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

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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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 652 

,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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653 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

.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 

.307-306 'ע ,13 הרעה ליעל ,החומס לצא ועיפוה םירקסה 20 
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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 654 

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 

.618 'ע 22 
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655 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

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

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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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 660 

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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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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,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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667 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

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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לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 668 

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 

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



לארשיב תויתקוחו תוינתא ,היטרקומד סורג לייא 670 

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

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 
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