנ 

־הנומשה האמב קר הפוריאב יזכרמ םוקמ הספת וז הבוח .רתויב רצק ןמז תמייק איה 

ויה "םישודק" קרש הבוח ןיב לודג קחרמ םייק .תונגרובה לש יתוברתה הנוחצנ םע ,הרשע 

היגוס חתפמ יקסנטלוב .הנובתה ילעב םדאה־ינב לכ לע הלחש הבוח ןיבל ,הל םיביוחמ 

ןיב םיחתמב םויה דע תודמוע תוירטינמוה תועונת יכ הארמ אוהש ךכ ידי־לע וז 

:הלאשב תוטבחתמ ןה ,תורחא םילימב וא ,"הרצ תויתליהק" ןיבל "טשפומ םזילסרווינוא" 

הלמחכ תושגר םאה :תויטנתואה תלאש איה ןוידב הלועש תפסונ הלאש ?יארחא ינא ימל 

.ינשגר ףויז םה אמש וא םייתימא םניה 

ןיב ,לשמל ,הרשע־הנומשה האמה לש ילאוטקלטניאה ןוידב תויזכרמ ויה הלא תולאש 

חתפמה ;תויתליהק תובוגת ןיבל תוינמוה תובוגת ןיב ןיחבמ יקסנטלוב .טנקו וסור 
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ונא םאה .רחאה לש ולבסב הרכהל המדקש תוביוחמ התיה םא הלאשה אוה ןהיניב הנחבהל 

ולבסש עבונ הזמו ,"ינומכ וטוה" ,"ינומכ ידוהי" אוהש ןוויכמ רחאה לש ולבס לע םיביגמ 

לע ביגהל םיבייח וא םיביגמ ונא םאה וא ,ונתוא בייחמ וניא וטוה־אלה וא ידוהי־אלה לש 

דחא תא םג הקיסעה ,םויכ םג תיזכרמ תויהל הכישממש ,וז הנחבה ?תישונא האירק לכ 
תיחרזאה תדה דסיימ ותויהל םאתהב .וסור - תינרדומה הלמחה לש םילודגה םירומה 

תא ךכ־לכ םיבהוא םיפוסוליפ :ולש וחוסינב .תיטילופומסוק הלמחב וסור לזלז ,תינרדומה 

םואלה־תנידמ לש לודגה גולואידיאה ,וסורל .ערה תבהא תא םמצעל ךוסחל ידכ םיראטטה 

.לדג קחרמהש לככ תשלחנ הלמחש רורב היה ,הלא תולובג ךותב יללכה ןוצרה לשו 

הנטק הליהק ןיב איה ונלש הריחבה םאה :םויה לש ירטינומוקה ןוידב דה ןיידע שי ולוקל 

ןויד ךרוע יקסנטלוב ?רתוי תיחטש םג ךא רתוי הבחר תישונא תרגסמ ןיבל תביוחמו 

.וז הלאשב קתרמ 

לודגה לוקה ,וז הלאשב .תושגרה לש תויטנתואה תלאש איה היינשה הלודגה הלאשה 

טנק .םויה דע עמשנ ,ףיוזמה שגרה תונגב טנק לש הז ,הרשע־הנומשה האמה לש רחאה 

,םיילסרווינוא תויהל םיבייח םיירסומ תונורקע .הבוחכ הבהא שרדו ,שגרכ הבהא החד 

ףסונ יוטיב לבקמ טנק לש ולוק .הלמחמ רתוי בושח קדצ .םיירלוקיטרפ םניח תושגרו 

.תוביס ןתואמו ,הלמח לע (Arendt)טדנרא הנח לש התרוקיבב יזכרמ 

?הזה חתמה תא רזפל ןתינ דציכ 

םויכ תלבוקמה העדה תורמל ,תוינרדומה לש האצות הניה הלמחש רורב יקסנטלובל 

ונהנש םדא־ינבמו תורבחמ רבעמה .םיירסומ תושגר יבגל תינסרה הניה תוינרדומהש 

ךכ ידכ דע ,םירחא לש םבאכב םישחש םדא־ינבו תורבחל ,םהב ואגתה ףאו ,יוניעמו חצרמ 

הדוקנ םיצימחמ םירקבמה בור .יתוהמ רבעמ וניה ,הז דגנ והשמ תושעל הבוח םישח םהש 

לע וקופ לש תומדקומה תודובעה) חוכהו הטילשה לש תויכשמהב םידקמתמ םהש ןוויכמ וז 

יוניע ןיידע שיש רורב ןכ־ומכ .<וז הסיפתל תויזכרמ תומגוד ןניה רהוס־יתבו םילוח־יתב 

םיסנמ םויכ :םיילושב םה םויכו ,זכרמב ויה םה םעפש אוה לדבהה .םלועב םיבר לבסו 

.םיפוצו םיננובתמ ידמ םיבר םישנא ,םויכ ;םייחהמ יולג קלח היה םעפש המ תא ריתסהל 

רבע םלועה בור .ומצע םלועב יוניש ןכו ,םלועה תא םיווח ונא ובש ןפואב יזכרמ יוניש והז 

.תאז ןיבמ (Elias) סאילא טרברונש יפכ ,"תוברת לש ךילהת" 

הרשע־הנומשה האמה לש ףסונ יזכרמ תועד־הגוה לע יקסנטלוב ןעשנ הרקמב אל 

תא תימסל תתל תעה העיגה טלחהב .(Smith) תימס םדא :הז ךילהת תנבהל חתפמכ 

קושה לש הגוהכ רתוי רכומ תימס .תוינרדומה תא ורידגהש םיגוהה ןיב יוארה םוקמה 

תיתרבח היגולוכיספ לש הלחתה ,רתיהש תירסומ הירואית םג חתיפ אוה ךא ,ישפוחה 

ינוש לע תססובמהו םדא־ינב ןיב םיינומרה םיסחי לש תורשפאל תנווכמה תיריפמא 

רוהט ימצע־סרטניא לע תססובמה הרבחש בשח אל אוה ,דחא דצמ .תוילאודיווידניאו 

דגונמ ירסומ וא יטילופ ,ילכלכ ימצע־סרטניאש בשח אל אוה ,רחא דצמ ;ללכ תירשפא 

־סרטניא לע תוססובמה תושדחה תוכרעמה תא ךריב תימס .ןוכנה אוה ךפיהה .רסומל 

:"רתוי בוט" והשמל תולבוקמ תומרונ תונשל תולגוסמ ויהי ןהש רבס אוהש ןוויכמ ,ימצע 

תולובגל רבעמ הלמחב תוריכמ ןניאש ,דובכ לש (hierarchic) תויגרדמ תוסיפתמ קחרתהל 

הניה תימס לש ותסיפת .ירסומ םזילסרווינואו ןויווש לש םיירסומ םילאידיאל ,הצובקה 

םילאידיא ןיב רוזישכ תינרדומה הרבחב הלמחה שגר תנבהל רתויב הבוטה ךרדה 

.ףותישב םילעופ אלא ,הזל הז םידגונמ םניאש םיסרטניאו 
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ןכומ וניא ,םויכ םיגוהה בורל דוגינב ,יקסנטלוב :תובר ןגיה וז הסיפת לש היתוכלשה 

הגיגחל ןכומ וניא םגו ,םירחא לש םלבסב ןנובתמל סחיב תקתשמה תויניצל לופיל 

ןנובתמה לע תוירסומה תושירדה תא ליטמ אלא ,"תודמחנל הרזחה" לש תיתרוקיב־אל 

לא תונווכמה תויטילופ תורוצ וניא רבד לש ופוסב ותוא ןיינעמש המ .תיניצר הרוצב 

לבוקמש יפכ ,תוהדזה םישרודה רבעה תונברוק לעו לבסה ןורכז לע תוססובמהו רבעה 

דיתעה לא תונווכמה תויטילופ תורוצ םג :תונידמ לש וא תוצובק לש תוהזה תקיטילופב 

םוקמ תונפל אוה תשרוד יקסנטלוב לש תירסומה היגולויצוסהש המ .ותוא תוניינעמ ןניא 

יחכונה לבסלו ןברוקל תוסחייתה .דיתע וא רבע לש הקדצה אלל הווה לש הקיטילופל 

.תוילאודיווידניא לש הנבה לעו שגר לע ססובמ הז ןוימד .ישונא ןוימד תשרוד 

םע רסומה לש היגולויצוס לש בולישב קתרמ ליגרת ,דניה יקסנטלוב לש היגולויצוסה 

שדח ףד תחתופ ףא איה ,יתעדלו ,םיארוקה תא תקתשמ הניא איה .תירסומ היגולויצוס 
.תיתרבח הבישחב 

רדיינש ןתנ 

ופי־ביבא־לת לש תימדקאה הללכמה 
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היזיוולטה לע היידרוב רייפ 

.םידומע 112 .1999 .לבב תאצוה :ביבא־לת 

תורמל ,הז רפס תאירקמ ענמיהל לוכי היזיוולטה לע תושדח תובשחמ שפחמש ימ 

הנבות הז םוחתל איבהל חילצמ וניא היידרוב רייפ .תרתוכה ןמ תעמתשמה החטבהה 

חטש תדובעל הירואית ןיב רידנו קודה רשק ותוא רפסב ןיא דחוימב .יהשלכ השדח 

תודע ותויהב ןיינעמ רפסה ,תאז תורמל .היגולויצוסל היידרוב לש ותמורת תא ןייפאמה 

.היזיוולטה לע בושחל םילאוטקלטניאה לש ישוקל תפסונ 

Arret sur תינכותב היידרוב לש תלשוכ העפוהמ דלונ רפסהש ןאכ ריכזהל יאדכ 

 image (הנומת תאפקה), העפוההש בושחל ןתינ היה .יתפרצה 5 ץורעב ,1995 תנשב

רקבמו יאנותיעה תייחנהב היזיוולטה לע תרוקיב תינכותב רבודמ ןכש ,םולשב רובעת 

הרקש המ הרק היידרובל לבא .ןמרדינש לאינד ,Le Monde לש היזיוולטה 

זגרתה ,ןמז רסוח שח אוה םיסונמ םישיגמ לומ .היזיוולטב םיבר םירחא םילאוטקלטניאל 

Le Monde Diplomatique־ב ותייווח תא חתנל הסינ אוה .בר לוכסתב תינכותהמ אציו 

תא חתיפו ,(1996 יאמ־לירפא ,ןוחרי ותואב ןמרדינש לש ותבוגתו ורמאמ תא ואר) 

,דבוכמו קיתע ימוחת־בר ימדקא דסומ) College de France־^ תואצרה יתשב רמאמה 

אל ךא ,1996 יאמב Paris-Premiere םילבכה ץורעב ורדושש ,(וילא ךייתשמ היידרובש 

החלצהב הכז אוה ,םודא עבצב לוז ןורפסב ןתוא םסרפשכ לבא .תובר תובוגתב וכז 

תרושקתב ךורא יתוברת סומלופ בינה רפסה .(ורכמנ םיקתוע ףלא האמל בורק) תררחסמ 

רמאמ היידרוב ףריצ הלא תואצרה יתשל .(Walter, 1998 :לצא םכוסש) תיתפרצה 
,"תונותיעה תטילש" םשב ,Actes de la Recherche en Sciences Sociales תעה־בתכמ 

.רתוי יעדמ ןונגסב תואצרהה אשונ לע רזוחש 

דוע ףיסוה ילארשיה רואל איצומה .םוגרתל יתפרצה רוקמה ןיב לדבהה תא ןייצל שי 

,רחאה ;םייפמילואה םיקחשמל שדקומה תע־בתכ ותואמ רחא רמאמ ,דחאה :םיטירפ ינש 

רקיעב שדקומש ,"הקיטילופהו תונותיעה" םשב ,(רכזוה אל יתפרצה ורוקמש) רצק טסקט 

,יתימא רפסל לוכיבכ ךפהנ יתפרצה ןורפסה .היידרוב יפל תיאנותיעה םלועה־תייארל 

ןועיטל דואמ המיאתמ רעשה ףדב הבובהו ,דואמ בוט םוגרתה .רתוי ךורא ,רתוי הבע 

שי עיתפמ ןפואב לבא :(תובובכ םידקפתמ םיאנותיעה ינויזיוולטה ןונגנמב) ירקיעה 

לש סומלוק־תוטילפכ ןשרפל ןתינש תויועט - תורעהה קרפב תיתפרצב תויועט רופסניא 

אל רוקמב וניה ןטק שרדמכ תירבעה הסרגב הארנש המש ונל תוריכזמה ,רואל איצומה 

.ןורפסמ רתוי 

תונויאר לש וא תואצרה לש םיטסקט םסרפמ היידרובש הנושארה םעפה הניא וז 

:(Bourdieu, 1999 :המגודל ואר) בחרה להקל רתוי השיגנל ותדובע תא ךופהל ןויסינב 

אוהש העפות חתנל ידכ ולש הירואיתב שמתשהל הסנמ היידרובש איה םעפה היעבה לבא 

סחיב תירואיתה ותסיפתב םינומה־תרושקתל םוקמ ןיאש ינפמ ילוא ,םלועמ רקח אל ומצע 

"bad object" לאכ היזיוולטה לא סחייתמ אוה ,םירחא םילאוטקלטניא הברה ומכ .הרבחל 

,"הרישי היטרקומדל אלפנ רישכמ" תויהל הלוכי ,רתיהש ,היזיוולטה .םוצע חוכ לעב 
הטילשה תרימשל רידא רישכמל" וא <10 'ע) "ילמיס יוכיד לש רישכמל" הכפהנ 

לרק .(16 'ע> (תירבעה הסרגב "הטיש"ל תועטב ךפהנ ־ הטילש - contröle)"תילמיסה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:50:00 UTC������������� 

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



םירפס תרוקיב ןודרוב םור'ז 730 

,"היטרקומדל הנכס ,היזיוולטה" ורמאמב דואמ המוד טפשמ בתכ ,המגודל ,ילרבילה רפופ 

הנעט .(Popper, 1995) "העווז"ל טושפ ךפהנ היטרקומדל אלפנה רישכמה ןאכש אלא 

לוכישו ,היידרובל ללכ ינייפוא וניאש ,טעמכ יאובנ ןונגסב םיתיעל תקמונמ וז השודנ 

.רבכ ענכושש ימ תא קר ענכשל 

:םיירקיע םינועיט השולש הלעמ היידרוב ?היזיוולטה לש חוכה רוקמ והמ 

הנעטה בלשב רתונ יומידב ןוידה) <20 'ע> "ינויזיוולטה יומידבש דחוימה חוכה" .1 
.(רפסב 

והשלכ רחא יוטיב יעצמא וא תרושקת ףוג לש ותפיאש הלודגש לככ :עודי קוח..." .2 

לולעש המ לכ תא ,וב שיש תומירצה תא דבאל בייח אוה ךכ ,בחר להק לא עיגהל 

םלועל תולעהל אל ,םירמואש ומכ 'דחא ףא עזעזל אל' דיפקהלו ...קיחרהל ,גלפל 

,רוציקב ,הז ןועיט <50-49 'ע) ".לדנקס וררועי אלש תויעב קר זא ןכ םאו ,תויעב 

less objectionable ־ה רחא שופיחכ תיאקירמאה היזיוולטב עודי היהש המב עגונ 

 (.program (l.o.p.

.תמדוקה המגמה תא םיקזחמה "גניטיירה טופיש"ו תורחתה .3 

היידרוב וז היגוסב ?היטרקומדה תא תרשמש רישכמל היזיוולטה תא ךופהל ןתינ ךיא 

שלוג" אוהש ריבסמ לבא ,דחא ןורתפל תובר םימעפ רזוח אוה :יתטיש ןפואב ימיספ 

(םימיוסמ םיאנותיע ברקב םאו להקה ברקב םא)"תועדומ ררועל" ךירצ היפלש "היפוטואל 

טעמכ תטלחומ הריתס שי ,היידרוב יפל .(62 'ע)"תוירסומ תולקלק םידילומה םינונגנמל" 

ךדיאמ ,תרושקתב ותצפה ןיבל ,אסיג דחמ ,יתונמואהו יעדמה שופיחה לש "רהוט"ה ןיב 

היזיוולטל סחיב היגלטסונ שח וניא היידרוב ?הירוטסיההמ חקל דומלל רשפא םאה .אסיג 

בחרמ" ,תובר תויוגייתסה םע ,אצומ אוה הז םע דחי ."תיתוכמסה תיגוגדפה" ,רבעה לש 

:סמרבה אצמש בחרמל האוושהב הירוטסיהב רתוי תרחואמ הפוקתב יטרקומד "ירוביצ 

תירלופופ תונותיע ןיב דוגינה שבגתה הבש הפוקתב ,תפרצב הרשע־עשתה האמה ףוסב 

,אלוז לימא הארנכ אוה ולש לדומה .תמיוסמ העפשה תלעב התיהש ,תיתוכיא תונותיעל 

.סופיירד לע ןגהל ידכ "ןשה לדגמ"מ אצישכ 

"רהוט"המ הברה דביא ,להקה רחא חלצומ שופיח ךות ,ומצע היידרובש איה הינוריאה 

"תילמס תומילא" ןוגכ ,ולש הרבחה תסיפת לש םיידוסיה םיגשומה תא ריכזמ אוה .ולש 

ןיב רבוע אוה .ולש אשונל הלא תוירוגיטק םשייל חילצמ וניא אוה ךא ,"הדש" רקיעבו 

ןיבל יאנותיעה "הדש"ה ןיב םיסחיה קוידב םהמ ריבסהל ילבמ "היזיוולט"ל "תונותיע" 

הדש לש ומויקש ונייצ היידרוב לש םירקבמ טעמ־אל .ינויזיוולטה (?הדשה וא) רישכמה 

םילכב שמתשמ היידרוב .(Marliere, 1998) קפסב לטומ וניה ,ינגומוה ,דחא יאנותיע 

ליבוהש ךילהתב רשאמ רתוי (לוכיבכ) 'תונקסמ'ב ןיינעתהל הייטנה" ןוגכ ,םייאנותיע 

.םמצע םילכ םתוא הנגמ אוה ובש שממ טסקט ותואב ,(98 'ע)"תונקסמל 

סעכה תא םילימב עיבמ היידרוב :ןותיעב היזיוולט תרוקיבכ רפסה תא אורקל רשפא 

רפסה תא םיבר ונק הז ללגב .וילא ךייתשמ אוהש ילאוטקלטניאה דמעמה לש שואייהו 

.ותוא וארק םג הארנה לככו 

היידרוב לש תויוברעתה לש הרדסב ותוא םקמל םיאתמ ,רפסה יפלכ ןגוה תויהל ידכ 

וניה היידרוב ,(לשמל ,וקופ) ויתימעמ הברהל דוגינב .היזיוולטה לע ירוביצה ןוידב 

םע רקיעב ,היזיוולטב עיפומ אוה .היזיוולטה לע רתוול הצור וניאש לאוטקלטניא 
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:ואר)"םוסרפ ילב תירוביצ היזיוולט דעב" הלודשה תצובקב רבח היה אוהו ,םילנויספורפ 

 30.4.90 ,xie Monde ןונגס ותואב םירפס לש הרדסב ןושארה וניה היזיוולטה לע,

.Liber-Raisons d'agir רואל האצוהב ,םיאנותיע וא םילאוטקלטניא ידי־לע םיבותכ 

ורכמנ םה .תילכלכה היצזילבולגה דגנו םזילרביל־ואינה דגנ הדמע םיטקונ הלא םירפס 

,דבכל שי לבא ,תימדקאה תונשדחה רסוחמ ןאכ בזכאתהל ילוא יואר ,רוציקב .בטיה 

.בושח ירוביצ ןוידב ףתתשהל ןכומה לאוטקלטניאה תא ,יתפרצה רשקהב תוחפל 

לש הילוכנלמב קבאנ - םירחא םיברו טסג יא הגטרוא ,ליווקוט ירחא ־ היידרוב 

.(הגטרוא לש ויוטיבכ)"יטרקומד־רפיהה" וא יטרקומדה ןדיעב לאוטקלטניאה 

תורוקמ 

 Bourdieu, P. (1999). Sociology in Question. London: Sage.

 Marliere, P. (1998). "The Rules of the Journalistic Field. Pierre Bourdieu's

 Contribution to the Sociology of the Media". European Journal of
 Communication, 13(2), 219-234.

 Popper, K. (1995). La television, un danger pour la democratic. Paris: 10-18.

 Walter, J. (1998). "Penser en clair-obscur. Theorie des champs et television". In

 J. Bourdon and F. Jost (eds.), Penser la television (pp. 75-95). Paris:
 Nathan 8c Institut national de l'audiovisuel.

ןודרוב שורד 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Karin Knorr-Cetina Epistemic Cultures: How the Sciences
 Make Knowledge

 Harvard University Press. 1999. 320 pages.

םדאה לש רורחש עסמכ וילייחו ולש ץולחה־ליח יניעב רייטצה ינרדומה טקיורפה 

,עבטב הפוצה םדאכ הז טקיורפב ספתנ ילנויצרה םדאה .םייתעדותו םייתרבח םילבכמ 

אוה ובש םוקיה תא ןיבהל הרטמב תונושה תועפותה תא רקוחו ןתוא ןייממ ,תודבוע ףסוא 

לש יתטיש רקחמ ךרענ ויתודסומ תרגסמב ןכש ,טקיורפה לש וביל־בל וניה עדמה .יח 

םישרפמו עבטב םיננובתמה םינעדמה תא שמשמה ילכה ,דניה תיעדמה הטישה .עבטה 

בור ףא ילואו ,םיבר םינעדמו םיפוסוליפ ןיידע םירובס ךכ - החיטבמ וז הטיש .ותוא 

דמעמ שכר עדמה .תמאל רתוי תובורק תובושתו תוילנויצר ,תויביטקייבוא ־ רוביצה 

םרוגכ םג אלא ,"תמא" לא העגהל ילככ קר אל שמשמ אוהו ,תוינרדומה תורבחב יזכרמ 

.םישדח םירצומ לשו תושדח רוציי תוטיש לש תואצמהל רוקמכו תילכלכה תכרעמב רוציי 

,טפשמ־יתבב וב םישמתשמו ,הרבחה לש ןוילעה עדיה רוקמל םג ךפהנ עדמה ,ןכ לע רתי 

,השעמלו ,תוישפנו תוינפוג תולחמב םילוחב לופיטב ,תיתרבח תוינידמ לע םיחוכיווב 

תושמתשמ (new age) שדחה ןדיעה לש תויטסימ תועונת וליפא .םייחה ימוחת לכב 

.םינוש םילהק ענכשל ןנויסנב םייעדמ םיאצממ לע תונעשנו תיעדמ הקירוטרב 

הבש ,עדי־תרבחכ תיתיישעת־ רתבה הרבחה לש הדוחיי לע םירבדמ םינוש םיאקיטרואית 

הצוחו םיטרפ לש הבישחה תרוצ תא הנשמ םג אלא ,תינרצי תוליעפל םרות קר וניא עדיה 
.םיינידמ תולובג 

םיטעמ םיגולויצוס ,עדמה לש ותויזכרמ תורמל יכ הרפס תליחתב תנעוט הניטס־רונק 

תובישח לע םירבדמה םיגולויצוסה בורו ,םצעב רצונ יעדמ עדי דציכ םירקוח דואמ 

,הניטס־רונק לש הרפס .הז עדי לש ורוציי ןפוא לע רבד םיעדוי םניא הרבחב עדמה 

גיצהלו הז רעפ לע רשגל דעוימ ,יעדמ עדי רוציי לש םיכילהת חותינל ותמורת דבלמ 

תונורחאה םינשה םירשעב שכרנש עדיה תא עדמ לש רקחמב םיחמתמ םניאש םיגולויצוסל 

.הז םוחתב 

םידבוע םימוחתה לכבו םלועה לכב םינעדמש החנהה םע הלחה עדמה לש היגולויצוסה 

,םיילסרווינוא םייגולומטסיפא תונורקע לע תססובמה ,"תיעדמ הטיש" התוא םע 

םיטביהב דקמתה יגולויצוסה רקחמה .םוחת לכ לש םידחוימה םיאנתל ,ןבומכ ,םימאתומה 

,תינתא וא תירדגמ הילפא ,םינעדמ לומגתל תוטיש - םייעדמה םינוגראה לש םייתרבחה 

וספתנ אל רצונש עדיהו רקחמה תוטיש לבא - המודכו יעדמ רקחמ לש תומרונמ הייטס 

המ קודבל ולחהו רתוי םיזעונ םיגולויצוסה ושענ הגרדהב .יגולויצוס רקחמל םיטקייבואכ 

תירטסוא תיגולויצוס ,הניטס־רונק ןיראק .הדבעמה ילתוכ ירוחאמ םצעב םישוע םינעדמה 

םויכ עודיה ,הז יגולויצוס עסמ לש תוצולחהמ ,דתיה ,הינמרג ,דלפליבב םויכ תדמלמה 

םירקחמה .(עדמ לש היגולויצוס "םתס"מ לידבהל) "יעדמ עדי לש היגולויצוס" יוניכב 

יטרואית חותינ ,רמולכ ,ומצע עדמה לע יעדמ טבמ הנושארל ובינה םירחא םיבר לשו הלש 

ךירצ ךיאו עדמ והמ לע תויפוסוליפ תופקשהמ לידבהל ,תויריפמא תויפצת לע ססובמה 

.ותושעל 

,ילוא ,דוגינב ,ןיטולחל הזמ הז םינושה םימוחתמ םיבר םינעדמב התפצ הניטס־רונק 
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וליבוה הירקחמ .םימיוסמ םייעדמ םימוחתב תויחמומ וחתיפש עדמה לש םיבר םיגולויצוסל 

הניח תימטסיפא תוברת ."תוימטסיפא תויוברת" ןורחאה הרפסב הנכמ איהש המל התוא 

םישמשמו ןעדמה לש הדובעה תא םיחנמה םילכו תוקיטקרפ ,תועד ,תופקשה לש לולכמ 

יפולח גשומ והז הבר הדימב .םלועה לע עדי רציילו תואיצמה תא חנעפל ןויסינב ותוא 

ןניה יעדמה רקחמה לש תוקיטקרפהו תופקשההש חינמה ,"תיעדמה הטישה" העטמה חנומל 

רבודמש םג ריהבמ תוברת חנומה .תורבחהו תולוכסאה ,םינמזה ,םימוחתה לכב תודיחא 

ןתינש ינוטלפא לאידיאב אלו ,תיתרבח ןילמוג־תוסחייתה ידכ ךות שכרנו בצועמה רצותב 

.תטשפומ תיפוסוליפ תוגה ךרד וגישהל 

ץיאמ :ןיטולחל םינוש תומלוע ינשב הירקחמ תוריפ תא גיצמ ונינפלש רפסה 

ינש - ןגינטוגו גרבלדייהב תירלוקלומ היגולויב לש תודבעמו הבנ'זב יפוריאה םיקיקלחה 

,דניטס־רונק הז רפסב .הבר הליהת ילעבו עדמה תיזחב ,אליעלו אליעל םייעדמ םיטקיורפ 

לש ךילהת לש האצות וניה ,רחא עדי לכ ומכ ,יעדמה עדיהש "החכוה"ב דוע תקסוע הניא 

.רבעב היתימעו איה רבכ וקפיס הלאכ תוחכוה :תיתרבח הינבה לש ,יתרבח ןתמו־אשמ 

דציכ :עדי רוציי לש (the machinery)"הנוכמה" הנכמ איהש המ תא ראתל םעפה התרטמ 

וניא עדי ,הניטס־רונק ליבשב .תימטסיפאה תוברתה יהמ ,רמולכ ,םוחת לכב עדי םירצוי 

אלא ,םייחה תא םירפשמש ילאוטקלטניא שוכר וא יגולונכט םושיי ,תיעדמ הנומא קר 
,רצונ עדי םתרזעבש םיכילהתה תרהבה ידי־לע .רחא גוסמ הרבח רצויה יתוהמ יוניש 

לבא .(8 'ע> עדי לע היונבה הרבח רתוי בוט ןיבהל רשפא היהי ,הניטס־רונק תנעוט 

הנושהו המודה תא ףושחל ידכ יתאוושה יריפמא רקחמ םיבייחמו הזמ הז םינוש םינונגנמה 

רבכ "עגמ ודביא" ,םישקה םיעדמב טוידהה רוביצה בור םג ומכ ,םיגולויצוסה בור .םהיניב 

םיבתכנה ירלופופ־עדמ ירפס .היגולויבבו הימיכב ,הקיזיפב תוילגתהו םירקחמה םע ןמזמ 

אקווד .םוחתב תיעוצקמ תורפסמ תוחפ אל תובורק םיתיעל םימותס םניה םינעדמ ידי־לע 

םיארוקל קפסל םייושע הלא "םימולע" םימוחת לש םייגולויצוסו םיירוטסיה םירואית 

.ויאצממ לש תועמשמהו יעדמה רקחמה תוהמ לש רתוי הבוט הנבה םהב םיאיקב םניאש 

.רפסה תא אורקל תקפסמ הביס רבכ יהוז ,עדמ בהואש ימל 

,םינוש םייעדמ םימוחת תאוושה רמולכ ,"תיתאוושה הקיטפוא" הנכמ איהש המ תרזעב 

הכ וניה עדמה המכ דע םג השיחממו םוחת לכ לש םינייפאמה לע תדמוע הניטס־רונק 

תראתמ הניטס־רונקש <ג"אפ :ןלהל) ההובג היגרנא לש הקיזיפה .םוחתל םוחתמ הנוש 

תושמשמה ,תודידמ לש תואצות .םירחאה םיעדמה בורמ רתוי הברה תיביסקלפר !דניה 

,רתוי הבר תונקפסב םיאקיזיפה יניעב תוספתנ ,תועירכמ תוחכוהכ תורחא תונילפיצסידב 

םימוחתב .תונוש תוחנהבו תורדגהב ,דויצב היולת הדידמהש ךכל םיעדומ םהש ןוויכמ 

ןניה םהיתואצותש תודידמ לע םינומאה םינעדמ ענכשל ךירצ ,היגולויצוסב ללוכ ,םירחא 

םייוסינה יפוא לשב .תילאיווירט הנעט יהוז ג"אפכ "השק" עדמב אקווד ;רשקה־תויולת 

םירחא םימוחתל דוגינב ,יוסינה לש בלש לכ תוריהזב ןוחבל םיכירצ םירקוחה ,ג"אפב 

ןהב שמתשהל ןתינש "תורוחש תוספוק" רבכ םניה יוסינה ךרעמב םיבר םיטנמלא םהבש 

םילקתנ רשאכ וא ,יוסינה לש בלש לכב .ןפקות תא קודבל ילבמו ןתוא חותפל ילבמ 

תאו םינושה םירישכמה תא ,תויטרואיתה תוחנהה תא ןוחבל םיסנמ םירקוחה ,היעבב 

לע םיבשוחו (םינוש הדידמ ירישכמ לש םימושיר) םינמיסב רקיעב םיקסוע םה .םיבושיחה 

.תיתדוקנ היעב תררועתמ רשאכ םג לולכמה לכ 

.תימטסיפאה םתשיגב רתוי הברה "םייצרא" םניה םיירלוקלומ םיגולויב ,ךכל דוגינב 
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םירבכע ,תויצמת ,תונחבמ ,תויברת - םירמוחב רתוי הברה הרישי הרוצב םיקסוע םה 

לע םירמוחה לש םהיתובוגת תא רתוי הברה הרישי הרוצב םיקדובו ־ הלאב אצויכו 

םיקדוב םה :הרישי הרוצב עבטה תא םירקוח םניא םיירלוקלומ םיגולויב םג .םהיתולועפ 

,(יבש יאנתב האלכה ידי־לע ורצונש הלאכ)"םייתוכאלמ" םירבכע ינימ לש יטנג רמוח 

םה .םהלש היגולואנגה לש קיודמ םושיר שיש ןוויכמו םייוסינל רתוי םימיאתמ םהש ןוויכמ 

םיטושפה םירוציה לש יטנגה רמוחה לע ססבתהב תובכרומ תוכרעמ לע תונקסמ םיקיסמ 

דוגינב ."עבטב" שיש םיאנתהמ ירמגל םינוש םיאנתב - תוירטקבו םיסוריו ־ רתויב 

לעו םהלש יוסינה לע תיביסקלפר הבישחב םיקוסעה ,ההובג היגרנא לש םיאקיזיפל 

וניא יוסינ םא :הייעטו־יוסינ לש הטישב םימדקתמ םיירלוקלומה םיגולויבה ,ויתואצות 

,"תרוויע" הרוצב םירמוחב לופיטב םינוש םיביכרמ רקוחה הנשי ,הפוצמה האצותל ליבומ 

רבדב תקדקודמ הבשחמ לע תססבתמ הניאש ךא ,היציאוטניאמו ןויסינמ ילוא תעפשומה 

לש דואמ תיפרגלט הגצה ,ןבומכ ,יהוז ."תכלכולמ" האצותל םורגל ולכיש םימרוגה לכ 

.תויעדמ תודבעמב תונויארו תוחיש ,הייפצ לש תועש תואמ לע םיססובמה םיאשונ 

:האבה הרוצב םייעדמה םימוחתה ינש ןיב םילדבהה תא תמכסמ המצע הניטס־רונק 

 One science (physics) transcends anthropocentric and culturecentric

 scales of time and space in its organization and work, the other

 (molecular biology) holds on to them and exploits them; one

 science is semiological in its preference for signs processing, the

 other shies away from signs and places the scientist on a par with

 non-verbal objects; one (again physics) is characterized by a
 relative loss of the empirical, the other is heavily experimental;

 one transforms machines into physiological beings, the other
 transforms organisms into machines, (p. 4)

שי םהב םישמתשמ םיאקיזיפהש (detectors) םיאלגלש ךכל סחייתמ ןורחאה טפשמה 

.יוארכ גהנתהל "םלדשל"ו ןמזה לכ םהב לפטל ךירצ ,םייופצ־יתלב םה :םהלשמ "תוישיא" 

,אסיג ךדיאמ .םזינגרוא־ןיעמל ,תויגולויזיפ־וליאכ תויושיל תונוכממ םיכפהנ םה הז ןבומב 

םיקרפמ םה :תונוכמבכ םינוש םימזינגרואבו םייח־ילעבב םישמתשמ םיירלוקלומ םיגולויב 

רחא םזינגרואל וללה םיביכרמה תא םיסינכמ ,םיגוש םיביכרמ םכותמ םיאיצומו םתוא 

שוטשט לע אופיא תרבדמ הניטס־רונק .לעופ אוה ךיא םקדובב הנוכמב ומכ וב םילפטמו 

הניטס־רונק לש וז בל־תמושת .םילבוקמ םידוגינ לש הריבש לעו םמודל יח ןיב הנחבהה 

תוינרדומ תויתרבח תוקיטקרפ לש ןסיסבב תואצמנה תויסיסבה תויתוברתה תוסיפתל 
הבישחה תורוצ תא םג ריאהל הלוכי "תוינרדומ תורבח לש היגולופורתנא" דציכ השיחממ 

.עדמה לש תונילפיצסידה - אליעלו אליעל םיינרדומ םיטבש לש הגשמההו 

ןוגראה אוה ,עדמ לשו עדי לש םיגולויצוס אקווד ואל ןיינעל ךירצש ,דחוימ אשונ 

דחא יוסינל םיפתוש םיאקיזיפ תואמ ,הז םוחתב יכ רבתסמ .ג"אפ לש דחוימה יתרבחה 

תקחומה תיביטקלוק תושיל ךפהנ יוסינה דציכ תראתמ הניטס־רונק .תובר םינש ךשמנש 

םירבחמה תמישר) םירבחמכ םיעיפומ יוסינל םיפתושה לכ .ימטסיפא טקייבוסכ דיחיה תא 

םיטרפה .יתיבפלא רדס יפל (יעדמה תעה־בתכב םידחא םידומע תספות םהיתודסומו 

םימיוסמ םירבח לש םיכרצ יפל םינוש םידוביכ םיקלחמ םה - ביטקלוקמ קלחכ םיבשוח 
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אל ,סנכב סיאצממ גיצהל דובכה תא םילבקמ םיטרוטקוד־טסופו טרוטקוד ידימלת ,לשמל) 

לשב דחוימ ץמאמ םיעיקשמו ,(הפישחל םיקוקז םה יכ אלא ,גצומה אשונל םיארחא םה יכ 

שי ,םירחאה םייעדמה םימוחתה בורב ומכ ,תירלוקלומ היגולויבב .תיביטקלוקה תוירחאה 

היגולויבה םוחתב ןומא תשיחרו ,ןומאב יולת הלועפ־ףותיש ךא ;הלועפ־ףותישב ךרוצ 

םוחתב יעדמה רקחמה לש ילאודיווידניאה ןוגראה לשב דימת תיתייעב הניה תירלוקלומה 

לע דיעמ ג"אפב םילודגה םייוסינב הלועפה־ףותישש אופיא תזמור הניטס־רונק .הז 

לש יוניש הניה ג"אפב יוסינ תמקה .ללכב עדמה לש ינוגראה הנבמה רופישל לאיצנטופ 

םא םגש ,היכרגילואה לש לזרבה־קוח תא הרפמה השדח תינוגרא הרוצ ,יתרבח רדס 

רמוח תאז־לכב תקפסמ איה ,<?ןכ ילואו) םייעדמ־אל םירשקהל הקיתעהל רשפא־יא 

.םיבכרומ םינוגראב (hierarchy) םיגרדמ לש (?לוכיבכ) תוינויחה לע הבשחמל 

רוורט ומכ .עדמה לש היגולויצוסה תוכזב תעצבתמ יתרבח רדס לש תפסונ הריבש 

(genre) הגוסב רפס לכב שמתשמש ,רוטאל ונורב ומכו ,ומצע םע חיש־וד בתכש ,ץניפ 

(?אל וא)ןיימודמ ארוק םע חיש־ודב הרפס תא תמייסמ הניטס־רונק םג ,תרחא תיתורפס 

חיש־ודב תאטבמ הניטס־רונק .תונויער םרות ףאו תורהבה שרוד ,הירבד ךותל ץרפתמש 

םיבר םייעדמ־אל םינוגרא ,עדי־תרבחבש תנעוטו ,הלש רתויב ינתפאשה ןויערה תא הז 

,לשמל ,םיקנב .טרפב ג"אפ לשו ,ללכב עדמה לש ןוגראה תוטיש תא וצמאי רתויו רתוי 

םיבייח ויהי ,תילבולג הלכלכב םימכחותמ םיפנע לש עדימה לובמ םע דדומתהל םיצורש 

םיטקייבואל רתוי הרושק היהתש הרוצב ותוא םידבעמו עדי םירציימה םידבועה תא ןגראל 

שי ;יפוטוא עמשנש ןויער והז .תוריכבבו גרדמב תוחפ היולתו ,עדימה ןכותלו םייטנוולרה 

םהילהנמלו םילודגה םידיגאתל ורשפאי עדימה דוביע יעצמאש םיששוחה םיגוה םג ןבומכ 

קבדיהל יתישקתה ינא .םינכרצבו םידבועב רתוי הליעי הרוצב טולשל םיריכבה 

ימ לכו ,תירוקמו תינשדח הניח הגיצמ איהש הזיתה לבא ,הניטס־רונק לש תוימיטפואב 

ריכהל בייח תחאו םירשעה האמה תליחתב תושעותמ תורבחב םיכילהתב ןיינעתמש 

.תואיצמה לומ התוא ןוחבלו 

דמוע הלש ןועיטה םא רפסה ףוס תארקל התוא לאוש הגיטס־רונק לש ןיימודמה ארוקה 

םיסחיב עגופ היצזיטרקונכטהו היצזילנויצרה ךילהת יכ וסרגש תוירואיתל הריתסב 

.תוילובמיסה תויועמשמלו הרבחל ,םרבעל םתוא ונגיעש תורוסמבו םישנא ןיב םיינושארה 

:ךכ לע הנוע הניטס־רונק 

 I am not denying rationalization, but the disenchantment of the

 world and the thesis of the loss of meanings in and through science

 and technology. I also reject the notion that there is a sharp

 distinction between technical (instrumental, productive, rational)

 activities and symbolic processes.

יאולחת לכל ןורתפה וניח עדמהש הרובסה תיביאנ תיטסינרדומ הניא הניטס־רונק 

הצורמ הניא איה ,ןורחאה ורפסב רוטאלל המודב לבא .ישונאה ןימה תויעב לכלו הרבחה 

.תינרדומה הרבחב ערש המ לכ םע םיילקידר םיגוח ברקב היגולונכטהו עדמה יוהיזמ 

,תויועמשמ לש שדח םלועל חתפ חתופ םג עדמה לבא ,ילוא ומלענ תויתרוסמ תויועמשמ 

רעפה לע רשגל ילוא לכונ הניטס־רונקכ עדמה לש םיגולויצוס תוכזב .שדח גוסמ םסקל 

,םיטסיסקרמ ,םיטסינימפ) םייתרוקיב םיגולויצוסל עיצהלו ,"תויוברתה יתש" ןיב 
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לבא .םהיכרעל םאתהב וב שמתשהלו וסייגל אלא ,עדמה לע רתוול אל (םיטסינרדומ־טסופ 

תודסומב ולש םייבויחה םיטביהה תא םשיילו ,דבוע עדמה ךיא ריכהל ךירצ ךכ ךרוצל 

.ישילשה ףלאה תליחת לש תויתיישעתה תורבחב עדי םירציימה םירחא 

יאנוי לבוי 

הפיח תטיסרבינוא 
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 John Davis The Landscape of Belief: The Holy Land in
 Nineteenth-Century American Art and Culture

 Princeton University Press. 1996. 286 pages.

שקיעה שופיחה תא ,(Bauman, 1996)ןמואב דנומגיז יפ־לע ,התוויל הקומע הדרח 

ןנוכל ךרוצה ןמ העבנש הקומע הדרח ;ינרדומה ןדיעב תוהזה לש הנוניכו התרדגה רחא 

לע .םיזע היצזינרדומו שועית יכילהת לומ לא ןמז ךרואל דימעו ביצי ביכרמכ תוהזה תא 

תינרדומה תוהזה תיינבל םינתשמ־יתלבו םינתיא תודוסי רחא הז קסופ־יתלב שופיח 

:הנומאה יפונ" ,סיווייד ןו'ג לש ורפסב דומלל ןתינ תיאקירמאה הרבחה לש רשקהב 

."הרשע־עשתה האמה לש תויאקירמאה תוברתבו תונמואב שדוקה־ץרא 

תד־ישנא ,םיגולואיכרא ,םימלצ ,םירפוס ,םינמוא םתוא רחא בקוע סיווייד לש ורקחמ 

רחא שופיחב שדוקה־ץראל םיניילצכ ורהנש ,הרשע־עשתה האמה ינב םייאקירמא םירייתו 

.ןמזה יעגפמ םיפחה םירוהטו םימוסק תוארמ םתוא ־ םייכ"נתה ןוכיתה חרזמה יפונ 

לש הסוסיב ךילהתמ קלחכ םהיניעל ולגנש "םייתישארבה" םיפונב וטיבה הלא םירקבמ 
.תימואלה םתוהז 

תוארמהו םיפונה ,םייאקירמאה םירקבמה יניעלש איה רפסה לש תיזכרמה ותנעט 

ץרא ,ךרדבש תיאקירמאה המואה לש הרופטמ וויה תיכ"נתה לארשי־ץרא לש םישודקה 

לארשי יטבשל החטבוה שדוקה־ץראש םשכ .השודקה תיטנטסטורפה המואל תחטבומ 

ידי־לע הרצונש תחטבומה ץראה הניה "הקירמא" םג ךכ ,"רחבנה םעה" םתויה ףקותמ 
.ונעמלו "ינרדומה רחבנה םעה" 

תוברתה ןיב שגפמה בקע רצונש טבמל סחיב תונשרפל ורפס בור תא דחיימ סיווייד 

םירקבמל רשפאש טבמ ,שדוקה־ץרא לש היפונ ןיבל זאד הקירמא לש תיתדהו תיטילופה 

טטרשמ סיווייד .םתדלומ ףונ תינבתל םכפוהלו תוארמ םתוא םמצעל סכנל םייברעמה 

הכפהנו סוכינ לש ךילהת שדוקה־ץרא הרבע םהבש םינפואה תא תיתטיש תונדפקב 

.תיאקירמאל 

דקפתש ,תיאקירמא ןויצ ץרא גשומה ביבס ןוידב קדצב הליחת דקמתמ רבחמה 

לש ורוקמ .השדחה לארשי ןיבל הנשיה לארשי ןיב דחוימה רשקה תא הרשפאש הטשפהב 

השדחה הילגנא לש היטרקוטולפה לש ינטירופה סותאב אוה ,םיווייד ןייצמ ,הז רוביח 

 (New England) לש םייומידהו םיגשומה םלוע .הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמה לש

תירבה ןמ ןה תובואשה תוליבקמ תוירוגלאב ףצוה םינושארה םייאקירמאה םיבשייתמה 

ןכותה תא וקפיס הלא םירופיס .תיאקירמאה המואה לש האירבה ירופיסמ ןהו הנשיה 

ורת וירחאש ימצעה קודיצלו היצמיטיגלל ןתיא סיסב ורציש ,םייגולואיתה הקירוטרהו 

.תימואלה םתוהז לש התבחרהו השוביג ךילהתמ קלחכ םהיאצאצו םינושארה םיבשייתמה 

תוברתהו יטנטסטורפה סותאה ןיב שגפמה תובקעב החמצש ,הפנעה תיתוזחה תוברתה 

הרצי ,םישודקה םירתאה ןיבל הרשע־עשתה האמה לש הקירמא תא הנייפאש תיטילופה 

,תופמה ,םימוליצה ,םייומידה ףסואמ בכרוהש - הז רגאמ ךותמ .עדי לש שדח רגאמ 

."יעדמ"כו "יביטקייבוא"כ הרואכל ספתנש חיש הנבנ - ילוכו עסמה ירואית ,תוינכותה 

םירחא םירתא ביבסו) םישודקה םירתאה ביבס יגולואית־ואיג חיש ורציש ,לגרה־ילוע 

ימכ .שדוקה־ץרא לש םיימיטיגלה םירבודב םמצע תא ודימעה ,<הלאככ ורידגה םתואש 
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וכפהנ ,םישודקה םיפונה לש גוצייה ינפוא לש םלופכשו םבוציע לע םידקפומ ויהש 

םיפונב שמתשהל תלוכיה תא םהידיב וקיזחהש םייתוברת םימזי לש שדח גוסל םיניילצה 

,םינמוא םתואמ תבכרומה ־ תיצולח תיתוברת תיליעכ .םהמ עבנש םייומידה םלועבו 

תולעהל םיניילצה ופאש - םירחא םייאקירמא םירקבמו םיגולואיכרא ,םירנויסימ ,םירפוס 

תילסרווינואה הירוטסיהב הדמעמו הדוחיי תא שיגדהלו תיאקירמאה המואה לש הנרק תא 

.םידסיימה תובאה לש םיסותימה לש םתחצגהו םתריצי ךות 

תרזעב שדוקה־ץראל (travelers) "עסמה יכרוע" לש םתייווה תא ןייפאמ סיווייד 

תא סלפמה ,ןיילצה .(Urry, 1990)ירוא ןו'ג לש וירקחממ חוקלה ,tourist gaze גשומה 

.ילנימיל בצמב יוצמ ,תישארב יפוג לש תויטנתואה רחא שופיחב שדוקה־ץראב וכרד 

ומוקימ תא רבעב ורידגהש תיבחרמהו תיתרבחה הביבסהמו הרגשה ייחמ ותוא קתנמ עסמה 

המוד עסונה ןמואה לש תוילנימילה תויועמשמה םלוע ,קדצב ןייצמ סיוויידש יפכ .הרבחב 

לש וז הדמע ,וזמ הרתי .שדוק־ירתאל לגרל הלועה ןימאמה לש יתדהו ינחורה ומלועל 

ליבס ,םינפ יפלכ ןווכמ ךא חותפ תעב־הב היהש טבמ םיניילצל הרשפא "עסמה ךרוע" 

.וילע טלתשמו הפצנה טקייבואה תא רגסממ ,ליעפו 

תיתוזחה תוברתה תא ךורצל לחהש דעיה־להקב םג דקמתמ סיווייד לש ורפס 

יפרגונוקיא חותינ תועצמאב .הרשע־עשתה האמה לש הקירמא תא הפיצהש תיכ"נתה 

ידי־לע הלא םיפונ לש היצלופינמה ףאו המנפהה ,הלבקה ינפוא תא גיצמ סיווייד ,יאשונו 

תיפרגואיג הדיחיכו האידיאכ ,שדוקה־ץ־וא .תיאקירמאה הרבחה לש םינוש םירזגמ 

יבחרב תודמעמה לכ ינב םירבגו םישנ לש םהיתובשחמו םנוימד תא הקתיר ,תישממ 

הביטקפסרפהו טבמה תא השעמל ופקיש םייומידה בורש הדבועה ףא־לע .תירבה־תוצרא 

לש םייתוזח םיגוצייכ ,הלא םייומיד לש םחוכ ,הנבלה תיטנטסטורפה תירבגה תיליעה לש 

לש (mutability) תונתשהה תלוכי לע ילסקודרפ ןפואב ןעשנ ,תיתישארב היפרגואיג 
.םייומיד םתוא 

יעצמאכ הלא םייומיד ץבקמב השענש ברה שומישה איה הלעמ סיוויידש תיזכרמ הדוקנ 

,הלאככ .םירתוס ףאו םיינגורטה ויהש תויתד תויגולואידיאו םיינמואל תונורקע םודיקל 

,הרטמל תעב־הב וכפהנ םייומידהש הדבועה .ומצע יגפב טקייבואל םייומידה וכפהנ 

,ויתורטמו ויכרצ יפ־לע שרוד לכל םמצע תא םיאתהל םחוכב היהשו ,תילכתלו יעצמאל 

,המגודל ,וסייגל ןתינ היהש המצוע־בר ילככ תשבגתמה תיתוזחה תוברתה תא הריתוה 

.המצע תיאקירמאה תשביה ךותב שוביכו תוטשפתה יכרוצל 

הסיפת םיגיצמ םינושארה םיקרפה תעברא .םיקלח ינשמ בכרומ סיווייד לש ורפס 

הקירמא לש התוברתב הנמוסש יפכ ,שדוקה־ץרא לש האידיאה לש בטיה תדעותמו תיללכ 

םירצויה ,םירייצ העבראב דקמתמ ינשה קלחה .הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמה לש 

תא טטרשמה קרפ שדקומ רייצ לכל .םיניילצה רוביצ תא תוגציימה תויומד לש הירלג 

םינושה םינפואה תאו יתונמואה הדשב ומוקימ תא ,תויתדה ויתונומא תא ראתמו ונקויד 

.תיאקירמאה הרבחב ויתוריצי ולבקתה םהבש 

םירשקה תניחבל שדקומ ,"שדוקה־ץרא םע תיאקירמאה תוהדזהה" ,ןושארה קרפה 

תיטנטסטורפה היגרוטילה ךותמ הרישלו תוליפתל ך"נתה ץרא לש םייגשומהו םיישגרה 

,יתדה ןוידה תא ונייפאש תיתמחלמה הקירוטרלו תויטילופה תורופטמל םג ומכ ,הינווגל 

עינמהש הארמ סיווייד .תיאקירמאה המואה לש תונושארה היתונשב יתוברתהו יטילופה 

םעה" יפלכ םינושארה םייאקירמאה םיבשייתמה לש היתפמאה תושוחתלו תוהדזהל 
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תוהדזה ־ דיתעל םתהימכב אלא ,רבעה תא שדקל םנוצרב אקווד ואל ןומט היה "רחבנה 

קרפב הלעמ סיוויידש תפסונ תניינעמ הדוקנ .םכרד תקדצהל ךרוצה תעב םתוא שמשתש 

וסכינ ,םיאקירמא־ורפאהו םינומרומה ןוגכ ,םיטנדיסידו םיילוש־תוצובק ובש ןפואה איה 

.שדוקה־ץראלו לארשי יטבשל תורושקה תורופטמה תא רתוי רחואמ םמצעל 

תיאקירמאה תוחכונה תא דעתמ ,"שדוקה־ץראב תיאקירמאה תוחכונה" ,ינשה קרפה 

ברעב ףאו ,קריעב ,היקרוטב ,םירצמב םג םהיניב)ןוכיתה חרזמה יבחרב םייכ"נת םירתאב 

.םיבשייתמה תוצובק לש ינגורטה ףסוא התוויה תיאקירמאה תוחכונה .(ונימי לש תידועסה 

םירשק ורציש ,םייאקירמאה יצה ישנא תא ןייצמ סיווייד תוטלובה תוצובקה ןיב 

תאו ,תינמותועה הירפמיאה לש תויושרה ןיבל הקירמא ןיב םיירחסמו םייטמולפיד 

תונומא וחפיטש תותיכ וטלק רשא עבק־יבושיי ורציש םייטנטסטורפה םירנויסימה 

.יחישמ דעיו תויטפילקופא 

דקמתמ םיווייד ,"הרשע־עשתה האמה תליחתב םיימרונפ םייומיד" ,ישילשה קרפב 

־ץראמ ובשש םיניילצה לש השדח תיתונמוא הקיטקרפכ םידממ־ילודג םירויצ חותינב 

םירתאל לגרל היילעה תייווח תא יעצמא־יתלבו ישחומ ןפואב ריבעהל הז ןויסינ .שדוקה 

רויצה ,המגודל .גוצייה םוחתב תושדח תואצמהל ליבוהש ירקיע עינמל ךפהנ םישודקה 

םיפונה לש בגשנה תמצועבו תויפוסניא תשוחתב ןנובתמה תא ףיצהל דעונ ימרונפה 

,תמיוסמ הדימב תמייאמל הכפהנ םיימרונפה םירויצב הייפצה תייווחש ןוויכמ .םישודקה 

לע רבגתהל תנמ־לע םירתאהו םיפונה לש תומש תוחתפמו תופמ ,םיטסקט םהב ובלוש 

,ההובג תונמוא תויהל התרמוי ףא־לע ,המרונפה ירויצ לש הקיטקרפה .תחנה־יא תשוחת 

השעמל הרציו ,בחרה להקל הנופה תירלופופ תונמוא לש גוסל הכפהנ ,תירסומו תיטקדיד 

עגונ הלעמ סיוויידש ןיינעמ סקודרפ .םייתיליעה םינולסה לש הגוצתה תומלואל הפולח 

וקופד אבילא ,(sovereign gaze)הפוצה לש תינובירה טבמה־תדוקנ לש התומלש תריבשב 

 (1979 ,Foucault). לש השוחת רוציל וסינ המרונפה ירויצ panoptic sublime, יפכ

םלוא .וב הטילשו ןנובתמה ידי־לע רתאה שוביכ לש ,(Wallach, 1990) קאלאוו עבטש 

תויווזב דקמתהל ותוא וצליאו ,תחא השקמכ ותוא סופתל ןנובתמל ורשפא אל רויצה ידממ 

רפיס תונבל ותוא הצליאש ףונה לש היצטנמגרפ הפוצ לכ לצא הרצונ ךכ .תומיוסמ 

 (narrative) ־לכה טבמה תא רשפאיש הייפצ ןויסנ לכ השעמל לשכנ ךכ ךותבו ,ולשמ
.לוכי 

םיקרפה ןמ אוה ,"הרשע־עשתה האמה יהלשב הזחמו םוליצ ,ףונ" ,יעיברה קרפה 

,ינכפהמ יגולונכט שודיחכ ,םוליצה דציכ הז קרפב שיגדמ סיווייד .רפסבש םיניינעמה 

ךות םישודקה םיפונה תא שירשהלו ןנובתהל דחאכ םייברעמ םיפוצלו םירצויל רשפא 

בגשנב הטילשל ףאו תוגזמתהל עיגהל ךרוצה .דועיתהו תודעה תייווח לש התקמעה 

םיעטק ףאו םיישיא עסמ ירואית םג םימוליצה לא ףרצל םינמוא טעמ־אל עינה יכ"נתה 

תרתוכה תלוגש ,דועית לש השדח (genre) הגוס השעמל רצי הז בוליש .ך"נתה ירופיסמ 

The Historical Library of the Land) ריואמה ך"נתה לש םיכרכה תעברא התיה הלש 

 and the Book) הרשע־עשתה האמה ףוסב רואל ואציש.

לש ףונה ימוליצ ורצי ובש ןפואה איה קרפב תילעומה תפסונ תיזכרמ הדוקנ 

לש עירכמה םבורב .התוא וסלכאש םיימוקמה ןיבל המדאה ןיב טלחומ קתנ שדוקה־ץ־וא 

רשאכ קר ףונב "םיבלתשמ"כ וספתנ ,דחאכ םידוהיו םיברע ,םידיליה ,הפוקתה ימוליצ 

,םוליצה תקיטקרפ .ך"נתב ראותש יפכ ,יתד רבע לש ךשמהל םיניילצה ידי־לע ובשחנ 
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םויא הוויה םש םתויה םצעש ןוויכמ םידיליה לש םתוחכונ תא הקחמ ,דועית לש שדח גוסכ 

.רזחשל וצר םיניילצהש יתישארב בגשנ ותוא לע 

James Fairman ,Edward Troye ,Miner Kellog םירייצב ןדש ,רפסה לש ינשה וקלח 

םיטרפה רשוע .תוריציה לש טרופמ רואיתו תוטודקנא ,םיטרפב שודג ,Frederic Church־! 

,תויצרטסוליא לש בר רחבמ םנמוא םיקפסמ תוריציה לש קדקודמה חותינהו םיירוטסיהה 

ןושארה וקלחב וגצוה םרטש םישדח םינועיט םדקל סיווייד לש ותחלצהב םימגופ הז םע ךא 

.רפסה לש 

תונמואה תודלות לש םירקוחל םיקינעמ ופקיהו רפסה לש ורשוע ,וז תוגייתסה ףא־לע 

ימוחת־ןיב רקחמ ,תוברתה לש םיגולויצוסלו םינוירוטסיהל ןכו ,תיתוזחה תונמואה לשו 

תועצמאב .New Art History^ לש תוינשדחה תוירקחמה תונכותה תא בלשמש ףלאמ 

"geopietistic fetishism of־h לש היצקורטסנוקר סיווייד לש ורפס השע ינדפק דועית 

 "Wright, 1966) place) - םירתאב תיהולאה תוחכונה תא האורה תרוויע הנומא התוא

רבסה גיצמ אוהש ךכב איה רקחמה לש ותלודג .תיכ"נת המדאכ םתוא תשדקמו םימיוסמ 

.תורחא תויוברתו תותד ידי־לע שדוקה־ץרא תמדא לש השודיק יכילהתל ןיינעמו קימעמ 

רשפאמה בושח ךמסמל סיווייד לש ורקחמ תא תכפוהש תקפסמ הביס וז ילארשיה ארוקל 

הטילשו תינשרפ הינומגה תריצי ביבס קבאמ לע תבייחמ־יתלבו תקחורמ תוננובתה 

חרזמה תא ןיידע דקופ תורחא תופיטעבש קבאמ ,הרשע־עשתה האמב םישודק םירתאב 

.ונימי לש ןוכיתה 

תורוקמ 

 Bauman, Zygmunt (1996). "From Pilgrim to Tourist - or a Short History of

 Identity", in Stuart Hall and Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural

 Identity. London: Sage.

 Foucault, Michel (1979). Discipline and Punish: The Birth of the Prison (Trans.

 Alan Sheridan). New York: Vintage.

 Urry, John (1990). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary

 Societies. London: Sage.

 Wallach, Alan Peter (1990). "Making a Picture of the View from Mount

 Holyoke". Bulletin of the Detroit Institute of Arts, 66, 35-45.

 Wright, John Kirtland (1966). Human Nature in Geography. Cambridge, Mass.:

 Harvard University Press.

רסג הניבליס 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Yehouda Shenhav Manufacturing Rationality: The
 Engineering Foundations of the Managerial Revolution

 Oxford University Press. 1999. 247 pages.

,לוהינ תוירואית לש (integrative) ילוליכ תמוצב יוצמ בהנש הדוהי לש ורפס 
רידנ וגיה הז בוליש .ירוטסיה חותינו תוידסומ תושיג ,תויספורפ תיינבה לש תוירואית 

תשרב םידקוממ םניאש םימוחת לש בר רפסמב הקמעה בייחמ אוה ןכש תינוגראה תורפסב 

ילהק לא רבדל רפסה לש וחוכב שי ךכיפל .תורפסב תדסוממה תזכורמ תיביטינגוק 

תא דומללו ןיבהל םיניינועמה הלאל רפסה תאירקל המח הצלמהב חתפא .םינוש םיארוק 

םיכילהת ןיבהל םיניינועמה הלאל ,יתטישו קימעמ ףקיהב תונושה תושיגהו תוירואיתה 

םינותנ דציכ תוארל םנוצרבו ורקיעב יגולודותמ םניינעש הלאלו םיירוטסיה־םיינויצולובא 

וזמ דועיש־ןיאל תבכרומ הנומת גיצהל םילוכי םינוש תורוקממו םינוש םיגוסמ םירמוחו 

.דחא רוקממ םילבקתמה םינותנמ הלועש 

רולייט לש תילוהינה הירואיתה תא תדמלמ ינא הנש לכב .ישיא רשקהב ליחתא 

תונורקע תא הרצקב תרקוס ינא רועישב .תוינוגרא תוירואיתב קסועש סרוק תרגסמב 

תונורקע תא ראתמה <1911 תנשמ)ולש ירוקמה טסקטה לא הנופ זאו ,ולש יעדמה לוהינה 

תדלפ" לעפמב הטישה לש התעמטה רופיס לע םתמגדה ךות ,רולייט לש ותפשב ,הטישה 

תררועמ ותמצוע .ומצע דעב רבדמ טסקטה .תירבה־תוצרא ,הינווליסנפב "םחל־תיב 

ץעויה הבש האלפומה ךרדה לע ודמלש רחאל ביגהל םישקתמש ,םידימלתה לצא המהדת 

תויהל (תלדוגמ הלירוג לש וזמ הלודג הניא ולכשמ־תנמש) טימש תא "ףלאמ" ילוהינה 

הטישכ בהלנה רולייט ידי־לע תראותמ "הטישה" .ונוגראלו ומצעל "ךרע לעב" לעופ 

איה .םיילוהינה םיצעוילו םינוגראל ,םילהנמל ,דבועל רתויב הנוכנהו רתויב הבוטה 

דבועה לש ותחוור לע הדיפקמו ,םילהנמהו םידבועה ןיב ינוגראה לטנב ןויוושל תגאוד 

תענומ איה ,ךוראה חווטל םגו רצקה חווטל הבוט איה .ומצעל גואדל ותלוכיל רבעמ 

יפכמ רתוי הברה קיפהל םידבועה לכל תרשפאמ איהו הדובעה םוקמב םיטקילפנוק 

.הממד תררתשמ טסקטה תאירק םויס םע .השדחה הטישה לא םתועדוותה ינפל וקיפהש 

לע ,רולייט לע תרוקיב לש תונותיק ללכ־ךרדב הלעמ הקיתשה רחאל הרעסה 

םיאצמנ דימת טעמכ ,הירחאל .ולש תאשנתמה הגצהה ךרד לעו ותבישח לע ,ויתונויער 

תומגודב םירכזנ םה .םויכ םג םייקו יח "םזירולייטה"ש ךכ לע םיעיבצמש םידימלתה 

תומגודבו ,םומינימ־רכש םילבקמה םוי־ישק םידבוע םהבש םילעפמב םהב ולקתנש 

רולייט ,רתוי הריהזו תוחפ הריהי (ילוא) ,דניה הפשהש יפ־לע־ףא יכ תודיעמה תונותיעהמ 

ףא ילואו ,תולקב ותונשל רשפא־יאש םוקמ - תינוגראה ונתבישחב יזכרמ םוקמב בשוי 

תירבה־תוצראב םירשעה האמה תליחתב וחמצש םיילנויספורפה םילהנמה .םיצור ןיא 

.תינרדומה הרבחב תשרשומ היגולואידיאל והוכפהו יתיישעתה םזילטיפקה תא ומיצעה 

דרושו דרש םזירולייטהש הרק דציכ :הלאשל הבושת םיקפסמ םייפולח םירבסה ינש 

תורמל יכ ןעטי ,ילנויצרה ,דחאה רבסהה ?הטישב הברה תויתייעבה ףא־לע בר הכ ןמז 

תויסולכואב רבודמשכ דחוימב ,"בוט תדבוע" ןכא איה ,הלעמ השיגהש תויתאה תויעבה 

הטישה יכ ןעטי ,ידסומה ,רחאה רבסהה .תויתרגש תודובעב וא תומכחותמ־אל םידבוע 

ידי־לע "הנוכנה הטיש"כ הדסומו היצמיטיגל הלביק איה הכרד תליחתמ יכ הדרש 
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הטישה םע בלושמב ,השדחה תילוהינה היספורפה .םיריכשה םילהנמה - היליעפמ 

לש תורשפא ענמו תויתטישבו ןווכמב לעפוהש היצמיטיגל שבכמ ורצי ,השדחה תיעדמה 

רבסהה ,םייללכ םיווקב ,והז .תגלפומה התוליעי לעו הטישה לע רוערע לש וא תויתרוקיב 
תירבה־תוצראב תילוהינה הכפהמה לש טלחומה הנוטלשו התחימצ תייגוסל רחוב בהנשש 

.םירשעה האמה תישארב 

ןנובתהל תרחא ךרד םינוגרא ירקוחל תקפסמ תינוגראה תורפסב תידסומה השיגה 
־ילנויצר רבסהל תרגתאמ הפולח הב שי .םניבהלו םייתרבחו םיינוגרא םיכילהת לע 

םקלחב קר םיילנויצר םעהש םייתרבח םיסופדב שגד המשש ,םיכילהת לש ילנויצקנופ 

םיכילהת וא םיבצמ ךפוהש דוסימ ךילהתב היצמיטיגל לש הינבה לע םרקיעב םיססבתמהו 

.םהילאמ םינבומל םיינוגרא 

.תונורחאה םינשב תופסונ תורוקיב וגפס תוינוגראהו תוילכלכה תוליעיה תוירואית 

ןתרוקיבב תודחואמ תושדחה תוילכלכה תוירואיתהש וז חורב בתוכ (Roy, 1997)יור םג 

,דבלב "םיליעי"ה לש תודרשיהל תונעוטה ,תוליעיה תוירואית .תוליעיה תוירואית לע 

.םינועיט לש תיקלח הקיגולב תויובש ןהו ,םיפיקמ םייגולויצוס םירבסה קפסל תושקתמ 

הניא תוליעיש ךכמ עבונ ,יור תעדל ,תינוגרא תודרשיהל סיסבכ תוליעי ירבסהב ישוקה 

תדיחי החיגמ תוליעי תיירואית .חוכ תמגוד םירחא םייתרבח םיכילהתמ דרפנב תלעופ 

תויתרבח ןילמוג־תויוסחייתה דציכ ריבסהל תלגוסמ הניאו תדדוב תוטלחה־תלבק 

תוליעי תיירואית ,ךכ לע ףסונ .םיילאוטקילפנוקו םיפתושמ םיסרטניא ןיב תוכוותמ 

הריבסמ הניא איה ךא (motivation) תועינה ילעב םעה (actor) םינקחש עודמ הריבסמ 

.ןתוא שממל םילוכי םה דציכ 

תגצהב םשומ ולש ןועיטב שגדה .תילוהינה תוליעיה ןויער תא ףקות בהנש םג 

תויפולח תויטרואית תושיג .םילהנמה םיסדנהמה ןיבל םיניישעתה ןיבש טקילפנוקה 

טווישה ךילהתל וסחייתה ,תוינטשפכ ןרידגמ בהנשש ,תינוגראה תורפסב 
 (systematization) וא ,לנויצרל רוצייה ךילה תא ךופהל םיקיסעמ לש ץמאמכ םינוגרא לש

חישה יכ ,קימעמו בקונ יתרוקיב חותינ ךות ,ןעוט בהנש .םידבועב הטילשל ןווכמה ץמאמכ 

חוכה תיינבב םידקמתמ ונממ וחתפתהש תוקיטקרפהו םינוגראב תוילנויצר תוכרעמ לש 
היגולואידיאכ לוהינה תלאשל סחייתמ ירוטסיהה חותינה .תילוהינה היספורפה לש 

ריצה :םיריצ השולש לע שרפנ תילוהינה הבישחה ישרוש תא רתאל ןויסינה .תוקיטקרפכו 

םינגועמ הלש תוקיטקרפהו תיאקירמאה תינרדומה הבישחה ישרוש יכ הארמ ןושארה 

רשפאמ ךכבו ,עדמל לוהינה ןיב רשקל ןועטל רשפאמה חיש תחתפמש ,תינכמה הסדנהב 

הנש םישימח ךלהמב דציכ הארמ ינשה ריצה ;םילהנמכ יתוכמס דיקפתל ןועטל םיסדנהמל 

ידי־לע הבצוע איה דציכו ,תדסוממל םיסדנהמה וגיצהש תילוהינה הטישה הכפהנ 

ןיבל םיסדנהמה ןיבו םידבועל םילהנמ ןיב ,םיקיסעמל םיסדנהמ ןיב םיכורא םיטקילפנוק 

םייגולומטסיפא םיגשומ תיינבהב קסועה שדחה חישל םחייתמ ישילשה ריצה ;םמצע 

לש היצמרופסנרט ךות םיקסע להנמל רפס־יתב ידי־לע ץמואשו ,םיילגויספורפ־ךות 

חותינב קסוע םייסמה קלחה .החותפ תכרעמ לש םילדומל הרוגס תכרעמ לש םילדומ 

קתרמ יתרוקיב חותינ ךות ,היגולויצוס ןיבל לוהינה תיירואית ןיב םיסחיה לש יביסקלפר 

.ןוגראה יעדמב ץועיי וא תיתרבח הרקב ימוחתב םיגולויצוסה ידיקפת לש 

חותינב רבודמש ןוויכמ .םעבטמ םיבכרומ םניה םינועיטה ףוקיתל םישרדנה םינותנה 

.תיבקע חותינ תדותמב שומיש ךות ןמז ךרואל םינותנ גיצהל שי ,יתוחתפתה־ירוטסיה 
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םינשב ודסונש םיסדנהמ לש םיחמתמ תע־יבתכ ינש חותינ לש קירבמ ןורתפ עיצמ בהנש 

ועיפוה הלא תע־יבתכב .שדוחל תחא ינשהו ,עובשל תחא עיפוה ןושארה ־ 1891־ו 1877 

.תויתיישעת תושדחו תכרעמל םיבתכמ ,םיעובק םירוט ,םירצק םירמאמ ,תכרעמ ירמאמ 

םיבצעתמ ובש יטילופ הדש םיווהמ תע־יבתכש איה הלא םינותנב שומישל דוסיה־תחנה 

רבעמ ,ןבומכ ,תאז ;םיילנויספורפ היצמיטיגלו חוכ ידקומ לש הנבמו ילנויספורפ חיש 

לש ןכות חותינ לע םיססבתמ םינותנה .הלא םיבתכב רבעומה יביטמרופניאה עדימל 

חותינה .םינש עבראו םישימח ךלהמב וללה תעה־ יבתכ ינשב ועיפוהש םינושה םירמאמה 

יכ דיעמו ,םיסדנהמה לש תעה־ יבתכב םיילוהינ םיאשונב קוסיעה רועיש תניחבב דקמתמ 

"תוכרעמ"ה אשונ םג .1929 תנשב האישש (תיראיניל אל יכ םא) תיתועמשמ היילע תרכינ 

קפתסמ וניא חותינה .ילנויספורפה חישב רתוי יתועמשמ ןפואב םינשה ךרואל עיפומ 

־יבתכ לש םיכרועה ירבד לשו םינוש םיטסקט לש תומגדהב רישע אוהו ,תיתומכה המרב 

םיפוצ ונא ,םילהנמה םיסדנהמה לש תיעוצקמה הפשה תוחתפתהל ליבקמב .וללה תעה 

ואישש) תותיבשה רפסמב היילעב תאטבתמה ,הדובע-יכוסכסב תיתועמשמ היילעב 

היספורפה לש תיעוצקמה תורפסב הלא הדובע־יכוסכסל תוסחייתההש אלא .<1917־ב 

.יאקירמאה יטסילטיפקה ןויסינל תורזכ תוספתנ תותיבשהו ,דבלב תיקלח הניה תחתפתמה 

ןניאש המודש ,םיילושה־תורעהב האירקה קר .םיקתרמו םינווגמ םיטרפב רישע רפסה 

העיריה בחור .המצעלשכ תלמגתמ האירק הניה ,טרפלו וילע ףיסוהל ןתינש רבד תוריתומ 

דעו ,הבר תיטנוולר תורפסל תוסחייתה ךרד ,םיפסונ םינותנל תויוסחייתהמ - םוצע 

איה השוחתה .הז רפסל םינותנכ ושמישש תעה־ יבתכ לש תכרעמה ירמאמ ךותמ םיטוטיצל 

םורטקפס תגצה ךות הריקח־ידח םילכב םיבר םיטרפ ףוסיא לש תינדקש הדובעב רבודמש 

ענמיהלו ,טסקטב םיילושה־תורעהמ קלח בלשל ןתינ היה וליא בוט היה .ינועבצו הצממ 

.תורעהל םיקרפה ןיב הנשנו רזוח ףודפדב ךרוצהמו האירקה תטאהמ וז ךרדב 

וכזי םיארוקה .םינוגראב קסועה גולויצוס לכל הבוח־תאירק תניחבב וניה הז רפס 

יכלה לש טרופמ רואית ךות ,תחתפתמה תילוהינה הבישחה לע הפיקמו תדמולמ האירקב 

הררשש תילאוטקילפנוקה תכרעמהו תילוהינה היספורפה לש הינבהה ,חישה ,הבישחה 

הז רפס תועצמאב ונתוא ריבעמ בהנש .םידבועו םילהנמ ,םיניישעת ןיב הלא םינשב 

תויח םיפיסומה "םייריפמא םיגצימ" חותינ ךות ,הפוקתה לש תינויערה ןמזה־תרהנמב 

עוצקמה - וילאמ ןבומל ךפהנש המ חתפתהו הווהתה דציכ ןיבהל ונתלוכיל תוינועבצו 
.לוהינ תסדנה 

תורוקמ 

 Roy, William G. (1997). Socializing Capital: The Rise of Large Industrial

 Corporation in America. Princeton: Princeton University Press.

ןמרמול־רבילוא הילמע 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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 Benjamin Barber A Passion for Democracy
 Princeton University Press. 1998. 320 pages.

רכינה היצזינקירמא לש ךילהת תרבוע ,תחוורה העדה יפ־לע ,תילארשיה הרבחה 

תוברתב ,החוורה־תנידמ םוצמצב ,ירוביצה קשמה תטרפהב ,תוגהנתהה תומרונב ,הפשב 

םזילאודיווידניאה אוה הז רשקהב ריכזהל םיברמש םירבדה דחא .הלאב אצויכו הכירצה 

תוביוחמ אלל םייטרפה ויתונוצר תא םדקלו רוחבל טרפה לש ותוכזכ שרפתמה ,יאקירמאה 

היחרזא לכל "ףתושמ בוט" לש ןויערה ידי־לע תכרדומש ,תינויצ הרבחמ .ביטקלוקל 

האורו ,ישיאה סרטניאל תופידע תנתונש הרבחל תיאקירמא הארשהב ונרבע ,(םיידוהיה) 

םלוא .הלא םיסרטניא לש םלולכשבו םנוזיאב ,םקופיסב הקיטילופה תרטמ תא 

םהמ דחאש ,בורל םהמ םימלעתמ ונאש םיפסונ םידדצ שי יאקירמאה םזילאודיווידניאל 

וז תוירחא .היתודסומו תיטרקומדה הרבחה יפלכ ,ימונוטוא רוציכ ,דיחיה לש ותוירחא אוה 

Benjamin Barber לש ןורחאה ורפס .ףטוש ןפואב םיליעפ תוחרזא ייחב יוטיב ידיל האב 

,הב תוחרזאה תסיפת רקיעבו ,תיאקירמאה תיטרקומדה תרוסמהש רכזיהל ונל רשפאמ 

.םיגפ־תוברו תובכרומ ןניה 

תונש עצמאב לחה בתכש תוסמו םירמאמ תפוסא השעמל וניה Barber לש ורפס 

לש הבצמ לע ידמל הפירח תרוקיב לש איה םהב הרושה חורהו ,םויה דעו םינומשה 

הירואיתב קסוע ןושארה :םירעש העבראל קלוחמ רפסה .תיאקירמאה היטרקומדה 

היטרקומדה לש הקיטקרפב קסוע ינשה :הכותב םזילרבילה לש ומוקמבו תיטרקומדה 

יחרזא ךוניח וניינע ישילשה ;תוגיהנמלו תוחרזאל עגונה לכב רקיעב ,תיאקירמאה 

םייחב תיתרושקתה היגולונכטה לש המוקמ תא ןחוב יעיברה קרפהו ;היטרקומדל 

םקלחב .תחא השקמ םיווהמ םניא םה ךא ,םירמאמה לכל תופתושמ תומית שי .םיירוביצה 

יכ םג ןבומ ;לבגומ םירמאמ םתוא לש יללכה םכרע ןכלו ,ובתכנ ובש ידיימה רשקהה רכינ 

םע דחי .םירשקהה תא ריכמה יאקירמאה םיארוקה להקל רקיעב ורפס תא דעיימ רבחמה 

בותכ רפסה .ןיינע וב אצמי הז להק קר אלש ךכ ,םידחא םיבושח תונויער רפסב שי הז 

.הדימה לע רתי תימדקא הניאש הפשב םיבכרומ תונויער אטבל חילצמו חלוק ןפואב 

 Barber ורפסב גיצהש תיטרקומד הסיפת התוא ןורחאה ורפסב חתפמ Strong

 1984) Democracy). ןיב ןוזיא אוצמל הסנמו ,תינאיליווקוט הבר הדימב .דניה וז השיג

,דחא דצמ .וז רטשמ תרוצ לש תינקילבופר הסיפת ןיבל היטרקומד לש תילרביל הסיפת 

 Barber ןהש רחאמ ,תינרדומה היטרקומדה לש בושח גשיה ןניה דיחיה תויוכזש ךכב ריכמ

דצמ ;לגר־תסירד הב ןיא תיטילופה המצועלו ןוטלשלש תיטרפ הריפס רוציל תורשפאמ 

וולי ןה םא קר ומייקתי דיחיה תויוכז יכ ןעוט אוהשכ ליווקוט תובקעב ךלוה אוה ,רחא 

קלח םילטונ םניא םיחרזא רשאכ .הקיטילופב חרזאה לש תדמתמו הליעפ תופתתשהב 

םכפוהלו םהיתויוכזב יתגרדה ןפואב םסרכל יופצ רטשמה ,םהלש הרבחה ייח בוציעב 

תילילש תוריח ןיב דוגינה ,תורחא םילימב .תיטרקורויבה הנידמה יתורישב םייולתל 

חיטבהל םילוכי תיטילופ תופתתשהו תיבויח תוריח קר יכ ,המודמ וניה תיבויח תוריחל 

:תויטרפ לע םיניגמה םיילרבילה םיכרעה תאו תילילשה תוריחה תא 

 Service to the nation is not a gift of altruists but the duty of free

 men and women whose freedom is wholly dependent on and can
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 survive only through the assumption of political responsibilities.

 (195 .(p

 Barber (יאקירמאה הרשקהב) תיטילופה היפוסוליפב והשמ־תידוחיי הדמע גיצמ.

רחאמ ,(Communitarians) םיינתליהק םינוכמה םיפוסוליפל בורק אוה תובר תוניחבמ 

םג אוה .וז תופתתשהמ תעבונכ םדאה תוחתפתה תא האורו ,הליעפ תוחרזא בייחמ אוהש 

בוטה רחא ןכ שופיח ךות ,תונוש תועד ןיב חיש־ודל םוקמכ תירוביצה הריפסה תא רייצמ 

יכ ,םזילרבילה יגשיהב רופכל שקבמ אוה ןיא ,םייתליהקה םיפוסוליפה בור ומכ .ףתושמה 

םעטמ םיתוריש לש יביספ ןכרצכ דיחיה תא הביצמ תילרבילה תוחרזאהש ןועטל םא 

דחי .<8 'ע)ירוביצה ומלועל תוירחא ומצע לע לוטיל ךירצש יאמצע רוציכ אלו ,הנידמה 

,ותבישחב ילוש םרוג הווהמ תרוסמש רחאמ ,לבוקמה ןבומב יתליהק וניא רבחמה ,הז םע 

דועב .םייתליהק םיגוה תנייפאמה תונרמשה תמועל תילקידר הניה תיטרקומדה ותסיפתו 

ץמאמ Barber ,תיביטמרונ הניחבמ ןמזב תויכשמהל םיהמכ (Walzer ,המגודל) םינורחאהש 

תא ,הקוחה תא שדחמ רידגהל ךירצ רוד לכ היפ־לעש ,Thomas Jefferson לש ותרות תא 

רבדל היטרקומדה תא ךופהל תנמ־לע ;היטרקומדה לש תויסיסבה תורטמה תאו תודסומה 

אלו ,הווהל תכייש היטרקומד .(168 'ע) ןיפנא־ריעזב תדמתמ הכפהמ ללוחל שי ,יח 

םיכרע לש םרומיש תא תשדקמ הניאו ,םינתשמ םיכרצל םאתהב יוניש תבייחמ איה ;רבעל 
.םייתרוסמ 

םיחרזאב רתויו ,ומצעלשכ ףתושמ בוט לש ןויערב תוחפ דקוממ Barber ,תמאה ןעמל 

תופתתשהל תויחרכה תולוגס םע דלונ וניא חרזא ,ותסיפת יפ־לע .ותוא םירידגמה 

רבחמה ןעוט ,הליעפ תוחרזא .םירחא לשו ולש תויוסנתה ךותמ ןתוא שכור אלא ,תיטילופ 

םושמ תישונאה ונתוחתפתהל יחרכה יאנת הניח ,תילטוטסיראה הלוכסאה תובקעב 

םיעירכמה םיאשונבו םלש יוטיב ידיל תואב (תונלבוסו טופיש שוח ןוגכ) וניתולוגסש 

־יתבב תשחרתמ יחרזאה ךוניחה תליחת יכ רובס Barber .תיטילופה הריפסב קר רתויב 

העיקשמ וז תכרעמ .תיאקירמאה ךוניחה תכרעמ לש ףיקמ ןולשיכ האור אוה ןאכו ,רפסה 

הנבומב תוריחל ךוניחה תא החינזמו ,הדובעה קושב שומיש ול שיש עדי תיינקהב םיבאשמ 

,םירומל תוכומנ תורוכשמל תפסוותמ איה רשאכ - הז ךוניח תחנזה .(220 'ע) יחרזאה 

תא וליפא ןיא תוחרזאלש ךכל תמרוג - דועו םירוה לש תוברועמ רסוח ,תופופצ תותיכ 

םזילטיפקה לש םתוקזחתה לומ תטלוב תוחרזאה תשלוח .התוחתפתהל ינושארה סיסבה 

ורפסב רבחמה חתינ ותואש ךילהת ,יטילופה חישה בוציעב טרפב הידמה לשו ללכב 

יוטיב ידיל אב תיחרזאה חורה ןולשכ ,יטילופה רושימב .Jihad versus McWorld םדוקה 
.תוגיהנמה לש יזוכירה הייפואב 

ןה .המצוע־תובר תויוכמס תלעב תוגיהנמ תונוב םישלח םיחרזא ןהב שיש תורבח 

,הרושה ןמ םיחרזא ברקב ןרדעה לע ופחי תוגיהנמה לש תובוטה תולוגסהש תוחינמ 

חכונל ןתכובמו ןתושידאש ,תיעוציב תויטלחהב ףלחוי תוערכהל עיגהל ןתלוכי־יאש 

יפ־לע .ןשארב םידמועה לש םנויסנו םתויחמומ תועצמאב ורתפיי קרפה־לעש םיניינעה 

,םיגיצנ תריחבל תמצמטצמ תיחרזאה הבוחה ,תירבה־תוצראב םויכ השרתשהש הסיפתה 

םיניינעב תוטלחה לבקלו עיפשהל ,ןיבהל ןויסינב תכשמתמ תוירחא תליטנ תללוכ הניאו 

,תירוביצה הריפסב םהיניב חיש־וד חתפל םיחרזא לש (ןיינעה וא) תלוכיה רסוח .םייטילופ 

המודמ תודחא רוציל םתוא ךירדמ ,םייסיסב תורטמו םיכרע לע המכסה ךכ ךותמ תונבלו 
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םירפס תרוקיב סרבוח ליא 746 

ןיב טעמכ רישי סחי שי ,Barber תעדל .אישנה רקיעבו ,םירחבנה םיגיצנה םה הילמסש 

ושארב םידמועה תכיפהו יטרקומדה רטשמה לש יזוכירה ויפוא ןיבל תיחרזאה חורה תשלוח 

תא "םילעהל" הכירצ המשל ןכא היוארש תוגיהנמ .הצרעהל םיאשומלו תוברת־ירוביגל 

:המצע 

 Facilitating leadership empowers people. It functions modestly to

 enhance the quality and intensity of civic participation, and

 simultaneously guards the rights of all citizens to equal
 participation, (p. 103)

קר ,ןבומכ ,ירשפא וניה הז ךילהת .טעמכ רתוימל ומצע תא ךפוהש הז אוה בוט גיהנמ 

.רישיו ידיימ ןפואב אל םא םג ,ותוא תרשמה רבד תיטילופ תופתתשהב האור חרזאה םא 

ךירצ חרזאה ,ירוביצל ישיאה סרטניאה תא תרשוקה ,וז הבחר הייאר תלוכיל רבעמ םלוא 

תוינידמ יאשונב םג ךא קדצ לש תויגוסב) טופיש שוח :ןוגכ ,םידחא םירשכ חתפל םג 

,ןבומכו ,בורה תומכסומ רחא ההונ הניאש תיתרוקיבו תיאמצע הבישח תלוכי ;(תישעמ 

,ןיידתהלו בישקהל תלוכי ;הז יביסקלפר ךילהתב תולבקתמה תוגירח תודמע אטבל ץמוא 

יפ־לע־ףא ,םישנא ןיב ףתושמ םלוע רוציל התלוכיבו הפשב הנומא ,רתוי בחר ןפואבו 

םגו טסילאידיא םג וניה Barber יכ םיוסמ קדצב ןועטל ןבומכ רשפא .ישחומ וניא אוהש 

לש תועמשמה ,המגודל) ענכשמ ןפואב ורתפנ אלש םיבר םיאשונ ריאשמ אוה יכו ,יגלטסונ 

הדמעה םלוא .(ילבולג דבורב ץניה תולאשהמ לודג קלח ובש םלועב תיטילופ תופתתשה 

םייטנוולר וירבד .תירבה־תוצראב יטרקומדה ךילהתה תאייחהל קר אלו ,הבושח .דניה ולש 

ןיב סחיה תאו תוחרזאה תועמשמ תא שדחמ רידגהל ןויסינ שי הבש ,תילארשיה הרבחל םג 

.יצולח־טסופ תוחפל אוה יזא ינויצ־טסופ וניא םאש ןדיעב הליהקל לאודיווידניאה 

סרבוח ליא 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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747 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

1999-1977 ,ריעהו םולשה ךילהת - םילשורי ימשב םינוי ןיילק םחנמ 
.םידומע 340 .1999 .לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

םולשה ךילהת תרגסמב םילשורי לש הלרוג תודוא־לע בקונהו ןועטה יטילופה חישה 

לכ וליא (רתוי יתועמשמו ישעמ הנפמ ףא ילואו) רתוי יניינעו יניצר הנבמ לבקמ היה 

ןיילק םחנמ לש קימעמהו רדוסמה ורפסב לכ־םדוק ןייעל שרדנ היה קלח וב לוטיל ץפחה 

דע ,היתורודל םילשורי לע רמאנו בתכנ תובר הכ .םולשה ךילהתב וז ריע לש המוקמ לע 

םירואית ,תונורכזו םייומיד ,םירופיסו םיסותימ לש ףרוגו יקנע "רעי" רצונש ךכ ידכ 

םיווהמה "םיצע"ה איהש ,התייווהכ תואיצמה לע רישי טבמ םיענומ םתורבטצהבש ,תונעטו 

.ריעה לש תיתימאה התושי תא 

לע רועישל בישקהל ,םימורמב ומוקממ ,ול רשפאתהש ונבר השמ לע הדגאב רפוסמ 

,ךלמה דוד םג יכ ינמוד .רמאנה תא ןיבהל חילצה אל אוה םלוא ,אביקע יבר יפמ ך"נתה 

טיבמ היה וליא לארשי־תנידמ לש התריב תא ריכמ היה אל ,תידוהיה םילשורי לש הדסיימ 

אלא ,(שדקמה־תיב הנבנ ותפוקתב אל ירהש) תיבה רה לע םידגסמה ללגב אלו ,םויכ הב 

םירעל וכפהנש הביבס םירהה לש םמלעיהו בחרנה הפקיה ,םייחכונה היתולובג ללגב 
.הביבס 

השודק התויהב ,ולוכ םלועב ערו חא הל ןיאו הנימב תדחוימ ריע הניה םילשורי 

ינב לש רשקה רשאמ רתוי קזחו רתוי קודה ריעה לא ידוהיה םעה לש רשקה .תותד שולשל 

(םהיניבמ םילותקל תוחפל) םירצונל ,םידוהיל דוגינבש םושמ ,הילא תורחאה תותדה יתש 

ריע"מ ןתשודקב תולפונ ןניאש תופסונ םירע יתש שי םימלסומלו ,תפסונ השודק ריע שי 

תומסיסה תא קידצהל ידכ ןיא םידוהיה יבגל םילשורי לש וז התוידוחייב םלוא ."דוד 

ןוידה ןמ קלחל םישמ ילבמ וכפהנש םייתמגמה םיפוליסהו םימכסומה םירקשה ,תוינקירה 

םיכלהמה תא קיודמב וראתב ,תואיצמל ונריזחהל ידכ שי ןיילק לש ורפסב .היתודוא־לע 

לש םפקותמו םתעפשהמ םלעתהל וא לזלזל ןיאש ןבומ .םולשה ךילהת עקר לע ושענש 

.תואיצמה ןמ ןיטולחל םיקתונמ תויהל םילוכי םניא םיסותימ םג ךא ,םיסותימה 

רתויב םיריעסמה םיעוריאה דחאב ידוהיה םעה תודלותב הנושארל העיפומ םילשורי 

,ברקוה אל ךא ,דקענ םנמוא קחצי .(,דירומה רהב) קחצי תדקע - ך"נתב םירפוסמה 

רשאב בכרומו קומע רסמו ,המוצע תישונאו תיתרבח תועמשמ שי השעמה־יאלו השעמלו 

ורקיב ידוהיה םעה לש םינושארה ויתובא ינשש הדיחיה םעפה וז ךא .תורודה ןיב םיסחיל 

אל הרטפנ לחר ירה) הביבסב היהש יפ־לע־ףא םוקמב רקבל חרט אל ףא בקעי .םוקמב 

.(םחל־תיב ריעל חתפתה םימילש םוקמב הרבקנ ףאו ,םשמ קוחר 

התלודגו ,הכולמה תפוקתב קר השעמל לחה םילשורי םע יתימאהו ץימאה רשקה ,ןכל 

לכבו ,תורודה ינפ־לע .שדקמה־תיב םקוה ובש רתאה התויהמ רקיעב ועבנ התשודקו 

הילא ורשקנש םיגונה תוגורכזה תוכזב רתוי דוע םילשורי השדקתה ,הלוגה תונש 

,ונלבאתהו וניכב םילשורי לע .המוקיש לעו הילא םעה לש ובוש לע ומקרנש תומולחהו 

גורעל ונינפתה אל הפוקת התוא לכב םלוא .ידוהיה סותאב קומע ןפואב תרחנ הרכזו 

תונשב ,םימילש ,םידחא םירטמוליק תיבה רהמ תקחורמה ,תמיוסמ העבגל דחוימ ןפואב 

המש םוגרת - תיתפרצה העבגה םשב הנוכש הילע םקות ,םירשעה האמה לש םיעבשה 

•French יטירבה שיאה םש־לע הארקנש העבגה לש ילגנאה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:51:23 UTC������������� 

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



םירפס תרוקיב ףלש ןואיל 748 

הפרוצ ,(תויאיגו) תועבג דוע םע דחי ,תיתפרצה העבגה ,בטיה ריבסמ ןיילקש יפכ 

הז ילהנמ השעמ לע רבדל לבוקמ .1967 תנשב םימיה־תשש תמחלמ רחאל דיימ םילשוריל 

ךשמב לארשי־תנידמ ידיב היהש ,הברעמ ןיב םילשורי לש הדוחיא לעכ (םינפה דרשמ לש) 

רבדה ןיא םלוא .הפוקת התוא ךשמב םינדריה ידיב היהש ,החרזמ ןיבל ,םינש הרשע־עשת 

חרזמל אל ,םילשורי דוחיאל אל רוכזא ןיא םינפה דרשמ לש וצבו תסנכה לש הקיקחב .ךכ 

ירהמ קלח לש הפמ לע ןויצ־תודוקנ לש הרוש קר שי ;םילשורי ברעמל אלו םילשורי 

ריעה לש החרזמ רשאמ רתוי הברה חוורמ בחרמ ףשוח תודוקנ ןתוא טוטרש .הדוהי 

ברעמ) דחי םירעה יתש לש ןלרוגמ םיינש יפ ולדוגש חטשב רבודמ .דחי־מג הברעמו 

הללאמר יתאפל דע שממ עיגמ אוה ,ורייוצש םיווקה יפלו ,(םילשורי חרזמו םילשורי 

תריב לש המוחתב תורטע הפועתה־הדש תא ליכהל תנמ־לע ,הנושארה ;םחל־תיבו 

רה לשו ,םינומשה תונשב הליג תנוכש לש התיינב תא רשפאל תנמ־לע ,היינשהו ,לארשי 

.שדחה (םירצונה לש) םוינלימה סורפבו םירשעה האמה יהלשב המוח 

טבמב וליפא ,םירשפאמה םיינועבצ םיווק העבש םע הפמ גיצמ ןיילק 311 דומעב 

הדיחיה ריעה הניא ןבומכ םילשורי .ריעה לש תוטשפתהה תודלות תא תוארל ,ףוטח 

םלוא .ידמל תלבוקמו תנבומ תאזכ תוחתפתהו ,םיירוקמה היתולובגל רבעמ לא הבחרתהש 

לש ,םיחטש םתוא לש םתשודקל רשאב הלאש תררועתמ ריעה לש הדוחיי לשב אקווד 

הללכנ אל עודמ :תפסונ הייהת םג הלעמ ,םהימוקיע לע ,םיווקב ןויע .תועבג ןתוא 

התריסמל רשאב חוכיווה ,הללכנ וליא ירה ?וטטרושש םיבחרנה םיווקה ךותב סיד־ובא 

הנתינ ךכל הביסה .ררועתמ היה אל (ינויצילאוק רבשמ המרגש) תיניתשלפה תושרל 

טעמל - חטשה סולכאל םאתהב ועבקנ םתוללכב םיווקה .ורפס ךלהמב ןיילק ידי־לע 

ץוחמ ריאשהל םיטטרשמה וסינ ,שממ הילא םידומצ םירוזיאו המצע הקיתעה ריעה 

םהבש םיקיר םיחטש שפחלו ,תיברע הייסולכוא וב שיש רוזיא לכ תדחואמה םילשוריל 

ןיב תוושהל םג ןיינעמ .הליגו תיתפרצה העבגה ןוגכ ,םידוהי ןכשלו םינוכיש םיקהל ןתינ 

התלעוהש תורשפאל סחיב (סיד־ובא לש טעמכ התנכש) םימודא־הלעמ ישנא לש םתוטיהל 

םיבושייה יבשות לש תצרחנה םתודגנתה ןיבל (יחרזמה הדיצמ) םילשוריל הפוריצ לע 

חינהל שי .ןחפסל ,טרמלוא דוהא ,הריבה לש ריעה שאר לש ותעצהל םילשוריל ברעממש 

םילשורי תא שדחמ קלחל וצר אלש הלאכ םג םיבושיי םתוא לש םהיבשות ברקב ויה יכ 

.ידוהיה םעה לש חצנה־תריבמ קלח םמצעב תויהל ושש אל הז םע דחי ךא (התשודק לשב) 

דוחיאה :השעמל אל ללכו ,הכלהל קר תדחואמ ריעה המכ דע בטיה ריבסמ ןיילק םלוא 

םיגאודה לש הרופה םנוימד יפל קר :ומצע חטשב אל ךא ,הפמ התוא יפ־לע קר וגיה 

תא ,לשמל ,ראתמ ןיילק .היבשות לש תישממה תואיצמה יפל אלו ,םייקה בצמה ךשמהל 

השענ ךכל םייוטיבה דחא .םילשורי חרזמב דתי חינהל תיניתשלפה תושרה לש היצמאמ 

חרזמ תא ףרצל זעה הנוצר ףא־לע ,לארשי־תנידמ ירה .לארשי םע הלועפ־ףותיש ןיעמב 

היבשות ףוריצל סחיב תוטיהל התוא התליג אל ,לארשי תריב לש המוחתל םילשורי 

םילשורי לש החרזמ תא חפסל ודעויש תולועפה ףא־לע ,ןכל .ךרע־יווש םיחרזאכ םייברעה 

תנשב קקחנש ,לארשי תריב םילשורי :דוסי־קוחבו ,1967 תנשב ילהנמ ןפואב) הברעמל 

קר ךא ,תוחרזא שקבל תונמדזה םנמוא םהל הנתינ) תוחרזא םהל הקנעוה אל ,(1980 

.(שיא ףלא םייתאמכ התנמש הייסולכוא ברקמ רפסמ םיפלא - תאז תורשפא ושמימ םיטעמ 

,בגנהו שלושמה ,לילגה לארשיל וחפוס תואמצעה תמחלמ םותב רשאכ ,האוושה םשל 

יכ ינמוד .(יאבצ לשממ םהילע לטוהשכ וליפא) םייברעה םהיבשות לכל תוחרזא הקנעוה 
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תכרעמב רתויב ישחומה ןפואב יוטיב ידיל אב םילשוריב תאז הייסולכואב ןיינעה רסוח 

אל םלועמ .ךוניחל תיארחא ןדרי תכלממ התיה תיניתשלפה תושרה תמקהל דע .ךוניחה 

לש םידומילה תינכותל םילשוריב םייברעה םידימלתה תא ףרצל שממ לש ןויסינ השענ 

שולש לכב ,תיניתשלפה תושרה תמקה רחאל םג הכשמנ תאז המגמ .םיילארשיה םיברעה 

,ןנולתהל םיבר ומק סואה טניירואב ןיתשלפ לגד לש תוילמסה לע .זאמ ונהיכש תולשממה 

תטיסרבינוא םג> .ויפ תא שיא הצפ אל הריבה ידלי לש םידומילה תינכות יבגל ךא 

ןמ התכמסה תא הלביק ,הל הצוחמ הקלחבו םילשורי חרזמב הקלחב תאצמנש ,סדוק־לא 

(.לארשיב ההובגה הלכשהל םיארחאה םימרוגה ןמ אלו ,תיניתשלפה תושרה 

ידוסי חותינבו םיטרופמ םינותנב ראתמ ןיילקש םיכחוגמה םיבצמה לש תומגוד הלא 

תייעב לש ירשפא ןורתפל ולעוהש תוינכותו תונוש תועצה ראתמ אוה ,ןכ־ומכ .יארחאו 

לש ישילשה קרפב .םימעה ינש ןיב ןורתפל רתויב תושקה תחאל תבשחנש היעב ,םילשורי 

לעופ וניא ף"שא :םכסומ רקש" תרתוכ־תתה תחת ךוחיגה אולמ תא דדחמ ןיילק ,ורפס 

דירדמ תדיעו ,1991 תנש - ולסוא ךילהת ינפלש הפוקתב קסוע הז קלח ."םילשוריב 

קלח הנה .תירבה־תוצרא אישנכ ןהכמ שובו לארשי תלשממ שארכ ןהכמ רימש ,חתפב 

םיגיצנה לש םתופתתשה ,תישאר :םיביכר ינש ויה םילשורי תלאשל" :ןיילק לש ורואיתמ 

םויה רדסב םילשורי תלאש לש התללכה ,תינש :םיניטסלפה לש תחלשמב םילשורי חרזממ 

תדיעו תארקל ושענש תונושה תולועפה תא ךשמהב ראתמ ןיילק .(91 'ע> "הדיעווה לש 

רשו) םייאקירמאה םיגיצנה ןיב םילשוריב ומייקתהש תובר תושיגפ לע רפסמו ,דירדמ 

ף"שא תגהנה םע קודה רשק םויק ךות ולעפש ,םיניתשלפה ןיבל (םשארב רקייב ץוחה 

וזה תינתחדקה תוליעפה לש הבור בור" :(94 'עב> הרק רשא תא ןיילק ראתמ ךכ .סינותב 

לארשי תלשממ .הל תושחכתה ךות ךא לארשי תלשממ תעידיב םילשוריב המייקתה 

,וללה םיכלהמה תרגסמב "...ריעב התונוביר ילמסמ והשמ ליצהל התושחכתהב התוויק 

,(92 'ע)"תוילארשי תוהז תודועת ילעב םילשורי יבשות" - םיימוקמ םייניתשלפ םיגיהנמ 

תיניתשלפה תימואלה הצעומה ינפל עיפוהל ידכ ץראל־ץוחל ועסנ - יוארשעו ינייסוח 

יפ־לע ,רוסיא לח הבש הפוקתב תאזו ,דירדמ תדיעווב ףתתשהל םיכסהל םענכשל תוסנלו 

.ברועמ היה רקייב הז ךלהמב..." :ןיילק ירבדל .ף"שא םע םיעגמ םייקל ,ילארשיה קוחה 

לע חוויד היהי אל יכ השרד לארשי ".לארשי םעו ף"שא םע העיסנה יטרפ תא םאית אוה 

התוא רשאל ובריס םהש יפ־לע־ףא ,ף"שא ישנא ידי־לע ופלדוה העיסנה יטרפ םלוא ,ךכ 

:ךישממ ןיילק .תימשר 

יוארשעו ינייסוח דגנ טוקנל המייא איהו ,לארשי תא דאמ הסיעכה הפלדהה 

לש תחלשמה םע םאיתו הלועפל רקייב רשה ץלחנ בוש ...םייטפשמ םידעצ 

.רימש םע ןיינעה רדסויש דע לארשיל בושת אל איהש םיניטסלפה 

.ףוסה דע קחשמה תא םיניטסלפה םינקחשה וקחיש טירסתה בתכנשמ 

אל םהש הרטשמהו םיאנותיעה ינזואב ונעטו לארשיל ובש ינייסוחו יוארשע 

רקייב םע השיגפל וסט םה ...םיימוי רובעכ .ילארשיה קוחה לע ורבע 

עונמל דעונשו ,לארשיל םינותמ ובש םרטב דוע ןגרואש שגפמ ,ןוטגנישווב 

(95 'ע) .םרצעמ תא 

.הלשממה שארכ רימש לש ותנוהכ תפוקתב ,ולסוא ךילהת ינפל רומאכ היה הז לכ 

יפ־לע "תדחואמה" ריעה לש הלרוגל תוששחה ורבג ולסוא ךילהת לש ותליחת ירחא 
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קלחי סרפש המסיסה הכפהנ 1996 לש תוריחבבו ,1967 לש טוטרשב העבקנש תנוכתמה 

עודיכ ערכוהש ,והינתג ןיבל וניב דומצה קבאמב םיעירכמה םימרוגה דחאל םילשורי תא 
.והינתנ לש ונוחצנב 

לכ עונמל ידכ ןהב שי - "םילשורי תא קלחל אל" ־ תאזה המסיסהו תאזה הגאדה 

השעמל תקלוחמ םילשורי הבש תואיצמה .ךורא חווטל םילשורי לש הדמעמב יניצר ןויד 

הרושק הניא ,יחכונה הפקיה לע ,םויה לש םילשוריש הדבועה ;תועדומל תרדוח הניא 

.תספתנ הניא ,טדנמה ימי לש םילשוריל וליפא וא ,דוד ריעל תורישי 

לש עפש שי ,תיפרגואיגה תמאה תא הריתסמה ,תאז תיטילופ תואיצמ לומ ךא 

ולכוי ,תונידמ יתשל םג וכפהייש ,םימעה ינש דציכ ,רתויב םייתריצי םקלח ,תונויער 

וללה תונויסנה ןמ קלחל סחייתמ ןיילק .הז בכרומ אשונב הלועפ־ףותישלו הנבהל עיגהל 

הרובדו שריה השמ לש םרפס)ןכל םדוק רפסמ םינש אציש רפס לע תוכמתסה ךותמ םג 

ןפואב דעתמש ,(1994 ,ריעה לש הדיתע רבדב תועצה ?ןאל םילשורי ,לאירוכךסואה 

םג ויה ולעוהש תונויערה ןיב .תונורחאה םינשב ולעוהש תועצהה בור תא עלוקו יתיצמת 

הניא לארשי הזכ בצמב .הב תוקלחתה לע אלא ,ריעה תקולח לע אקווד ואל ורבידש הלאכ 

shared - תונובירב קלחתהל תונוכנ תולגל אלא ,התונוביר לע רתוול תשרדנ 

 sovereignty, תונויערה ןמ קלחב עיפומש יזעולה חונימה יפ־לע.

תונובירש ןועיטב םיתיעל ,תאזכ תורשפאל תצרחנ תודגנתה בורל תעבומ לארשיב 

לע עיבצהל ידכ "תונוביר" הגומה לש תועמשמב היה םעפ ,ןכא .הקולחל תנתינ הניא 

תונידמה בור .תואיצמב הזיחא םוש ךכל ןיא םויה לש יטילופה בצמב םלוא ,תוידעלב 

תוירוזיא תורגסמב בלתשהל ולכויש דבלבו ןתונובירמ קלח לע רתוול רבכ ורחב םלועב 

.ןוצר ךותמ אלא ,ץוליאכ אל תאז ושע ןהו ,תויתגידמ־לע 

הנידמ לכ .הפוריאב בצמה ,דניה וז המגמ לש רתויב תפלאמהו תקהבומה המגודה 

תונורתיה ןמ תונהיל ידכ התונובירמ רכינ קלח לע הרתיו יפוריאה דוחיאל תכייתשמש 

,הינטירב וליפא תינמנ ןמיעש ,תונידמ הרשע־שמחב רבודמ םויכ .קינעמ דוחיאהש 

עיפשהו) תטלחומ תונוביר לש רתויב קהבומהו רתויב טלובה םגדה היה הלש טנמלרפהש 

יטירבה טנמלרפל ןיא םויכ םלוא .(לארשי תסנכ לש יטפשמה הדמעמ לע תובר םג 

עורזה - יפוריאה טפשמה־תיב לש תיטופיש תרוקיבל הנותנ ותקיקח ;תטלחומ תונוביר 

השקבב דוחיאה לש ותלד לע תוקפדתמ תופסונ תונידמ רשעכ .דוחיאה לש תטפושה 

תוכייתשמ ןלוכ ,אליממו .ןתוגובירמ קלח לע רתוול םכסומ ןוצר ךותמ ,וילא ףרטצהל 

ןפואב יכ םא ,איה ףאו - םדא תויוכזל - הלשמ טפשמ־תיב שי הל ףאש ,הפוריא תצעומל 

.רפסמב םיעבראכ ,היתורבח לש ןתונוביר לע תרערעמ ,רתוי ןותמ 

לש הנושארל ןתמקה םע ,רתיהש יפכ רוצי ותוא הניא רבכ תונובירה ,ןכ םא 

ןהבש םירעה לש ףדעומה דמעמה אוה וללה תורגסמב ןיינעמ ףסונ טביה .םואל־תונידמ 

דוע הניאש ,לסירבב דחוימב רבודמ .הלא לע־ינוגרא ינש לש תודסומה ןמ קלח םינכוש 

הקזח תרגסמ - יפוריאה דוחיאה תריב אלא ,ידמל תילושו הנטק הנידמ ,היגלב תריב קר 

- ריעה יבחר לכב אוצמל ןתינ דמעמ ותוא לש םינמיס .םלועל סחיב העפשה־תברו 

השוחתה ,םוקמ לכב םיפפונתמה תונידמה הרשע־שמח לש םילגדה ,םמצע תודסומה 

ןיב םיחתמה ןותימל תוירקיעה תוביסה תחאש ןכתייש ךכ ידכ דע - היבשות לש תימינפה 

.ריעה לש ריכבהו שדחה דמעמה איה וז ריעב תימלפ ירבודו תיתפרצ ירבוד 

דוחיאה לש תרגסמב אקווד םירחא םיינתא םיחתמ םג ןתמל ןתינש םירבוסה שי 
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.(דרפסב םיקסבהו םיגולטקה ,תפרצב םיאקיסרוקה ,הינטירבב םישלווהו םיטוקסה) 
שוחל ולכוי םא םואל־תנידמב טועימכ םדמעמ םע םילשהל םילוכי םיטועימ ,םתנעטל 

.רתוי הפיקמ תרגסמל תוכייתשה 

םילשורי םאה ?הפוריאל ץוחמ םג המוד תורשפא תעדה לע תולעהל ןתינ םאה ,ןכבו 

םידמולמ לש העצה ךמס־לע)ןיתשלפו לארשי לש תפתושמה ןתריב קר אל תויהל הלוכי 

ןיב היצרדפנוק - דוחיא ןיעמ לש ותריב םג אלא ,(ןיילק לש ורפסב ורכזוהש םידחא 

?ןיתשלפו לארשי 

לשו ןיילק לש ־ םירפסה ינשב וגצוהש תועצהה לכ ןיב וז חורב העצה יתאצמ אל 

ןורתפ ילוא הב שי .תוניצרב התוא לוקשל יואר יכ ינמוד םלוא - לאירוכ־ןסואהו שריה 

םינטקה םידממה חכונל ירה .תופסונ תויגוסל םג ילואו ,םילשורי לש תבכרומה הלאשל 

;קודה הלועפ־ ףותיש תושרוד םימה תויעבו הביבסה לש תויעבהש רורב ,תונידמה יתש לש 

םיניתשלפה לש םתולת לשב רקיעב יכ םא)ידמל תורושק תונידמה יתש לש תולכלכה םג 

.(הסנרפ רוקמכ לארשיב 

לודג ףוגל תכייתשמ וז הנירמשכ םואל־תנידמב בלתשהל טועימל רתוי לקש ןוכנ םא 

םיברעה לש תוהזה תויעב תא לקהל היושע היצרדפנוק תמקה יזא ,רתוי ףיקמו רתוי 

ןמ קלח רומשל רתוי לק היהי ןכש ,הנתשת תונידמה יתש ןיב לובגה תלאש םג .לארשיב 

.ןיתשלפ תונוביר תחת תויהל תורחאל רשפאלו לארשי תונובירב תויולחנתהה 

הב םיברעה לש םדמעמ ביבס םיקחשמה לכ .ןיטולחל הנתשי בצמה ,םילשוריל רשאבו 

.היצרדפנוקה לש לגדה דיל סואה טניירואב ףנומ תויהל לוכי ןיתשלפ לגד - ומלעיי 

יפכ ,התובישחמ לודג קלח דבאת ,הביבסה ןיבל הניב וא ,היקלח ינש ןיב לובגה תלאש 

דע תעדה לע הלע אל רבדהש יפ־לע־ףא הנידמל הנידממ ישפוח רבעמ תעכ שי הפוריאבש 

הרידח וא רורט ישעמ לש הנכס ןוגכ תורומח תויעב ויה םש םג ןכש ,תודחא םינש ינפל 

.םייקוח־יתלב םילעופ לש 

ןיב םילדבהה ףא־לע םלוא ,לשמנל ההז וניא לסירב לשו הפוריא לש לשמה יכ רורב 

דחוימב .ןוכיתה חרזמה יבגל חקל הפוריאב ויהש תויושחרתההמ קיפהל ןתינ םיבצמה ינש 

םויס ירחא דבלב תורופס םינש ,רתויב םישק םיאנתב התיה דוחיאה תליחתש רוכזל שי 

תמקהל ישממה ץירמתה התוויה רשא איה וז המחלמ אקווד םלוא .היינשה םלועה־תמחלמ 

עונמל רתויב החוטבה ךרדה וז יכ וטילחה םושלש־לומתמ םיבייוא רשאכ ,דוחיאה 

לש ןלרוג תא רושקל היה ,ותוטשפבו ודוסיב ,ןויערה .יתמחלמ בצמ לא תפסונ תורדרדתה 

בייחלו (ףתושמ קוש לש תרגסמב תונידמ ששב רבוד זא) תרגסמה תא ומיקהש תונידמה 

.ןהיניב הלועפ ףתשל ןתוא 

ןהב שי התריבכ םילשורי תעיבק םצעו היצרדפנוק תמקה םצע יכ ןכתיי ןפוא ותואב 

היצרדפנוקה .תומילא לש תומגממ תוקחרתהו תונידמה ןיב הלועפ־ףותיש חיטבהל ידכ 

םיביכרמ םתוא לע רומשל הב הרבח לכ לכות תעב־הבו הלועפה־ףותיש תא קזחת 
.הלאב אצויכו תד ,תוברת ,הפש ־ התושי תאו הדוחיי תא םיווהמה 

רתוי לש הריב הווהמ (תדחואמ וא תקלוחמ) ריע התוא ובש בצמ םלועב ןיאש ןוכנ 

םג יוצר התוידוחיי ללגב אקווד .הליגר ריע הניא אליממ םילשורי םלוא ,תחא הנידממ 

תמויסה םצעמ ,ףותיש לש ןורתפ לע זמור תירבעב םילשורי לש המש וליפא .ידוחיי ןורתפ 
.ולש תיגוזה 

תורשפא םוש ןיא ,םילשוריל ידוהיה םעה לש דחוימה רשקה ףא־לע ,םוקמ לכמ 
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םיישממה םילדבההמ םלעתהל ילבמ םג .ריע התואל תורחא תותד לש םירשקל שחכתהל 

םגו ,תורשפא ןיא ,תורצנה דחוימבו ,הנממ וחמצש תותדה ןיבל תודהיה ןיב לקשמה־ידבכו 

"םייכוגא"ו םירצ םיילארשי םילוקיש וליפא .ןהיניב םירשקה ןמ םלעתהל ,יאדכ אל 

.םירחא לש הרכהל הרושק איה אלא ,יטרפ ןיינע הניא תונוביר ידה ;הזכ ןורתפל םיכילומ 

(תקלוחמ וז תונוביר םא םג) םילשורי לע לארשי לש התונוביר םצעב תימואלניבה הרכהה 

,תעכ .ומצע םעה לש ודמעמ תא ןהו הריבה לש הדמעמ תא ןה רידאהל הל תרשפאמ 

תוברוקמה התירב־תולעב ברקמ וליפא ,םילשוריב תורז תויורירגש טעמכ ןיא ,לשמל 

.םיניתשלפה םע רדסהל עיגת לארשיש עגר ותואב הבוטל תונתשהל יושע הז לכ .רתויב 

ןמ האצותכ דואמ םגפנש דמעמ ,לארשי תריבכ םילשורי לש הדמעמ תא קזחי הזכ רדסה 

הלוכ הנומתה ,דועו תאז .הריבכ הב ריכהל ןבוריסמו םילשורי לע תונידמ וליטהש םרחה 

הנווכה .םילשוריב תורחא תונידמ לש ןתוחכונ תא רתוי דוע ביחרהל וסני םא םלשות 

םואנב םוקמב ;1947 לש הקולחה תינכותב עצוהש ןויער - םילשורי לש םואנבל הניא 

,םיימואלניב תודסומ לש םתיב תויהל ףאשת םילשוריש ,רמולכ ,תוימואלניבכ ןודל יוצר 

תורגסמו ם"ואה תודסומ לש םתואצמיה .גהו הוונ'ז לש הזל המוד דמעמ תלעבו 

תריבכ הב הרכהל יוטיב ךכב היהי :םילשורי לש הדמעמ תא רידאת תורחא תוימואלניב 

יוטיב ןתיי רבדהו ,(ןהיניב היצרדפנוקה תריבו ןיתשלפ תריב התויה דצל) לארשי 

.םולשה ררוש ובש םוקמה - המש לש תיתימאה תועמשמל 

- תונכש תונידמ לש רתוי תבחרנ היצרדפנוק תעדה לע תולעהל ןתינ דיתעל 

קימעמ ןויד תשרוד תאז תורשפא .ןיסירפק ןוגכ ,תויברע־אל םגו ,ןדרי ןוגכ ,תויברע 

ינפב הביצמ םילשוריש רגתאה ןמ קלח יאדווב וניה הזכ ןויד ךא ,וז המישרמ גרוחש 

ישרוד .היבהוא םע הנמנ אוהש רוריבב הלוע ןיילק לש יתרוקיבה חותינהמ .היבהוא 

תואיצמ ראתלו ןכירפהל םינוכנה הלא אקווד אלא ,תומסיס םיחירפמה הלא םניא התבוט 

ןפואב היעבה ןובילל תיתשתה תא חינהלו ,ישחומו קימעמ ןוידל םורתל ךכו ,איהש יפכ 

רבע לא אצומ־תדוקנל הבירמ־ריעו תקולחמ־עלסמ םילשורי ךפהית ילוא ךכ .רתוי יניצר 

ןוידב הכזי רפסה יכ תווקל שיו ,הזכ ךילהת דדועי ןיילק לש ורפסב ןויע .לחוימה ןורתפה 
.יוארה 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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