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תילארשי היגולויצוס 
תילארשיה הרבחה רקחל תע־בתכ 

ב ךרכ 

1 יסמ תרבוח 

1999—ס"שת 

היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוהה 

ןודרוג ןושרג ש''ע הרבחה יערמל הטלוקפה 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

ביבא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 
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מילאר0 י .ריגולוינ*ו0 

,ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה םעטמ רואל אצוי 

ןוכמה תכימתבו היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה דיל יתרבח רקחמל ןוכמה םע ףותישב 

ץיברוה דוד םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל 

ףלש ןואיל :ךרוע 
זוליא הוא :םירפס רודמ תכרוע 

:תכרעמה ירבח 

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

בהנש הדוהי ,דימש ןנור ,ןיבור ןסינ 

:תכרעמה זכר 

ץיבוריאמ יקוש 

:תצעיימה הדעווה 

:לארשי 

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

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

דומלת ןליא ,בגר יטומ ,סוארק 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 ,היגולופורתנאל! 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 

רגגימרפ איג :תינושל הכירע 

רימש לחר :דומיעו רדס 

תורומש תויוכזה לכ © 

1999 ,ביבא־לת תטיסרבינוא - תומר תאצוה 
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םיניינעה ןכות 

 11

 23

 51

 99

 147

 167

 209

 241

 277

 319

 351

.תכרעמה רבד 

םיכרועה רבד 

.יתרוקיבה רקחמה יבא :אריפש ןתנוי  להנרטש באז 

םיטביה :ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ 
תילארשיה היפרגוירוטסיהב תונכותו 

ןייטשנרב הרובד 

הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה 
תושדחה תותומעב תוהזו 

רזעילא־ןב ירוא 

ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב  םר ירוא 

"תינענכ תורפס" :תניימודמ תידילי הליהק 
תילארשיה תוברתב 

רבח ןנח 

הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ 

 (1951-1948)

גנילרמיק ךורב 

יטרואית עקר - לארשיב תניימודמ היטרקומד 

תירוטסיה הביטקפסרפו 

גרבנירג בל 

־תודעו לש היגולויצוס :תוילטנמורטסניאו סורא 

תויתכלממ הריקח 

בהנש הדוהי ,יאבג בדנ 

.לארשיב תוחרזאו םישנ ?"אצמי ימ ליח תשא"  ץיבוקרב הצינ 

םיילאירוטירט תולובג :לובגה לש תוארמה תפש 

לארשיב ימואל טועימ לש ונומכו 
פמק הנאירדא 

,דלפנזור ,לאפר־ןב ,הפפ ,ףלש ,רקה ,ןשד ,טיבש 

,ןייטשפא־ןיול ,בלכ־ןאהד ,רימא ,יאני ,סורג ,יחרזמ 
ואלסרב 

םירפס תרוקיב 
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351 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

םירפס תרוקיב 

:לע טיבש יסוי 

 353

 357

 361

 364

 367

 369

 372

 380

 382

 388

 393

 395

 398

 402

 .The Theory of the Leisure Class by Thorstein Vehlen

:לע ןשד המלש 

.בל ןועמש תאמ רבעשל םייתד לש םיגולונומ רשע העברא :לואשל עדוישו 

:לע רקה הנפד 

.רואלא רמת תאמ תיתדה תונויצב תוניירואו םישנ ־ אבה חספב 

:לע ףלש ןואיל 

 The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties,

 Uncertainties by Shaya J.D. Cohen

:לע הפפ ןליא 

תוסמ/מיעוריא דועית :לארשי תנידמ תודלותב םייתרוקיב םיטנמומ ־ 48־ל 50 
ריפוא ידע תכירעב םירמאמו 

:לע לאפר־ןב רזעילא 

סכר ילא תכירעב תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב םיברעה 

:לע דלפנזור היאמ 

 Separate and Unequal - The Inside Story of Israeli .1
 Rule in East Jerusalem by Amir Chesin, Bill Hutman and

 Avi Melamed

 ....To Rule Jerusalem by Roger Friedland and Richard Hecht .2
:לע יחרזמ םיסנ 

הקירפא ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד 

ןשד המלשו דקוש השמ תכירעב 

:לע סורג ליא 

תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז לע - םידחא םילייחו ןתנוהי ,דוד 

ןלפק ינד תאמ ל"הצב תויברק 
:לע יאני הצינ 

 Emotion, Social Theory, and Social Structure: A
 Macrosociological Approach by J.M. Barbalet

:לע רימא הלילד 

.םולי ןילרמ תאמ דשה לש הירוטסיהה 

:לע בלכ־ןאהד טאירנה 

 Engendering Social Policy
 . edited by Sophie Watson and Lesley Doyal

:לע ןייטשפא־ןיול חנ 

 .Work, Consumption and the New Poor by Zygmunt Bauman
:לע ואלסרב לאינד 

 Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies
 by Bruno Latour
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of Israeli Society

 Vol. 2, No. 1 1999

 Ramot Publishing - Tel Aviv University
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 Israeli Sociology
 A Journal for the Study of

 Israeli Society

 Vol. 2, No. 1
 1999

 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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 Zeev Sternhell

 Deborah Bernstein

 Uri Ben-Eliezer

 Uri Ram

 Hannan Hever

 Baruch Kimmerling

 Lev Luis Grinberg

 Nadav Gabay,
 Yehouda Shenhav

 Nitza Berkovitch

 Adriana Kemp

 Book Reviews

 Yonathan Shapiro: A Pioneer of
 Critical Research

 Seen From Above and From Below: Major

 Trends in Israeli Historiography

 Is Civil Society Emerging in Israel?

 Politics and Identity in the New
 Associations

 Between Nation and Corporations:
 Liberal Post-Zionism in the

 Global Age

 A Nativist Imagined Community:
 "Canaanite Literature" In Israeli

 Culture

 State Building, Mass-Immigration and
 Establishment of Hegemony

 Imagined Democracy in Israel:
 Theoretical Background and Historical
 Perspective

 Eros and Instrumentality: Sociology
 of State-Established Commissions

 of Inquiry

 Women of Valor: Women and

 Citizenship in Israel

 The Mirror Language of the Border:
 State Territoriality and National
 Minorities
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 ASSOCIATION for ISRAEL STUDIES

 16th Annual Meeting

 MULTIPLE PERSPECTIVES ON ISRAEL
 June 25-27, 2000

 Hosted by Tel Aviv University

 For more information or more detailed submission guidelines

 write to Irena Kogan, Program Coordinator
 E-mail: irenako@zoot.tau.ac.il or Fax: 972-3-6409215.

 The List of Sessions:

 1. Population, Family and Family Planning
 2. The Quality of Israeli Democracy
 3. The Israeli-Palestinian Conflict in Historical Perspective
 4. Shifting Positions: Gender, Nationality, and Ethnicity in Israel
 5. Yerushalayim, El-Quids, and Jerusalem: Multiple Narratives,

 Overlapping Spaces, and Dangerous Taboos
 6. Israel as a Multicultural State: Local and Regional Perspective
 7. Jewish National Revival Between West and East

 8. "The Israeli": Representations in Everyday Life
 9. Two States or One? Binationalism versus Territorial Separation: Theoretical

 and Political Aspects.
 10. Israeli Theater: Between Fiction and Reality
 11. Sports and Identities in Israel
 12. Sociological and Legal Aspects of Education Policies in Israel
 13. De-Mythologizing Israeli Society
 14. Military Culture and Its Accessories in the Cinema
 15. Medicine, Politics, and the Social Body in Israel
 16. Studying Arab Women
 17. Gender and Nation in Israel Culture

 18. Shas

 19. Creativity and History: Approaching the Holocaust as a Writer/Poet
 20. Hegemony and Its Deconstruction: Military Masculinity in Israel
 21. The Mizrahi Experience: Historiography, Politics and Culture
 22. The Nation in the Body
 23. Continuities and Changes in Israeli Identity, Culture, Public Opinion
 24. Alternative Views of Jewish Society
 25. Deviance and Control

 26. Self-Determination, Nationalism, and Theories of the Nation-State
 27. Images of Minorities in Israeli National Media
 28. Israeli Foreign Policy Under Barak
 29. Issues in the Economic History of Palestine/Israel
 30. Environmental Issues

 31. Unsettled Futures: Settlements, Settlers, and the Peace Process
 32. Feminist Perspectives on Israeli Institutions
 33. The Transition to Palestinian Sovereignty
 34. Status of Arab Citizens in Israeli and Palestinian Political Maps
 35. Mizrahim in Israel: (Re-)Posing the Problem.
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5 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

תכרעמה רבד 

םתמורתב םיטלובה םיגולויצוסהמ ,אריפש ןתנוי 'סורפ לש ורכזל שדקומ הז ןויליג 

תודוא־לע בתכש םירפס לש הרושב - תילארשיה היגולויצוסה לש המודיקלו הבוציעל 

ךניחש םיטנדוטס לש םימלש תורודב ;םייטילופה םיטביהב רקיעב ,תילארשיה הרבחה 

תא ותסיפתב םישודיחבו ;תילארשיה הימדקאב םייזכרמ םידיקפת םויכ םיאלממ םקלחשו 

לע עיפשמ םרוגכ ןהו תילארשיה הימדקאב עוצקמכ ןה ,היגולויצוסה לש הדמעמו המוקמ 

.ןורחאה ורפס תאצ לגרל ךרענש סנכב הנושארל ושגוה הז ןויליגב תודובעה בור .הרבחה 

םלוכ ,פמק הנאירדאו גרבנירג בל ,גוצרה הנח ,םיחרואה םיכרועה תשולשל םידומ ונא 

תרגסמל "הפ־לעבש הרות"מ סנכ ותוא ךופהל המישמל ומתרנש ןתנוי לש םיטנדוטס 

ןוידה תא קימעתו לארשיב יגולויצוסה חישה תא רישעתש ,"בתכבש הרות" ,רתוי העובק 
.תילארשיה הרבחה לש התוהמב 

,ההובגה הלכשהה תייגוסב םיקסועה םירמאמ לש ץבקמ םסרפל ונתנווכב אבה ןויליגב 

םע הלועפ־ףתשל תניינועמ תכרעמה .הנשכ ינפל ךרענש הז אשונב ןויזופמיס ךותמ םבור 

םינויד לש םוסרפל תועצה עיצהל םינמזומה ,םירחא םיסנכ לש םהיפתתשמו םהינגראמ 

בושל וננוצרב ,ןכ־ומכ .םירמאמ לש ץבקמ תרגסמב רתוי בחר דהב וכזיש תנמ־לע םיפסונ 

םידומילה־תנשב א רטסמסב דואל־תאצל רומאש ,תעה־בתכ לש ישימחה ןויליגב יכ ןייצלו 

םיתימע םינימזמ ונאו ,"םירז םילעופ" אשונב בתכב חיש־בר ונתמזויב ןנכותמ ,א"סשת 

.תכרעמל םהיתודובע תא שיגהל וז היגוסב םיקסועה 

תובישחב תעגונה הכרעה תריקס שי םירפס תרוקיבל רודמב יכ ןייצל וננוצרב 

תועידה־הגוה לש ורפס ־ הנש האמכ ינפל רואל־אציש רפס לש ,ןמזה חווטב ,תירוטסיהה 

תופסונ תוריקס ועיפוי ןונכתה יפ־לע .יאנפה תוברת ןיינעב ןלבו ןייטסרות יאקירמאה 

םירפס עיצהל םתוא םינימזמו וז תרגסמב םג וניאדוקל םינופ ונאו ,םיאבה תונוילגב הלאכ 

.רוקסל םנוצרבש הפוקת התואמ 

ךרוע ,ףלש ןואיל 
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7 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו 999-ס''שת 

םיכרועה רבד 

ןגרואש סנכב ,1996 רבמצדב תילארשי היגולויצוס לש יחכונה ןויליגה לש ותישאר 

לדביי) להנרטש באז 'סורפו ביבא־לת תטיסרבינואמ <ל"ז) אריפש ןתנוי 'פורפ ידי־לע 

.תילארשיה הרבחה רקחב תורומת תרתוכה תחת תירבעה הטיסרבינואהמ (םיכורא םייחל 

רבודמ יכ סנכה ימיב דוע שוחל ןתינ היה ,תושרופמ ורמאנ אל םירבדהש יפ־לע־ףא 

וידחי וב ורבחש - יטילופה שיאה ,הרומה ,רקוחה - ןתנוי לש ולעפמל דובכ לש הווחמב 

ריקוהלו ןתנוי לש ותמורתב ריכהל רתוי הבוט ךרד התיה םולכו .םיברה וידימלתו ויתימע 

הירקיע תא םיאטבמה תולוק לש בר־ברעל המב תתל ותילכתש סנכ םייקל רשאמ ותוא 

?םיישארה הכרד יללוסמ היה ןתנויש תיתרוקיבה הבישחה לש 

דסיימלו ךרדה־ץרופל" היהש ימכ ןתנוי תא רידגמ ,הז ןויליג חתופה ,להנרטש באז 

תא חינה ןכא אריפש ןתנוי ."תילארשיה הרבחהו תיבושייה הרבחה לש יתרוקיבה רקחמה 

ןתנוי לש ויתודובע .םירקוח לש תורוד דימעהו תיתרוקיב תיטילופ היגולויצוסל תודוסיה 

ןוטלש רבדב החנה התיה הדוסיבש ,תיטרואיתה ותסיפת לש ןפוד־תאצוי הגיזמ ןה אריפש 

הטילשה ינונגנמ תא ףושחל הארקש תיטרקומדה תיתרבחה ותסיפת לשו ,תותילע 
י"אפמ .דתיה דוע לכ ותוניינעתה זכרמב היה י"אפמ לש לבגומ־־יתלבה החוכ .הררשהו 

רחאל .(1977 ,תילארשיה היטרקומדה ;1975 ,תירוטסיהה הדובעה תודחא) ןוטלשב 

לש םיסייגמ תוחוכל וכפהנש םיסותימבו םילמסב ותרוקיב תא אריפש דקימ י"אפמ תליפנ 

תנוב תיליעה תא הפילחהש תיליעה הלהינש תורכיכה הקיטילופב ,םימלש םירוביצ 

לש תלוכי לכ אלל תילארשיה הקיטילופה לע טלתשהש יטסילופופה ןונגסבו ,המואה 

.(1989 ,ונתרחב ןוטלשל) םיאקיטילופה לש ינטלתשהו סייגמה םחוכמ ררחתשהל הרבחה 

השע אוה יאמצע ןפואב בושחל תלוכיה ירסחו םיעונכה ורוד ינב םע רישיה ןובשחה תא 

רוד ינב לש תיטילופה תויחטשה תא ופשוחב ,םיכישממ אלל תיליעב רישי ןפואב 

ורפסב .תילאיצניבורפו הרצ הייאר ךותמ ןוחטיב יניינעב םיקוסעה ,םירבצה םידסיימה 

לש התשלוחל תורוקמה רחא אריפש הקחתה - םיאקיטילופה יבשב הרבח - ןורחאה 
.יטילופה חוכה לש ונוסיר רדעה תא וז השלוחב הלתו תימונוטוא תיחרזא הרבח 

ידי־לע הנוכמ םידסממ־יטנאהו םייתרוקיבה םינוירוטסיההו םייגולויצוסה רוד ,ללככ 

ימ ףא שי ;םיינויצ־יטנאכ םתוא םיגייתמה שי) .ינויצ־טסופ רוד אריפש לש ורוד ינב 

תא בהא אל דואמ ןתנוי (.רתויב הנטק הצובק וז ךא ,ןוצרמ הלאככ םמצע םירידגמש 

יוטיב תיתרוקיבה ותדובע תאו ומצע תא האר אוה יכ תינויצ־טסופה תיביטקלוקה תוהזה 

יוביג ןתנו יטננימודה רפיסה לש םירקבמה ילודגמ היה ומצע אוהש יפ־לע־ףא .ותוינויצל 

וא ינסרה השעמ ךכב האר אל אוה ,ינויצה רפיסה תא טטומל ועייסש םיבר םיריעצל 

לע וא םיסותימ לע ,היגולואידיא לע היח תונויצה יכ בשח אל אריפש ןתנוי .ימואל־יטנא 

,אבצ ,תורדתסה ,תוגלפמ :םידסיימה ומיקהש תודסומו םינוגרא לע אלא ,דבלב םילמס 

תילארשיה הרבחה יכ רבס קר אל אוה הז ןבומב .תוטיסרבינואו םירע ,היישעת ,הנידמ 

ןימאה אלא ,תרוקיבה ינפמ ורוד ינב תא הדקפש הירטסיהל הביס ןיא יכו תרוקיבל הלשב 

ץלחתש השדח תוינידמ בצעל התלוכילו תילארשיה היטרקומדל תינויח תרוקיבה יכ 
.םידסיימה רוד לש ויתואיגשמ ונתוא 
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םיכרועה רבד 

חור תא וצמיא םלוכ ךא ללסש ךרד התואב וכלה הרומ וב םיאורש הלא לכ אל 

הבישח יכרד בצעל התלוכילו תילארשיה היטרקומדל תינויח איה תרוקיבה :ותבישח 

הפיצ אריפש ןתנוי .תילארשיה הרבחב רתוי תובר תוצובק לש הללכה ינפואו תושדח 

םהמ עבת אוה ךא :חוכהו הררשה תא םחר אלל ורקבי רפסה־שיאו לאוטקלטניאה ,רקוחהש 

לכו ותיב התיה הטיסרבינואה .תילאוטקלטניא הרשויבו תויעוצקמב ,תוניצרב תאז ושעיש 

.תילאוטקלטניאה תרוקיבה תכירעל ףידעה םוקימה תא הב האר אוהו ומלוע 

השולש ,ונא ונכרע וז חורבו ,תילארשיה הרבחה רקחב תורומת סנכה ךרענ וז חורב 

סנכב וגצוהש םירמאמה לכ אל .תילארשי היגולויצוס לש יחכונה ןויליגה תא ,וידימלתמ 

,הז םע .סנכב ללכ וגצוה אל וב םייוצמה םירמאמה ןמ ןטק קלחו יחכונה ןויליגב םילולכ 

תכירעב ונתוא החנהש ןורקיעה ,1996 רבמצדב סנכה ינגראמ לש םתרטמל המודב 

־ יוצימ לש תורמוי תלוטנו תיקלח םג םא - הצצה םיארוקה להקל רשפאל היה ןויליגה 

.ןורחאה רושעה ךלהמב לארשיב חתפתהש יפכ יטילופ־ויצוסה הבישחה־םלוע ךות לא 

רקחב תויוושכע תויוחתפתה םיפקשמה םירמאמ העשת ליכמ יחכונה ןויליגה 

אל םשמ םיאורש המ" ,ןייטשנרב הרובד לש הרמאמ .לארשיב הרבחהו הקיטילופה 

םייניע־ריאמ ןויד ךרוע ,"תילארשיה היפרגוירוטסיהב תונכותו םיטביה :ןאכמ םיאור 

תא הלעמו תילארשיה הרבחה לש יתרוקיב רקחמל תיתרבחה הירוטסיהה לש התובישחב 

לשו תותילע לש הירוטסיה ,הווהבו רבעב ,לארשיב היפרגוירוטסיהה תויה רבדב הייהתה 

הרבחב םישנ לש תויוסנתהה םלוע רקחב הנויסנ תא תסייגמ ןייטשנרב .ןהיתודסומ 

לארשי־ץראב הדובעה־קושב םייברעו םיידוהי םילעופ ןיב םיסחיה־תכרעמו תיבושייה 

דמימה תנבהל "הטמלמ הירוטסיה"ה לש התוינויח תא םיגדהל תנמ־לע תירוטדנמה 

.ןהל תופופכה תובכשהו תותילעה ןיב שגפמה לש ימנידה 

אשונ םג אוה "חטשה ןמ תולוקה" ןיבל תדסוממה הקיטילופה ןיב שגפמה לש ותועמשמ 

תוהזו הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה" ,רזעילא־ןב ירוא לש ורמאמ 

יוטיב ידיל תואבה תויוושכע תומגמ רחא הקחתמ רזעילא־ןב ."תושדחה תותומעב 

,ותוהזל ,ויתופדעהל ,ויתויוכזל ,םדאל םירושקה םיאשונב ןניינעש תותומע לש ןתמקהב 

לארשיב תושדחה תועונתה לע תושקמה תולבגמה תא ןחוב אוה .ותביבס תוכיאלו ופוגל 

ומגרתלו המואה־תנידמ ידי־לע עצומה הזל יפולח תויועמשמו תויוהז לש םלוע רצייל 

.הפוריאב שחרתמל המודב שממ לש תיטילופ העפשהל 

ימלועהו ימוקמה ןיב יטקלאידה רשקה תא תואטבמה תויוושכע תויוחתפתה חותינ 

םר ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב" ,םר ירוא לש ורמאמ דקומ הווהמ 
־תיאדיחיה תוברתה לשו יתיישעת־טסופה ילכלכה הנבמה לש ליפורפה תא טטרשמ 

םולשה ךילהתבו תילבולגה תשרב התובלתשהמ קלחכ לארשיב הווהתמה תינכרצה 

בוטיקהמ תורזגנה תויטילופהו תוידמעמה תוכלשהה תא ןחוב אוה ןכ־ומכ .ירוזיאה 

הכרעמ תונורחאה םינשב תללוחתמ ןביבסש תויפולחה תויצפואה יתש ןיב יטקלאידה 

.תינמואלה היצזילקולהו תיטסילטיפקה היצזילבולגה :לארשיב תיגולואידיא 

הליהקה לש התומד בוציעל תויפולח תויצפואב ןויד גיצמ רבח ןנח לש ורמאמ םג 

אל םג ךא הלא תויצפוא ושמומ אל ןייטעבש תוביסבו תילארשיה תוברתב תניימודמה 

תוברתב 'תינענכ תורפס' :תניימודמ תידילי הליהק" תרתוכה תחת .ןאולמב וחדנ 
תורפסה העיצהש "תידילי"ה תיתוהזה היצפואה ובש ןפואה תא חתנמ רבח ,"תילארשיה 

תא ןגעל ינויצה ןויסינה לע רגית־תאירקכ םג :"לופכ רוביד"ב תעה לכ הנייפוא תינענכה 
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9 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

לע תינויצה תרוקיבה לש ילקידר ךשמהכ תעב־הב ךא ,ינתאה ןורקיעב תימואלה תוהזה 

תויכרע־וד .ילארשי־ץראה בחרמב תינויצה תוחכונל ינויצמיטיגל ןגועכ ךכ לשבו ,הלוגה 

,ינונקה חישה ידי־לע סוכינ לש אשומל ותוא הכפהש איה ינענכה חישב הנומטה וז 
.ינומגהה ינויצה חישה תא תלפכשמו תרזוחה יאר־תדמעכ 

תא טעמכ הליפכהש ,הלודגה תינומהה הריגהה ימיב ינומגה רטשמ לש ונוניכ 

הריגה ,הנידמ" ,גנילרמיק ךורב לש ורמאמ אשונ אוה ,לארשי־תנידמ לש התייסולכוא 

םע הנידמה ינונגנמ לש תודדומתהה ינפוא ."(1951-1948) הינומגה לש התורצוויהו 

לש תיבחרמו תידסומ היצגרגס לש תוקיטקרפב ,לשמל ,יוטיב ידיל ואבש ,השדחה הריגהה 

־הרו היצזילאיצוס־הד ועבתש תויולג ץוביק לש תוקיטקרפב םג ךא םישדחה םירגהמה 

תוקחתהל ןתינ הבש הירוטסיהב "םפא־תדוקנ" התוא םה ,םישדח םירגהמ לש היצזילאיצוס 

לש חותינ אלב ,גנילרמיק יפ־לע .ויתוריתס יניעלגו ינומגה רטשמ לש םתישאר רחא 

.ןכותמ הקיר תיוות רתונ הינומגה גשומה ,םייקתמו רצונ אוה ובש ירוטסיהה רשקהה 

איה לארשיב היטרקומדה לש העבט תנבהל תירוטסיה הביטקפסרפ לש התוינויח 

יטרואית עקר - לארשיב תניימודמ היטרקומד" ,גרבנירג בל לש ורמאמ דקומב 

לארשיבו ,ללכב היטרקומדב יטרואיתה ןוידה ,גרבנירג תנעטל ."תירוטסיה הביטקפסרפו 

םיילכלכה ,םייטילופה םיאנתהמ תמלעתמה תיביטמרונו תיגתוהמ הסיפתב הקול ,טרפב 

ותנעט .םתבחרהו םסוסיב ,םייטרקומד תודסומ ןוניכ םירשפאמה םיילרוטקוינוקהו 

ךוסכס ידכ ךות המוא־תנידמ ןוניכל יטילופה ץמאמה יכ איה לארשיל סחיב תירקיעה 

םישורדה םיכילהתל הריתסב דמע תיברע תימוקמ הייסולכוא םע תושגנתהו 

הנבומה ימואלה ךוסכסה ןיב םייקתמה ץימאה רשקה לע עיבצמ גרבנירג .היצזיטרקומדל 

.תילארשי־מינפ הקיטילופב תינבומה הקיטילופה לש היצזיטרקומדה יישק ןיבל ינוציחב 

ילודיב חרואב תננוכמ הנידמה ובש ןפואב םיקסוע םינורחאה םירמאמה תשולש 

תילטנמורטסניאה־תיטרקורויבה ןושלה תועצמאב (םיברע ,םישנ) םינוש םייחרזא םירוביצ 

,בהנש הדוהיו יאבג בדנ לש םרמאמ .הריקח־תודעו לשו קוחה לש תיטסילסרווינואהו 

לש חותינ עיצמ ,"תויתכלממ הריקח־תודעו לש היגולויצוס :תוילטנמורטסניאו סורא" 

תרעמב חבטה תריקח - םיעשתה תונשב לארשיב ומקוהש תויתכלממ הריקח־תודעו יתש 

יאשומ תא תננוכמ תודעווה ןושל ,םתנעטל .ןיבר קחצי לש חצרה תריקחו הלפכמה 

םיטקילפנוקה תא הרידגמ איה ךכ בגאו ,ינוגראה חישה םלוע ךותב ןהלש הריקחה 

תונורתפ" תוכירצמה "תוילוהינ תויעב"כ הריקחה־תודעו תא ודילוהש םייתרבחה 

ןילמוגה־יסחי גראמ לא הצצה רשפאמ הריקחה־תודעווב קוסיעה ."םייטרקורויב־םיינוגרא 

"יתרבח"הו "יתנידמ"ה ןיב םוחיתה וק םהבש םינפואה לאו לארשיב הרבחל הנידמ ןיב 

.בושו בוש טטרושמו סרוק 

קסוע ,"לארשיב תוחרזאו םישנ ?'אצמי ימ ליח תשא"' ,ץיבוקרב הצינ לש הרמאמ 

תיתרבחה הינבהב ףתתשמ ןמזב־ובו ףקשמה ליעי ילככו "הנידמה ןכוס"כ קוחב אוה ףא 

:םיקוח ינש תנחוב ץיבוקרב .םישנו הנידמ יסחיו רדגמ יסחי ,הז הרקמב ,הטילש יסחי לש 

רחא תוקחתהל ידכ ,"1951 - השיאה תויוכז יוויש קוח"ו "1949 ־ ןוחטיבה תוריש קוח" 

לש םינושארה הימי ןמל בצעתהש יפכ לארשיב םישנ לש ןתוחרזא תודוא־לע חישה 

;תויניתשלפ םישנ לש ןתודקפנ ,תישאר :חותינה ןמ םילוע םיירקיע םיאצממ ינש .הנידמה 

הנושארבו שארב ביטקלוקל ןתמורתב תינתומ תוידוהי םישנ לש האלמה ןתוחרזא ,תינשו 

םאה" דיקפת תאלעה ןכש קודה רשק םירושק םיאצממה ינש ,ץיבוקרב תנעטל ."תוהמיא"כ 
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םיכרועה רבד 10 

תוידוהי־אל םישנש םושמ קוידב תרשפאתמ לארשיב יחרזאה חישב סנ לע "היידוהיה 
.ונממ תודדומ 

םיילאירוטירט תולובג :לובגה לש תוארמה תפש" ,פמק הנאירדא לש הרמאמ םג 

םילבומ םיימואל־ונתא םירוביצ ובש ןפואל סחייתמ ,"לארשיב ימואל טועימ לש ונוגיבו 

תולובג לש םמוחית ןיב הקיזב וניה פמק לש הניינע .םתרדה תועצמאב הנידמה ידי־לע 

.לארשיב ימואל טועימ לש ונוגיבו (governmentality) לשממה תונמוא ,םיילאירוטירט 

וק) תיבחרמ הריזכ ןה ,ילאירוטירטה לובגה םהבש םינושה םינפואה תא גיצמ הרמאמ 

ךפהנ ,םייתנידמה היצרטסינימדאהו קוחה ינונגנמ לש יביסרוקסיד אשומכ ןה (לובג 

הייסולכוא"כ יברעה טועימה לש ונוניכב יטירק םרוגל םישישהו םישימחה תונש ךלהמב 

לש םיניתנכו םיחרזאכ) הנידמה לש יטילופה ףוגה ךות לא תלכומה הייסולכוא ;"תנכוסמ 

תליהקל םיכייש םניאש ימכ ,"םירז"כ) הנממ תרדומ םג ןמזב־ובש ךא (תיתנידמ הטילש 
.(תוכייתשהה 

ףאו תוליבקמ תומגמ יתש ,םירמאמב םילפוטמה םיאשונה לש תוינוג־ברה ףא־לע 

ךותיח וק טטרשל תורשפאה לע רוערעה איה תחאה :םהל תופתושמ וז תא וז תומילשמ 

חותינה זכרמב יטילופה דמימה תדמעה ."יתרבח"הו "יטילופ"ה ןיב יעמשמ־דחו רורב 

אריפש ליחנהש תיתרוקיבה הבישחה לש םיטלובה רכיהה ינמיסמ ,רתיהש ,יגולויצוסה 

שקיע בוריס ךות םיעשתה תונשב תישענ ,וירקחממ דחא לכב ץיפהו וידימלתמ םיברל 

יכ הרכה ךותו ,םיינגוסקאו םיימוטוכיד םיגשומ לאכ "יטילופ",רו "יתרבח",ר לא סחייתהל 

תרחאה המגמה .הטילש יסחי לש ןנוכמ ןונגנמ אלא וניא ומצע םוחיתה וק לש וטוטרש 

הבישח לש םיינומגה םינבמ קרפל ףתושמה םנויסנב הנומט ץבוקבש םירמאמב הרוזשה 

לש ןחותיגבו ןרותיאב ,דחאה :םינוש םינפוא ינשב יוטיב ידיל האב וז המגמ .היישעו 

,תוחרזא ,המוא־תנידמ לש תוינומגה תוסיפת לע רגית־תוארוקה תושדח תויוחתפתה 

:לשמל ואר)"יטילופ",ד לש שדוחמ חוסינל תומרות ךכ בגאו תיביטקלוק תוהזו היטרקומד 

ידכ ךות םימייק םיינומגה םינבמ לש שדחמ האירקב ,רחאה ;(גרבנירג ;םר ;רזעילא־ןב 

,ומלעוהש תוירשפא תויועמשמ לע ,וצמחוהש תוירוטסיהה תויצפואה לע רוא תכיפש 

יאבג ;ץיבוקרב ;גנילרמיק ;רבח ;ןייטשנרב) וחצינש הטילשה תוקיטקרפ לע ,ןבומכו 

.<פמק ;בהנשו 

אריפש ןתנוי השעש יטילנאה ךלהמב ופקתשה וללה תוירקחמה תומגמהש ןיינעמ 

ותוא התחנהש ,תינוגראה תיתיליעה הסיפתה ןמ קחרתהל לחהשכ ,תורחואמה ויתודובעב 

;תירוטסיהה הדובעה תודחא) תיתרוקיבה הבישחל ךרדה־יצרופו םינושארה וירקחמב 

ותוא ,תיטילופה תוברתה תא רוקחל לחהו ,(םיכישממ אלל תילע ;לארשיב היטרקומד 

;ונתרחב ןוטלשל) תיתרבחהו תיטילופה תוריפסה ןיב תידדה הרידח לש "רפס רוזיא" 

תיסלק המגידרפמ רבעמ לע עיבצמ הז יתבשחמ ךלהמ .(םיאקיטילופה יבשב הרבח 

־דחה הנחבהה םועמעמ תודרטומה תויוושכע תומגידרפ רבעל ?טלוש ימ :הלאשב הקסעש 

תודדומתהה יכרד ןהמו ?םיטלוש דציכ :תולאושה ,םיטלשנו םיטלוש ןיב תיעמשמ 
?םיטלשנה לש תודגנתההו 

.רבחו רקוח ,הרומ לש תילאוטקלטניאה ותאווצ יולימ ונכרעש תרבוחב םיאור ונא 

גרבנירג בל ,פמק הנאירדא ,גוצרה הנח 
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11 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 ־ ס''שת 

יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי 

להנרטש באז 

היה ךכו ,םזימרופנוקמ דלס אוהו םלתב ךלה אל אוה .ץולח היה אריפש ןתנוי 

ורפס :תילארשיה הרבחהו תיבושייה הרבחה לש יתרוקיבה רקחמה דסיימלו ךרד־ץרופל 

אל ןהמ הגיסנהש תומרונ עבק 1975 תנשב רואל־אציש תירוטסיהה הדובעה תודחא 
.תירשפא דוע התיה 

רשקהב םירבדה תא ןוחבל ךירצ ןתנוי לש ותמורת תועמשמ תא ןיבהל תנמ־לע 

וניניבש םיריעצהש ךכ ידכ דע הכורא ךרד רקחמה רבע םיעבשה תונש ןמל ,ןכא .יוארה 

תונבומה ,תוסיפתו תושיג .ותדובע תא זא ונייצש הזעההו שודיחה תא ןיבהל ושקתי 

,השקונ םזימרופנוק ץראב טלש רשאכ ,קוחר־אלה רבעב םעפ־אל וררוע ,ונימיב ןהילאמ 

הדובעה תעונתב התאר הפוקת התואב תלבוקמה הסיפתה ,םנמואו .הביאו תודגנתה 

לש ותימאל .ללכב תידוהיה הירוטסיהה לש התוידוחייל קהבומ יוטיב ,תידוחיי העפות 

ןמ ,םויה דע הז בצמ ןקות אל תובר תוניחבמו ,בושייה לש היפרגוירוטסיהה הלבס רבד 

.תיללכה הירוטסיהל םידוהיה לש הירוטסיהה ןיב ונלש ימדקאה םלועב תלבוקמה הדרפהה 

,םיבר םיקזנ םינשה ךשמב המרג רקחמל ידוחיי אשונ ןה םידוהיה תודלות היפלש הסיפתה 

תואצותה ויה ,תונויצה רקחל רושקה לכב דחוימבו ,םירשעה האמה תודלות םוחתב ךא 

,שממ לש תיתרוקיב השיג לכ לש הקותיש ידיל האיבהש איה וז הייאר .שממ תוינסרה 

ילאוטקלטניא וטגב תורגתסהל ,תימואלה ונתוהז חופיטל םיחונה םיסותימה לש םתחצנהל 

עגונ ןיינעה רשאכ .ילסרווינוא ףקות ילעב םירטמרפ אללו םייתאוושה הדימ־ינק אלל 

לכל םיפסותימ תינוגראה תונמאנהו ילנויצומאה ןורוויעה םג ,הדובעה תעונתב 
.םיאולחתה 

הירוטסיהה תא ןסחל שיש בשח אל אוה .תערכמ המורת אריפש ןתנוי םרת הז םוחתב 

תדע ידי־לע המקוה הדובעה תודחאש בשח אל אוה ,לשמל .תיתרוקיב השיג ינפמ תידוהיה 

םייניעב ןוגראה לש ותחימצ רחא הקחתה אוה .םינוגראה לככ ןוגרא התיה איה :םישודק 

וליבשב ויה ןוסלנצכ לרבו ןוירוג־ןב דוד .הטוש דיסח לש אל ,יעוצקמ רקוח לש 

םהיתודמע ,םהיעינמ ויה ןכלו ,םלועב םוקמ לכב ,רחא יאקיטילופ לכ ומכ םיאקיטילופ 

םיבר .תולעפתה תואירקל קר אלו ,בורקמ תיתרוקיב תוננובתהל םייואר םהיתוערכהו 

ירחא .לארשי המק םהילעש תודוסיב תעגופה תרכנתמ השיג ותשיגב ואר ורוד ינבמ 

תיתוברתהו תיטילופה הטילאה לש המלוע ברח רשאכ - 1977 תנש לש ךפהמה 

"שדח ןוכית"ב הדמלו רעונה־תועונתב הכנחתה ,סותימה יכרב לע הלדגש וז ,תילארשיה 

.ראופמ רבע לש תנווכמ הרחשה םושמ ןתנוי לש ותדובעב וארש ימ ויה ־ הלה ינוט לש 

רגבש הז ,וירחאש רודה ישנאו ,תואמצעה תמחלמב םחלש הז ,ץראה ידילי לש רודה ישנא 

םותה תא חיצנהל ושקיב םה :תורוהט תויומדל םיאמצ ויה ,תונושארה םישימחה תונשב 

הנושארה תיטילופה הלפמה לומ הז רוד בצינ רשאכ .הבהא יגופס םירפס וצר ,דובאה 

הלא םישנא .לדג וילעש סותאה תא םאות היהיש רבסה ריחמ לכב הצר אוה ,ויתודלותב 

תינומהה היילעה ידי־לע ףטשנ ינויוושהו יאורהה ,יצולחה בושייה יכ םהל ורמאיש וצר 

.היביטימב תמקונ ,הנש םירשע ירחא ,וזו ,חרזמה תוצראמ 
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יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי להנרטש באז 12 

קר שקיב אל "תורפסוממה" תוילעה םע ונמנש םירגהמה לש םידכנהו םינבה רוד 

אוה .יבילא םג ומצעל שקיב אוה ,הנטקה ביבא־לת לש בהזה תולוחב וירוענ לע קפרתהל 

םירזגמ ועקש ובש ,ןווינלו ינועל ,םייתרבחה םיאולחתל תוירחאה יכ ענכתשהל הצר 

ןאכ ומיקה וירוביג יכ עומשל הצר אוה .וילע תלטומ הניא ,תילארשיה הרבחה לש םיבחר 

םניאו ץוביקב ויח אל ,ח"מלפב ויה אלש םדא ינומה ידי־לע הסרהנ וז יכו ,תפומ־תרבח 

דמעמה .יתרבחה ןברוחל תוירחאב םיאשונ םמצעב הלא ,ךכיפל .העונתה ןק והמ םיעדוי 

הניגנמ וינזואב ועימשיש הצר "לאמש"ל עיבצמו החוורב יחה ,ליכשמה ,הובגה־ינוניבה 

,"לרב היה תילארשי־ץ־ואה תיטסילאיצוסה הרבחה לכירדא" :הבהאו ךור ,הריש הלוכש 

אל םנמא" .תירוטסיהה הדובעה תודחא תעפוה ירחא תודחא םינש אריפש הטינא הבתכ 

קלח וב ולטנש ,יביטקלוק לעפמ אלא ,לרבכ םעמ־אשינ םג ולו ,דיחי לש ולעפמ הז היה 

תואשינה ,תויתרבח תועונת לש ןכרדכ ,חור ישנאו םייפכ ידבוע ,םע־יטושפו םיגיהנמ 

היה הזכ 1."םימה ינפ לעש ףצקה תא ךא םהמ םיאור ןהב םיפוצהש ,םייתחת םימרז חוכב 

םירוזשש ,רקחמב יטננימודה םרזה לש הבשחמה חרוא ,וכרדל אריפש ןתנוי אצי רשאכ ,זא 

.תודבועמ תומלעתהו תויביאנ ,תונטשפ וב 

תטלשה הטילאל וליאכ ץראב שחרתמב ןנובתהל הרקיעש הטישה יכ דיימ ןאכ רמאיי 

.תיטילופה ונתוברתמ דרפנ־יתלב קלח ,דתיה ,תוחלצהב קר אלא ,תונולשכב קלח ןיא 

וא הריירק" ,סינומ־חיישב םסרופמה סוניכב תוינימשה ידימלת ינפל ומואנב ,1954 ינויב 

רמול רשפא השעמל ,םיבר ומכ .ולש םימיה־תירחא ןוזח תא ןוירוג־ק שרפ ,"תוחילש 

- תדחוימ תבכרב ונאב הפיחמ - הנידמה ןובשח־לע םשל ואבוהש ,ירוזחמ ינב לכ טעמכ 

,םירבדה חור יל הרוכז םויה דע .ןוימד תיצמו ביהלמ םואנל יתנזאהו םש ינא םג יתדמע 

לע רתוולו בגנה תא שובכל רעונל ארק קר אל ןוירוג־ןב .קיודמה םחוסינ אל יכ םא 

הלע התע הזש ץולח לש תפומ תומד ,יקח יסנכמו הצלוח שובל :ריעה ייחבש תויחונה 

ימ הב שיש הרבח עיקוה אוה ,תפומ־תרבח לע ,ןויוושו קדצ לע רביד אוה ,רקוב־הדשמ 

.ינועבו רוסחמב םירחאו רשועבו עפשב םייחש 

יתלכשהש דע 1954 ץיק לש םימי םתוא ןמל תוכורא םינש ורבע יכ תודוהל בייח ינא 

אלש ךכ לע תוהתל יתלחתהו ,ירוד ינב לכב קומע עובט היהש ,םזימרופנוקה לע רובגל 

שיאה םצעב והימ :דחא עגר" :תשקבתמה הלאשה תא דמעמ ותואב ימצע תא יתלאש 

ללכ ןיא ומצע ול םאה ?הלאה םיבושחה םירבדה תא רמואו המבה לע םש דמועה םישרמה 

היינואהמ דרי התע הזש שדח הלוע אוה םאה ?ראתמ אוה התואש השקה תואיצמב העיגנ 

,ול םיבח ונאשו הגהה דיל בצינ רוד תונש הזמש שיאה הז ןיאה ?ןולל הטנש חרוא ילוא וא 

תא םאנ ןוירוגךבש העש ,ירהש "?דחי םג תונולשכה תאו םיגשיהה תא ,ערלו בוטל 
תוינימשה ידימלת לש םהירוה ומלישש ,דומילה רכש דמע הזה ביהלמהו הפיה םואנה 

קשמב עצוממה רכשה .שדוחל תוריל םירשע לע ,םימאונה תמב לש היתולגרמל ובצינש 

רפסה־יתבו ,גרודמ דומיל רכש וליפא זא היה אל .תוריל םישישכ היה הנש התואב 

תא ןזאל תובייח ויהש תוילכלכ תורבחכ ולהנתה ,יתאב הנממש ריעה ,הפיחב םיינוכיתה 

לש םיטביהה דחא קר הז היה .דומילה רכש היה דיחיה ישממה הסנכהה רוקמ .ןהיביצקת 

.תילארשיה הרבחב ,תונושארה הנידמה תונשב ,זא רבכ טלשש לודגה ןויוושה־יא 

.דבוע םע :ביבא־לת .<731 'ע) היפרגויב ,לרב .<19801 'א ,אריפש 1 
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13 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,ךיא םיכישממ אלל תיליעכ אריפש ןתנוי ראית םינומ־חייש סנכ ירחא הנש םישולש 

ןעמל ןויוושה שומימ לע ןוירוג־ק תושארב תיצולחה הטילאה הרתיו ,םירשעה תונשב רבכ 

ןיב רעפה תריציל תיצולחה היילעה תוגיהנמ המיכסה ,אריפש לאוש ,עודמ .חוכה תריבצ 

דחוימה הנבמב ויניעב ץוענ ירקיעה רבסהה ?םילעופה לש וזל םידיקפה לש םייחה־תמר 

ןונגנמה לש הרדשה־טוח וויה הלא םידיקפ .בושייב הרצונש תיטילופה תכרעמה לש 

תיתורדתסהה הרבחה ברקב םירעפה ,ןכל .התטילש תא הגהנהה הססיב וילעש ,יתגלפמה 

ןוירוג־ק 2.םילטבומ ויה םילעופ יפלא רשאכ ,הקוצמו לפש לש תופוקתב םג ולדגו וכלה 

תא םידבאמ ויה םידיקפהו םילהנמה רכש תא םילעמ ויה אלולש ןעטו ,השעמה תא קידצה 

תא תרשלו יטרפה קשמב דובעל םיפידעמ ויהש ,היצנגילטניאה ישנא לש םתוריש 

ויה הבש תמסרופמה םיכרעה־תכרעמ לש הביט לע טעמ אל דמלמה ,הז ןועיט 5.תונגרובה 

לש םינושארה הימי ןמל םימעפ רופסךיא ומצע לע רזח ,קיזחהל םירומא תורדתסהה ידבוע 

תא ביתכהל לחהש יטרקורויבה דמעמה הגרדהב הווהתה ךכ ,םוקמ לכמ .ךרדב־הנידמה 

,תיביסולקסקאו הרוגס "בצימ תצובק"ל הכפהנ תובשייתהה .בושייה לש םייחה־תוחרוא 

וליאו ,הנוילעה תיטילופה הגהנהה תא התוויה היינשה היילעה ינבמ תיצולחה תיליעה 

,םייחה־ןונגסל רושקה לכב השדחה הרבחב ךילומ דמעמל היה יטרקורויבה דמעמה 

גרדמב םודיק ,תיתרבח הרקוי ויה םהיתורטמ .תיתרבחה תוגהנתהה תומרונלו םיכרעל 

הייסולכואה ידי־לע הגרדהב וצמוא הלא תורטמ .ילכלכה םבצמ רופישו יטרקורויבה 

4.הלוכ תינוריעה 

אל ,םילעופה בור תא הדגיא תורדתסההש הדבועה תורמל יכ ןתנוי ףיסוה ךכ לע 

רבע הז דמעמ יכו ,ולשמ םייח־ןונגסו תידמעמ הרכה לעב םילעופ דמעמ ץראב רצונ 

.תירבה־תוצראל ורגיהש םידוהיה לע רבעש ךילהתל המודב ,תונגרבתה לש ריהמ ךילהת 

םה ףא וקבדו םיצולחה לש הזל המוד יתוברתו ידמעמ עקרמ ואב הלא םירגהמ 

וענ םה םגו ,םילעופכ השדחה ץראב םהייח תא ולחה םה םג ;תיטסילאיצוס היגולואידיאב 

ימ םהיניב ויה .םיישפוחה תועוצקמלו רחסמל רקיעב ,ינגרובה דמעמל הרזחב תוריהמב 

ךכ אל .הריתס לכ ךכב ואר אלו תיטסילאיצוס הגלפמב םתוליעפ תא תינמז־ וב וכישמהש 

הרזחה ךילהתל תיגולואידיא היצמיטיגל הנתינ אל ןאכ :לארשי־ץראב תויהל לוכי היה 

,ותמצוע אולמב ךשמנ הז ךילהתש רחאמ ,םלוא .םיילעופ אל םיקוסיעל םיצולחה לש 

ןמ םיבר לש םהיתופיאשלו תישיאה םתוגהנתהל תרהצומה היגולואידיאה ןיב דוגינה 

5.הלוכ תילארשיה תוברתב בושח ביכרמל ךפהנ םיבשותה 

לש םהינב ברקמ םיבר וטלב ובש - ןתנוי לש ורוד ינבמ ילארשיה דסממה ברקב 

תונשקעב וקבד היגולויזיפה תמרב ךא תורשעתההו תונגרבתהה לולסמ תא ורבעש םישנא 

הדובעה תא וחנז תובאה .שממ תונימו הריפכ ירבד הלא ויה ־ "הדובעה תעונת יכרע"ב 

,םינבה וליאו ,םישדחה םילועה ,םהירחא םיאבל התוא וריאשהו ולכי קרש עגרב תינפוגה 

,ץוביקב המ־תפוקת וליבש ירחא ,תויצולחה רעונה־תועונתו םיינוכיתה רפסה־יתב ירגוב 

הבוע םע :ביבא־לת .<44-43 'ע> םיכישממ אלל תיליע .<1984)'י ,אריפש 2 

.44 'ע ,םש 3 

.47 'ע ,םש 4 

.50 'ע ,םש 5 
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יתרוקיבה רקחמה יבא ־ אריפש ןתנוי להנרטש באז 14 

תובאל .םייטרפ םיקסעל וא ירוביצה להנמל ,אבצל ,םיהובג םידומילל הרהמ־דע ונפ 
םלוכ ירה .תימצעה המשגהה תווצמב "םתדיגב" תא ריכזהל רוסא היה דחי םג םינבלו 

ריכהל תונשקעב ובריסו הלוחכה הצלוחה ימי לע קפרתהל ובהא ,"לאמש" תויהל ופיסוה 

היתוחלצה .תיתדה הייפכה לש םינושה הייוליגל וא הקוצמהו ינועה תווהתהל םתוירחאב 

לש ויה תיתרבחה הקוצמהו ישונאה ןברוחה ,תונולשכה ;םהלש ויה הנידמה לש תוריהזמה 

.םמצעל גואדל ועדי אל םתס וא תוחתופמ אל תוצראמ ואבש הלא ,םירחאה 

תרמצה לע הליחתכלמ חספ אל תונגרבתהה ךילהת יכ ףיסוהל יוארה ןמ ןאכ 

עגרהמ ענמ קר אל ןוירוג־ןב .שממ תודימ־תתחשהב הוול אוהו ,הריכבה תיטילופה 

הקוחר ,רתיהש םייח־תמרב ומצעב יח אלא ,תיתחפשמה תרוכשמה לש השומימ תא ןושארה 

םע דחי .תורדתסהה ידסיימ ,םייאלקחה םילעופה לש וא ןיינבה ילעופ לש וזמ רוא־תונש 

תונש לש תמסרופמה תותיחשה תשרפ לש התקנחהל גאד אוה ,העונתה תרמצ לכ 

תיקשמהו תיטילופה תרמצהש ךכב ער לכ האר אלו ,"םיסנוואה" תשרפ איה ,םירשעה 

ןגס ,ץיבונורהא ףסויש ויניעב יעבט היה ,לשמל .היתוריש לע הגילפמ הרומת שורדת 

שש ,קנבה לש ודוסיי םע ,ומצעל חקיי ,םילעופה קנב לש יטילופה ולהנמ השעמלו להנמה 

ותירב־לעב ,ריעצה לעופה ישארמ היה ץיבונורהא .יאלקח לעופ לש תורוכשמ הנומש וא 

השעמל .הדובעה תודחאו ריעצה לעופה דוחיאל ויצמאמב תורדתסהה גיהנמ לש קהבומה 

תורצוויה לע ,דחי םג םייקשמו םייטילופ םילוקיש ךותמו ,תוחוקפ םייניעב ןוירוג־ןב חצינ 

6.דואמ םירכינ ויה םירשעה תונש ףוסב רבכש ,המצע תורדתסהה ךותב םיידמעמ םירעפ 

־תנידמ תא םיקהל הדיתעה הטילא התוא לש התחימצ רחא הקחתה אריפש ןתנוי 

החתיפש היגולואידיאה תא ןחב אוה .המויקל תונושארה םינשה םירשעב הגיהנהלו לארשי 

.ןוטלשה לע המחל הבש ךרדה תאו התלועפ יסופד תא חתינ אוה ,הכימת סויג ךרוצל 

לש חוכה תריבצ לש ךילהתה רחא הקחתה אריפשו חוכ־תכרעמכ הראות תורדתסהה 

לע התפיח ,חוכה תריבצ לש וז ,תירקיעה הרטמהש הארה ןתנוי .ןוירוג־ןב ,הגיהנמ 

החוכ דוס היה הז :הדובעה תודחאו תורדתסהה תרמצ ךותב םייגולואידיאה םילדבהה 

7.הירחא י"אפמ לשו הדובעה תודחא לש יתימאה 

לע הנורחאה ותדובעל דעו םיכישממ אלל תיליעב דחוימב ,רתוי םירחואמה וירקחמב 

ותוא הקתירש העפותה רחא תוקחתהל ןתנוי ךישמה ,(1996) םיאקיטילופ יבשב הרבח 
בצעל לגוסמה יטילופ חוכ שבגתמ דציכו תיטילופ הטילא תחמוצ דציכ :וכרד תליחתמ 

.הרבח לכ תנבהל חתפמ איה הקיטילופה יכ הנוכנה החנהה ךותמ אצי ןתנוי .הרבח 

תא ןיבהל ילוא ושקתי םויכ םיברש ךרד־תצירפ וויה ,םהבש םינושארה דחוימב ,וירקחמ 

דסממהש יפ־לע־ףאו ,ןורחאה רושעב וטחשנ רופסמ תובר תושודק תורפ .התועמשמ 

רקח ,תרוקיבה ןחבמב תודמוע ןניא טושפ ןקלחש תוזיתניס קיפהל ךישממ קיתווה ימדקאה 

.המידק תינושחנ הציפק אריפש ןתנוי לש ותוכזב ץפק לארשי־תנידמו בושייה ,תונויצה 

וא המוא ןינב ,1995 תנשב יתמסרפש רפסל הלא תולאשל רושקה לכב תונפהל ימצעל השרמ ינא 6 

.(ישישו ישימח םיקרפ) תילארשיה הדובעה תעונתב םזילאיצוסו תוימואל ?הרבח ןוקית 

.דבוע םע :ביבא־לת 

הדובעה תודחא ,1975 תנשמ יצולחה ורפסב הפיקמ הרוצב הנושארל אריפש קסע הלא םיאשונב 7 

.דבוע םע :ביבא־לת .יטילופ ןוגרא לש ותמצע :תירוטסיהה 
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15 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

תא ולביקש םישנא לש םתלחנל הדובעה תעונת רקח היה תוכורא םינש ךשמב 
םעו תונשרפה םע ,העונתה לש היגולותימה םע גייס אלל והדזהש וא םטושפכ םירבדה 

תא תוארל לבוקמ היה ,לשמל .םמצע םידסיימה תובאה ורציש םיגשומה תכרעמ 

לש השרדמ־תיבמ םזילאיצוסה יכ ,דתיה הנעטה :וטושפכ "יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה" 

תוימואלל םזילאיצוס ןיב יטננמיאה דוגינה לע רבגתהל תידוחיי ךרד אצמ הדובעה תעונת 

ןוירוגךב םשארבו ,םידסיימה תובאה .תבייחמ תיגשומ תרגסממ ומצע תא ררחשש ךכב 

לעפוהש הדובע ילכ הז היה םלצא ךא ,הז ןועיטב שומיש םמצעב םנמוא ושע ,ןוסלנצכו 

םזילאיצוסהו ,תונויצ לכ־םדוק הגיה תיטסילאיצוסה תונויצהש ועדי םה .תוחוקפ םייניעב 

םירקוח המכל דוגינב ,ובשח אל םה .ימואלה חוכה ןיינבל רישכמ ,סייגמ סותימ אלא וניא 

ןיב דוגינה םלענ םסק לש הטמב ומכו ףסונ סנ תמאב שחרתה לארשי־ץראבש 8,םימימת 

לכ לש הלוע תא קורפל םתלוכיב םידסיימה וראפתה רשאכ ,םנמואו .םזילאיצוסל תוימואל 

האצותה :תימואלה תויטמגודה תא וחנזש רמול ונווכתה אל םה ,"תיטמגוד" הסיפת 

ותועמשמב םזילאיצוסה תחינז התיה םייגולואידיא םילבכמ וז תוררחתשה לש תיתימאה 

רדסה יוניש לע עדומב תיתעונתה הטילאה הרתיו ךכ .גשומה לש ,תתוועמ־אלה ,הליגרה 

םזילאיצוסה לש תיתימאה ותועמשמ ,דתיה וז .תוימואלה תורטמה ןעמל יתרבחה 

.יביטקורטסנוקה 

,םידסיימה םמצעל וצמיאש היגולואידיאהש רבס ןתנוי .ןתנוי לע קלוח ינא וז הדוקנב 

הליחת־,דנווכב התיה ,"הייסולכואב םיבחר םיגוח" סייגל הצורש היגולואידיא לכ ומכ 

וצמיא" ,ןתנוי בתכ ,הלא םימעטמ 9."תצקמב המותסו תלפרועמ וליפאו תיללכו השימג" 

תותלד תא ריאשהל ידכ םזילאיצוסל יללכו שימג שוריפ הדובעה תודחא יגיהנמ םמצעל 

ריכזהל אל ופידעה 1925 דע .הילא ףרטצהל וצרש םילעופה לכל תוחותפ הדובעה תודחא 

תודבועה 10."'תילאיצוס תונויצ' חנומב ושמתשה אלא ,םעצמב םזילאיצוס הלימה תא ללכ 

ללכ התיה אל םידסיימה ידי־לע הצמואש היגולואידיאה יכ ינמוד ךא ,ןבומכ תונוכנ ןניה 

ויה אל םידסיימה .רעתכ הדח היגולואידיא ,דתיה וז ,ךפיהל אלא ,תלפרועמ 
תא םמצעל רידגהל ועדיש םישקונ םינמואל אלא ,םיטסינוטרופוא וא "םיטסיטמגרפ" 

תוגיהנמהש בשח ןתנוי .ןהמ וטס אל םה ,ץראל םאוב םע ורדגוה הלאש רחאלו ,םהיתורטמ 

,הז תמועל .חוכה תריבצ ןעמל ןויוושה שומימ לע הרתיו היינשה היילעה לש תיטילופה 

:תעדומ תיגולואידיא הערכה תניחבב היה יתרבחה רדסה יוניש לע רותיווהש רובס ינא 

תורטמה שומימש הניבה ,ןוסלנצכו ןוירוג־ןב וטלש הבש ,הדובעה תודחא תרמצ לכ 

תינגרובה הרבחהמ התוהמב הנוש הרבח בוציע םע דחא הנקב הלוע וניא תוימואלה 

הייסולכואה לש הייח־חרואמ קתונמ היהש ,ץוביקב קר םוקמ היה תרחא הרבחל .הליגרה 

,יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה .ןוטלפא לש םירמושה תבכש תמגוד ,היתוגאדמו תינוריעה 

המגוד םישמשמ ,הכוראה וכרדל אריפש ןתנוי אצי הבש הפוקתב ועיפוהש ,םיטלוב םירפס ינש 8 

.<1980> 'א ,אריפש ;1930-1919 הדובעה תודחא .<1973> 'י ,ינרוג :תיביאנ השיג התואל תגציימ 

:ףתושמ־הנכמ ילעב םג םה תאז תורמל ךא ,הזמ הז דואמ םינוש םירפס ינש הלא .היפרגויב ,לדב 

.ןתנוי לש ורפס וב ןייטצהש ,יתרוקיבה ,יטילנאה דמימה םהל רסח 

.200 'ע ,תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 9 

.13 'ע ,םש 10 
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יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי להנרטש באז 16 

היה אל אוהו ,וז הערכה לש רצות היה ,ןיקריס ןמחנמ הארנה לככ באש ןוסלנצכש חנומ 

דמעש םזילאיצוס לש ןווג הז היה .יפוריאה ימואלה םזילאיצוסה לש ילארשי־ץרא ןווג אלא 

ןגועמה יטרקומדה םזילאיצוסה תאו םזיסקרמה תא ללש ,םואלה תונושאר לע 

.םזילסרווינואב וחוכ לכב םחלו םזיסקרמה לש דוסיה־תוגורקעב 

האלמ תוימואל" ,תילרגטניאה תוימואלה יכ םידסיימה וניבה ךרדה תליחתמ ,ןכא 

הפקשה התוא ,ןודרוג 'ד 'א לש ויתורדגה יפל 11,"האלמו המלש תוימואל" ,"הרומגו 

","הרבח ןינב וניא המוא ןינב" יכ סוסיה אלל תעבוקו 12"הלודג החפשמ" המואב האורה 

.ולש יטרקומדה ןווגב אלו תינכפהמה ותחסונב אל ,םזיסקרמה תא טולקל לכות אל 

רהמ דרי יטרקומדה םזילאיצוסה םג ךא ,ללכ תיטנוולר ,דתיה אל תינכפהמה היצפואה 

,תיתוברת הכפהמל תרתוחה ,תימואל העונת םא ,תינורקעה הלאשה לע .קרפה לעמ דואמ 

ללכב תלגוסמ ,ירלוקיטרפ יפוא ילעב םעבטמ םהש םיכרע תאשונו תיטילופו תירסומ 
הלילשב םידסיימה ובישה ,םזילאיצוסה לש םיילסרווינואה םיכרעה םע תחא הפיפכב רודל 

תא טולקל תלגוסמ הניא ,תילרגטניאה ,המלשה תידוהיה תוימואלהש וניבה םה .תיטלחה 

חפיט אסיג ךדיאמו םזילרבילה שרויכ ומצע תא האר אסיג דחמש יטרקומדה םזילאיצוסה 

טולקל הלכי תונויצהש דיחיהו דחאה םזילאיצוסה ןוג .םייטסיסקרמה וישרוש תא תוקבדב 

םדאה תא הארש ,יטסיסקרמ־יטנאה ןווגה היה ליעי הדובע רישכמל ותושעל תנמ־לע 

.רוצייה תכרעמב ומוקמ לש אלו ,תיתוברתה ותביבס לש רצותכ 

קסועהו ,אריפש ןתנוי לש תירוטסיהה הדובעה תודחא ינפל םייתנש עיפוהש רפסב 

םזילאיצוס"ה לע ,תיטגולופאה תונשרפל תינייפוא הרוצב ,ינרוג ףסוי בתכ ,אשונ ותואב 

לש ןווג לכ ,ותוהמ םצעמ ,רבד לש ותימאל 14.הדובעה תודחא לש "ידוחייה ידוהיה 

תניחבמ םיימעפ־דח םיאנת לש רצות ,ונימב דחוימכ ומצע תא האור ימואל םזילאיצוס 

לש הירוטסיהה לש היפוסוליפב ןגועמה ,יטרקומדה םזילאיצוסה ,הז תמועל .ןמזהו םוקמה 

לכל ףתושמה תא ,ילסרווינואה תא דימת שיגדה ,טנק לש תורואנה תייפוסוליפבו םקרמ 

םיילנויצרו םיישפוח םידיחיכ םדאה־יגב תא ספת יטרקומדה םזילאיצוסה .םדאה־ינב 

הרטמ ומצעל ביצה יטרקומדה םזילאיצוסה .םוקמ לכבו ןמז לכב הלאל הלא םימודה 

רדסה לש ידוסי יוניש בייח הרטמה שומימ .רצוי םזילטיפקהש תולתהמ םדאה תא ררחשל 

ופוס ךא ,בורה חוכב השעייו יתגרדה ,יטיא היהי אוה ,םיבלשב השעיי יונישה .םייקה 

.םדא־ינב ןיב םיסחי לש השדח תכרעמו תרחא הרבח רוציל 

.םזילרבילה שרויל יטרקומדה םזילאיצוסה היה טנקל סקרמ ןיב הזה בולישה ףקותב 

ררחשל הצר סקרמ .םינותנ ויה הבש תולתהמ םדאה־ ינב תא ררחשל ושקיב םקרמו טנק 

תויהל זיעהל" ונממ עבת טנק וליאו ,רצוי יטסילטיפקה רדסהש דובעשהמ םדאה תא 

.ד.א יבתכ ,(םיכרוע) טחוש 'ל 'או ןמגרב 'ה 'ש :ךותב ."הלוגל םיבתכמ" .(1921) 'ד 'א ,ןודרוג 11 

.(543-542 'ע ,הדובעהו המואה ,ןושאר ךרכ)<ב"ישת> ןודרוג 

יבתכ ,(םיכרוע) טחוש 'ל 'או ןמגרב 'ה 'ש :ךותב ."ודוסימ וננויער רוריבל" .(1920)'ד 'א ,ןודרוג 12 

.(175 'ע ,עבטהו םדאה ,ינש ךרכ)<ב"ישת> ןודרוג .ד.א 

ןודרוג .ד.א יבתכ ,(םיכרוע) טחוש 'ל 'או ןמגרב 'ה 'ש :ךותב ."המוא ןינב" .<1920> 'ד 'א ,ןודרוג 13 

.(251 'ע ,הדובעהו המואה ,ןושאר ךרכ> ם"ישת) 

.23 'ע ,1930-1919 הדובעה תודחא .(1973)'י ,ינרוג 14 
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17 (ו )ב תילארשי היגולויצוס ו 999 - ס''שת 

ןוטלשבו הייסנכב ,תדבו הירוטסיהב ורוקמש דובעשהמ ררחתשהלו ותנובת חוכב "ישפוח 

ןורחאל בשחיהל לוכי סקרמו ,תורואנה לש ררחשמה הנכות היה הז 15.ירטירוטואה 
.תורואנה לש םיפוסוליפה 

םזילאיצוסה לש יטננימודה םרזל םירז ויה יטרקומדה םזילאיצוסה תונורקע 

תא ריהבה אל שיא .ימואלה םזילאיצוסה לש םירחאה םינווגה לכל םג ומכ ילארשי־ץראה 

,הדובעה תודחא לש תישילשה הדיעווב ,ןוירוגךבמ רתוי יעמשמ־דח חרואב םירבדה 

הריצי לש םיינומרה תודוסי לע ונייח רדסל ךרד תשקבו שופיח ךותמ אל" :1922 רבמצדב 

תטלשה תחאה הלודגה הגאדה .ונתלועפ וק תא םיעבוק ונא תללכושמ תילכלכ־תיתרבח 

אלא וניא ראשה לכ .הבחר הילע חוכב הניגבו ץראה שוביכ - איה ונתדובעו ונתבשחמב 

םילפלפתמה שרדמה תיב ישבוח ונא ןיא ...ונישפנב רקש השענ לאו תוצילמו תוארפרפ 

16".וצפנל םהילעו לזרב־ריק ינפל ודמעוהש ץראה ישבוכ ונא - תימצע הריצי תוכלהב 

םזילאיצוסה אוה ,ילארשי־ץראה ימואלה םזילאיצוסה לש ויתורטמ ויה הלא 

ףסונ .וב םולגה המואה גוליפ ללגב וינווג לכ לע םזיסקרמב םחל הז םרז .יביטקורטסנוקה 

םמצע תא וארש םימע ברקב יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה חתפתה רשאכ ,ךכ לע 

תורתומ רצומ יטרקומדה םזילאיצוסב האר אוה ,הילטיאב לשמל ,הירוטסיהה תונברוקכ 

ןובשח־לע םעפ־אל ,הלחנהו החונמה לא ועיגהש תורבח ,תוחצנמ ,תורישע תורבח לש 

םהילע היה :ןמזה דימת קחד םיימואלה םיטסילאיצוסל .ןהילע רפש אל לרוגהש הלא 

וא ןווינ לש וא ,םימיוסמ םירקמב ןויליכ לש הנכסב ןותנה ,ולוכ םמעל ,םמעל גואדל 

השוחתה :המודמ וא תישממ הנכסה .רתיה םא הנשמ הז ןיא .םירחא םירקמב העימט 

םיילסרווינוא םיכרע אלו ,המויק לע תמחלנה המואה תודחא .תנתונה איה תיביטקייבוסה 

אל ,וז הסיפתב .תיתרבחו תיטילופ הלועפ לכ לש תיפוסה הרטמה איה ,דיחיה תחוור וא 

.הלוכ המואה אלא ,ןוירטלורפה אוה םילעופה דמעמ 

ךילשה אל אוה .היטרקומד־לאיצוסהמ תוחפ ימיטפוא הבר הדימב היה הז םזילאיצוס 

ינומהב תמזגומ הנומא חפיט אל םגו חווט־יכורא םייתרבחו םיילכלכ םיכילהת לע ובהי תא 

,ידמל ינדשח היה דיחיה לא וסחי ,םדאל סחיב תיטסילאידיא הייאר ול התיה אל .םעה 

לש םתלוכיב ןימאה הז םזילאיצוס ,אסיג ךדיאמ .דואמ תלבגומ היטרקומדב ותנומאו 

הנומאה ,ןוצרה לש םחוכב םלועה תא תונשל ,יוארכ םיגהנומ םה רשאכ ,םדא־ינב 

חוכ ,יטילופ חוכ :חוכב ימואלה םזילאיצוסה ןימאה לכל לעמ ךא .המישמב תוקבדהו 

היטרקומדב ןימאה הבר הדימבו תוינטנופס לע ךמס אל ןוירוגךב םג .ינוגרא חוכ ,ילכלכ 

םינומהה לע תעמשמ תוליטמו תילכלכו תיטילופ המצועב תוקיזחמה תוטילאב רשאמ תוחפ 

םינומהה חוכ תא דימעהל שקיבש םזילאיצוס היה הז .ינללוכו קזח ןוגרא תועצמאב 

ךכ־לכ קוחר ,ומצעב ךכ־לכ זכורמ היה ךכיפלו ,המואה תושרל םינגרואמה 

הנפומ היה הדובעה תעונת לש תויחה חוכ לכ :היטרקומד־לאיצוסה לש םזילסרווינואהמ 

 Kant, I. (1970). "An Answer to the Question: 'What is Enlightenment?'" In 15

 H. Reiss (ed.), Kant's Political Writings (p. 54). Cambridge: Cambridge

 .University Press

,סרטנוק ."הדובעה תודחא לש תישילשה הדיעווב םיחכוותמל הבושת ירבד" .<ג"פרת> 'ד ,ןוירוגךב 16 

.29 ,טיק 
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יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי להנרטש באז 18 

,ןכ־ומכ .םלועה לש תיטבש הייאר הברקב השרתשה ךכ .תוימואלה היתורטמ תגשהל 

לכ ויה ,יטילופה חוכב שומישהמ הגייתסהש תיפוריאה היטרקומד־לאיצוסל דוגינבו 

היה םזילאיצוסה .תיביטקלוקה המצועה תריבצב םיזכורמ הדובעה תעונת לש הינייעמ 

שממל ידכ אלו תיתרבח הכפהמ ןעמל אל ,ותלעפהלו חוכה שוביגל רתויב ליעיה יעצמאה 

.תימואל הכפהמ ידיל איבהל ידכ אלא ,םיילסרווינוא םיכרע 

אילפהל הריהב הרוצב הלא תונורקע שביגש בורוזולרא םייח הז היה לארשי־ץראב 

ימ ."םידוהיה לש יממעה םזילאיצוסה" ,תינמרגב אצי ורוקמבש ,דחא זכורמ רוביחב 

סיסבה תא ,הצרא הלעש ינפל דוע ,1919 תנשב בורוזולרא חינה הבש ,וז הדובעב ןייעמש 

םינש ןתואב בתכנש המל הנכות תא הוושמו ,תיטסיצילבופהו תיטילופה ותוליעפל ינויעה 

ימואלה םזילאיצוסה לש תונורקעה בטימ יכ דיימ ןיבמ ,הינמרגב קר אלו ,הפוריאב 

ולשמ םזילאיצוס שי םע לכלש הסיפתה .הלוכ המואה ןעמל םזילאיצוס ,וינפל םירודס 

התואב .דואמ הצופנ זא ,רתיה ,הלשמ "שפנ" שי תוברת לכל יכו ,וחורבו ותוברתב ןגועמה 

םהל השענש םימע ,הירוטסיהה תונברוק םהש םימע שי יכ הרכהה הצופנ ,דתיה הדימ 

םלועה־תמחלמ םויס רחאל הנשה לש תטהולה הריוואב בתכש ,בורוזולרא .עוושמ קדצ־יא 

לש תוימואל איה ונלש תוימואלה" :עבק רשאכ ןווכתמ אוה המל קוידב עדי ,הנושארה 

גשומה 17".תימואלה הניחבה ןמ ונחנא םיירטלורפ ,הלוכ המואה לכ ,ונלוכ יכ ...תובער 

לש קהבומ רכיה־ןמיסו דוק־תלמ תניחבב הפוקת התואב היה "תירטלורפ המוא" 
.ימואלה םזילאיצוסה 

תודמעמה לכ" יכ רבס ,םיימואלה םיטסילאיצוסה לכ ומכ ,בורוזולראש אלפ ןיא ןכל 

תקולחמ דלס אוה םג 18."ימואלהו ילאיצוסה רורחשה יאשונ םה דחיב םעה לש םידבועה 

אלא םימייק ויה אל םיימואלה םיטסילאיצוסה תניחבמ .םינגרובו םירטלורפל המואה 

לעופה קר אלו ,ןרצי היה תשורח,ד־תיבב ונוה תא עיקשהש ינגרוב םג :םיליפטו םינרצי 

,דחי םג םזילרבילבו םזיסקרמב המרוח דע םוחלל ךרוצה עבנ ןאכמ .רוצייה־ספ דיל דמעש 

םילעופה תעונת תא רסיי בורוזולרא .םירזגל המואה תא תוערוקה תוסיפת יתש 

תא הכפהו "יקשמה ידמעמה סרטניאה לש ולועב המתרנ"ש לע תיללכה תיטסילאיצוסה 

תא אלא ,תודמעמה־תמחלמ תא קר אל ףקת אוה 19."הביק לש הלאשל" םזילאיצוסה 

תפסונ תיזכרמ דוק־תלמ ןמז ותואב היה הז גשומ :םזילאיצוסה לש "תינרמוחה" הסיפתה 

בורוזולראש ירקמ הז ןיא .וינווג לכ לע םזיסקרמה לש יטסילנויצרה ןכותה תלילשל 

תודמעמה תמחלמבו תודמעמה יוסשב השמתשהש" לע היטרקומד־לאיצוסה לע רעתסה 

רעתסה ריעצה לעופה לש ילאוטקלטניאה גיהנמה 20"...רתויב קזחה הלומעתה יעצמאבכ 

לכ ,ותפקשה יפל "דתיה אל הבש תידוהיה תואיצמב ומושיי לע קר אלו ,ומצע ןורקיעה לע 

תמחמ הצקומ תודמעמ,ד־תמחלמ :שיגדהל שי תאז 21."הרורב תידמעמ היצאיצנרפיד" 

חרואב תגציימ איהש םושמ אלא ,ידוהיה םעה יכרוצ תא תמאות הניאש םושמ אל סואימ 

,ג ךרכ> בורוזולרא םייח יבתכ :ךותב ."םידוהיה לש יממעה םזילאיצוסה" .<ד"צרת> 'ח ,בורוזולרא 17 

.ביבא־לת .<26 'ע 

.37 'ע ,םש 18 

.54 'ע ,םש 19 

.41 'ע ,םש 20 

.35 'ע ,םש 21 
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19 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

.היטרקומד־לאיצוסה לש - ךכ ךותמו ,םזיסקרמה לש תינרמוחה דוסיה־תסיפת תא ישממ 

לכ אלל רוריבב ימואל תויהל ידוהיה םזילאיצוסה ביוחמ" :הכ דע רמאנה לכמ הנקסמהו 

22".תועמשמ־ וד 

ןוירטלורפב"ש רבס ןיקריס .ןוסלנצכ לש לודגה ורומ ,ןיקריס םדק בורוזולראל ךא 

;תיטרקומד־לאיצוס הסיפת התיה אל וז 23."תלצאנ תיטסילאיצוס הרוצ םזילנויצנה שבול 

.עזגלו םעל ןיקריס דימעהש תורדגהה תא המצעל הצמיא אל םג היטרקומד־לאיצוסה 

לש םינושה םיצוביקה ךותב וחתפתהו ודלונ ...הירוטסיהה ינפלש הפוקתב דוע" ,ויניעב 

."םדאה ינב ודרפנ ןהיפל רשא ,תויביספו תויסיפ ,תויעזג תונוכת םדאה ינב 

לש תישחומה תומשגתהה" היפלש הסיפתה תא הלביק אל םג היטרקומד־לאיצוסה 

תוחפשמהו םיצוביקה ,םייחהו תדה דוסי ,הפשה ירקיע םה ,תויכיספה־תויעזגה תונוכתה 

תייאר תא ןיקריס ומצעל לגיס יטרקומדה םזילאיצוסל דוגינב 24."םינומדקה םימעה לש 

סחיב הרוכב תדמע סופתל חרכומ היה םואלה ,ולש ותטישב ,ןכל .עבט ןותנכ המואה 

תודחא תא השוע םיילכלכה םיסרטניאה לש דוגינה"ש ןיקריס עדי ךכ לע ףסונ .דמעמל 

יכ תעבוקה וז םג ומכ ,וז החסונ 25."אוש ןוימדל ,תונויצל תמדקומ החנה איהש ,המואה 

תמחלמל דוגינב תדמוע איה ןיא ךכיפלו ,םידוהיה לש ןיינב לעפמ איה תונויצה" 

.ימואלה םזילאיצוסה לש םיקהבומה רכיהה־ינמיסמ ויה 26,"הל לעממ אלא ,תודמעמה 

קר אל רצויש ,םדא־ינב ןיב יגולוכיספו יגולויסיפ ,יתוברת ינוש םייקש רבס ןיקריס 

םזילאיצוסה לע" ,ךכיפל .םינוש םימזילאיצוס םג ,חרכהב ,אלא ,הנוש יפוא תולעב תורבח 

לש הרומחה תועמשמל עדומ היה ןיקריס 27."שממ ידוהי םזילאיצוסל תויהל םידוהיה לש 

םיליכשמ וליפא ,םיטסילאיצוסש עדי אוה .הנממ עמתשמה ינפמ ןנוגתהל הסינו וז ותעיבק 

'ידוהי' הלמהש ךותמ דוחייב ,ינויצקאיר םזילאיצוס ןיעמ הז םילמ ףוריצב וארי" ,הצחמל 

קומינב בישה אוה ךכ לע ."ב"ויכו 'ינמרג' ,'ימואל' ,'ירצונ' םילמה םע הלבקהל תנתינ 

תמאה דצ לעו ןויגיהה תרוש יפל ירהש ,סומלופ לש סדנוק השעמ קר הזב היהי" יכ עלוצה 

םישרוש םהינש ןכש ,ירטלורפה םזילאיצוסה לש ודיצב דומעל ידוהיה םזילאיצוסה יואר 

28."קדצ אלל ןוטלשה תקולחבו דובעישכ םהל םיפתושמ 

יללכה יתוברתה רשקהה היה הזו ,יביטקורטסנוקה םזילאיצוסה לש וינכת ויה הלא 
הטילא .תישילשהו היינשה היילעה לש תיתוברתהו תיטילופה תוגיהנמה לועפל הלחה ובש 

.וירחא לארשי־תנידמ לשו בושייה לש ותוחתפתה יסופד תא העבקש איה וז 

ןושארו שאר .הדובעה תעונת לש עירכמה בורה ידי־לע וצמוא הלא תוסיפת 

יחש ןודרוג לשו ןיקריס לש םדימלת ,ןוסלנצכ ןבומכ היה םיימואלה םיטסילאיצוסל 

.27 'ע ,םש 22 

יבתכ ,(םיכרוע) ןמפוק 'יו ןוסלנצכ 'ב :ךותב ."תיטסילאיצוסה תונויצה" .<ט"צרת> 'נ ,ןיקריס 23 

."רבד" תאצוה :ביבא־לת .<262 'ע ,יא ךרכ)ןיקריס ןמחנ 

.265-264 'ע ,םש ."תוימואלו ,תויממע ,עזג" .<ט"צרת> 'נ ,ןיקריס 24 

.44 'ע ,םש ."תיטסילאיצוסה םידוהיה תנידמו םידוהיה תלאש" .<ט"צרת> 'נ ,ןיקריס 25 

.45 'ע ,םש 26 

.31 'ע ,םש 27 

.םש ,םש 28 
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יתרוקיבה רקחמה יבא - אריפש ןתנוי להנרטש באז 20 

יטסילאיצוס־יטנא ןמואל היה ךא תימצעה המשגהה תווצמ תא ופוגב םישגהו הינגדב 

ןודרוגמ .םזילאיצוסה תא םישגהל ידכ אל ,םיימואל םימעטמ הצובקב יח ןודרוג 29.רהצומ 

,ורמאיש המ םיטסילאיצוסה ורמאי" :יסיסבה תימואלה תודחאה ןורקע תא ןוסלנצכ טלק 

רז ןוירטלורפ לכמ ונלש 'םינגרוב'ה הלא רתוי ונל םיבורק :שרופמ יולג רמוא ינא 
ונחנא םתייחת תאו ,דחאתהל םיפאוש ונחנא ,ונלש םינגרובה םע ,םהמע .םלועבש 

הלא לכב ןוסלנצכ חלתשה הז דוסי לע 30".ונמצעב ונא ונתייחת תא ומכ םישקבמ 

םשב יברעה לעופל ןויווש םיעבותש הלא לכ ,"טרופרא תרותב םשפנ תא ועיבשה"ש 

.תירבעה הדובעה לש שדוקמה ןורקיעה לע רתוול םינכומו תידמעמה תוירדילוסה 

השענ יכ טסילאיצוס השענ םדא ןיא םלועב םוקמ םושב יכ םלוכל בטיה ריהבה ןוסלנצכ 

31.ומע ינבמ םניאש ימל לווע 

םיסחיה תוהמ תא ,םירחא תומוקמב ומכ לארשי־ץראב ,חרכהב ביתכה תויופידעה רדס 

תורטמה שומימל ומרתיש יאנתב םייוצר תירב־ילעב ויה ןוהה־ילעב :הדובעל ןוה ןיב 

ויהו םידוהיל הדובע תומוקמ וקפיס רשאכ .רוצייב םפסכ תעקשה ידי־לע תוימואלה 

ועבתנ םהילעופו ,"םינרצי"ל ןוהה־ילעב ובשחנ ,תירבעה הדובעה ןורקעל םינמאנ 

תוארל ,העונתה לש ךופצמ"הו גולואידיאה ,ןוסלנצכ בריס ןכל .םמיע הלועפ־ףותישל 

היצטונוקה לשב ןוירטלורפ גשומב שומישמ רשפאה לככ ענמנו רטלורפ ידוהיה לעופב 

הדובעה תעונת ןיב קודה הלועפ־ףותיש רצונ הז סיסב לע .וב תלפוקמה תיתמחלמה 

החרפש ישפוחה קושה תלכלכ לש ףסה־תרמושל התיה י"אפמ .ידוהיה ינוניבה דמעמל 

תורשעתהה תאו יטרפה ןוהה תא הדדוע איהו ,טדנמה ימי לש לארשי־ץראב 
תלשממ לש התעצהב םישולשה תונש תליחתב המחלש וז ,דתיה י"אפמ .תילאודיווידניאה 

ןוסלנצכ .ינוניבה דמעמה לש היילעה תא עיתרהל אל תנמ־לע הסנכה סמ גיהנהל טדנמה 

תוררוב גיהנהל ,ימואל־טסילאיצוס לש קהבומ השעמ ,1927 תנשב עיצהש הז םג היה 

הזכ ןויער הלעמ היהש גיהנמ ,ןמז ותואב תיטסילאיצוס הגלפמ לכב .הדובע־יסחיב הבוח 

32 .רדגל ץוחמ לא אצומ היה 

דעו םירשעה תונש ןמל תילארשיה הרבחה לש התוחתפתה יסופד תא ןיבהל הצורש ימ 

תיתרבחה הקוצמב יחכונה ינאיר'צתה לופיטה .הז ירוטסיה רמוחל קקדזהל בייח ונימי 

.ץוחבמ אובי תניחבב חרכהב וניא 

גולויצוס לש םהיתושיגש יפכ ,יעבט חרואב תונוש ילשו ןתנוי לש הייארה־תויווז 

יתארק רשאכ .תויהל תוחרכומ הירוטסיהב תונויער לש םכרדב וניינע רקיעש ימו יטילופ 

יתישע ,רפסה תעפוה ירחא בר אל ןמז ,אריפש ןתנוי לש הדובעה תודחא תא הנושארל 

הרבחהמ םיקוחר זא ויה יתוניינעתה ימוחת .הב יח ינאש הרבחב ןיינע ךותמ םתס תאז 

תיעוצקמ היטה לש ,תובורק םיתיעל הרוקש יפכ ,ןברוק היה ןתנויש זא יתבשח .תיבושייה 

.(6 הרעה ליעל)ןושאר קרפ ,הרבח ןוקית וא המוא ןינב ואר 29 

ןודרוג .ד.א יבתכ ,(םיכרוע) טחוש 'ל יאו ןמגרב 'ה 'ש :ךותב ."דוחיאה לע" .(1920)'ד 'א ,ןודרוג 30 

.(430 'ע ,הדובעהו המואה ,ןושאר ךרכ)<ב"ישת) 

.י"אפמ תאצוה :ביבא־לת .םיכירדמ םע תוחיש :ןחבמב .<י"שת> 'ב ,ןוסלנצכ 31 

,<6 הרעה ליעל)ישימח קרפ ,הרבח ןוקית וא המוא ןינבל ארוקה תא בוש הנפמ ינא הלא םיאשונב 32 

.301-298 'על ,הבוח תוררובלו הסנכה סמל רושקה לכב ,דחוימבו 
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21 (ו )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

.חוכ־תוכרעמ לש םיחנומב קרו ךא בושייה לש םייטילופה וייח תא האור אוהו ,תמזגומ 

המכ דע יתיאר ,ילש ירקחמ תא רבכ יתעציבש רחאל ,הז ורפס תא יתארקו יתרזח רשאכ 
.תרחאה יאצממ תא תחאה תורשאמו וז תא וז תומילשמ תושיגה יתש 

לע .ביתנה תא ץרפש הז היה אוה :םינושאר תוכז ןתנויל תרמשנ ונלוכל סחיב םלוא 

.ורכז תא ונלוכ רומשנ ןכלו הדות ימדקאה םלועה ול בייח ךכ 
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23 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

:ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ 
תילארשיה היפרגוירוטסיהב תונכותו םיטביה 

*ןייטשנרב הרובד 

אובמ 

הרבחה רקחל תיתרבחה הירוטסיהה לש התובישח תא שיחמהל איה הז רמאמב יתרטמ 

,תושדחה תונכותהו תובושתה תא רקיעבו ,תושדחה תולאשה תא גיצהלו תילארשיה 

התוחתפתה תריקסב חתפא .וז תיפרגוירוטסיה הביטקפסרפ תרזעב עיגהל לכונ ןהילאש 

תושיגל היציזופואכ הליחת - החמצ םהבש תומוקמ םתואב תיתרבחה הירוטסיהה לש 

ךות - תרוקיבל דקומכ ףוסבלו ,יטננימוד ףא םיתיעלו יזכרמ םרזכ ןכמ־רחאל ,תוחוורה 

תוביטקפסרפ ןיבל תיתרבחה־תירוטסיהה הביטקפסרפה ןיב תוזיתניס לש ןתווהתה 

הרבחה רקחל השדח הראה תתל הלוכי וז הביטקפסרפ יכ ןעטא ךשמהב .תושדח 

וקסעש ,תונורחאה םינשב ירקחמ ךותמ תואמגוד תרזעב ינועיט תא םיגדאו ,תילארשיה 

םיידוהי םילעופ ןיב םיסחיה־תוכרעמבו אסיג דחמ תיבושייה הרבחב םישנ לש ןתוסנתהב 

םיווהמ הלא םירקחמ 1.אסיג ךדיאמ תירוטדנמה לארשי־ץראב הדובעה־קושב םייברעו 

ללוכ יתרבח־ירוטסיה רקחמ תניחבב םניא םהו ךשמהב וגצויש םינועיטה תשחמהל רוקמ 

ךכיפלו הלא םירקחמב םינודינ םניא תובר תויגוסו םיבר םירוביצ .תיבושייה הרבחה לש 

.ןלהל ןתאש תואמגודב יתוא שמשל םילוכי םניא םג 

תובשייתהה תפוקתב קסעש ירוטסיהה רקחמה רקיעב ,תילארשיה הרבחה רקח 

הכ דע דקמתה ,<1948) הנידמה תמקה דע ימואלה ידוהיה בושייה תיינבו תינויצה 

־תלוק ;1990 ,1985 ,1973 ,ינרוג ,אמגודל) תיתרבחהו תינידמה ןתבשחמב ,תותילעב 

,אריפש 'י ,אמגודל)ומיקה ןהש תודסומבו םינוגראבו (1995 ,להנרטש ;1976 ,ץיבליפוק 

ויה .(1993 ,גרבנירג ;Shaiev, 1992 ;1982 ,1979 ,רוחצ ;1977 ,קסילו ץיבורוה ; 1975 

לע הרקחמב (1977) אריפש 'א ןוגכ ,תועונתהו םינוגראה ירבחב ונדש םירקוח םג 

(1991) ןתודו הדובעה דודג לע ורקחמב (1980) תילגרמ ,תירבעה הדובעה תוינידמ 

הלא םירקחמב םג ךא .<.פ.ק.פה> תיניתשלפה תיטסינומוקה הגלפמה לע ףיקמה ורקחמב 

םא םג ;תותילעה ,תוגהנהה ידי־לע השבוגש תוינידמב םירקוחה לש דוסיה־תולאש ועגנ 

תוחישה לע םר ירואל תודוהל ינוצרב .הפיח תטיסרבינוא ,היגולופודתנאלו היגולויצוסל גוחה 

ויתוראהו ויתורעה לע ךיירנטלז ריאיל ,ולש ברה עדיב קלחתמ אוה ובש בלה־בחורו תוכוראה 

.תועלוקה תוציעהו הריהזה האירקה לע דוד־דריב תירונלו תובחרנה 

ןויוושל הפיאשה ,לארשי ץראב השא :םהמ המכ ריכזא .םינוש םימוסרפב רוא ואר הלא םירקחמ 

םירשעה תונשב ינוריעה בושייב תודבוע םישנ לש ןתונגראתהו ןדמעמ" :(1987) בושייה תפוקתב 

"Expanding the Split :(1995) "רשנ לעפמב םיברעו םידוהי םילעופ" :(1985) "םישולשהו 

 Labor Market Theory: Between and Within Sectors of the Split Labor Market of

 (1996) ".Mandatory Palestine

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:51:15 UTC������������� 

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



ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 24 

,זכרמהמ ןיידע ,רתיה תולכתסהה ,םינוגראה ירבח תא םהינוידבו םהירואיתב וללכ 

המכ תחא לע) םינוגראה ירבח לש םהיתוסיפת לע טעמ קר םיעדוי ונא .הטמל הלעמלמ 

ןוגראה ירבח ןיב ןילמוגה־יסחי לע עומשל םיטעממו (ןוגראל ץוחמ םישנא לש המכו 

תושממ ,הרושה ילושב ףאו הרושה ןמ םירבחה ,ןוגראה ירבחל ןיא הז ןפואב .הגהנההו 

ןתוליעפו ,ריכהל םיפאוש ונאש הליהק התואמ קלחכ ונתניחבמ םימייק םה ןיא .תיאמצע 

םיפופכ וא ןתוא םיבבוסש הלא םע םהשלכ ןילמוג־יסחימ תקתונמ תיארנ תותילעה לש 

ללכ ןתינ םאה ?תורחא תובכשל תוסחייתה אלל תיליע גשומל תועמשמ שי םאה ךא .ןהל 

ןתינ םאה ?"םיגהנומ" םע הלש תימנידה היצקארטניאל סחייתהל ילב "הגהנה" רידגהל 

?תודבועהו םידבועה לא טעמכ תוסחייתה אלל הדובע תעונת ןיבהל 

תיתרבחה הירוטסיהה לש התחירפ 

העפשה־בר םרזכ החמצ ,תינידמה הירוטסיהל היציזופואכ ,תיתרבחה הירוטסיהה 

רתיבו םישימחה תונש לש הילגנאב רתוי רחואמו םישולשהו םירשעה תונש לש תפרצב 

1929 תנשב ודסייש ימ ויה תפרצב וז תוחתפתה לש לגדה־יאשונ .םישישה תונשב תאש 

Lucien) רבאפ ןייסול ,Annales d'Histoire Sociale et Economique תעהיבתכ תא 

 Febvre) ךולב קרמו (Marc Bloch). השבגתהש הצובקה הארקנ תעה־בתכ םש־לע

םכישממ היה (Fernand Braudel) לדורב דנגרפו ,(Annales) לאנאה תצובק םביבס 

רחואמ ,הילגנאב 2.היינשה םלועה־תמחלמ רחאלש םינשב רקיעב הצובקה לש הגיהנמו 

(היצטניירוא) תונווכמ ילעב םינוירוטסיה לש הצובק השבגתה ,קתונמב הבר הדימבו רתוי 

E.J.) םואבסבוה קירא ,(E.P. Thompson) ןוספמות .פ.א ויה היליבומש תיטסיסקרמ 

 Hobsbawm) ליה רפוטסירכו (Christopher Hill). לש "תיגוציי"ה תפומה־תריצי

- לדורב לש ורפס איה ,תעה־בתכ דצל ,לאנאה תצובק לש םינוירוטסיהה 
 The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II,' וליאו
לש ורפס איה ,םידבועה תיירוטסיהב שגד המשש ,תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהב 

,The Making of the English Working Class - ןוספמות 

טעמכ ידעלב ןפואב הדקמתהש םגמז־תב תירוטסיהה הביתכה תא וחד םימרזה ינש 

ץצוח האצי לאנאה תלוכסא .תטלשה הבכשה לש היתורוקבו תינידמ־תיטילופ הירוטסיהב 

הירוטסיהה ןמ קלחכ םה םג והוזש ,תושחרתהה ,עוריאה חותינו ירופיסה ביטרנה דגנ םג 

רחא שופיח לש ,דתיה לאנאה תלוכסא השביגש הביטקפסרפה .תדסוממה תיטילופה 

,(evenementielle־™ ףלוחה עוריאה אלו ,ןה רשא תורוטקורטס רחא ,קמוע־תיירוטסיה 
הירוטסיהל לאנאה ישנא ונפ הז שופיחב .תיתוהמה תירוטסיהה תושחרתהה תא תוריבסמ 

Kaye, :לצא טטוצמ) Eugene Genovese'l Elizabeth Fox-Genovese .םוימויה ייח לש 

:ךכ לדורב לש ורפס תא וראית (1986 

 The smell of lavender, the glistening of olives, the laborious

 motion of the oxen, the stooping, sowing, scything gestures of the

 Annales: Economies, Societies, Civilisations'2 ל תעה־בתכ לש ומש הנוש המחלמה רחאל
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25 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

 men and women bound to that soil, blend in his evocation of a

 total environment.

.תילטוט הירוטסיה ,התוללכב הרבחה לש הירוטסיההמ קלחכ וצבוש הלא םוימוי ייח 

םינוש םימרוג לש םתריזש ,בולישה תכאלמ אוה לאנאה ישנא לש םתדובעב קתרמה ןפה 

,הרבחה לש התטילשל ץוחמש םימרוגב חתופש רוזחש/חותינ והז .תבכרומ תומלש ידכל 

םינפ־יבר םיילכלכ םיכילהת םהב רזוש ,םיימילקאו םייפרגואיג םימרוג הנושארבו שארב 

הפוקתהו הרבחה ישנא לש םייסיסבה חורה־יכלה תא הלאב בלשמו הדיפקב םידעותמו 

 (mentalite). הרבחה יעדמב לאנאה ישנא ורזענ תירוטסיהה םתסיפת שוביג ךרוצל,
תונילפיצסידב וחתופש תיתומכה הדידמה תוטישבו ,היגולופורתנאבו היגולויצוסב דחוימב 

,ךכ־רחא םירושע המכ ,תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהה ישנא Hexter).3, 1972 :ואר) הלא 

סיסבה דצב רשא םזיסקרמ לא ךא ,םזיסקרמה לא רתויו הרבחה יעדמ לא תוחפ ונפ 

human) תישונאה הלועפל תערכמ תובישח סחיי ידמעמה חותינהו הרבחה ייח לש ירמוחה 

 agency) ספת וז תרגסמב .תיביטקלוקהו תישיאה תוסנתהלו ^Labor history םוקמ
.תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהב יזכרמ 

הירוטסיהה - "השדחה הירוטסיהה" לא הנושארה ךרדה־תצרופכ לאנאה תלוכסא 

קפס אלל העיפשה - הלוכ הרבחה לש הירוטסיה ,תילטוט הירוטסיה לש ןבומב תיתרבחה 

Trevor-Roper,) רפור־רוורט ןוירוטסיהה ירבדכ ,הילגנאב תירוטסיהה הביתכה לע םג 

תלעב ,תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהה החתפתה הפוקתה תיברמב יכ הארנ הז םע .(1972 

תירוטסיהה הביתכה םע שממ לש היצקארטניא אללו ליבקמב ,תיטסיסקרמה תונווכמה 

םלועב דסוממה ףאו יטננימודה םרוגה ,רתיה רבכ םישישהו םישימחה תונשבש תיתפרצה 

לא ועיגה הלא תולודג תויפרגוירוטסיה תומגמ יתש .תיתפרצה היפרגוירוטסיהה 

.תיאקירמאה הרבחה רקחב עירכמ םרוגל םש םג וכפהנו תירבה־תוצרא 

תורדגהל רבעמו םינושה תומוקמה ןיב תיתרבחה־תירוטסיהה הביתכב םילדבהל רבעמ 

תובכשה לש הירוטסיה ,םוימוי ייח לש הירוטסיה ־ "תיתרבח הירוטסיה" לש תונושה 

תועונתו םילעופה דמעמ לש הירוטסיה ,םיילכלכה םיכילהתה לש הירוטסיה ,תוכומנה 

,אצומה־תדוקנב אוה יסיסבה ףתושמה הנכמה ־ 4"הקיטילופה טעמל לכה" וא םילעופה 

תיתרבחה הירוטסיהה לש התויהב ,רמולכ ,רוקרזה הנפומ ונממש םוקמב ,הייאר,ר"תיווזב 

םלוסה תודרומבש םירוביצה לש הירוטסיהל חרכהב הנווכה ןיא ."הטמלמ הירוטסיה" 

לש טביההמ ,הלא תובכש לש טביההמ םיירוטסיהה םיכילהתה תניחב אלא ,יתרבחה 

,Kaye (1986 ירבדכ - םיטילשל ,הגהנהל ,תותילעל ץוחמש םינווגמהו םיברה םירוביצה 

 228): "Not history of the bottom but history from the bottom up". ןוטס (Stone),

םג הברה םיירוטסיהה וירקחמ דצלש תירבה־תוצראב תיתרבחה הירוטסיהה יבצעממ 

:1976 תנשב בתכ ,יפרגוירוטסיהה ךילהתה לע בותכל 

 ...characteristic of the "new history" is its new subject matter,

.13 ,6 םיילוש־תורעה ,יעיבש קרפ ,(Kaye (1986 לצא ואר ,לאנאה לע םיפסונ םירמאמ 3 

"history with the politics - םואבסבוה לצא טטוצמכ ,Trevelyan ילגנאה ןוירוטסיהה ירבדכ 4 

 "Hobsbawm, 1971, 21) left out).
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ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 26 

 namely the masses rather than the tiny elite of one, or at the most

 two, percent whose doings and writings have hitherto made up the

 stuff of history. (Stone, 1987a, 23)

רבוג בתכ המוד ןפואב (Goubert) הירוטסיהה לש הביט לע לאנאה תלוכסאמ 

:(תילקולה) תימוקמה הירוטסיהה הז ללכבו השדחה תיתרבחה 

 The return to local history proceeds from a new interest in social

 history - that is, the history of a whole society, not only the

 happy few who governed it, judged it, grounded it down or taught

 it... This was history as keenly interested in the bodies and minds

 of the many as in the world-wide plans or profound thoughts of the

 few; as concerned with the history of bread, oil and wine as with

 the history of corporate statutes and military rules. (Goubert, 1971,

 117)

סירה־רסלק (Kessler-Harris), תא תסחיימ ,תיאקירמא תיגולויצוסו תינוירוטסיה 

־תוצראב תרעסנהו תגלופמה תואיצמל השדחה תיתרבחה הירוטסיהה לש התוטלקיה 
.םישישה תונש לש תירבה 

 The resurgent populist impulse of the 1960s brought into question

 the assumption that a study of leaders could adequately reflect the

 political process, and it heightened interest in the agency of

 ordinary people. (Kessler-Harris, 1997, 234)

,םיינעל ,םישנל ,הירבד ךשמה יפל ,סירה־רלסק הנווכתה "םיטושפה םישנאה" רקחב 

תא םייתרבחה םינוירוטסיהה ופשח ,תנעוט איה ,ךכ ךותב .םהינימל םירדומלו םירוחשל 

.תיאקירמאה הרבחה םקרמב עזגו רדגמ תוצובק לש הלועפו הבישח יכרד לש ןרוזיש 

הירוטסיהל הפירח היצקאירכ החמצ ,ליעל ןיוצש יפכ ,"הטמלמ הירוטסיה"ה 

הריתס ןיא ,םיעבראה תונשב ךולב קרמ רבכ ןיבהש יפכ ,םלוא .תינידמה־תיטילופה 

,(Le Goff) ףוג־הל .הטמלמ הירוטסיה ןיבל תיטילופ הירוטסיה ןיב תיחרכה 

תועגונה תולאש יכ ךולב לש ונועיט תא גיצה ,לאנאה לש רתוי םירחואמה םינוירוטסיההמ 

לש ,םיפופכה לש תוארה־תדוקנמו אצומה־תדוקנמ לאשיהל תולוכי הטילש ינפואב 

ךולב רמא ובש ירוטסיהה רשקהה תא ןייצמ וניא ףוג־הל Le Goff).5, 1971,5) םיטלשנה 

ןוטלשה תעב וז הצובק לש הלרוגב רישי ןויד ןיא לאנאה תלוכסא לע יתארקש םירמאמה לכב 

ןיאש םשכ ,תחא םעפ ולו תרכזומ הניא ידוהי ותויה .תרתחמ רבחכ גרהנ ךולב יכ קר ןיוצמ .ינמרגה 

םע דחי לאנאה תלוכסא תא ליבוהל ךישמהו המחלמה תא חלצש ,רבאפ ופתוש לש וישעמ םינודינ 

ותוסנתהל שדקומ רתוי בר ןיינע .תיתפרצה תירוטסיהה הימדקאב יטננימודה דסממכ הססבלו לדורב 

The Mediterranean and the ורפסל וז הפוקת לש התובישח ללגב המחלמה תעב לדורב לש 

 Mediterranean World in the Age of Philip II. הנחמב המחלמה תיברמ תא הליב לדורב

רשעמ רתוי ןכל םדוק דבע רבכ וילעש ,הז רפס לש אלמה חסונה תא בתכ הלא םינשב .ינמרג םייובש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:51:15 UTC������������� 

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



27 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

תא ףיסונ םא ךא .ותומ ינפל רצק ןמז ורמאנ םירבדהש קר ןייצמ אוה .הלא םירבד 

ותורבח בקע יצאנה שוביכה ןוטלש ידי־לע גרוהל־אצוה ךולב קרמ יכ רוכזנ ,שקבתמה 

שוביכה תעב רבכ ורמאנ ךולב לש הלא וירבדש ךכיפל ןכתיי .תיתפרצה תרתחמב 

שיא ,ידוהיה ןוירוטסיהה לש ותרכהל קומע הקיטילופה לש תוינויחה הרדח רשאכ ינמרגה 

.תרתחמה 

םירזוע ,תיטילופה הירוטסיהל "היצמיטיגל" ןיעמ םינתונה ,ךולב לש הלא וירבד 

ןיוצש יפכ .תילארשיה היפרגוירוטסיהה לש "הלעמלב"ו "הלעמלמ" דוקימה תא ריאהל 

,תינידמה הבשחמב - יטילופה םוחתב קסוע ילארשיה ירוטסיהה רקחמהמ רכינ קלח ,ליעל 

תותילעה .דועו תויזכרמ תויומדב ,תיטילופה תכרעמה לש תודסומבו תוגלפמב 

ילעב וא השורי חוכמ םיטילש ויה אל םנמוא תוגלפמהו םינוגראה תוגהנה ,תויטילופה 

ךותמ וחמצש תושדח תותילע הלא ויה ,רבד לש וכופיה ;יתנידמה ןונגנמב הטילש 

תא הרהמ דע וססיבשמ ,הז םע ."הטמלמ הירוטסיה"ה הקסע ןהבש תויממעה תובכשה 

תובכשב תירקחמה תודקמתהה ךשמה .ןהלשמ םיסרטניאו תודמע ושכר ןה ,תיליעכ ןדמעמ 

.תופופכה תובכשה יניעב םתטילש תועמשמ תא ןיבהל ארוקלו רקוחל רשפאמ וניא הלא 

הייארב אלא ,יטילופה םוחתה רקחל לאנאה ידי־לע תסחוימה "תויחטש"ב הניא היעבה 

לש םלרוג"מ טעמכ תטלחומ תומלעתהמ תעבונש ,העטמה םג יסיסב ןפואבו ,תלבגומה 

םרוגכ םיפופכהמ תומלעתה - תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהה יגשומב וא ,"םיטלשנה 

6.הטילשה הבכשה תלועפ לע עלבומב וא שרופמב עיפשמו החומ ,ביגמ ,ליעפ 

תוחתפתה תא הרצקב ןחבנ םא לבקנ תילארשיה היפרגוירוטסיהל רשאב המוד הראה 

גשומה) .תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהב יזכרמ םוחת רומאכ אוהש ,labor history־ה 

 labor history ישוקה .ילגנאה חנומב שמתשהל הכישממ ינא ךכיפלו םוגרתל השק ומצע

,הדובע,ריחוכל ,המצע הדובעל סחייתהל לוכיש labor גשומה לש םינפה־יובירב ץוענ 

ואישב היה הז םוחתשכ ,םיעבשה תונש תליחתב (.םילעופה תועונתלו םידבועה רוביצל 

תביתכ .םוחתה רבעש תולשלתשהה תא םואבסבוה גיצה ,תילגנאה תירוטסיהה הביתכב 

דמעמ תא תוהזל התטנו תוטיסרבינואל ץוחמ רקיעב הנושארב החתפתה labor history ־ה 

:םואבסבוה לש וירבדכ ,םילעופה תעונת םע םידבועה 

 It tended to identify the 'working class' with 'the labor movement',

 or even with a specific organization, party and ideology. It thus

 tended to identify labor history with the labor movement history...

 and the stronger and more unified the movement was in a country

ותסיפת לע העיפשה המחלמה תעב השקה תוסנתההש דואמ ןכתיי יכ בתוכ ומצע לדורב .םינש 

,תרחא וא וז המחלמ ןוגכ ,"םיעוריא" חותינל ותודגנתהל המרתש איהש ןכתיי .תיפרגוירוטסיהה 

קמועהייכילהת רחא שופיחה תא ותפדעהלו ,דבלב תפלוחו תיחטש תועמשמ ילעבכ בישחה םתואש 

.La longue duree - ךוראה ןמזה דמימ ילעב ,חווטה־יכורא 

המרב ןה ,שרופמב קסעש םידדובהמ אוה גנילרמיק .גנילרמיק לש ותביתכ תא ןאכ ריכזהל יואר 

לש ןתובישחב ,(1998 ,גנילרמיק) תיריפמאה המרב ןה (Kimmerling, 1989) תיטרואיתה 

הביט תנבהל הז ךותבו תילארשיה הרבחה לש םייזכרמה היכילהתו ,ריפוא תנבהל "םיילוש" תוצובק 

.תדסוממה וא/ו "תיביטמרונה" תוברתה לשו תיליעה לש התוהמו 
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 or period, the greater the temptation of such identification.
 (Hobsbawm, 1974, 372)

,"תסיוגמה" הביתכהמ הרבעמב םג תילארשיה תירוטסיהה הביתכה תא םלוה הז רואית 

םרזב וליפא ,וז הביתכב ולחש םייונישה תורמל .ימדקאה רקחמל ,"םעטמ" הביתכה 

תנגועמ הראשנ םידבועה רוביצל תוסחייתהה ,(1997) אריפש 'א הארמש יפכ הלש יזכרמה 

,היתוגלפמ ,הימרז ,הינוגרא לע הדובעה תעונת לש הירוטסיהב טעמכ טלחומ ןפואב 

לש ןבומב labor history ללכ חמצ אל יכ רמול ןתינ השעמל .היגיהנמו היגוליפ 

וסחייתהב קוידב הזכ בצמ ראתמ םואבסבוה יכ ןיינעמ .םילעופה דמעמ תיירוטסיה 

 ^labor history תועונתבו םינוגראב קר הקסע ,וירבדל ,וז היפרגוירוטסיה .יקלטיאה.

.הגהנהה םע הרושה ןמ םישנאה לש םהיסחי םג ומכ ןוידה ןמ םלענ ומצע םילעופה דמעמ 

רשא ,תיקלטיאה תיטסינומוקה הגלפמה לע P. Spriano יקלטיאה ןוירוטסיהה לש ורפס 

היתוקולחמ ,תויטילופה היתולועפ ,הגלפמה תוינידמב קסע ,אמגודכ ןתונ םואבסבוה 

,םלוא .בר ןיינע ןהב שיש תויגוס ראשו ןרטגימוקה םע הגלפמה יסחי ,תויגולואידיאה 

,םעפ ידמ קר .הגלפמה לש התגהנה ןוויכמ ,הלעמלמ ונודינ הלא לכ ,םואבסבוה תנעטל 

הגלפמה ידהוא וא םייטנטילימה הגלפמה ירבח רבעל הצצה הנתינ ,תוקוחר םיתיעל 

.(Hobsbawm, 1974, 374) םתגלפמ תא םה וספת דציכו הלא ובשח המ - היכמותו 

,םימודאה ,(1991) ןתוד לש ידוסיהו ףיקמה ורפס לע רמול ןתינ קוידב הלא םירבד 

.לארשי־ץראב תיטסינומוקה הגלפמה 

,םילעופ תוגלפמבו םילעופ תועונתב labor history^ לש הרומאה תודקמתהה תמועל 

דמעמ רקחל ,רתוי הבחרה תיתרבחה הירוטסיהה תעפשהב ,הילגנאב םוחתה חתפתה 
:<םש ,םש> םואבסבוה ירבדכ ,ולוכ םידבועה רוביצ וא םילעופה 

 [The labor historians] are increasingly preoccupied with the rank

 and-file as well as with the leaders, with the unorganized as well as

 with the organized, with the "conservative working man" as well as

 with the radical or revolutionary: in short with the class rather than

 the movement or party.

יפ־לע ,םילעופה דמעמ לש ויתולובגל דבעמ לא םג םינוירוטסיהה ורבע ןמזה ךשמב 

:םהייח־חרואו םתדובע ,םידבוע לש רתוי הברה הבחר הרדגה לא ,תולבוקמה תורדגהה 

־קושמ ;תודבועו םידבוע ,םישנו םירבג לא "the working men"^ וספתנש םידבועמ 

־יתלבהו ילמרופה קושב ,רכשב אלו רכשב ,תונושה הדובעה תורוצ לא ילמרופה הדובעה 

,הדובעה־קושב ,יאנפו הדובע - םינושה םייחה ימוחת לא דבלב הדובעה םוחתמ :ילמרופ 

היפרגוירוטסיהה .תדבו אצומב ,עזגבו הדעב ןוידל דמעמב ןוידמ ;החפשמבו תיבב 

.לכל לעמ תוגהנהבו םינוגראב ןיינע תולגל הכישמה ,הז תמועל ,תילארשיה 

לא .תימדקאה הירוטסיהב ססובמ דמעמ תיתרבחה הירוטסיהה השכר םיעבשה תונשב 

דסממב דמעמ ילעבלו תולוכסא ישארל תורדג־יצרופמ וכפהנש ,םשה־ילעב םינוירוטסיהה 

הכפהנ הלא םינשב ךא 7.םישדח תע־יבתכ ודסונ ןכו םיריעצ םירקוח םג ופסותיה ,ימדקאה 

,History Workshop תעה־בתכ ,הילגנאב ,אמגודל 7 
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29 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

םיעבשה תונשב .תבקונ תרוקיב םיתיעל ,תרוקיב לש דעיל תיתרבחה הירוטסיהה םג 

םע סומלופלו תומיעל (Althusser) רזותלא חסונ ילרוטקורטסה םזיסקרמה ידיסח וסנכנ 
תיטילנא הביתכל ,היצזיטרואית רתיל העיבתב תיתרבחה הירוטסיהב יטננימודה םרזה 

סוחיי םוקמב ,יתרבחה יונישה תא םיעבוקה םיכילהתהו תורוטקורטסה רותיאל ,רתוי 

םימרוגכ ויתויוסנתהלו (human actor and human agency) לעופה םדאל תויזכרמ 

םע ,םיעשתה תונשב דחוימבו םינומשה תונש ףוסב 8.ירוטסיהה ךלהמה תא םיעיגמש 

הכרד לע רוערע לחה ,תוינרדומ־טסופהו תוילרוטקורטס־טסופה תיילעו םזיסקרמה תדירי 

:ךכ תאז הגיצמ סירה־רלסק .שדח ןוויכמ תיתרבחה הירוטסיהה לש 

 Convinced by the early 1980s that the writer could not be separated

 from the process of interpretation, some historians began to raise

 questions about the core of the historian's task: the nature of truth,

 the validity of evidence, the possibility of objectivity, the

 legitimacy of certain kinds of argument, and finally, and most

 crucially, the relationship between how knowledge is conceived and

 acquired and how power is distributed. This last led directly to

 challenges to the plausibility of accessing a "real" or "material"

 past. (Kessler-Harris, 1997, 238)

ןהב וארש ויה .תוינרדומ־טסופה תוטישהו תוסיפתה דגנ ודרמתה םיבר םינוירוטסיה 

תע־יבתכ .ירוטסיהה טקיורפה לש ,השעמל ,לוטיבו "טסקט"ל "טסקטנוק"ה לש היצקודר 

,סומלופ םיתיעל ־ ךשמתמ ןויד םיעשתה תונשבו םינומשה תונש ףוסב ומסרפ םיליבומ 

םזינרדומ־טסופה ןיבל הנשיה־השדחה תיתרבחה הירוטסיהה ידיסח ןיב - גולאיד םיתיעל 

אל Stone, 1991, 1992; Joyce, 1991, 1995, 1996; Eley 8c Nield).9, 1995 :אמגודל) 

םיפירחה םינועיטה דצלש ךכ לע עיבצהל יניינעל בושח .סומלופה ירקיעל ןאכ סנכא 

,םיבתוכה ןמ םיבר ,הרופ חיש־ודל תורשפאה תא םילטבמו תטלחומ הדגנה םירצויש 

,הילא "היטפמיס ילעב"כ וא תינרדומ־טסופה הביטקפסרפל םיכיישכ םבורב םמצע םיהזמש 

םהיניב שי .תידדה הנזהל םיכרד שופיחלו תיתרבחה הירוטסיהה לש התמורתל םיסחייתמ 

הז ךשמתמ חוכיו לש םיאישה דחא התיה ,הפירחו תימלופ הסמב ,ןוספמות 'פ 'א לש ותבושת 

 .(Thompson, 1978)

,תיתרבחה הירוטסיהה ידיסח ןיבל םזינרדומ־טסופה/םזילרוטקורטס־טסופה ידיסח ןיב םיסומלופ 

.רחא תע־בתכל ורבע ןכמ־רחאלו תונוילג המכ ינפ־לע וכשמנ ,םישימחה תונשמ החתפתה וזש יפכ 

ידי־לע חוכיווה תצוה םש ,(135 ,133 ,131 תורבוח ,Past and Present (1992-1991 ,אמגודל 

תונכסה לע הטובו ףירח רוציקב בתכ הבש ,Notes תרתוכה תחת ,ןוטס סנרול לש הרצק הבתכ 

שדחמ ,בתוכהש םג המ ,תופירחב וביגה "םימייאמה" .תיתרבחה הירוטסיהה ינפל םיבצינש םימויאהו 

שדחתה חוכיווה .ונממ םירטוזו םיריעצ ףקתו ודמעמ ימורמב בשי ,םתסיפת יפ־לע רבעשל 

,םירחא םג ופרטצהו םיבתוכ םתוא קלח ולטנ ובו ,(Social History (1996-1994 תעה־בתכב 

(Kirk ,(1992) Spiegel (1994 ןוגכ ,תוידדה תומורתו תוזיתניס רחא ורתש ,תוחפ םיבטוקמ 

 1995) Eley 81 Nieldn).
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ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 30 

תובכרומהו רשועה תאו תיתרבחה הירוטסיהה לש רבטצמה לודגה רקחמה תא םישיגדמש 

לש הרפמה העפשהה תא םישיגדמה שיו ,®ley <fe Nield, 1995 :אמגודל) הז עדי־ףוג לש 

סחיב תיתרבחה הירוטסיהל םורתת וזש תועדומה תאו תיטסילרוטקורטס־טסופה הבישחה 

.(Kessler-Harris, 1997,248-249 :אמגודל)ורומישו עדי תקפה לש םיכילהתל 

תונש עצמאב לחה .וירמש לע אוה ףא אפק אל תילארשיה הרבחה לש יתרבחה רקחמה 

ךפהמהו הדובעה תעונת תורדרדיה ,1973 תמחלמ לש תורומתה ידכ ךות ,םיעבשה 

הטלשש תיטסילנויצקנופה השיגה לע ורערעש תרוקיבו סומלופ לע עיבצהל ןתינ ,יטילופה 

לש םהיתודובעב "יתרוקיבה ךפהמה" תא הליבוהש איה היגולויצוסה הנילפיצסיד .הפיכב 

הרובדו יקסריבס המלש ,החומס ימס ,(תירוטסיה) תיטילופ היגולויצוסב ,אריפש ןתנוי 

הביקע תכרעמכ "הרבחה" תסיפתו היגולואידיאה ,םיכרעה־תכרעמ .(1993 ,םר> ןייטשנרב 

 (coherent) תושבגתה לש רבסהל אצומ־תודוקנכ וחדנ הירבח לכ לש יללכ סרטניא תלעב

תקולח ,הרומישו התשיכר ,המצועה םויה־רדסל ולעוה םמוקמבו ,תילארשיה הרבחה 

תורבחמה תעה־בתכ אלימ דחוימ דיקפת .תימואלה תויטננימודהו תיתדעה הדובעה 

תובוגת וררוע ,"תיתרוקיב היגולויצוס" ונוכש ,הלא תושדח תושיג 10.תרוקיבלו רקחמל 

יוטיב ידיל ואבו ,םימי םתוא חורב ,הבר הדימב תויובח וראשנ הלא יכ םא ,תופירח 

תומלעתה תורמל 1,.יולג ילאוטקלטניא סומלופב רשאמ רתוי "תימדקא־םינפ הקיטילופ"ב 

־ רבעל התוסחייתהב ןה ,יתגרדה ןפואב תילארשיה היגולויצוסה ינפ ונתשה וז 

םתובלתשה חותינב ןה - בושייה תפוקת לש ,תיטילופה רקיעב ,תירוטסיהה היגולויצוסל 

ןווגמ השענ יגולויצוסה חישה .תילארשיה הרבחב חרזמה תוצראמ םילועה לש םדמעמו 

ןוידב ולבקתהש תויטסילנויצקנופ־יטנא תויטרואית תושיג וכות לא טלקו רתוי יתרוקיבו 

.םירחא םיימדקא םיזכרמב יגולויצוסה 

הלא תורבחמב" :ןלהלדכ היה תרוקיבלו רקחמל תורבחמה לש ןושארה ןויליגב עיפוהש "רבד־חתפ" 10 

הרבחב םיידמעמה םיסחיה תנבה אוה ירקיעה םאשונש םירמאמו םירקחמ לש הרדס םיאיבמ ונא 

תלדבנ תורבחמה תרדס .םייגולואדיאהו םיילכלכה ,םייטילופה םהייוטיב לולכמ לע תילארשיה 

המגמב תורבחמה תא םיאיצומ ונחנא ,תישאר :םירבד ינשב ץראב הרבחה יעדמב םימוסרפ ראשמ 

הרבח לש םייזכרמ םייוטיב םהש ,תולשחנו רוכינ ,היילפא ,יוכיד לש םיסחי חותינל םורתל 

םישקבמ ונא ,םיגולויצוסכו םיגולופורתנאכ ,תינש .הלא תועפות לש תויתבסה תנבהלו ;תידמעמ 

'תוילרטיינ'ה תוסיפתלו תויטסיביטיזופה תוטישל דגנתמה יתרוקיב םרזל המב תורבחמב רוציל 

ףא ןכלו ,תיתרבחה תואיצמה תנבהל לושכמ ,ונתעדל ,תווהמ הלא תושיג .הרבחה יעדמב תוחיכשה 

".היונישל 

םיוולמ םיתיעלו םירפמ םיתיעל - םייטרואית םיסומלופשכ ,תעכ יכ תישיא הרעהכ ףיסוא 11 

תורבחמה לע הנוש הבוגתה ,דתיה המכ דע רכזיהל השק ,ונקוח־םחלמ קלח םה - יאגג־ייוניכב 

םע דחי לוזלז לש הלודג הדימ ןהב ויהש תומלעתהו תצחומ הקיתש התיה הבוגתה .תרוקיבלו רקחמל 

לבקתה (1975) אריפש 'י לש ורפס .העיגפ הדמעב ויהש הלא לש ימדקאה םדמעמב עוגפל ןויסינ 

וליאו ,ויתוחנהו ויתונעט לע וניידתה ובש ןיקנבס דיב ןויע־םוי ללוכ ,םייולג םיחוכיווב 

םילשחנ אל ,(1981) יקסריבס לש ורפס .תטלחומ תומלעתהב ולקתנ תרוקיבלו רקחמל תורבחמה 

ןיבמו וירמאמ ןיבמ ןושארה היה ,םיטנדוטס ברקב דחוימב הבר הדוהתב הכזש ,םילשחונמ אלא 

.(1981) תומגמב קסיל לש ותרוקיב ,תיניצר תרוקיבב הכזש תורבחמה ירמאמ רתי 
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31 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

םינומשה תונש ףוסב םויה־רדסל הלע ,ומדוקמ ףא בקונ ,שדחה יתרוקיבה סומלופה 

יגולויצוסהו ירוטסיהה רקחמה ךותמ םעפהו ,םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב רקיעבו 

ולחה םולשה ךילהת תלחתהו הדפיתניאה ,ךשוממה ילארשיה שוביכה תובקעב .דחי םג 

ימואלה ידוהיה בושייה לש דוסיה־יווק לשו תינויצה תובשייתהה םצע לש חותינו הקידב 

ורפסב ריפש :ויה הז סומלופב וחתפש םירקוחה ןיב .הגיתשלפ־לארשי־ץראב 
Land, labor and the origins of the Israeli-Palestinian conflict העפשהה־בר 
 (1989 ,Shafir); 1949-1947 ,םייניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל ורפסב סירומ

:טרפב 1948 תמחלמבו ללכב יברעה־ידוהיה ךוסכסב קוסיעב יזכרמ ובט רבשש ,(1991) 

תנבהל םישורדה תכלה־יקיחרמ םייפרגוירוטסיהה םישודיחהו םייונישה לע וירמאמב הפפ 

תימדקאה ,הפנעה ותביתכב גנילרמיקו ;(1993) תילארשיה הרבחה לש התוהמ 

;Kimmerling, 1995 ;א1993 ,גנילרמיק ;Kimmerling, 1992 :אמגודל) תיטסיצילבופהו 

יוניכב הרהמ דע וכז הלא םירקוח .(ץראה ןותיע יפד לעמ םיברה וירמאמ םג ומכ 

."םייתרוקיבה םיגולויצוסה" לא וחפוסו 12"םישדחה םינוירוטסיהה" 

לע דומעל ןתינ "םינושה םירקוחה ןיב םייגולודותמהו םייטרואיתה םילדבהה תורמל 

תא חתנל םיעיצמ םירומאה םינוירוטסיההו םיגולויצוסה .םיפתושמ םינייפאמ המכו המכ 

תוימואל תועונת לש ןתורצוויהב תונדש תונושה תוירואיתה תרגסמב תינויצה העונתה 

תא םינחוב םה .<ב1996 ,הפפ ,אמגודל) ןוכיתה חרזמבו ישילשה םלועב ,הפוריאב 

:אמגודל) תוילאינולוק תובשייתה תועונת לש תיתאוושה תרגסמב תינויצה תובשייתהה 

םשוביג םצעב םיילאוטקילפנוקה םיטביהה תא ךכב םישיגדמו <1997 ,הפפ ;1993 ,ריפש 

תא ןיבהל ןתינ יכ םינעוט םה רתוי ינורקע ןפואב .תידוהיה תוימואלהו ידוהיה בושייה לש 

תינורקע הנוש וניא הדוחייש ןוויכמ יתאוושה חותינב הווהבו רבעב תילארשיה הרבחה 

הלגמ ,תירוטסיהה וז דחוימב ,תירקחמה הדובעה .ירוטסיה הרקמ לכ לש יתוהמה דוחייהמ 

לש תועמשמל ,שמתשמ בתוכה ובש חונימל ,עדי תקפהו עדי לש תולאשל תרבוג תושיגר 

,יביטקלוק ןורכיז לש תויגוסל םג ןאכמו ,ותריכז ינפואלו רבעה תיינבהל םינוש םיחונימ 

Ben- ;1996 ,ינינ ;1996 ,ךירטסיוו הנחוא ;1996 ,לטרז :אמגודל) ותחצנהו ותיינבה 
 1995 ,Yehuda).

,"ןושארה לגה" ומכ אל ,ןייפאתמ תונורחאה םינשה לש יפרגוירוטסיהה סומלופה 

,הפפ :1996 ,םר :אמגודל) וז היפרגוירוטסיה לש הביט לע תבחרנ תימצע הביתכב 

המכ ריכזא ןהמש ,וכז ןהב תונווגמו תובר תובושתב םג ומכ Shafir)14, 1996 ;ב1996 

לאפר־ןבו (1996)קסיל ,(1997) אריפש 'א - תונילפיצסידל םירבח יפמ רתוי תופיקמהמ 

 (1997 ,Ben-Rafael). םישודיחלו תובקונה תולאשל ,תויתרוקיבה תומגמל רבעמ םלוא

,ונוכ ובש וא ,ושמתשה ובש יוניכה והז יכ ןיינעמ .(Morris, 1988) םירומ לש ורמאמ ךותמ 12 

םישגדהה ,הארנש יפכ ,יכ םא ,ןכמ־רחאל םירושעבו םירשעה תונש לש םישדחה םינוירוטסיהה 

.ידמל םינוש 

הפפ ןוגכ ,רבעה תנבהב תיטסיוויטלר השיגלו רתוי ינרדומ־טסופ ןוויכל ונפש הלא ןיב רקיעב 13 

םיטקונה הלא ןיבו ,תרוקיבו הירואית תעה־בתכ אוה םהלש םרזל תיזכרמה המבהש ןיקצוקורק־זרו 

.ףוקיתו דועית לש תולבוקמה תודותמה תא ומצע לע לבקמש ירוטסיה רקחמב רהצומ ןפואב 

המל ,ונממ קלח וא ,דחוימ ןויליג תילארשיה הרבחב םיקסועה תע־יבתכ המכו המכ ושידקה 1996 תנשב 14 

.Israel Studierm תרוקיבו הירואיתמ םיאבומ ליעל םירוכזאה ."םינוירוטסיהה חוכיו" הנוכש 
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,םהיתורוקיב ,םהיתולאש תא דקמל םיכישממ הלא םירקוח ,םייגולודותמהו םייטרואיתה 

הרבחה תא ובציעש ,םרקיעב םייטילופה ,םימרוגל ־ תותילעל םהיחונימו םהיתונבות 

לש הגהנהב אוה םניינע רקיע ,םהימדוק ומכו ;תילמרופה המרב אל םא םג ,הב וטלשו 
תונשבו תינויצה העונתה לש הגהנהה שארב םג הדמע םישולשה תונשמש ,הדובעה תעונת 

יוביר"ל םר לש תבחרנה ותוסחייתה תורמל .הנידמה תגהנה תא התוויה םישימחה 

םג ,ירקיעה לוקה ראשנ הגהנהה לש הלוק ,תושדחה תויפרגוירוטסיהה תומגמב "תולוקה 

תא ןיבהל ףאושש חותינ ,יתרוקיב חותינ ךא ."קרפמ" וא יתרוקיב חותינ ךות אבומ הז םא 

תודקמתהמ גורחיש בושח ,םרומיש ינפוא תאו תויטננימודהו ןויוושה־יא לש םתורצוויה 

,תירוטסיהה היגולויצוסה לש םישדחה םינקיסלקהמ ,Barrington Moore .דבלב זכרמב 

:הלא םירבד ךכ לע בתכ 

 ...Any simple straightforward truth about political institutions or

 events is bound to have polemical consequences. It will damage

 some group interests. In any society the dominant groups are the

 ones with the most to hide about the way society works. Very

 often therefore truthful analyses are bound to have a critical ring, to

 seem like exposures rather than objective statements, as the term is

 conventionally used. For all students of human society, sympathy

 with the victims of historical processes and skepticism about the

 victors' claims provide essential safeguards against being taken in

 by the dominant mythology. (Barrington Moore, 1966, 522-523)

הבכשל ץוחמ לא ,ןמזה ןמ קלחב תוחפל ,רוקרזה תא ןווכל בושח ךכ ךרוצל יכ הארנ 

...הטילשה 

תושדח תונכות - םישדח םינוויכ 

...ריכהל ידכ ולו 

.םינתשמו םינווגמ היתוקולחו היתולובג .תולוקו םימוחת ,םינפ תבר ־ הרבחה 

הווהב ךכ ."הל הצוחמ"ו "הכותב" םישחרתמ ןילמוג־יסחיו םינוזיה לש םיבכרומ םיכילהת 

ןמ קלחב תועבונ הרבח לש הרבעל סחיב םיגיצמ ונאש תולאשה .רבעב םג היה ךכו 

ימ .ונמלוע תא ביחרהל תונרקס ךותמ ,"םעפ התיהש יפכ" הריכהל ןיינע ךותמ םירקמה 

יהוז - םהייח תועמשמ םהיניעב ,דתיה המ ,הזל הז וסחייתה דציכ ,ויח דציכ ,םישנאה ויה 

.רחא ןמזב וא םוקמב םישנא לא תיטילנאו תיתייווח ,תילאוטקלטניא די־תטשוה ןיעמ 

שפחל ןוצר ךותמ ,הווהה םע תודדומתהה ךותמ ,רקיעב ילואו ,םג תועבונ וניתולאש 

םויה־רדס ירהו .ונלש יוושכעה םויה־רדס לע תודמועש תולאשל תובושת אוצמל ,םישרוש 

,תיביטקלוקו תישיא תוהז שוביג :רתויב םינווגמ ונתוא תבבוסש תויתייעבהו ונלש 

תומוקמב תונושה תויוסנתהה ,תוינימה תסיפתב תורומת ,החפשמ יסופד תונתשה 
לשו ונלש תוסחייתהה ינפוא ,םיכרוצ ונאש תויוברת ,רכשב־אלו רכשב הדובע - הדובעה 
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ןהיניבש םיסחיה ביטו - תונתשמו תושבגתמ תוצובק - תונוש תוצובק לא ונביבסש הלא 

םישנ/אכ ןה תוי/םיגולויצוסכ ןה ,ונאש הזכ םינפ־בר םלועב ןכתיי םנמואה .דועו דועו 

םהיבתכב ,םהיתונומאב קרו ךא טעמכ ןיינעתנ ,תיתרבח תונרקסו תועדומ ילעב 
לש הירבדב תרכזנ ינא ?ודסיי םהש תודסומבו םינוגראבו םיגיהנמה לש םהישעמבו 

אלא ,רצ תררושמה לש המלוע אל ילוא - "...הלמנ םלועכ ימלוע רצ" - לחר תררושמה 

.רצה אוה ונתרבח תא ובציעש רבעה ימרוג לולכמ תא ןיבהל ונאובב םיביצמ וגאש רוקרזה 

לש רישע לולכמ החתיפ ,םישגדההו םימרזה תבורמ ,תיתרבחה הירוטסיהה ,ןכאו 

חוכ לש תויגוסב לחה ,תויעבו םיאשונ לש הכורא הרוש הנמ (Stone)ןוטס סנרול .םימוחת 

,הלפהו הדלוה ירקחמ ,תוינימו ןימ ,ןיאושינ לש יתרבח־ירוטסיה רקחמב ךשמה ,המצועו 

תולחמ ,הנקז ,םירוענל סחיב תודמע ־ םיאשונ לש לולכמב תויתרבח תודמע רקח 

םיקבאמב ,יתרבחה דובירב ,הליהקב םיעגונה םימוחת לש בחר ןווגמב הלכו ־ תוומו 

םיאשונה לכל סחיב בתוכ ןוטס .הקיגמבו תדב ,תונומאבו תופיאשב םג ומכ ,םיחתמבו 
:םיאבה םירבדה תא הלאה 

 All these are burning issues and are concerned with the masses

 rather than the elite. They are more "relevant" to our own lives

 than the doings of dead kings, presidents and generals. (Stone,

 1987b, 87-88)

התואב ךישמהל ןתינ היה יכו אקווד וז המישרב יתוהמ וא בייחמ והשמ ןיא יכ רורב 

תונשב ימדקאהו ירוביצה םויה־רדס לע ואצמנ אלש הנהכו הנהכ תויגוס ףיסוהלו חור 

ןתינ המכ דע ולאשיש שי .םיעשתה תונש ףוס תארקל הרבג ןהל ונתועדומ רשאו םינומשה 

םתוא יבגל דחוימב ,הלא תויגוסו םייח ימוחת וריאיש ורבע םינשמ תורוקמל עיגהל 

םייתרבחה םינוירוטסיהה לש םתדובע תא הווילש רגתא והז .תותילעל ץוחמש "םינומה" 

הייסנכה ימושיר :םהמ המכ קר ןייצא .םיבר םייתריציו םיירוקמ תונורתפ בינה רשאו 

לש םיטרופמ םילוקוטורפ ;ןיאושינו תותימ ,תודיל ןוגכ ינויח יפרגומד עדימ וקפיסש 

םג ומכ תסנכ־יתב לש הזינג יכמסמ ;היציזיווקניאה תוריקח תעב ועמשוהש תויודעה 

םייזכרמ םיקוושבו םילמנב רחסמ ימושיר ;תובושתהו תולאשה לש תינברה תורפסה 

,םייתד טפשמ־יתב לש םילוקוטורפ ;םיסימ ימולשת לש םימושירו םינש תואמ הז םיליעפש 

םינמוי ;םהיתוחפשמ ינבל םהימי תירחאב וריאשה םישנאש תומישר ;םייחרזא ןמזה םעו 

םירושקה םיטביה םהב אוצמל ידכ תורפסבו תונותיעב ןווכמ שומיש ןכו ;םיבתכמו 

,םירויאו םירויצ ןוגכ םיירמוח תורוקמב שומישה רבג תונורחאה םינשב .תוכומנה תובכשל 

הירוטסיה"ל תו/םירקוח ונפ ליבקמבו ,םייגולואיכרא םידירשו הרוטקטיכרא ,םילספ 

דחוימב ,(life histories) ןכל םדוק םינש םהיתורוק לע םישנ/א ןויארלו "הפ־לעבש 

שופיחה ,תילארשיה היפרגוירוטסיהב וליאו .בותכל וטעימש תובכש ןתואמ םישנ/א 

.טעמכ םייק אל ןיידע תוגהנהלו תותילעל ץוחמש תובכשב םיעגונש תורוקמ רחא יתטישה 

אורק תעידי לש ההובגה המרב בשחתהב ,יוצמ ןכא ןווגמו בר רמוח יכ קפס יל ןיא ,הז םע 

םינויכראב רמוח לש ברה רומישבו תידוהיה הליהקה לש ההובגה ןוגראה תמרב ,בותכו 

.םיישיאו םיימוקמ ,םייזכרמ 

םישנ רקיעב ,תוידוהי םישנ לש ןתוסנתה - ליעל יתרכזהש םימוחתה ינשב ירקחמב 

םייברעו םיידוהי םילעופ ןיב ןילמוגה־יסחיו ,תורדתסהה ירבח לש רוביצל תוכיישה 
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לכל לעמ יתרזענ ןכל .םינגרואמ םירוביצב הבר הדימב יתקסע - הדובעה־קושב 

שופיח ידכ ךות ,הז םע .הלא םירוביצל םייטנוולרה םיינוגראה םיפוגה לש םינויכראב 

ןתא .תינוגראה תוליעפהמ הברהב גרחש םימוחת ןווגמב ריבכמל תויודע יתאצמ ,רמוחה 

.תואמגוד המכו המכ ךכל 

הרש לש הייח רופיסבו התומדב יתדקמתה היינשה היילעהמ תוריעצה לע יתדובעב 

ויה םיבתכמה .הטעיירפ םיבתכמ המכ יתאצמ תויודע רחא ישופיח ךלהמב 15.ןיכלמ 

האוב רחאל םינש תורשע ,1935 תנשב תאזו ,היתומישר בור םג ומכ ,שידייב םיבותכ 

הקזח ,תונושאר ןיב הנושאר" התוא התניכ ,לסוב התויח ,התרבחש - ןיכלמ הרש .ץראל 

;שידיי הבתכ - היינשה היילעה לש הצולחה תומלגתה ,"תומחול ןיב תמחולו ,תוקזח ןיב 

!הירבגו הישנ ,וז תיתרבח הבכש יבגל ןיבהלו ריכהל הברה דוע שיש הארנ 

לש התודבאתהל הריקחה תדעו" ארקנש קיתב הפיח תייריע לש ןויכראב יתרבנשכ 

.התודבאתה תרחמל רוכשה הרדחב ואצמנש היצפח לכ לש המישר יתאצמ "ןהכ הפי 

־שולש) תובגמ ,הטימ ילכ - ןוראו תואסכ ,ןחלוש ,הפס - טוהיר יטירפ הללכ המישרה 

,תולמש הרשע־שמח ,(?ןוזיניבמוק) "סיניבמוק" רשע־םינש ,םיליעמ השולש ,(!הרשע 
16.רגניז הריפת תנוכמו תונוש דב תוכיתח םישולש ,םייברג ,תוצלוח ,םינבל 

םאה - הדדובו הריעצ השיא לש הייחל הצצה ונינפל הנה ?וזכש המישר ריבסנ דציכ 

הפוצמ היהש שוכרה תא ופקיש הלא םיצפח םאה ?.רתיא האיבהש "ירמוחה םלועה" היה הז 

ויה אל םירבד הבש הפוקתמ תירמוח תוברת ופקיש םה םאה ?הריעצ השיא ידיב אוצמל 

?םינש ךרואל רמשנ שובל טירפו ןיפילח־ינבו ףולח־יגב 

ףא ןיא הרואכל ?<ןשיה וא) שדחה ידוהיה בושייב ,היוצמ וא ,תחוור תונזה ,דתיה םאה 

םהיניב ,םירגהמ תרבח - וזכ תורשפא הלעמ תורחא תורבח לש ןנויסנ ךא ,אשונב הלמ 

הבש ,םישנה ןמ םיבר םידדובה םירבגה הבש הרבח ,תוחפשמ לש ןדיצל םידדוב םירגהמ 

םייובח םיזמר םג שיו ...ימצע םויק לע דואמ השקמ הדובע,ר־קושב תוריעצ םישנ לש ןבצמ 

ריעה תולעופ לע התדובעב ןרטש הארמש יפכ ,םייולגה םיבותכב םג םשו הפ םירוזפש 

.(43-40 ,1997) תולעופה תצעומו 

הרפסב (1935) ןמלקפ הינה ?ינימה רסומה תוסיפת לע םיעדוי ונא המו 
ןמז תברקב ,הרושה ןמ תלעופ ,השיא ידי־לע ובתכנש םידדובה םירפסהמ - יפרגויבוטואה 

.רכמ ידי־לע סנואמ האצותכ ןויריהל הסנכנ דציכ תרפסמ - הבתכ םהילעש תוערואמל 

תאבה לש םירקמ לע םג םיעדוי ונא ךא ,הלבס םהמש יודינהו תרוקיבה לע תבתוכ איה 

,לדומ ןיעמכ וגצוה ףאו יהשלכ תרוקיבב ולקתנ אלש ןיאושינ תרגסמב אל םלועל םידלי 

ןמצעל ורידגהש תותילעב ילוא וא ,תידמעמ הנחבהב רבודמ אמש .יוקיחל לדומ אל םא םג 

־יבתכמ דומלל ןתינ המ ?םירחאה וטפשנ וא וגהנ ןהיפ־לעש הלאמ תונושה הדימ־תומא 

תעונת לש תלעופה רבדו תויחרזאה םישנה ינוגרא לש השאה ,םישנה תועונת לש תעה 

תוירבע םישנ ןתוא ,תורדתסה תושנ לש ןהירואיתמ דמלנ המ ,אמגודל ?תולעופה 

ןועמש" ינועה תנוכשב םישנה יתבב ורקיב תיתובדנתההו תיעוצקמה ןתדובע תרגסמבש 

תולעופה תצעומ תוליעפ לש ןהירואיתמ דמלנ המ ?םירשעה תונש לש םילשוריב "קידצה 

.(סופדבו 1997) ןייטשנרבכ יתגצה היתורוק תא 15 

,1944 ,ןהכ הפי לש התודבאתה רקחל הדעווה ח"ודמ קלחכ םיעיפומ הלוכ המישרהו הלא םיטירפ 16 

.ןהכ הפי לש התודבאתהל הריקחה תדעו - קית ,הליהקה דעו תביטח ,הפיח ריעה ןויכראב 
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ץורפ םע ופי-ביבא־לת תולובגב תוידוהיה ינועה תונוכשב תוטילפל עייסל ואבש 
םאה ?תולדו ינוע לע דמלנ םאה ?1936 לירפאב יברעה דרמל וליבוהש תויושגנתהה 

םיינגרובה - םירדוסמה תודמעמה ,ינוניבה דמעמה תושנ לש תוסחייתהה ןפוא לע דמלנ 

־ הלא םירבדב תויובחה תוקולחה וא הקולחה המ ?קוידב ימל ?".ל - דחאכ םיילעופהו 

!תוסחייתהבש ןוימדה ,לכל לעמ ,טלוב ןיאה ?תויתעונת ,תוידמעמ ,תויתדע ,תויתנוכש 

יחרזמ אצוממ םישנ לא - םילעופה הנחמו יחרזאה הנחמה - םינושה "תונחמה" תושנ לש 

השיאה יניעב "תרבג"ה תקזחב ויה הלא םגו הלא םגש ןכתייה ?ינוע תונוכשב תורגש 
".?תיחרזמה 

לש רכשה יאנת תא ,אמגודל ,תודעתמ םילעופה תועונת לש תוקיטסיטטסה 

רקוי תאו יברעה קושבו ידוהיה קושב ןוזמה יריחמ תא ,םייברע/םיידוהי תו/םילעופ 
םילעופה תועונת לש תוח"ודה .ידוהיה םידבועה רוביצ לש תונוש תובכשב היחמה 

תייצרדפ ־ יברעה םידבועה ןוגרא לש וחוויד ןוגכ םוימוי לש םיישקו םיכרצ םיראתמ 

,הריעה ורבעש םיחלפ תוחפשמ לש םויקה יישקו םייחה־חרוא לע - םייעוצקמה םידוגיאה 

המ .ךכ ידכ ךות וררועתהש םישדחה םיכרצהו םיינוריעה םייחל םתולגתסה ינפוא לע 

ימ רוכזל שי ?םהירבח לש םוימויה ייח לע הלאה תוח"ודהמו תוקיטסיטטסהמ קיסהל ןתינ 

הברה דומלל ןתינ ריהז האירק ךילהתב ךא ,הביתכה תרטמ המו םינעמנה ימ ,םיבתוכה 

תידדה העפשה לע ,םינוש םירוביצ ןיב םירעפ לע ,םוימויה ייח לש םביט לע 

.דועו םהיניב שגפמ־תודוקנ לעו תיברע-תידוהי 

תודמועה תולאשה לולכמל תונכותו תובושת שפחל ידכ ריכהל ךרוצל רבעמ ךא 

from the) הלעמל הטמלמ הז הרקמב תויפיצפס רתיבו ,הטמלמ הירוטסיהה ,ונינפל 

 bottom up), הגהנה לש הכרד לע ,תכל־קיחרמ ןפואב הגוש םיתיעל ,שדח רוא תכפוש.

הלעמל הטמלמ 

המו ,םהיתוגהנה רקח איה תויתרבח תועונתו םייטילופ תודסומ רקחל החיכש ךרד 

.ומזיש תולועפהו םהירבד ,םהיבתכ תניחב ידי־לע תוגהנה רקח רשאמ רתוי ןבומ הרואכל 

םירבדב ןייפאתמ ,הנורחאל דע יאדווב ,תילארשיה היפרגוירוטסיההמ רכינ קלח ,ןכאו 

יפמ ליעל יתטטיצש יפכ .(תונכס וא) תולבגמ המכו המכ וז השיגב שי םלוא 17.הלא 

תא םעמעל וא תווסהל ,שטשטל רורב סרטניא שי תיטננימודה הבכשל ,רומ ןוטגנירב 

םינונגנמהו תודסומה ובש ןפואה תא ,תורחא םילימבו ,הדמעמ תא תססבמ איה ובש ןפואה 

טלחהב לוכי תותילעו תוגהנה לש חותינ .השעמל הכלה םילעופ תדמוע איה םשארבש 

לש םהיתודובע לולכמכ ,הלא תואווסה ףושחל הסנמש יתרוקיב חותינ תויהל 
 Dharendorfn Miliband ,c.w. Mills. םינשה לש תילארשיה היפרגוירוטסיהב

בקונ ןויד הבורב הווהמש (1995) להנרטש לש ותדובע לע עיבצהל ןתינ תונורחאה 

,םה־טהירבד ךמס־לע ,םהל סחיימש ןויד ,הדובעה תעונת ישאר לש םהירמאו םהיבתכב 

תודמעב םישיא לש תויפרגויב המכו המכ םג ןייצא רמאמה תליחתב םינושה םירוכזאה לע ףסונ 17 

,רוחצ) ןזח םייח הנורחאלו <1978 ,תבט ,אמגודל) ןוירוג־ןב ,(1980 ,אריפש 'א) לרב ןוגכ הגהנה 

 1997).
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יתרוקיב חותינ ותוא םג םלוא .םהידי־לע תרהצומה וזמ הנוש תיגולואידיא תונווכמ 

ךרדב יתרוקיב חותינ ,תאז רידגמ Kaye־» יפכ וא ,ןמצע ךותמ תותילעה רקחב דקמתמש 

 ^"power structure studies", תותילעה ןיב שגפמה לש ימנידה דמימה לע רתוומ

תודיעווהמ ,םיבתכהמ תרקחנה הלועפה תריז תא טיסמ הז שגפמ .ןהל תופופכה תובכשהו 

רבכ תותילעה לש ןלעופ תועמשמ .תורחא תוריז לא תותילעה לש םילהנמה תוצעוממו 

ךותמ אלא ,קרפמ־יתרוקיב ןפואב םאו רישי ןפואב םא ,םהיתועיבק ךותמ תרזגנ הניא 

ורואלש רוקרזה .הלא םיסחי םיכירעמו םינחוב "םירחאה" ובש ןפואהמו םירחא םע םהיסחי 

,םינוש תומוקמב בצומ ,ריעמו ריאמ רוקרז ,התלועפו תטלשה הבכשה תא םינחוב ונא 

רבכ תטלשה הבכשה הז רוקרז לש ורואל ,הרקמ לכב .ת/רקוחה לש ה/ותסיפת יפ־לע 

תושדח תוכלשה וא תויועמשמ תולבקמ היתולועפו ,רבד ותוא קוידב תיארנ הניא 

ךותמ םירקמ ינש תרזעב הלא םינועיט םיגדא .תורהצומה היתונווכ תא םיתיעל תורתוסש 

.ליעל יתגצהש רקחמה ימוחת ינש 

תולעופה תעונת 

.הדובעה תעונת לש תידסומה־תיטילופה היפרגוירוטסיהב הללכנ אל תולעופה תעונת 

היה אוה .ךרענ וליא הארנ הזכ רקחמ היה דציכ םייללכ םיווקב ךירעהל ןתינ ,הז םע 

םוקמ .היינשה היילעה לש תוריעצה םישנה ,תודסיימה תוהמיאה ,םידסיימה תגצהב חתופ 

תודיעו־תושיגפל םג ומכ תרנכב תומלעל דומילה־תווחלו לזיימ הגחל שדקומ היה דחוימ 

ויה הלא .הנושארה םלועה־תמחלמ תונשב ונגראתהש תולעופה תוצובקלו תולעופה לש 

לש התוסנכתה דעומ ,1911 תנשב התליחת תא תנייצמ ןכא איהו ,העונתה לש היתורוקמ 

לש דוסייה תדיעו רחאל 1921 תנשב העונתה המקוה תילמרופ .הנושארה תולעופה תדיעו 

םישנה לש ןהיתויעבל הטעמה בלה־תמושת לעו תוריצה טועימ לע הבוגתכו תורדתסהה 

.תודבועה 

לש התוגיהנמב תדקמתמ התיה תידסומ־תיטילופ היפרגוירוטסיה יכ חינהל שי 

תריכזמ ,ןוסלדיא הבבו ,םירשעה תונש לש תטלובה הגיהנמה ,ןומימ־ןמשיפ הדע :העונתה 

תדיעו - ידסומה הנבמה תא גיצמ היה רקחמה .האלהו םישולשה תונשב העונתה 

.ןונגנמה תא ושייאש תופסונ תוליעפ ןכו - העונתה תוריכזמו תולעופה תצעומ ,תולעופה 

תדחוימ בל־תמושת שידקמו העונתה לש תירקיעה תוליעפה תא ןחוב היה רקחמה 

רשאו הנוילע תיגולואידיא תובישח תלעבל הבשחנש תוליעפ ,תולעופה יקשמלו תורובחל 

.ביצקתה לש יראה־קלח שדקוה הל 

תוליעפה רקיע תא הוויהש תודבוע תוהמא ןוגראב םג קסוע היה הז רקחמ יכ חינהל שי 

תא ריאהל לוכי היהשו ךרענ אל המ־םושמש בושח רקחמ ,ןכא :ריעב תולעופה תעונת לש 

- תדחוימה התריצי תאו ,תיללכה םילעופה תעונת תרגסמב ,םישנה תעונת לש התונשדח 

Pioneer Women ןוגראה תרזעב ץראל־ץוחב םיפסכ הסייג םמשבש תולעופה יקשמ 

ויהש ריבס ,רתוי תיתרוקיב התיה רקחמה תכ/ךרוע לש תונווכמה םא .הז ךרוצל המיקהש 

הימונוטואה ,תורדתסהה תגהנה ןיבל תולעופה תעונת ןיב םיסחיה־תכרעמ םג תוקדבנ 

.םידרפנה הידעי תא םדקלו חוכ רובצל התלוכי־יאו תולעופה תעונת לש תלבגומה 

תורבחה םישנה ,םישנה היהת תולעופה תעונת לש הרכהל אצומה־תדוקנ םא םלוא 

.תונוש ויהי תולאשה יזא ,ןהיניינע תא םדקתש תנמ־לע העונתל תוקוקזה םישנהו העונתב 

התיה תולעופה תעונתב תורבחה יכ ררבתי .העונתה תורבח ןה ימ תעדל הצרנ תישאר 
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םהיתושנ םאו תוריכש תולעופ םא ,תורדתסהב תורבחה םישנה לכ ,רמולכ ,"תיטמוטוא" 

יכ חינהל ןתינ .תולעופה תעונתב תורבח םג ויה ,תורדתסה ירבח לש (תוקסעומ־יתלבה) 

סייגל הגהנהה לש התלוכיו ,הכומנ תורבחה לש תוביוחמה תמר ,דתיה הלא םיאנתב 

םיסרטניא םודיקל לעפת העונתהש דחוימב בושח היה הז בצמב .ידמל תלבגומ - ןתוא 

.תיביטקפא הלועפל עיגהל ידכ השורדה תוביוחמה תא רוצית ךכבו תורבחה לש םיישממ 

,תוינוריע ויה ,ןהמ םיזוחא השימחו םישישכ ,ןבור יכ הארנ תורבחה בכרה תא ןחבנ םא 

תולעופה זוחא לע הברהב הלע ךתיב־יקשמב תודבועה םישנה" זוחא ,הלא ברקבו 

תיברמ תא השידקה תולעופה תעונת םלוא .<16 ,1997 ,ןרטש) הדובעה־קושב תוקסעומה 

לש עירכמה בורה לש ויניינע תא ומדיק אלש ,תולעופה יקשמל התונ"צחיו הביצקת 

תרגסמב םישנ תעונת ,דתיה איה .תיאלקח הרשכהב ךרוצ לכ ול היה אלש היתורבח 

הרסח איהש דועבו תולעופ ויה אל היתורבח בורש דועב ,םילעופה תעונת לש תיטננימודה 

הדובעה־קושב תוחנה ןדמעמשו היתורושב ויהש תולעופ םישנ ןתואל עייסל םילכה תא 

תורבחה תא ,תודבוע תוהמא ןוגרא תועצמאב ,הסייג תולעופה תעונתשכו .בטיה דעות 

עייסל הדעויש תיתובדנתה תוליעפ וז ,דתיה ,תוליעפל ,תיבה־תורקע ,תוינוריעה 
לש םידחוימה םיכרצה לע תונעל הדעויש תוליעפ אלו ,תורדתסהה ידעי לש םתגשהל 

םיעצמאב תובורק םיתיעל ,ןתיב־יקשמ לוהינלו ןהידלי לודיגל תויארחאש םישנ 

חכונל .ןהירוחאמ וריאשה התואש תבחרומ החפשמ לש הכימת לכ אללו ידמל םימצמוצמ 

־לתב תולעופכ ןהימי לע תושישק םישנ הנייארש ,ןרטש יכ עיתפמ הז ןיא הלא םירבד 

.הרזע תשקבב תולעופה תצעומל ונפ ןה םא ןתוא הלאש רשאכ ההימתב הלקתנ ,ביבא 

תולעופכ ןהיניינעמ הקוחרו תולעופה יקשמ םע ןהיניעב ההוזמ ,רתיה תולעופה תצעומ 

לש עירכמה בורהמ תקתונמ התיה ,התוליעפו היגונגנמ בור לע ,העונתה .ריעב 
."היתורבח" 

יברעה לעופה ןוגרא 

לעופה ןוגרא רבדב הטלחה תורדתסהה לש תישילשה הדיעווה הלביק 1927 תנשב 

תוימואל תוביטח יתש תמקהל הארק הדיעווה .ידוהיה לעופה םע ףותיש ךות יברעה 
םיירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסההמ השעמל בכרותש ,תידוהי הביטח :תודרפנ 

ועיגי הכרדשו הילא ופרטציש םייברע םילעופמ בכרותש ,תיברע הביטחו ,לארשי־ץראב 

.לארשי־ץרא ילעופ תירב - םייברעהו םיידוהיה םילעופל תפתושמה תרגסמל 

םגו <י"אפב> לארשי־ץרא ילעופ תירב לש התמקהל וסחייתה דבלב םיטעמ םינוירוטסיה 

קלח לאכ אלא ,הדובעה תעונת לש היפרגוירוטסיההמ קלח לאכ אל הילא וסחייתה הלא 

;218-160 ,1985 ,ינרוג) יברעה לעופל סחיב הדובעה תעונת לש היתודמע תייגוסמ 

רקיעב םיבתוכה ודקמתה וז תרגסמב .<85-64 ,1977 ,אריפש 'א ;109-92 ,1985 ,תבט 

תוארל הייטנ ךות יברעה לעופה ןוגרא אשונב תונוש תודיעווב ועמשוהש םימואנב 

ןוגרא לש יוניכה ־ "ףתושמה ןוגראה" .שממ לש תינוגרא תוליעפל יוטיב הלא םימואנב 

ףוסב ךעדש םירשעה תונש לש םייוטיבהמ דחאכ הז גוסמ םיחותינב גצומ - יברעה לעופה 

םילעופה ברקב תוליעפה המייקתה ,ךשמהב הארנש יפכ ,לעופבש ףא ,ינשה רושעה 

אריפש 'א ירבד תא תתל ןתינ וז הסיפתל אמגודכ .רתוי רחואמ בלשב רקיעב םייברעה 

לש 'ףתושמה ןוגראה' לש החירפה תונש ויה םירשעה תונש" םהיפלש (189 ,1992) 

יכ ןעוטש (202 ,1985) תבט ירבדב אוצמל ןתינ המוד שגדה ."םיברעו םידוהי םילעופ 
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םא םלוא ."הנשמ־דמעמל הרוכב־דמעממ 'ףתושמה ןוגראה' דרי" 1929 תוערואמ תובקעב 

,חטשב התשענש תוליעפה ךותמ תורדתסהה תוסח תחת יברעה לעופה ןוגרא תא ןחבנ 

.הנוש היהת לבקתתש הנומתה ,הגהנהה ימואנ ךרד אלו 

ררבתי ,ושענש תולועפה לע רוא ךופשיש ינושאר רמוח שופיח ידכ ךות ,ןושאר בלשב 

רקיע התלגתה הבש תברועמ ריע ,הפיחב .הדיעווה תטלחהל ומדק תונוש תולועפ יכ ונל 

,"יללכה םילעופה ןודעומ" םקוה ,םייברעל םיידוהי םילעופ ןיב הלועפ־ףותישל המזויה 

תורדתסה" השבגתה ,לכמ בושחו ,םיטייחהו םירגנה ןיבמ םיתבוש םילעופל הרזע השגוה 

.םיברע םתיצחמו םידוהי וירבח תיצחמש ןוגראכ "ףרגלטהו ראודה תבכרה ילעופ 

תא תונשל תיללכה תורדתסהל הארקש 1925 תנשב הטלחה הריבעה ףא וז תורדתסה 

הלא תולועפ .תדו םואל יפ־לע הנחבה אלל םילעופה ללכ לש ןוגראל ךפהילו התנוכתמ 

ןתינ ,יתכרעהל ,ןאכמ .תיללכה תורדתסהה תגהנה ברקב תודגנתה ףאו תוגייתסה וררוע 

תגהנה לש הבוגת 1927 תנשב לארשי־ץרא ילעופ תירב לש התמקה לע הטלחהב תוארל 

יוטיב אל - חטשב השעמל ווהתהש הלועפה־ףותיש יסופד לע תיללכה תורדתסהה 

תוביטח"ל הדרפה לש ןורקיעה תא טילשהל ןויסינ אקווד אלא ,תידמעמ תוירדילוסל 

תורדתסהה יריכב לש םהישעמ תא ןחבנ םא קר ונל ררבתת וז תועמשמ םלוא ."תוימואל 

תורדתסהה יליעפ ידי־לעו הרושה ןמ םילעופ ידי־לע וטקננש הלועפה יסופד חכונל 

.םוקמב 

תירב תרגסמב הלועפה־ףותיש תאו ,ללכב הלועפה־ףותיש תא ןוחבל ךישמנ םא 

רקיע ,ךפיהל ;םירשעה תונש ףוסב המת אל איה יכ חכווינ ,טרפב לארשי־ץרא ילעופ 

תניחבמ הנימז ,ךכל הנושאר תודע .םיעבראהו םישולשה תונשב אקווד המייקתה תוליעפה 

ויחוויד .<ח"פמ> הפיח ילעופ תצעומ ריכזמ ,ישוח אבא לש ויחווידמ לבקנ ,דועיתה 

השעמל ,רתיהש לארשי־ץרא ילעופ תירב לש תוליעפב הברה ותוברועמ לע םידמלמ 

תויעוצקמ תודוגא המכו המכ לע ישוח אבא בתכ םישולשה תונשב 18.ח"פמ ךותב הקלחמ 

תדוגא :ןהיניב ,"תיברעה הביטחה"מ קלחכ ,י"אפב תרגסמב ,ומקוהש םייברע םילעופ לש 

םיעבראה תונשבו 19.דועו "רשנ" ילעופ תדוגא ,םיבצוחה תדוגא ,םיאמיה תדוגא ,םיפואה 

,תויברעה םילעופה תועונת לע ,תילגנאבו תירבעב ,טרופמו ךורא ח"וד ישוח אבא בתכ 

בושחהו לודגה ןוגראכ (Palestine Labor League) לארשי־ץרא ילעופ תירב תא גיצה ובש 

לכ רדעה חכונל ,ונתוא ,דימתת וז המישרמ תוליעפ םא 20.םייברעה םילעופה ברקב רתויב 

היהש ,תיברע רבוד ,יקריע אצוממ ידוהי ,יסגא והילא היה םישולשה תונשב הפיחב יזכרמה ליעפה 18 

בור רשאמ רתוי םינימאל םיבשחנ ויחוויד רשאו הפיחב םייברעה םילעופה ברקב השענב בטיה יוצמ 

.י"אפב יליעפ לש םיחווידה 

;IV208־1־321 ,הדובעה ןויכרא ,1932 ילויב 29 ,תורדתסהה לש לעופה דעווה לא ישוח אבא :ואר 19 

,הדובעה ןויכרא ,1934 ראוני ,"1933-1932 ,הפיחב םיברעה םילעופה ןיב תינוגראה הלועפה" 

,1934 רבוטקואב 17 ,תידוהיה תונכוסה תלהנה לא תורדתסהה לש לעופה דעווה ;IV250־27־1־435 

.S25/2961 ,יזכרמה ינויצה ןויכראה 

 20 "Aba Houshi, "A Short Survey on Arab Labour Organization in Palestine, ןויכרא

םידוגיאה תדיעוול 1945 תנשב חלשנ המוד חסונ .1944 ,6 לכימ ,ישוח אבא ףסוא ,ישוח אבא 

השולשו םירשע ךותמ רשע־הנומש JV219-8 ,הדובעה ןויכרא ,ןודנולב תימלועה םייעוצקמה 
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39 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תולועפל סחייתמש ינושאר דועית ןחבנו ךישמנ ,תונושה תויפרגוירוטסיהב תוסחייתה 

תונשב ישוח אבא חוויד ןהילעש ,תויעוצקמה תודוגאה יכ ונדמלי הז דועית .תוחוודמה 

דוע לכ .םייעוצקמה םהיקבאמב ח"פממ וא י"אפבמ עויס ולביקש םילעופ וללכ ,םישולשה 

־ וויהו י"אפב תרגסמ לא םילעופה וסנכוה ,םיחיטבמה םינושארה ויבלשב קבאמה היה 

לכב הרק ךכו ,לשכנ קבאמהשכ .תיעוצקמ הדוגא - ישוח אבא לש ותרדגה יפ־לע תוחפל 

ןיבנ ןאכמ .י"אפבל םייברעה םילעופה לש רשקה םייתסהו הקרפתה "הדוגא"ה ,םירקמה 

ללכ תורכזומ ןניא 1933 תנשב ישוח אבא לש ויחווידב תועיפומש תודוגא ןתוא לכ עודמ 

.1934 תנש לש חווידב 

תורחת ופקיש ישוח אבא לש ויחוויד ןה י"אפב לש התוליעפ ןה ,םיעבראה תונשב 

םילעופ יפלא תורשע דחי ודבע המחלמה תונשב .תילעופ תונגראתה רשאמ רתוי תיטילופ 

םהינוגרא לע ךשמתמ ץחל וליעפהש הלא םהו ,יטירבה אבצה תונחמב םייברעו םיידוהי 

םינוגראה .זרז אלו ,הלועפ־ףותישל םסח השעמל התוויה י"אפב .הלועפ־ףותישל עיגהל 

תיברעה םילעופה תדוגא" - תיניתשלפה תימואלה העונתל םירושק ויהש םייברעה 

םע הלועפ־ףתשל םינכומ ויה - "םייברעה םייעוצקמה םידוגיאה תייצרדפ"ו "תיניתשלפה 

הלועפ־ףתשל ףקות לכב ובריס ךא ,תוגייתסהו העיתר ךות םג םא ,תיללכה תורדתסהה 

התושקעתה .םייברעה םילעופה ןוגרא לע םהב התרחתהש לארשי־ץרא ילעופ תירב םע 
ילעופ לכ לש תפתושמ התיבש הענמ הנומתהמ י"אפב תא איצוהל אל תורדתסהה לש 

ויחווידב םלעתה ישוח אבא .(Bernstein, 1995, 765-767) 1943 יאמב אבצה תונחמ 

,י"אפבל םייניתשלפה םילעופהמ םיבר לשו םייניתשלפ םינוגרא לש הפירחה תודגנתההמ 

ינוגרא לש םתוליעפבו םלקשמב ,םכרעב טעימו י"אפב לש התוליעפבו הלדוגב םיזגה 

היצרטסינימדאל תילגנאה הפשב וחלשנש ,ישוח אבא לש ויחוויד .םייברעה םילעופה 

תפשחנ תאז תועמשמ םלוא .ימואל קבאממ קלח וויה ,הפוריאב םילעופ יסוניכלו תיטירבה 

םיצחולש םיידוהיה םילעופה לש ןה ,"חטשה ןמ תולוקה" לולכמ תא םיעמוש ונאשכ קר 

ךרד ךא הלועפ־ףותישל םה ףא םיפאושש םייברעה םילעופה לש ןה ,הלועפ־ףותישל 

.לארשי־ץרא ילעופ תירב ךרד אלו ,םיימואלה םהינוגרא 

השדח הראה - שדח רוקרז 

.הרבח לש הייחב םייזכרמ םיכילהת לש םתועמשמ תא םירידגמ ,תותילעה וא ,זכרמה 

םתלוכי ידי־לע ,רתיה ןיב ,עבקנ תיליעכ תומיוסמ תובכש לש וא הבכש לש הדמעמ 

לולכמ תא ףקשמש לבוקמה דחאה שוריפכ ,הילאמ תנבומכ ,תיללככ םתרדגה תא טילשהל 

.בצמה היהי ךכש חינהל ןיא ףאו ךכ חרכהב הז ןיא םלוא .ולוכ ביטקלוקה לש תויועמשמה 

וא יתרבח ךילהת יכ ונל וארה הלעמב הנושאר תובישח תולעב תוירוטסיה תודובע 

תויהל םילוכי ,תילאוטקלטניא וא תיתד ,תיתרבח ,תימואל הכפהמכ ,תיתרבח הכופהת 

הניבגה ,גרובצניג לש תיסלקה ותדובע .םיגוש םירוביצל רתויב תונוש תויועמשמ ילעב 

ינוגראל ושדקוה דבלב םידומע ינשש דועב ,לארשי־ץרא ילעופ תירבל ושדקוה הז ח"ודב םידומעה 

תיניתשלפה תיברעה םילעופה תדוגא - תימואלה העונתל םירושקה םייניתשלפה םילעופה 

םילעופה בור תא ונגרא ,קפס לכ אלל ,הלא םינוגרא ינש .םייברעה םייעוצקמה םידוגיאה תייצרדפו 

.םתוהדזהב וכזו םייברעה 
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לש הילטיאב וי'צונימ ןחוטה ,רפכ שיא דציכ התארה ,(Ginzburg, 1980) םיעלותהו 

תוברתהמ תוחוקלה רתויב תונוש תומית ומלוע־תסיפתב בליש ,הרשע־ששה האמה 

ויתוסיפת .םישרושה־תקומע תיממעה תירפכה תוברתהמ םג ומכ תילקידרה־תיטננימודה 

וחמש (heretics) תונימה תוצובק לש יתדהו יתרבחה םזילקידרה לש ידוחיי בוליש וליכה 

תודוסי םע דחי ,םייגולואיתה הינועיטו תילותקה הייסנכה לש התותיחשו הנוטלש דגנ 

ויתובושת לש קדקודמ חותינ תרזעב .הפ־לעבש תוברת ,תירפכ תוברת לש םיקומע 

תא קר אל רזחשל גרובצניג חילצה ,היציזיווקניאה ידי־לע ויתוריקחב ןחוטה לש וייודיוו 

םירמוחמ ומצעל ביכרהש םלועה שוריפ תא םג אלא ,ןחוטה לש וייח־חרואו וייח־תודלות 

,הנומאו תונימ הבריעש ולש תישיאה היגולומסוקה תאו וייח ךלהמב וכרדב ורקנש םינוש 

רחא ,תיממע תוברתו תיליע תוברת ןיב שגפמה רחא הקחתה גרובצניג .הריפכו הלבק 

תרזעבו תורבוחו םירפס ךרד ,ועיגה תונויער וליא קר אל ןחב אוה .תידדהה הנזהה 

וליא ךרד ,הנבה וזיאב ,ןפוא הזיאב םג אלא ,רפכה לא ריעהמ ,םופדה תוטשפתה 

.םהל ןתנ תויועמשמ לש תובכרומ וזיאו ,הלא םירפס וי'צונימ ןחוטה ארק ,"םייניע" 

"George Robert ־ ותדובעב גנוי ןוירוטסיהה ומצע לע לטנ ,תינורקע ,המוד המישמ 

 Twelve Hewes (1742—1840): A Boston Shoemaker and the Memory of the

 "Young, 1981) American Revolution). רלדנסה לע ובתכנש םירפס ינש לע וכמתסהב

 Hewes ןמואל תיאקירמאה הכפהמה תועמשמ תא ךירעהל גנוי הסינ ,ומיע תוחיש ךותמ

ןהבש תומחלמלו תונגפהל רובע ,ףתתשה ובש Boston Tea Partys לחה ,קלח הב לטנש 

םיבר תורוקממ Hewes לש וייח רוזחש ךות .וייח תונש םיעשתל בורק ךשמב קלח לטנ 

יכ הנקסמל גנוי עיגה ,ויתובוגתלו וישעמל ,וירבדל הריהזו השיגר תונשרפ ךותו םיפסונ 

גוציי תגשה ,רבד לש ורקיעב "רתיה אל Hewes יניעב םייטמרדה םיעוריאה תועמשמ 

םלוס תיתחתבש רלדנסה .הליהקב רבחכ ודמעמ יוניש אלא ,םייטילופ תואמצעו 
סחיב deference לש בצממ ,הכפהמה יעוריאב ותופתתשה ידי־לע ,ררחתשה תויונמואה 

ריכמ ,טבמ רישימה חרזא ,שדחה ביטקלוקב תויוכז־הווש חרזא השעגו "וילעמ"ש הלאל 

.םירחאה םג וב וריכי ךכ יכ הפצמו וכרעב 

ךא ,גנויו גרובצניג ודבע ותיאש רמוחה ומכ רישע רמוח ת/רקוחל אצמנ דימת אל 

תוקוחרה תובכשה לא רוקרזה תא ןווכל םירחובה םינוירוטסיהה םה םיבר אל ,ךכמ רתוי 

.תונותנ ןה םהבש םיירוטסיהה םיכילהתל םיקינעמ הלאש תועמשמה לע תוהתלו זכרמהמ 

.ירקחמ ךותמ ,ןוויכ תייוותהב ולו ,הלאכ תולאשב חותפל הסנא 

השיאה ילותפנ 

ר"זש־ןוסלנצכ לחר האשנ ,תולעופה תעונת הכרעש רנימסב ,ביבא־לתב ,1937 תנשב 

:תופתתשמה תולעופה ינפל הירבד תא 

עודי ןבומבש רבדה ןוכנ לבא ,ירזכאו ףירח ידמ רתוי יוטיב ילוא הז היהי 

ייחב שפנב םיביוא החפשמה לשו הדובעה לש :הלאה תודוסיה ינש 

ייח ןיב םוהת ןיא לעופה ייחב ...דבועה שיאה ייחב ןכ אל .תלעופה 

ותוליעפל ,ועוצקמל רוסמ תויהל לוכי אוה .הדובעה ייח ןיבו החפשמה 

וז דוחייב ,תלעופה ייחב תאז תמועל .בוט בא תויהל הז םע דחיו תירוביצה 

תעבתנ ונתעונת .ךפיהלו החפשמה דוסי תא סרוה הדובעה דוסי ,הריכשה 

לעופה תדמע ןיב לדבהה אוה אוהש הזה םוצעה טקילפנוקה תא ריכהל 
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41 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

שוביכל ,הדובעה יניינעל רסמתהל הצור תלעופה םא .תלעופה תדמע ןיבל 

תוליעפלו תיעוצקמה הדוגאה יניינעל ,עוצקמה לע תוטלתשהל ,הדובעה 
תיאשר איה - תלעופה השאהמ שרדנ הז ירהו - ללכב םילעופה רוביצב 

םאו ,תוהמא 600/0־כ ןאכ שי הגהו .הזל קר םיקיפסמ יתוחוכ ,יד :דיגהל 

ונחנא ,םאו לעופה תשא ,םא תויהל הז המ :ונמצע תא תולאוש ונחנא 

םאו ,דחא דלימ רתוי תויהל ךירצ החפשמש תטלחומה תמאה תא תולבקמ 

גואדל ,תיבה לע רומשל ,םידליה תא ךנחל לעופה תשא לעש רוכזנ 
:דיגהל תויאשר ונחנא בוש ,םיכנחמהו םיאפורה םע עגמב אובל ,ותרוצל 

...ןיא תוחוכ רתוי ,דחא םדאל יד 

ןיא .איה רשאב תלעופ לכ .תולעופה תעונת תדמוע הינפבש הלאשה וזו 

ןה תוהמאו הדובעש תוחכוש ונחנא תובורק םיתעל .הריזגכ הז תא לבקל 

הזב ןיא .םיישקל םימרוג םייחה תורוקמש ןבומו .ללכב םייח תורוקמ 

הזש הנבהל הרבחה תא ךנחל ךירצ .השאב תללעתמ תינודז די אל ,חופיק 

:ללכב לעופל םירמוא ונחנאש םשכ .םיאלמ םייח לש ,רשוא לש רוקמ םג 

דועי ךל שי :הריעצה הרבחל תונפל תוכירצ ונייה ךכ ,ץראב דועי ךל שי 

תדבוע םא תויהל :םידיקפתה ינש ןיב הינומרהה תא אוצמל ךילע ;הלענ 

<174-173 ,1987 ,ןייטשנרב לצא טטוצמ) .תלעופ תויהלו 

יתוהמ ןפואב הנוש םישנה לצא םייחה תועמשמ יכ ןוסלנצכ לחר הנעט הלא הירבדב 

תיתרבחה) תינויצה הכפהמב ןתופתוש יפוא יכו םירבגה לצא םתועמשממ רהצומו 
םישדחה םהייחבש הרומתה ,םירבגה לצא .םירבגה לש םתופתוש יפואמ הנוש (תימואלהו 

הדובעב ,תירוביצה הריפסב תוברועמב התיה לארשי־ץראב תילעופה־תידוהיה הליהקב 

ןיב בלשל ןתלוכיב ,רתיה ןהייחב הרומתה ,םישנה לצא וליאו ,תיתעונת תוליעפבו 

ייחב ,תירוביצה הריפסב ןתוברועמ ןיבל ,תיתחפשמה ,תיטרפה הריפסב ןהיתויוביוחמ 
,הגיהנמה תירבגה תיליעהמ אל יאדוובו םירבגהמ שרדנ אל ללכש ,בזליש'ד .הדובעה 

ואטיב ןה .ללכ־ךרדב גשוה אל יכ םא ,םישנה לש ףסכנה דעיה ,הכפהמה תיצמת התיה 

<1918-1904) היינשה היילעב דוע .םינש תורשע ךרואל תונווגמו תובר םיכרדב תאז 

איה קרש תוליעפל ץוחמ ןתויהמ ןלוכסתו ןתבזכא תא "רמושה" ירבח לש םהיתושנ ואטיב 

אוה" :הבתכ ,ילגוטרופ ילדנמ רמושה תשא ,ילגוטרופ הבוט .תיתועמשמ היישעל הבשחנ 

החונמה יעגר .המיענ אל םג םימעפלו השק יתדובע' :רומאל ליגר היה [יב 'ד - לדנמ] 

דימת התיה יל לבא '.ךתוא םג קפסל העודי הדימב ךירצ הזו ךדימ יל םיאב םיטעמה 

,ילגוטרופ) ".יל ביבסמ רשא הריציה תעונת ךותב תורוסא ידיו האולכ ינאש ,השגרה 

םע דיימ ,ידעלג רפכ תרבחו רמוש תשא ,לורק היח האטיב המוד השגרה <259 ,1935 

.דבלב םיתורישבו םידליב לופיטב קר ןינע ןיא ונל יכ ןיבהל ולכי אל ונרבח" :ותמקה 

תרישקבו תודוס ידוסב קשנ תשיכרב ,הנגהב ,הרימשב םיקוסע ויה ,םירבחה ,םהש םימיב 

תיתרבח תוליעפ לע ונמלח ונא ירהו .םהיניינעב ונופתיש אל ,םינכשה םע םיסחי 

<366 ,1957 ,לורק)".קשמ ןינבו תיאלקח הדוגא לש ,תירוביצו 

םע ןתיב־יקשמל ץוחמ ןתדובע תא ריעב םישנהמ תובר ובזע האלהו םירשעה תונשב 

ןמ קלח לצא תוחפל ,תורירמו לוכסת ,רעצב הוולמ היה דעצה .ןושארה ןדלי תדלוה 

תעונת לש התרגסממ ירמגל וקתנתהש םישנ לש םיבותכ ונידיב ןיא םנמוא .םישנה 
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ךותמ ובתכנ ,תרפוסו תיאנותיע ,סבח הכרב לש םיאבה הירבד יכ הארנ ךא ,תולעופה 
:תושיגרו תורכיה 

עודיה סופדל ,ירמהו םיטבלה תורמל ,חרכהב תסנכנ ,הבשומב וא ריעב םא 

לובג אוה דליה תדלוה .וב ךורכה לכ םע "תיבה תשא" ,"רבח תשא" לש 

־ התדובעמ תקתינ םאה .בר ישוקב הוולמה ינחורו יתרבח רבעמ ,הייחב 

הל איה וז הדובע רשאכ םג - בר למעב קר הב הזחאנ דימת טעמכ רשא 

'דל איה תסנכתמ חרכהב .ףיקת ילכלכ ךרוצ אלא דבלב ישפנ־יוואמ אל 

.המלשהה האב לקנב אל .םיירוביצהו םייתרבחה םייחה ןמ תדרטנו היתומא 

תורירמ רודח ,תיבה־תשא ןיבו םדאה־השאה ןיב טקילפנוקה אוה ףירח 

(85 ,1987 ,ןייטשנרב לצא טטוצמ) .אצומ אלל תויוטבלתהו 

הירבד ,תומא 'דב וסנכתהש םישנהמ יאדווב ,דתיה אל המצע סבח הכרב יכ םאו 

תעונת לש הפוסאב םיאבה םירבדה תא המסרפש "דבוע תשא" ירבדמ קוזיח םילבקמ 
:תולעופה 

התשגרהב רתוי תעגופה ,רתוי הבילעמ הרדגה שי םולכ ,הזה יוניכה םצע 

ואר םלוכו - המצע תא התאר לומתא קרש ,וז לש תיתרבחהו תירוביצה 

הייח תורמל ?םילעופה תעונת ברקב תואלמ תויוכז תב הרבחכ ־ הב 

תירמוח הקוצמב בורל ,םיברה היטבלו דבועה תיב תלהנמ רותב םישקה 

האצותכו ,יביטקודורפ יתלב טנמלאל תבשחנ איה ־ שפנ ךודכד ךותמו 

התוא םיכזמ ןיאו תובוחמ התוא םיררחשמ .הינש הגרדממ הרבחל - הזמ 

<םש ,טטוצמ) .תויוכזב 

שקיע קבאמב הלא ןהיתויוכז לע ומחלנ הדובעה־קושב וראשנש תואושנה םישגה וליאו 

אל קבאמה .(Bernstein, 1997) םישולשה תונש ףוסב ןותימהו הלטבאה תונשב ולהינש 

ןדמעמ לע ףאו תיתרבח תופתוש לע ,תילכלכ תואמצע לע אלא ,הדובע םוקמ לע קר היה 

.תירוביצה הריזהמ הנחדית ןה םא המוד היהי אלש החפשמה ךותב 

לחר יניעב הגשהל ןתינ הארנו ךוניחל דעי היהש ,החפשמו הדובע ייח בוליש 

ולכי אל םישנה בורש הפיאשו רבשמ תעב תובר םישנל קבאמל אשונ היה ,ןוסלנצכ 

.ןנקתכ םינשב םג ,הגישהל 

דואמ הנוש התיה לארשי־ץראב ידוהיה בושייב תוידוהיה םישגה לש ןתוסנתה 
לוהינ םע תימוימויה תודדומתהב ,דתיה תישנה תוסנתהה תיצמת .םירבגה לש םתוסנתהמ 

הריפסהמ גורחל םיכרד רחא שופיחבו הז בושיי לש םידחוימה םיאנתב החפשמ ייח 

תישנה המלידה ,דתיה וז .תכרעומה תירוביצה הריפסב (והשלכ)יוטיב ידיל אובלו תיטרפה 

םיבשייתמה לש םינושה תועמשמה ישופיחמו תונושה תומלידהמ תחא התיה איה .תיסיסבה 

.תירבגה תיליעה לש המליד אל יאדוובו תירבג המליד התיה אל וז ךא .םיינויצה 

לעבהו) דליה ןיב םאה ילותפנ אוה ישונא יכה ־ השאה רורחש תעונתב שיש המ לכמ" 

,וז .(226 ,1930) ןוסלנצכ לחר הבתכ ךכ ".איה הייח תא תויחל התעיבת ןיבו (תיבהו 
.תינויצה תובשייתהה לש תישנה תירדגמה תוסנתהה ,יתנעטל 
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43 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

"תויפאזיליפו תוקיטילופ םוש ילב" 
םיידוהי םילעופ תפיסא ינפל ,1934 תנשב ,ידוהי תבכר לעופ אשנש םירבד הגה 

:הדובעה יאנתו רכשה יאנת רופישל םתעיבת ביבס םילעופה ברקב הסיסת תעב םייברעו 

... !םירבח 

רסוח תרמוא תאז המ .ןוגראה רסוח אוה תבכרה ילעופ לש שלחה דצה 

לכ .םינגרואמ םה םיברעהמ ןהו םידוהיהמ ןה םידדצה ינשמ אקווד ?ןוגראה 

םשב ,תידוהי ,ירק] תימואל ןיב דחא ,תויורדתסה יתש םימייקו .דוחל דחא 

21['ב 'ד - "ףרגלטהו ראודה תבכרה ידבוע לש תימואלניבה תורדתסהה" 

22תודחוימ תופקשה ןנשי ןהינשלו .תימואל תיברע תורדתסה הינשו 

השועו ןמזה תא תלצנמ תבכרה תלהנה ,הזה ןמזבו .הלעמלמ האב הדוקפהו 

המ קוחרמ םיטיבמ קר ,םולכו םולכ ?םישוע המ ונחנאו .הנוצרבש לכ 
...השענש 

ילב .םיילנויספורפ תודוסי לע ונמצע תא ןגראל איה וגלש הנוכה !םירבח 

תא .רקיעה תא ונתיאמ תלזוג הקיטילופהש ינפמ .תוהובג תוקיטילופ םוש 

...תוימוי םוי[ה] תולאשה 

ומכ ,םירחא תומוקמבש ןמזב ,תבכרב םיאכודמ ךכ לכ היהנ ונחנא יתמ דע 

רתוי הברה לעופל סחיהו בצמה ,םירחא תומוקמב וא ,גרבנטור ,ןמש ,רשנ 

תיב ,ימוקמ דעו שי ,ןוגרא שי המשש ינפמ ?המ ינפמ .ונלצאש המ[מ] בוט 

.תבכרבש המ[מ] רתוי חיורמ לעופה .דעוה ךרד םילעופ לבקמ תשורח 

ילעופ לכש המ רבדה ותוא תושעל םילגוסמ אל ונחנא םא[ה] !םירבח 

םיחרכומ ונחנא ,םירבח אל ?םישפיט ונלצאו םימכח שי המש םאה ?ץראה 

ילב ,ונלש םיימוי םוי םיסרטניא דעב םוחללו ,דחא ןוגראב ונתוא דכלל 

התא ־ ונלצא איה הלאשה .םיחוכיו םוש ילב .תויפאזיליפו תוקיטילופ םוש 

ילעופ לכש בשוח ינא .ןכש בשוח ינא ?הדובעב ךבצמ תא ביטיהל הצור 

־ םיברע ןה םידוהי ןה ,רמולכ - תד לכמו םואל לכמ] תדו םואלמ תבכרה 

.הז תא םיצור ['ב 'ד 

ךשמב ןמז רבכ שיש בשוח ינאו תבכרב םייללכ םיסרטניא שי .םירבח - 

ליצת איה הנומא קר .ינשב דחא ןימאהלו ינשה תא דחא ריכהל הנש 12 
23.ונבצמ תא 

תנשב .1919 תנשב םיידוהי םילעופ ידי־לע המקוה "ףרגלטהו ראודה תבכרה ילעופ תורדתסה" 21 

תיצחמ 1924 תנשב ,ליעל רמאנכו ,םייברע םילעופ םג היתורושל סייגל וו תורדתסה הלחה 1922 

הניש 1931 תנשב .ןוגראה תא םייברעה םילעופה בור ובזע םירשעה תונש ףוסב .םיברע ויה םירבחה 

אל יכ ףא ,"ףרגלטהו ראודה תבכרה ילעופ לש תימואלניבה תורדתסהה" ארקנו ומש תא ןוגראה 

.םייברע םילעופ טעמכ וב ורתונ 

.ןהלש תימואלה תוכייתשהה תא תומאותה תופקשה ,רמולכ 22 

רידנ וניה הז ומכ ךמסמ יכ ףיסוא .IV250־27־2־201 ,הדובעה ןויכרא ,1934 טסוגואב 20 ,םש אלל 23 

בתכנ אל ףא אוהו תינוגראה תכרעמב והשלכ דיקפת לעב לש יוטיב הווהמ וניא אוהש ןוויכמ רתויב 

.תונורכז לש תרגסמב ,רתוי רחואמ 
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תימואל הנחבה אלל ,תבכרה ילעופ ללכ לש ףתושמ קבאמל ארק ידוהיה תבכרה לעופ 

תבכרה ילעופ תורדתסה - םהמ דחא לכש ,םינושה םהינוגרא ןיב הנחבה אללו תיתד וא 

רושק היה - אסיג ךדיאמ םייברעה תבכרה ילעופ תורדתסהו אסיג דחמ ףרגלטהו ראודה 

יזכרמ ביכרמ היה "הדובעה שוביכ" .הבירי תימואל העונתל תחפוטמה םילעופ תעונתל 

שוביכ" - תויגונקה תויביטמרונה תורדגהה יפ־לע תינויצה תובשייתהה תועמשמב 

ידוהיה" לש ותרמה איה "הדובעה שוביכ" תועמשמ .דחאכ ימואלהו ישיאה ןבומב "הדובעה 

תישיא היצמרופסנרט הווהמש הרמה ,ירבע "למע שיא"ב וא ירבע "הדובע שיא"ב "יתולגה 

יוניש ןה ;הלא םידבר ינש אטבל אב "שוביכ" גשומה .דחי םג ביטקלוקה ינפ יונישו 

- הדובע ייחל "ומצע תא שבוכ" ,רבגה ,הרוגשה הקירוטרהמ עמתשמבו ,םדאה - ישיא 

Shafir,) הרחתמה יברעה לעופה ידימ הדובעה תא שבוכ "ידוהיה בושייה" ,ליבקמבו 

םירבד ,דחא עטק קר םנמוא הז .תורחא תויועמשמ ריבעמ ליעל עטקה םלוא .(1989 

תוקחרתה :רורב שגדהה ,הז םעו ,רכש יאנת לע םילעופ קבאמ לש םיוסמ רשקהב ורמאנש 

םע תוירדילוסל היינפ ,םיפתושמ םיידמעמ םיסרטניא תפדעהו םיימואל םיסרטניאמ 

תילעופה היווחה תשגדה ,הדובעה תא "שובכל" םירומא םהמש הלא םע םג ,םירחא םילעופ 

.ןומא לעו תורכיה לע ,תפתושמ תוסנתה לע היונבש 24,תיללכה ,תפתושמה 

ילעופ דעווב רבח אשנש םירבדב יוצמ ,תימואל־לע ,תילעופ תוירדילוס לש המוד רסמ 

םינש רשעכ המייקתהש התיבש תעב ,הפיחב תבכרה לש הכאלמה־יתב רצחב תבכרה 

לעופ לש ותעיצפ בקע 1944 ראורבפב 2־ב ינטנופס ןפואב הצרפ התיבשה .רתוי רחואמ 

שיא ,ישוח אבא יכ ררבתה הרהמ דע .םוקמב יאופר לופיט רדעהו הדובעה םוקמב יברע 

ךמת הליחתבש י"אפמ רבח ,ץלפניילק ,דעווה ירבחמ דחאו ,התיבשל דגנתה ,י"אפמ 

רמושה שיא ,ץלוהמלה דעווה רבח ,ותמועל .וירחא קיזחה הרחה ,םילעופה לש םדעצב 

רצק עטק הנה .ותעונתל חוויד וז חורבו ,התיבשב ךמת 25,תיטסילאיצוסה הגילהו ריעצה 

תא ותיבשה ובש הלילבו םויב םילעופה ןיב םיסחיה תא ראתמ אוה ובש ,וחווידמ 
:הכאלמה־יתב 

םילעופל תויראדילוסו הווחא לש סחי ןמזה לכ וטילבה םיברעה םילעופה 

לכ ןיב וקלוחש ,םיתיזו תותיפ החלש תיברעה םילעופה תדוגא .םידוהיה 

יד לביק םא ,ולאשו ידוהי לעופ לכל ושגינ םיבר םיברע םילעופ .םילעופה 

םידוהי םילעופ דחי וממחתהו תורודמה ביבס ובשי ,ר םוי לילב .לכוא 

םידוהיה םילעופה תוחפשמ ץחל תחת רשאכ .םירופיס ורפיסו ורש ,םיברעו 

םיתבושל לכוא חולשל ['ב 'ד ־ הפיח ילעופ תצעומ] הצעומה ס"וס התואנ 

רבדה לבקתנ ,תוירגיסו הבלח םחל לש תורכינ תויומכ ועיגהו םידוהיה 

םויב .הצור קר איהשכ הפונתב תושעל תעדויה תורדתסהל הבר הכרעהב 

להנל ,אהט ימאס ,תיברעה םילעופה תדוגא ריכזמ ליחתה 12 העשב ,ר 

26.הלהנהה םע מ"ומה תא בומארבא םע דחי 

םיסרטניא לע תורבגתה ןייצל ,רוריבב ,ןווכ וב שומישהו ,ןועט היה "יללכ" גשומה יכ הארנ 24 

רקיעב שמשל ידכ ,הפיחב 1924 תנשב חתפנש םילעופה ןודעומ יכ ליעל ןיוצ .םייפיצפס םיימואל 

."יללכה םילעופה ןודעומ" ארקנ ,הפיח ילעופ תצעומל ונפש םייברעה םילעופה תא 

.ריעצה רמושה לש תינוריעה עורזה ,דתיה תיטסילאיצוסה הגילה 25 

.<4)90.15 ,הביבח תעבג ,1944 ראורבפב 10 ,ץלוהמלה דעווה רבח לש ח"וד 26 
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45 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תוירדילוס לש תונווכמ השבגתה הרושה ןמ םילעופה ברקב יכ רמול יתנווכב ןיא 

תאצומ יניא .זכרמה ןמ הצפוהו השבוגש תימואלה תונווכמל דוגינב הדמעש תידמעמ 

תויועמשמ ןווגמ היה הדובעלש ךכ לע עיבצהל ןתינ םלוא .וזכ הנקסמל הקדצה ירקחמב 

,הדובעה ךילהת ,הדובעה־קושב תואיצמה ןיב תרשוקה ,"תיביטמרונ תועמשמ" התוא יכו 

אלו תידעלבה אל ,הדיחיה אל ,תחא תועמשמ קר התיה ,םיימואלה םידעיהו דבועה תייווח 

הרקמב ומכ ,תונוש ,תופסונ תויועמשמ אצמנ ,התיא חותמ בולישב וא ,הדיצב ;תילטוטה 

Palestine'ב םייברע םילעופ דצל םינש ךרואל ודבעש םיידוהי םילעופ לש ןאכ ןודינה 

 Railways. ויהו ־ "תוהובג תוקיטילופ ילב" - ימואלה שגדהה תא וחדש םהיניב ויה

ישונאו ידמעמ הלועפ־ףותישל םיסיסב רוצילו תונדשחהו קחרמה לע רשגל םיכרד ושפיחש 

הדובעה ייח לש תועמשמה תא ריאהל ןויסינה .תימואלה תוביוחמהמ רענתהל ילבמ 

תונוש תויוסנתה ןנשי :תחא תיעמשמ־דח הנקסמל תוחפל ליבומ תו/מידבועה תניחבמ 

הסננ אל םא .תושגנתמ ףאו תורתוס ןה םיתיעלו תומילה ןהיניב שי םיתיעל ־ תולדבנו 

שוטשטה םעו זכרמה תרדגה םע ,ךכל ןווכתנ אל םא םג ,ראשינ ,תיקלח ולו ,ןתוא ריכהל 

.הז הרקמב םיענמנ־ יתלבה האווסההו 

םוכיס 

ןוידה .ידמל תרעוס הריז ,דניה תילארשיה הרבחה רקחב תיפרגוירוטסיהה הריזה 

הייאר ינפוא ,תונוש תושיג ןיב תססות תקולחמל תסיוגמ הריזמ ךפהנ ירוטסיהה־יתרבחה 

חותינה .היצמיטיגלהו תוהזה יסיסבל סחיב תונוש תויוסחייתהו םינוש םיחונימ ,םינוש 

ימיטיגל ביכרמ השענ ,םיעבשה תונשב םיפירח הכ תונייועו תודגנתה ררועש ,יתרוקיבה 

הלאה תושגנתמהו תונושה תושיגה לולכמ םלוא .הארוהב ףאו רקחמב ,תיתרבחה הביתכב 

ותחימצ תא ןיבהל ידכ םא ,יתרבחה־יטילופה זכרמה ביבס הבר הדימב ןגועמ ראשנ 

תולכתסההמ טעמכ תטלחומה תומלעתהה .ותשרומו וינועיט תא עקעקל ידכ םאו ודוחייו 

תירוטסיהה הביתכב העפשה־בר םרז איהש ,תיתרבחה הירוטסיההמ ,תיליעל ץוחמ לא 

דמימה תויזכרמ איה תוביסה תחאש רעשל ןתינ .ההימת תררועמ ,םיבר םיימדקא םיזכרמב 

ןהל םיוולנה תודסומה ,תויטילופה תועונתה תויזכרמ - תילארשיה הרבחב יטילופה 

וא הלוצאב ,הכולמ־יתבב רבודמ ןיא .1948 תנש רחאל הנידמה תויזכרמו ,ןהיתוגהנהו 

רבודמ ;תיאבצה וא תינידמה הירוטסיהה לש תרוסמב ריבכמל םהילע בתכנש ,םילרנגב 

לש התריציב יזכרמ דיקפת אלממו אלימש ,תיתרבח העונת ירפ ומצע אוה ,שדח םרוגב 

27.היתולובגו התוהז ,הבכרה תרדגה ללוכ ,ןיאמ שי םימיוסמ םינבומב ,תילארשיה הרבחה 

־הירוטסיהה ןיבל הלעמלמ־הירוטסיהה ןיב לובגה לע אצמנ יטילופה זכרמה רקח ןכל 
.הטמלמ 

הליחתב םא .ןדקומ תא םעפ ידמ תונשמ תיפרגוירוטסיהה הריזב הרעסהו הסיסתה 

לש וביטב קסוע אוה הנורחאל הנה ,"םיסותימ תריבש" ןמיסב יתרוקיבה חותינה דמע 

םילמסבו םילימב ,יביטקלוקה ןורכיזב חצנומ רבעה ובש ןפואב ,ירוטסיהה "חישה" 

,הרבחו הנידמ לש םיבכרומה םיסחיה לולכמב וקסעש םידדובה םיגולויצוסה ןיב אוה גנילרמיק 27 

.<ב 1993 ,גנילרמיקי "לארשיב הרבח-הנידמ יסחי" - אמגודל 
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ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 46 

,חוכל עדי ןיב רשקה דמוע ןוידה סיסבב .וז החצנהב םיבלושמה םירסמבו ךכל םישמשמה 

הבר הדימב םויכ םינגועמ הלא ןויד ידקומ םג .ורומישו חוכה תריבצ ןיבל עדיה תריצי ןיב 

רוקרזה תקתהל בחרנ לאיצנטופ שי ןאכ םג םלוא .תותילעהו יטילופה זכרמה ביבס 

"םיחיש" רבע לא תותילעהמ ותקחרהל ףאו ןהל הצוחמש תודוקנ לא תותילעה לא הנפומה 

.םינוש םיירוטסיה 

םירפסה ירקבמ ,רקחמה ישנא תלחנ קר ראשנ אל רבעה תגצה ןפוא לע חוכיווה 

תנידמ לש המויק תונש םישימח ןויצל הקפוהש "המוקת" היזיוולטה תרדס .םהיארוקו 

יגולויצוסה חותינה לש םייזכרמ םינועיט םיגושה היקרפב הצמיאש הרדס ,לארשי 

ןוחטיבה רש טילחה ,רמאמה בתכנ םהבש ,הלא םימיב .הפירח תודגנתה הררוע ,יתרוקיבה 

תכרעמה לש תוליעפ תונש םישימח ןייצל רומא היהש עפומה תא לטבל יכדרמ קחצי 

רעונה־יגבל ריבעהל ,דתיה תרהצומה ותרטמש ,הז עפומ .(11.9.98 ,ץראה) תינוחטבה 

םירקמה ינשב ."םיאלמ ויה אל וירסמ"ש ןוויכמ לספנ ,"לארשי תומחלמ" לע ירוטסיה רסמ 

םירסמ" לעב ,רתוי "םלש" עפומו "המוקת"ב םישדח םיקרפ - בצמה ןוקית ונל חטבוה 

לש תרחא הגצה ,תורחא םילימב ;תינוחטבה תכרעמה לש התוליעפל רשאב ,"רתוי םיאלמ 

28.רבע "ותוא" 

ןפוא יבגל חוכיווה ,תומדקומה תובצעמה תופוקתהמ םיקחרתמ ונאש לככ יכ הארנ 

בקונ ,דימת אל יכ םא ,םיתיעלו רתוי יולג השענ יפרגוירוטסיהה ןבוציעו ןתנבה ,ןחותינ 

הווהב תויתייעבה םיסב לע וחמציש ,רקחמה תודובעבו םיידיתעה םיחוכיווב .רתוי הרופו 

תא אצמת תיתרבחה־תירוטסיהה הביטקפסרפה םגש ריבס ,דחי םג רבעה יבגל תונרקסהו 

תיתרבחה ,תיטילופה תואיצמב וז הביטקפסרפ שבגתת ובש ןפואה .המוקמ 
.החותפ הלאש ,העש יפל ,ראשנ תילארשיה תיפרגוירוטסיההו 

תורוקמ 

תאצוהו דיל ןו ןוכמ תאצוה :ביבא־לת .ןורכיזו סותימ .(1996)'ר ,ךירטסיוו 'ד ,הנחוא 

.דחואמה ץוביקה 

תונשב ינוריעה בושייב תודבוע םישנ לש ןתונגדאתהו ןדמעמ" .(1985) 'ד ,ןייטשנרב 

.144-115 ,34 ,הרדתק ."םישולשהו םירשעה 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .לארשי־ץ־ואב השא .(1987)'ד ,ןייטשנרב 

.106-82 ,78 ,הרדתק ."רשג לעפמב םיברעו םידוהי םילעופ" .(1995)'ד ,ןייטשנרב 

תוינידמו םיברע םילעופ לש םנוגרא :לארשי־ץרא ילעופ תירב" .(1996)'ד ,ןייטשנרב 
.253-229 ,<3>זל ,תומגמ ."'תירבעה הדובעה' 

.םישיא ־ הינשה הילעה ,(ךרוע) רוחצ 'ז :ךותב ."ןיכלמ הרש" .(1997)'ד ,ןייטשנרב 

.יבצ־ק קחצי די :םילשורי 

םייומיד ,(תכרוע) ןומצע 'י :ךותב ."השקה ןיערגה ןמ תולוק" .(סופדב) 'ד ,ןייטשנרב 

רפס ביבס להנתמ תוחפ אל רעוס סומלופ ,ךירעה דיה־בתכ תא ההיגמ ינאשכ ,רתוי רחואמ הנש 28 

.הוונ לייא ר"ד לש וטע ירפ השדחה הירוטסיהה דומיל 
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47 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תוינוכית םי תוליהקב םישנ לש םיגוצייו 

.ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .1930-1919 ,הדובעה תודחא .(1973)'י ,ינרוג 

.דבוע םע :ביבא־לת .תידוהיה היעבהו תיברעה הלאשה .(1985)'י ,ינרוג 

.דבוע םע :ביבא־לת .תימואלה תוהזה רחא שופיחה .(1990)'י ,ינרוג 

.ובנ :ביבא־לת .לכה לעמ תורדתסהה .(1993)'ל ,גרבנירג 

תאצוה :ביבא־לת .לארשי ץראב תיטסינומוקה הגלפמה ,םימודאה .(1991)'ש ,ןתוד 
.רפוסה אנבש 

.דבוע םע :ביבא־לת .הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת .םידוהיה לש םבהז .(1996)'ע ,לטרז 

תולעופ ירבד ,<תכרוע> ןוסלנצכ 'ר :ךותב ."יממעה ךוניחה תנקת" .(1930) 'ב ,סבח 
.תולעופה תצעומ תאצוה :ביבא־לת .(169-167 'ע> 

.ןקוש :םילשורי .דוד תאנק .(1978)'ש ,תבט 

.ןקוש :םילשורי .לארשי־ץרא ייברעו ןוירוג ןב .(1985)'ש ,תבט 

תולעופ ירבד ,(תכרוע) ןוסלנצכ 'ר :ךותב ."'רבח תשא"' .(1930) 'פ ,יחיטבא־לגי 
.תולעופה תצעומ תאצוה :ביבא־לת .(136-134 'ע) 

,לארשי ץראב (םיימלסומה ןידה יתבב םיינאמ'תוע םינויכרא) תאל'גסה" .(1994)'מ ,קבזי 

.17-7,7 ,ןויכרא ."1914-1870 - ל'גסה יפ־לע הפיחב ידוהיה בושייהו 

.תולעופה תצעומ תאצוה :ביבא־לת .תולעופ ירבד .(1930)'ר ,ר"זשךוסלנצכ 

םיזנכשאו םיחרזמ - 'םילשחונמ אלא םילשחנ אל' רפסה תריקס" .(1981) 'מ ,קסיל 

.96-90 ,(4)27 ,תומגמ ."יקסריבס המלש תאמ לארשיב 

תימדקאה הליהקב 'םיידסמימ' םיגולויצוסו 'םייתרוקיב' םיגולויצוס" .(1996)'מ ,קסיל 

,(ךרוע) רסוניג 'פ :ךותב "?ינינע ימדקא חיש וא םייגולואדיא םיקבאמ :תילארשיה 

ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה תאצוה .(98-60 'ע) וננמז ןב סומלופ :תונויצ 
.ביבא־לת תטיסרבינואו 

םע :ביבא־לת .1949-1947 ,םייניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .(1991)'ב ,םירומ 

.דבוע 

,הרבחו הדובע ירקחל ןוכמה :ביבא־לת .הקיטילופו הרבח ,הנומוק .(1980)'א ,תילגרמ 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

.דבוע םע :ביבא־לת .םולח יתמלח וא תייהה .(1996)'י ,ינינ 

.תורירב :הפיח .םילשחונמ אלא םילשחנ אל .(1981)'ש ,יקסריבס 

תאצוה :ביבא־לת .(263-257 'ע) רמושה ץבוק :ךותב ."םיכרדב" .(1935)'ט ,ילגוטרופ 

.הדובעה ןויכרא 

,3 ,תרוקיבו הירואית ."1948 תמחלמ לש השדחה הירוטסיהה" .(1993) 'א ,הפפ 
 114-99.

,8 ,תרוקיבו הירואית .'"השדחה הירוטסיה'ל שדח םוי רדס" .<א1996) 'א ,הפפ 
 137-123.

הדותמהו תוימואלה לש תוירואיתה ןחבמב תונויצה" .<ב1996> 'א ,הפפ 
וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(ךרוע) רסוניג 'פ :ךותב ."תיפרגוירוטסיהה 

.ביבא־לת תטיסרבינואו ןוירוגךב תשרומל זכרמה תאצוה .(263-223 'ע> 

היסאב 'לוהמ םזילאינולוק' לע יתאוושה טבמ - םזילאינולוקכ תונויצה" .(1997)'א ,הפפ 
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ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 48 

.(366-345 'ע> היזיוורל ןוזח ןיב תונויצה ,(ךרוע) ץיו 'י :ךותב ."הקירפאבו 
.רזש ןמלז זכרמ תאצוה 

(רואל־איצומ ןויצ אלל) .ביבא־לת .ץראב תלעופ ייח .(1935)'ה ,ןמלקפ 

(רואל־איצומו םוקמ ןויצ אלל) .בוציעה תפוקת - תורדתסהה .(1979)'ז ,רוחצ 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .בושיה תגהנהל ךרדב .(1982)'ז ,רוחצ 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .םייח תעונת - ןזח .(1997)'ז ,רוחצ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םידסימו תובא .(1976)'י ,ץיבליפוק־תלוק 

,4 ,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה הרבחב םזירטילימ" .(א1993> 'ב ,גנילרמיק 
 140-123.

הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב הרבח-הנידמ יסחי" .<ב1993) 'ב ,גנילרמיק 

.תורירב :ביבא־לת .(350-328 'ע) םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר ,םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

רמושה רפס ,(תכרוע) סבח 'ב :ךותב ."רמושהו הרבחה" .(1957) 'ח ,לורק 
.ריבד :ביבא־לת .(366-363 'ע) 

תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה עדמו הרבחה" .(1993) 'א ,םר 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב 
.תורירב :ביבא־לת .(39-7 'ע) 

הירואית ."לארשיב םינוירוטסיהה חוכיו לש היגולויצוס :תוהזו ןורכז" .(1996) 'א ,םר 

.32-9 ,8 ,תרוקיבו 

."1930-1920 תולעופה תצעומ :לארשי ץראב תולעופה תעונת" .(1997) 'ב ,ןרטש 

.הפיח תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח 

.דבוע םע :ביבא־לת ?הרבח ןוקית וא המוא ןינב .(1995)'ז ,להנרטש 

םייללכ םיטביה :תינויצה היצזינולוקב היסולכואו הדובע עקרק" .(1993) 'ג ,ריפש 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."םיידוחייו 
.תורירב :ביבא־לת .(119-104 'ע) 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .בזכנה קבאמה .(1977)'א ,אריפש 
.דבוע םע :ביבא־לת .לרב .(1980)'א ,אריפש 

.דבוע םע :ביבא־לת .הנויה ברח .(1992)'א ,אריפש 

םינוירוטסיהה' תודוא־לע חוכיווה - יביטקלוק ןורכיזו הקיטילופ" .(1997)'א ,אריפש 

.(45-19 'ע) םינשי םידוהי םישדח םידוהי ,(תכרוע) אריפש 'א :ךותב ."'םישדחה 

.דבוע םע :ביבא־לת 

.דבוע םע :ביבא־לת .תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 

 Barrington Moore, Jr. (1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy.

 Penguin Books.

 Ben-Rafael, E. (1997). "Critical versus Non-Critical Sociology: An Evaluation."
 Israeli Studies, 2(1), 194-210.

 Ben-Yehuda, N. (1995). The Massada Myth. Madison: University of Wisconsin
 Press.

 Bernstein, D. (1995). "From Split Labour Market Strategy to Political
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 Co-optation: The Palestine Labour League". Middle Eastern Studies,
 31(4), 755-771.

 Bernstein, D. (1996). "Expanding the Split Labor Market Theory: Between and

 Within Sectors of the Split Labor Market of Mandatory Palestine".
 Comparative Studies in Society and History, 38(2), 243-266.

 Bernstein, D. (1997). "On Rhetoric and Commitment: The Employment of
 Married Women During the Depression of 1936-1939". Women's Studies
 International Forum, 29(5/6), 593-604.

 Eley, G. and Nield, K. (1995). "Starting Over: The Present, the Post-Modem and

 the Moment of Social History". Social History, 20(3), 355-364.

 Ginzburg, C. (1980). The Cheese and the Worms. London: Routledge and
 Kegan Paul.

 Goubert, P. (1971). "Local History". Daedalus, 100(1), 113-127.
 Hexter, J.H. (1972). "Fernand Braudel and the Monde Braudellien...". The

 Journal of Modern History, 44(4), 480-539.

 Hobsbawm, E.J. (1971). "From Social History to the History of Society".
 Daedalus, 700(1), 20-45.

 Hobsbawm, E.J. (1974). "Labor History and Ideology". Journal of Social
 History, 7(4), 371-381.

 Joyce, P. (1991). "History and Post-Modernism". Past and Present, 133, 204
 209.

 Joyce, P. (1995). "The End of Social History". Social History, 20(1), 73-91.

 Joyce, P. (1996). "The End of Social History? A Brief Reply to Eley and Nield".

 Social History, 27(1), 96-98.

 Kaye, H. (1986). The British Marxist Historians, an Introductory Analysis.

 Polity Press.

 Kessler-Harris, A. (1997). "Social History". In E. Foner (ed.), The New
 American History (pp. 231-255). Philadelphia: Temple University Press.

 Kimmerling, B. (1989). "Boundaries and Frontiers of the Israeli Control System:

 Analytical Conclusions". In B. Kimmerling (ed.), The Israeli State and

 Society (pp. 265-284). Albany: SUNY Press.
 Kimmerling, B. (1992). "Sociology, Ideology and Nation Building: The

 Palestinians and Their Meaning in Israeli Sociology". American

 Sociological Review, 57, 446-460.

 Kimmerling, B. (1995). "Academic History Caught in the Cross Fire: The Case

 of Israeli-Jewish Historiography". History and Memory, 7(1), 41-65.

 Kirk, N. (1994). "History, Language, Ideas and Post-Modernism: A Materialist

 View". Social History, 19(2), 221-240.

 Le Goff, J. (1971). "Is Politics Still the Backbone of History?" Daedalus,

 700(1), 1-19.
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 Morris, B. (1988). "The New Historiography: Israel Confronts Its Past". Tikkun,
 November/December.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian

 Conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.

 Shafir, G. (1996). "Israeli Society: A Counterview". Israeli Studies, 7(2), 189
 213.

 Shalev, M. (1992). Labor and the Political Economy in Israel. Oxford: Oxford

 University Press.

 Spiegel, G. (1992). "History and Post-Modernism". Past and Present, 135, 194
 208.

 Stone, L. (1987a). "History and the Social Sciences in the Twentieth Century".

 In The Past and the Present Revisited (pp. 3-45). London: Routledge and

 Kegan Paul. (Appeared first in 1976.)

 Stone, L. (1987b). "The Revival of Narrative: Reflections on a New Old

 History". In The Past and the Present Revisited (pp. 74-96). London:

 Routledge and Kegan Paul. (Appeared first in 1981.)

 Stone, L. (1991). "Notes". Past and Present, 131, 217-218.

 Stone, L. (1992). "History and Post-Modernism". Past and Present, 135, 189
 194.

 Thompson, E.P. (1963). The Making of the English Working Class. London:

 Penguin Books.
 Thompson, E.P. (1978). "The Poverty of Theory". In The Poverty of Theory

 and Other Essays (pp. 1-210). London and New York: Monthly Review
 Press.

 Trevor-Roper, H.R. (1972). "Fernand Braudel, the Annales, and the
 Mediterranean". The Journal of Modern History, 44(4), 468-479.

 Young, A. (1981). "George Robert Twelve Hewes (1742-1840): A Boston
 Shoemaker and the Memory of the American Revolution". Mary <£
 William, 38, 561-623.
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה 

תושדחה תותומעב תוהזו הקיטילופ 

*רזעילא־ק ירוא 

אובמ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.הבוחו תוחילש ,תוסייגתה ,הנממ הדיריו ץראהמ היילע 

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

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

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

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

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

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

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

.הפיח תטיסרבינוא ,היגלופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 
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תורחאו הלא תוישרפב .םינלבקו םירע ישאר ידי־לע םיפוחה סרה וא םינומיא תונואתב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לע חקפל העיבתב תיביטקלוק הלועפלו תויונגראתהל המגרותש הדרח ,םילארשיה ברקב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ךשמהב הב רבודיש "קוריה םורופה" םשב היצילאוקב תונגרואמ 

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

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

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

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

.11.6.99 ,הפיח תועידי ,"תוירלולסה תונטנאה תדפיתניא" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.1998 רבוטקוא ,עדימ ףד 

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

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

.המאתהב יתימאו שא םינולעה תועצמאב ןמצע תומסרפמ תותומעה 

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

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

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

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

.םיריעז םידממ לע רמוש 

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

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

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

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

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

.םירחאו םיילאוסקסומוה םינוגרא םע הלועפ־ ףתשל הברמ 

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

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

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

.םיידסממו םייתנידמ םימרוג 

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

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

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

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

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

.ידוהיה םעב הדוליה דודיעל הדוגאה ,"תרפא" 

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

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

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

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

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

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

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

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

התדיעצ ,התוללכב תילארשיה הרבחב םיללוחתמש םייונישל ןמיס ןה תועונתהו תותומעה 

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

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

?תורחאב רוחבל ונילע אמש וא 

תיחרזא הרבחו תושדח תויתרבח תועונת 

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

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

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

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

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

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

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

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

.דוסיה־תוחנה לע קבאמב הדקמתהש ,תוחפ תימכסהו תוחפ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תירוטסיהה הביטקפסרפה תא אקווד הנושארבו שארב השיגדה תושדחה תויתרבחה 

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

.הלועפ לשו ןוגרא לש תושדח 

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

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

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

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

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

תיביטקלוקה הלועפה ןיבל הפוריאב ללוחתמה ינבמה יונישה ןיב ורשקש הלא ןיבמ 

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

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

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

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

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

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

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

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

.ןיידע החיכש הניגפמה לש (םיינפוג וא> םייתוישיא 

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

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

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

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

 1990.
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,שדחה ןדיעה לש אשנכ םגו םוטפמיסכ םג וארנ - תיתוהמ הריתס ללכל ועיגי הלאש 

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

15.תיתועמשמל תכפהנ עדי לע טולשלו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1990 ,Kuechler).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.רבעב םייזכרמכ וספתנ 

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

לשו ללכב תינרדומה הקיטילופה לש ילטנמורטסניאהו ילמרופה ,יכרריהה ,יטרקורויבה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 110-136 ,1999).

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

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

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

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

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

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

 1989 ,Wallace, 1995; Eckersley).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?לארשיל סחיב המוד המגמ לע עיבצהל לכונ םאה 

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

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

הנידמה דגנ "תוירדילוס" תעונת לש התאחמ תא ווילש םיעוריאה ןמל רקיעב השעמל 
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילאךב ירוא 58 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

וזל תיפולח הסיפת ןנוכל םתוא עינמש ןפואב םהיניב םירושקש תויתרבח תועונתו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Bobbio, 1998 :ואר ,ישמרג לע .1993 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תגציימש) תיגוצייה היטרקומדה דגנו תויעב רותפל השקתמש תדסוממה הקיטילופה 

.(םהב ורחבש הלא תא אלו ,םיאקיטילופה תא רקיעב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תענומ ,תיטילופה תופתתשהה תא הביחרמ תיטילופה תוליעפה לש הנושארה המרה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

םדקומ יאנת איהש תיביטקלוקה תוהזה לעו םהיתולועפל םיקינעמ תוצובקו םיטרפש תויביטקייבוסה 

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

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

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

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

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

היצטניירואל תיחרזאה הרבחהו תושדחה תויתרבחה תועונתה תעפות תא םצמצל ןיא שדח 

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

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

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

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

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

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

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

.םתוא עובקל ןויסינהו 

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

יפלכ תנווכמו רתוי הברה תיטנסרטניאו תילטנמורטסניא איהש ,הלועפה לש היינשה 

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

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

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

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

םימגרותמ ,םינוש םירזגמו תוצובק ברקב ביציו ימונוטוא דמעמ םמצעל םישכורש 

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

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

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

חוכ רובצל םידחוימה םהיתונויסנבו תונושה םהיתופיאשב ,רחאה םנונגסב םיטלבתמ 

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

 1999 ,Deila Porta 8c Diani).

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

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

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

שומימל ךרוצה תעשב ןגראתהל םילוכיש םיימונוטואו םיישפוח םיטרפמ תבכרומ וז 

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

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

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

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

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

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

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

.תקפסמ ,תיטילנא הניחבמ םג "דניה תומר 
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תוריח" לש התמשגה ןעמל קר אלו ,"תיבויח תוריח" ןעמל תולעופש ימכ תוארנ ןה ךכ 
22."תילילש 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.התעפשה תא םחיתו התולבגומ תא עבק םג תינמז־ וב 

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

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

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

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

םינשב תורשע ךשמב יזכרמ ןגראמ ןורקיעכ שמישש ילארשיה םזיביטקלוקה תא הדובעה 

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

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

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

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

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

תילטנמורטסניאה הקיטילופה ,תוהזה לש הקיטילופה לש םיחנומב ךשמהב הבחרהב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ערו בוט לש םייכרע םיחנומב םג המכסה 
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ינומגה הנבמ תחת 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.השדח תואיצמ רצוויהל הלחה ,רושע ותוא 

תויונמדזה הנבמ לש ותורצוויה 

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

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

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

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

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

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

הנייפאתהש ,תיטסיביטקלוק ,תיזוכיר הלכלכמ לארשי הרבע הפוקת התואב 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,םיבר היצביטומו עדי ,ישונא ןוה תוצעומה־תירבמ היילעה המיע •האיבה דבב דב .1985 

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

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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ץק" ,רלסרטש) ץראב תוינוציח תועקשה ודדועו הלכלכל םה ףא ומרת םולשה יכילהתו 

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

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

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

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

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

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

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

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

רשאמ קושל רתוי תכיישכ ספתיהל הלחהש הלכלכ לש התוחתפתהלו לארשיב החימצל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.(Ezrahi, 1997) םולש ימכסה ,ןיבר 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בערה יתבושו "לארשיל הקוח" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.246-227 ,1994 ,ןרוק 
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תעצומה הקוחה תספדה ,תולודגה םירעב םיסובוטואה לש םהירוחאב ללוכ ,הניפ לכב 

לש םינופלטה ירפסמ םוסרפ ,םיירהצה ינותיע תועצמאב ץראה יבחרב התצפהו 

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

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

28.תירוביצ האחמ לש התוליעי תודוא־לע ףלאמ 

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

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

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

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

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

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

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

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

תונושה תויריעל ביצקתה תלדגהל השירדב רצואבו ןוטלשב הקבאנ איה 1989 תנש 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.2.12.91 ,ץראהב המסרופ העדומה .המודכו ,הטישה הגוה דגנ םג לועפל הלוכי 
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הלועפ לש הריהמ תוטשפתה :הילע העיבצמ תיעוצקמה תורפסהש יפכ ,תיתרבח 

תורוצב תונשדחה בצקב הצאהה ,תוחפ םיסיוגמל רתוי םיסיוגמ םירזגממ תיביטקלוק 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

".תרושקת להוא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1994 ,Benford, 1992; Tarrow.

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

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

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

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

 13.4.90).

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

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



69 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לש ינושארה ןיערגה .יתייעב אוה םייביטלופינמו םיפשפושמ םיאקיטילופ תמועל התוללכב 

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

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

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

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

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

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

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

?הנידמה תא תשדקמהו טנמלרפה תא תללושה האחמ 

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

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

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

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

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

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

תויתוהמה תולאשהמו העש התוא לש השקה תילארשיה תואיצמהמ השעמל תקתונמ התיה 

.הררוע וז תואיצמש 

הצמאתה םרפ לש ותושארב הלשממהש ךכמ ומלעתה םיברה םיתבושהו םיחומה 

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

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

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

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

.דודירמ 

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

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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,םיחטשה שוביכ ,המחלמה בצמ .םולשה ךילהת תא םדקל תנמ־לע םוקל השעמל 
השדח לשממ תטיש םושש תואיצממ ומלעתה םה ;םתוא וניינע אל הלא לכ - הדפיתניאה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ןהב לפטל הכורע הניא ,טפשמו 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?רגסנש יטילופ תויונמדזה ןולח לע אקווד ודיעה םייונישל ותונוכנו םיצחלל 

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

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

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

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

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

.ויתובקעב האבש האחמלו םינומשה תונש ףוס לש יתגלפמה רבשמל 

תותומעה לש הקיטילופה 

ןויד לכו ,לארשיב תחתפתמש השדחה תיביטקלוקה הלועפה לע הללכהב רבדל השק 
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71 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,תאז־לכב .ןאכ השעיי אלש רבד ,תונושה תוצובקה לש היצזיגולופיט בייחמ הב יתועמשמ 

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

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

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

עקפומ ,ימונוטוא ירוביצ םוחת ןנוכל השקתמ השדחה תיביטקלוקה הלועפהש תוארל 

."תיחרזא הרבח" ותונכל ןתינש ,תיתנידמ הטילשמ 

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

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

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

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

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

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

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

ןוצר לע םידיעמש םידסוממו םייתרגש הלועפ יסופדל ,תילטנמורטסניא הקיטילופל םיבר 

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

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

תדסוממ הלועפ תועצמאב תמחותמש (תושדח תויתרבח תועונת תנייפאמה) הבחר 

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

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

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

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

.יטרואיתה עקרב וגצוהש יפכ 

תוהז לש הקיטילופ 

תותומעו תוצובק ןתוא יוביר איה םיעשתה תונש תישארב תילגתמש תועפותה תחא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1996 ,Ryder).
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התוהז תא םגרתל ישוקב תטלבתמ "הקורי הלועפ" םג ךא .ביבא־לת תייריע תצעומל 

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

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

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

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

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

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

.תישממ העפשהל העיגמ הניא "הקורי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תרשפתמש תיפולח תוהז לארשיב תמייק יכ תושיחממש ,תוניינעמה תומגודה תחא 

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

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

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

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

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

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

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

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

םוכחת לש הדימ םיכירצמש םייטמרד םיעצבמבו תוינתוואר תויוליעפב תקסוע ,הלודגה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יטרקומד אל ןפואב אשונב תוטלחה תלבק ופשחש תויביטקפא תויטילופ תויגטרטסא 

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

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

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

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

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

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

 35.(issue

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

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

ןהלש םייעמשמ־דחה םייטילופה םירסמב םנמוא תוטלבתמ לארשיב םולשה תועונת 

סותאמ קלח התיהש תיתרוסמה תינוחטבה הבישחה לע תינללוכה רגיתה־תאירקבו 

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

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

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

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

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

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

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

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

 1.8.97).

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

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

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

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

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

.Princen <fe Finger, 1994 :לשמל ואר ,ינרדומ־טסופה ןדיעב NGOs לש ילבולגה םדיקפת 
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75 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,הלוסיחל השעמלו ,היוצימל העיגה העונתהש אלא .ףנע יתוברת רוצייב התוליעפ תא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'תוהמא עברא' תא ךופהל יתיצר" ,דוד ןהכ ימענ) זוירוק לאכ תוסחייתמ ןה ,ריבסמ 
.(4.12.98 ,ובלכ ,"הלירג תעונתל 

םירקיטס ,תומסיס ,בוחר־תוזרכ :ןונגס לש הרוצ תובר םימעפ תשבול תיתביבס האחמ 

שומישמו םימיוסמ םילכאממ תוענמיה ןוגכ "הקורי תונכרצ" לש םייוטיב ,ןיע־יבוש 

םימיוסמ םירצומ תיינק ,הביבסל יתודידי ומורכ ריינב שומיש ,ןוזואב םיעגופש םירמוחב 

תא ןגראמש דיחיל סחיב הלא לש תועמשמב לזלזל ןיא .תונוחמצ וליפאו םירחא תמרחהו 

הריאשמ איה םא תיתייעבל תכפהנ וזכ תינכרצ תויסקט ךא ,ויניע־תואר יפ־לע וייח 

תיביטקלוק הלועפל ףונמ תשמשמ הניאו תיטילופ הניחבמ הזמ הז םידדובמ םדא־ינב 

.םירצומ לע םרחל ,לשמל ,תארוקש 

ףא־לע הלועפ־ףתשל הפוריאב "םיקוריה" וליכשה וזכ תויתייעב עונמל ידכ 

תויהל שוריפ המ :הלאשב לשמל ובסנ הלא תועיד־יקוליח .םהיניב ויהש תועידה־יקוליח 

תויומידקב ןייפואמש םייח־חרוא רוציל ירשפא הז ןיא יכ ורבסש ויה ?"קורי טרקומד" 

.הזכרמב דמוע יטסימוטאהו יטסילאודיווידניאה ןכרצהש תילרבילה הנידמב תויגולוקא 

,תוברועמו הליעפ תופתתשה רשפאתש שדח גוסמ תויתליהק ןנוכל שי ,םתעדל ,ןכל 

.ןמצע תא תוקיזחמה תויגולוקא תונטק תורבח בינתשו תירוזיב הקיטילופ וליפא רוציתש 

תילרבילה היטרקומדה ךותב תיגולוקא הקיטילופ ןנוכל ןתינ יכ ונעט םירחא וליאו 

היטרקומדה דצב תופתתשה לש תורוצ תפסוה ידי־לע לשמל ,םינפבמ הילע עיפשהלו 

חתמ לש הרוצ םעפ אל ושבל תועידה־יקוליח .(Doherty 8c De Geus, 1996) תיגוצייה 

םיסחיה לש ללוכ יוניש העיצמש ,(ecologism) תיטסיגולוקא היגולואידיאב םיזחואה ןיב 

אלא יעבטה םלועה לש "וינודא"כ דוע ולעפי אל םדאה־ינבש ךכ עבטל םדאה־ינב ןיב 

תא תונשל קר םיסנמש ,(environmentalism) תיתביבס הסיפתב םיזחואה ןיבל ,ויפתושב 

.(Dalton, 1994; Dobson, 1995) עבטב תובשחתהו הדהא רתי רבעל תמייקה תוינידמה 

םירעפ ינפ־לע רשגל תועונתה ירבח וחילצה םינווגה ייוביר ףא־לע ,הרקמ לכב 

וליאו .םתעפשה תא ריבגהו םתסיפתל הדוהת ןתנ קר ינויערה חוכיווהו ,םייגולואידיא 

םג .הצראב ו"טאנ יליט תבצה דגנ םינומשה תונש תישארב החלצהב הקבאנ דנלוהב םולשה תעונת 36 

.(Dalton 8l Kushner, 1990 :ואר) העפשה התיה תיגלבהו תיתפרצה ,תיטירבה ,תינדה תועונתל 

תשר ןנוכל וחילצהש ןכל ,לשמל ,הינמרג ברעמב םולשה תועונת לש ןתחלצה תא םיפקוזה שי 

:ואר) תויתרוסמה תותילעהמ םיגיצנ םג הכותב תללוכש םינווגמו םינוש םינוגרא לש תיתרבח 

 .(Schmitt, 1989
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילא־ןב ירוא 76 

לאמש אל" ןוגכ תוטילק תומסיס ,םש רקיטס ,הפ רקיטס ;ינויער חוכיו טעמכ ןיא לארשיב 

אל אוה םיה ףוח" וא "לארשיב םייחהו הביבסה תוכיאל םיקוריה :המידק אלא ןימי אלו 

םינויד ןיא ,תועיד יפוליחלו ינויער שוביגל דקומ תושמשמ ןניא תותומעה ."ן"לדנ 

קמוע לוטנ םזילטנמורטסניאל הרצק ךרדה ןאכמ - תוינורקע תויוטבלתה ןיאו םייתועמשמ 

.התע דומענ ותועמשמ לעש ינויער 

תילטנמורטסניא הקיטילופ 

תוילרבילה תונידמבש ,תויגוס ךופהל תויתרבח תועונת לש ןתלוכי ,ןיוצ רבכש יפכ 

הרבחה לש םיקהבומה הינממסמ דחא תא הווהמ יטילופ ןיינעל ,טרפה םוחתל תוכייש 

,לשמל .תויטילופ־א ןתויהל ללכב תונעוט תוילארשיה תותומעהמ תובר ךא .תיחרזאה 

איהש המצע לע הריהצמו "תוניפ תלגעמ הניא" לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 

ןיקת להנמ ןעמל םיחרזא)"יתימא" וא ;"םיחרזא לש תיתגלפמ יתלבו תיטילופ־א העונת" 

תשקה ינווג לכ הב שיש" העונתבו יטילופ־א ףוגכ המצע הרידגמש (תודימ רהוטו 

,"לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה" רזוח)"ינוצק לאמש וא ןימי אל ךא ,תיטילופה 

.("יתימא" תורבוח ןכו "תודימ רהוטלו ןיקת להנימל התומעה" ןואטב 

המואה־תנידמ לש התייטנ לשב החמצ תילארשיה תויטילופ־אה תסרגש חינהל ןתינ 

תירוביצה תרוקיבה םג .סיוגמל אשנ לכו יטילופל אשונ לכ ךופהל תיטסיביטקלוקה 

הדדוע ,תיתגלפמה הקיטילופה ,ירק ,"הטישה" לע םינומשה תונש ףוסב הרצונש הבחרה 

םיילוח םתואב תועוגנ ןניא ןהש רמול וצר וליאכ ,תויטילופ־אכ ןמצע רידגהל תותומע 

םיעבשה תונשב הפוריאב םימוד תוששחו המוד תרוקיב .םיינככת ,םיינקסע ,םייתגלפמ 

הרהמ־דע ךא ;תויטילופ־אכ תושדחה תויתרבחה תועונתה לש ןתרדגהל ןכ־םג וכילוה 

לש רצה ןבומב תויטילופ ןניא םהיתורטמ םא םגש וניבה תועונתה יליעפו וז הייטנ המלענ 

ןתינו "יטילופ לכה" ןיידע ,םייתוברתו םייתרבח םיניינעב תועגונ ןהש ןוויכמ ,חנומה 

.וז ךרדב קרו ךא שומימל 

םיפוחה יוקינ עצבמ תא םיננכתמ "הקורי הלועפ" יליעפ תבישיב ?לארשיב המו 

ילב ,םילגד ילב :יטילופ רבד םוש היהי אלש שקבמ העונתה רבוד .הזעב םייתסהל רומאש 

,רחא עצבמ לש ונונכתב םיקסוע םיליעפהשכ ."וישכע םולש" לש תוצלוח ילב ,םילמס 

".יטילופ היהי הז" :ריעמ םהמ דחא ,"קוריה וק"ל רבעמ שיבכ םיללוסש םירופחד תריצע 

תניינעתמ תרושקתה יכ תאז לצנל רשפאש ריבסמ שאר־בשויהו ,םימיכסמ םלוכ אל 

ףינסב "הקורי הלועפ" יליעפ תבישי ,הדש תדובע) .לכל לעמ ,ןכ םא ,"קורי" !!!םיחטשב 

קוריה וקל רבעמ הביבסה לע ןגהל הנכומ עבטה תנגהל הרבחה םג .(24.11.98 ,ביבא־לת 

רבעמ םימודאה םיוקה םימלענ ןאל" .ךכל שיש תויטילופה תויועמשמל לוכיבכ רשק ילב 

םיחטשב ףונהו עבטה םרה לש תויעבב תקסועש הבתכב הרבחה ןואטב לאוש "?קוריה וקל 

דחאב הרבחה תלאוש "?םילשורי תא קלחמ והשימ" וא :(1999 ,8 'סמ ,הביבסה ירמוש) 

...םילשורי תקולחל ,ןבומכ ,איה הנווכה רשאכ ,<1999 ,13 'סמ ,המב) הינועברמ 

תססהמ הניא הרבחה וזה "תויטילופ־א"ה לש המשב ךא .לכל לעמ קוריה ,בוש .םינלבקל 

ינוציקה ןימיה יזועממ) הרפועב וליפאו הליג רהב ,םיחטשב הדש רפס־יתב קיזחהל 

ץראל הקיזה תא םיקזחמה ,םיחטשב ללוכ ,לארשי יבחרמ לכב םילויט ןגראל וא (לארשיב 

.בר ףסכ הרבחל םיסינכמ םג ראשה ןיבו 
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77 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

םינוש םיאשונ ךופהל הייטנה תובר תותומע לצא תטלוב ,תיטילופ־אה ןתסיפתמ קלחכ 

קוסעל יואר "םיחמומ"ל ךאש יעוצקמ ןיינעכ ,לוכיבכ ,םתגצה ידי־לע םייטילופ־יתלבל 

תוכיאל העונתה שאר־בשוי ,אגרש דעילא הנה .תיטפשמה תויחמומה תטלבתמ רקיעב .וב 

אל חוודש יפכ ,רבתסמ ?יטרפ ןיד־ךרוע וא תירוביצ העונת שאר אוה םאה - ןוטלשה 

גציימ אוה טפשמה־יתבב .םיעבוכה ינש תא תוזירזב ףילחהל דמל אוה יכ ,תונותיעב םעפ 

דימת רורב וניא לובגהו ,םייטרפה ויתוחוקל תא םגו ןוטלשה תוכיאל העונתה תא םג 

הסיפתב אלא ,ןאכ רבודמ תודימ רהוט לש הלאשב אל ךא .(20.8.99 ,ץראה ףסומ) 

תועונתהמ תוברש דועב .םייטפשמ םיספל תויתרבח הנלבוק וא הנעט ,האחמ תמצמצמש 

איצומה ,באשמל עדיה תכיפהו םייטרקוגולה םיטנמלאה דגנ אקווד ואצי הפוריאב תושדחה 

ןובשח־לע םידדובל העפשהו חוכ קינעמהו תוטלחהה־תלבק ךילהתמ "טושפה שיאה" תא 

לש תילטנמורטסניאה הקיטילופה ,לארשיב ,(Cohen Arato, 1995, ch. 10) םיברה 

,לשמל ,הלגתמ וז תויתייעב .תיטרקומד טבמ־תדוקנמ תיתייעבל תכפהנ תותומעהמ תובר 

,רמא ךכ ",הלבקתה ונשגהש הנושארה הריתעהש רחאל" :ומצע אגרש דעילא ירבדב 

ןטק דחא ץ"גבש המ תא תושעל םילוכי אל ץוחב םיניגפמש םישנא יפלא תואמש ונבה" 

(20.8.99 ,ץראה ףסומ)".השוע 

תצלמהב רסומ ןהמ לודג קלחש ,תוריתע רופס־ןיא השיגמ ןוטלשה תוכיאל העונתה 

,ש"עת יריכב דגנ הריתע ןוטלשה תוכיאל העונתה הריסה ץ"גב תצלמהב ,המגודל) ץ"גב 

הרטמה תא תתרשמו ללכב הליעי הטישה המכ דע ןוחבל םוקמ שי .(1.4.96 ,ץראה 

הטיש וז ,הרקמ לכב .דימת תוחכומ ןניאש הדשחהו השפכה לש ןריחמ המו תיללכה 

תא אקווד־ואל ךא ,וילע הניגמש העונתה תאו וניד־ךרוע תא ,רתועה תא תגציימש 

הרטמב "ןידו עבט ,םדא" תתומעל ורבחש הפיח למנ יגייד בטיה תאז וניבה .רוביצה 

םידדצה ועיגה טפשמה ךלהמב .ןושיקה לחנ תא תמהזמה "םילקימיכ ־ הפיח" דגנ םחליהל 

תינכות ןיכהל בייחתה לעפמה .םירלוד יפלא תואמ ופרג הניד־יכרועו התומעהו הרשפל 

רשע ךשמל (םוהיזה תא ךישמהל תורשפאו)יתיישעת טקש ומצעל הנקו םיכפשה רוהיטל 

,תונורחא תועידי ,"שארהמ חירסמ ןושיקה" ,ןמפוה־לגנירו וחכשנ םיגיידה קרו ,םינש 
 11.7.97).

םג דומלל ןתינ הב תוטקונ תותומעהש תיטפשמה ךרדה לש היתולבגמ לע ,ןכא 

ףוסב םיעוריאה תעפשהב 1991 תנשב המקוה וז התומע ."ןידו עבט ,םדא" לש היתולועפמ 

ןיד־יכרוע דרשמ הבורמ החלצהב הליעפמ איהו ,םיעשתה תונש תישארבו םינומשה תונש 

יקוח ,הב יזכרמה שיאהו התומעה דסיימ ,לט ןולא תעדל .םייתביבס םיניינעב קסועש 

וירבחו אוה ןכל .רתוי הבוט הרוצב םתוא ףוכאל קר ךירצ ,םיבוט ץראב הביבסה תרימש 

םוחתב ומצע חיכוה טפשמה־תיב יכ םתסיפת ךותמ םג ,יטפשמה ןוויכל תונפל וטילחה 

יטילקרפ" ,ץיבוניבר ינד) חרזאה תויוכזמ ןה תויתביבס תויוכז םג יכו חרזאה תויוכז 

הפיקמ וא תינללוכ רגית־תאירק הלוע ןיא לט לש וירבדב .(14.2.92 ,ץראה' ,"הביבסה 

אל התומעה .תיטפשמה ךרדה לש תויביטקפאב ןומא וישנאלו ול שי ,ךפיהל :תכרעמה דגנ 

.תירוביצ הכימת גישהל הסנמשו תוברת רוצייב תקסועש תיתרבח העונתל ללכ הכפהנ 

םע .ץיפהל הסנמ איה התואש תרהצומ תיתביבס היגולואידיא טעמכ הל ןיא ,השעמל 

רתוי ברעתמה ,ןוילעה טפשמה־תיב לש "יטופישה םזיביטקאה" יורקש המ לש ותורבגתה 

בר יטילופ ןויגיה םנמוא שי ,םינושה לשממה יפוג לש תוינידמה ןכות תעיבקב רבעבמ 

ןכא "ןידו עבט ,םדא" לש תויטפשמה היתוחלצהו ,טפשמה־תיבל היינפב רבעבמ רתוי 
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לובכה בלכ והז ךא ,םייתביבס םיאשונב קוחה לע הרימשה בלכל התוא וכפה 
תומלשהלו תורשפל ,םימכסהל תלבגומ ותעפשהשו תיטפשמה הבישחה לש היתואלשלשב 

.דסממה םע 

היוצמ תיטילופ הניחבמ תיתייעבל תכפהנ תיחמומ השיג ובש ןפואל תפסונ המגוד 

חישה דציכ ץיבוריאמ הארה וז הדובעב .(1999) ץיבוריאמ לש תניינעמה .א.מה תדובעב 

ךותמ חרזאה תויוכזל הדוגאה לש תיכוניחה הקלחמב הלועש ,יטיופרתה־יביסקלפרה 

,הרטשמ ןוגכ) הנידמה ידי־לע םיטלשנה םינוגראו תודסומ תוגציימש תוצובק לש תויחנה 

תונווכל דוגינב) יטילופ־א חישל ךפהנ ,(המודכו ךוניחה תכרעמ ,רהוסה־יתב תוריש 

םיחמומ תצובקכ ,םיחנמה תצובק לש תיתרבחה התדמע תא קזחמ אוה ךכ .(תורהצומה 

לע הנמז תא הלילח זבזבל ילבמ תוירסומ תומליד לש ןנורתפ לע תדקושה ,תויעב ירתופ 

.הקיטילופה 

"ןידו עבט ,םדא" וא "סיפנירג" תמגוד תותומעש רבתסמ תיחמומה הדמעהמ קלחכ 

הקיטילופה תא תובגל םג תוגהונ אלא ,תויטילופ ןניא ןה יכ ריהצהל תוברמ קר ןניא 

םעפ אל רבודמ ,היהתש לככ תיניצר .תיעדמו תירקחמ הלטצאב ןהלש 
ןיינעב היה ךכ .היגולודותמה לש "היצזישיטפ"בו רקחמה לש היצזילטנמורטסניאב 

םה דחא)יוביג הל ונתנ םירוטקוד השולשש תרבוח ומסרפ "ןידו עבט ,םדא" .בבוח־תמר 

םיחותינ ,םינותנ תעפוש ,ירמגל תיעוצקמ ןושלב הבותכ תרבוחה .(ומצע לט ןולא אוה 

ימל ךא תרבוחב בותכה תא ןיבי אל בחרה להקה .המודכו םייפרגוילביב םיטוטיצ ,םייעדמ 

איה ןווכמב אל וא ןווכמב ךא ,רתאב תונומטש תונכסה ינפמ ריהזהל התנווכ .תפכא 

לש תרבוח םג וארו "םינוכיס רקס - בבוח תמר") םיחמומ לש היטרקומדל תמרות 

.(1996 ילוי ,"יקנ רוציי וא בבוח תמר :לארשיב הליער תלוספ" :"סיפנירג" 

לש תיתביבסה םתושיגר תא ךירעהל הדיקפתש םירקס תדיחי שי עבטה תנגהל הרבחל 

תדיחי םג הל שי .רומישל םייוארה םיחטש רידגהלו תונוש תומרב חותיפ תולועפל םיחטש 

 GIS, םינותנ ףוסיא ןוגכ םירקסה תדיחיל םיתוריש תקפסמש ,תיפרגואיג עדימ תכרעמ,
וליפא) תורבוח םעפ אל האיצומ עבטה תנגהל הרבחה .המודכו יאלבט חותינ 

תויעבל סחיב םיחמומ לש תעד־תווח ןהבו (הביבסה תוכיאל דרשמה םע הלועפ־ףותישב 

הפשה ךא ,רוביצה לע עיפשהלו תוטלחהה־ילבקמ תא עדייל ןתרטמ .תונוש תויתביבס 

הלועש ,ירקחמ םזילטנמורטסגיא והז .קוחיר תרצוי לוכיבכ תיעדמהו ההובגה תיעוצקמה 

תנגהל הרבחה תוליעפ םוכיס")ולש תויביטקפאה לע תוהתל םוקמ שיש ,בר ףסכ ןבומכ 

ןויע םוי ריצקת ,"?ןאל ,הביבסה לע העפשה יריקסת" ;ל"כנמה תכשל ,"1998 ,עבטה 

.*עבטה תנגהל הרבחה ,18.12.97 ךיראתמ 

רוצייבש םינוכיסה לע קר אל תועיבצמ הפוריאב תושדחה תויתרבחה תועונתה 

סותא יפלכ תשחור תינרדומה הרבחהש ןומאה לע םג תורערעמ ןה אלא ,יגולונכטה 

עדי ךופהל תונווכמ םהינימל םייתביבס םיפוג לש םהיתולועפ .תוילנויצרהו תוינרדומה 

.(Piccolomini, 1996) רוערעלו תרוקיבל םינותנל ךכ ידי־לעו םייטילופל היגולונכטו 
בהנש רשא תואדווה־יא םרוגל וליפא םעפ אל תונופ תויתביבסה תותומעה ,לארשיב וליאו 

הנאת־הלע שמשמ אוה המכ דע המישרמ הרוצב הארה רבכ (251-249 םגו 36-33 ,1995) 

תואיצמה תא "ןיבהל" ןוצרה תא תמגרתמש ,תינכטה ,תילטנמורטסניאה תוילנויצרל 

עדיה ילעב תא תוקזחמש חוקיפו בקעמ ,םושיר ,לוהינ ,ןוגרא ,היטרקורויב לש תוקינכטל 

םינכוסמ םירמתל הפישחה תומר ןהמ םויכ עודי אל שיאל" .רבדל םיחמומל םיכפהנש 
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תמר") בבוח־תמר רקס ריהזמ ,"הביבסב םיבשותהו םיימוקמה םידבועה םיפשחנ ןהילאש 

רצייל תלוכיה םג אלא ,תואדווה־יא םרוג קר אלו .(12 'ע ,"םינוכיס רקס - בבוח 

לש םקוזיחל יעצמא תשמשמ תיגולוקאה תואיצמל סחיב ,שממ לש םידחפ אל םא ,תוששח 

37.תונורתפ עיצהל םתלוכיב שיש ,עדיה ילעב ,םיחמומה 

,תיביטקלוקה הלועפל תועמשמ הקינעמש תיתרבחו תיתוברת תיתשת רדעהב 

העיפומ איה רשאכ דחוימב ,תנסורמו תלבגומ תיארנ תילטנמורטסניאה הקיטילופה 

םיפוג דיימ םימק ,םיברתמ םהשכו .הכימת־תוצובקו תימצע הרזעל םינוגרא לש םתומדב 

הטיסרבינואב םייקתה ,לשמל ,1999 תנשב .םיחקפמו םינגראמ ,םיעייסמש םייזכרמ 

תמרותו םייתוברת םילדבה ןיב תרשגמכ תימצע הרזע" םשב סנכ םילשוריב תירבעה 

ףוג ,תימצע הרזעל ילארשיה זכרמה תמזויב ךרענ סנכה ."תיחרזא הרבח לש הסוסיבל 

,ץראה ,"הכימת תוצובק לע ימואלניב סנכ") תותומעו תוצובק תואמ שמחמ רתוי דגאמש 

שומיש ?תיחרזא הרבח תווהמ ןה עודמ ךא ,תועידה לכל םישרמ רפסמ והז .(17.6.99 

,תויונמדזה ןויווש לש םודיקל התומע ,"יוכיס"ב םג עיפומ "תיחרזא הרבח" חנומב ישפוח 

- הישאר תרהצה יפ־לע ־ קזחל הרטמב המקוה התומעה .1991 תנשב איה ףא הדסונש 

.לכל תויונמדזה ןויווש רוצילו לארשיב תיחרזאה הרבחה תא 

ידי־לע תכמתנ ,לשמל ,"יוכיס" .רתויב םידסוממ םיפוגב רבודמ םירקמה ינשב 

םירוספורפו תסגכ־ירבח ,רבעשל םירש רתיה ןיב ,לאמשמו ןימימ תילארשי תוגיהנמ 

תכרענ התוליעפ ךא ,תיתליהקו תיחרזא תוהז חותיפל םנמוא תארוק איה .םש־יעודי 

ךוניחה דרשמ ,םינפה דרשמ ןוגכ ,םיבר םייתלשממ םידרשמ לש הכימתבו הלועפ־ףותישב 

"Sikkuy, :תילגנאב רזוח ואר) םהלשמ םיסרטניא ןבומכ םהל שיש ,עדמה דרשמו 

 "Developing Civil Society in Israel). העונתה לש הירזוחב :תורחא תותומע םג הומכ

יד אלש םינימאמש םיחרזא לש העונת יהוזש ךכ לע םנמוא רבודמ ןוטלשה תוכיא ןעמל 

היטרקומדה סיסב תא ביחרהל הסנמ הניא העונתה ךא ,הנידמה תא להני ימ רוחבל תוכזב 

םהימ םינחוב רשאכ דחוימב רווחתמ הז רבד .הלמנ םלועכ רצ ראשנ הז סיסבו לארשי לש 

."ןוטלשה תוכיא ריבא" ראותב ,םשור־בר סקטבו הנש רחא הנש ,הכזמ העונתהש םישיאה 

הקינעמ איהש םיניגמבו תותואב םיכוזה םה ימ םיקדוב םא ,"יתימא" לש הרקמב םג ךכ 

38.ןלעופלו תותומעל תוחבשתו המרתה יעפומ םלוכש ,םייגיגח םיברעב 

תונכסל ןבומכ רשק לכ ילב ,"ןוכיסה תרבח"ב חטבל ,תיתרבח םירצוימ םידחפו תוששח ,עודיכ 3 7 

ןיב המאתה תמייק יכ המוד "בבוח תמר" הרקמב םנמוא ,לארשיב הייסולכואל תופקשנש תוישממה 

תודחפהה לש הקיטילופהש אלא ,תותומעה ידי־לע תגצומ איה ובש ןפואל תיביטקייבואה הנכסה 

תישממ הנכס תפקשנ הנממ םגש יפ־לע־ףא לארשיב תיניערגה הנכסהמ לשמל תמלעתמ תוששחהו 

.הייסולכואל 

אישנ םוקמ־אלממ :ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה םעטמ תוריבאה ראותב וכז 1995 תנשב ,לשמל 38 

הנידמה תרקבמ ,יאביל דוד רוספורפ םיטפשמה רש ,ןהכ םייח טפושה סומידב ןוילעה טפשמה־תיב 

הדיחיה להנמו ץיבקטנימ הירא ךרע־תוריינל תושרה שאר ,דודירמ ןד תסנכה־רבח ,תרופ־ןב םירמ 

תוינכותב ומיע הלועפ־תפתשמ העונתהש ,טחוש ןורוד ךוניחה דרשמב היטרקומדלו ךוניחל 

והילא ר"ד סומידב ביבא־לתב יזוחמה טפשמה־תיב אישנ :ףסכנה ראותב וכז 1996 תנשב .תויכוניח 

תסנכה־רבח ,רצימרק יכדרמ רוספורפ םומידב הרטשמה רקבמ ,ןדא םהרבא םיאולימב ףולא ,דרגוניו 

הלאב אצויכו יבגנ השמ ןטפשמה תיאבצ הרטשמ ןיצק ,םורבדוג םע רינ ףולא־תת ,זרופ םהרבא 
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הרבח לש המויק לע הדיעמ הניא הלאכ תותומע לש ןתוליעפ יכ רמול ךרוצ שי םולכ 

םתוליעפב יכ ששח ןיא םולכ ?הרדעהל תוסכ תשמשמ איה ,ךפיזדל אלא ,תיחרזא 
םייושעש םייזכרמ םימרוג םתואמ תירוביצה בלה־תמושת תא תוטיסמ תותומעה תידסממה 

הנידמה תויושר ,רמוא הווה ,הקוצמלו ןויוושה־יאל םיארחאכ וא עבטב םיעגופכ ספתיהל 

?היישעתה ישאר וא 

םיחילצמ םניאו רוביצה תא סייגל םישקתמ תותומעה ראשו םיילארשיה "םיקוריה" ךא 

תוינייפואה קוה־דא תותירב תולגתמ םעפ אל .ישממ חוכ תווהלו םהיניב הלועפ־ףתשל 

שיבכ ביבס םינושה םיקבאמב ,לשמל .תויתרבח תועונתל רשאמ םיסרטניא־תוצובקל רתוי 

,םירבק לוליח תעינמל התומעה םע הלועפ־ופתיש "ןידו עבט ,םדא" ,"לארשי הצוח" 

שיבכ יבושיי תתומע םע וא ,לארשיב תיחרזא הרבח ןוניכל םורתתש ימכ התוארל השקש 

.תועקפומה היתומדא לע רתוי םילודג םייוציפ גישהל איה התרטמ לכש ,"לארשי הצוח" 

עבט ,םדא" ןכו ,ןוכיתה םיה לש םוהיזה תעינמל תמחלנה ,"סיפנירג" - תרחא המגוד 

ןוגראכ ותוארל השקש ,הפיח לש םיגיידה ןוגרא םע ,ונרכזהש יפכ ,הלועפ־ופתיש "ןידו 

,"חיוורי קוריהש רקיעה" ־ יטקרפ הלועפ־ףותיש ןבומכ והז .עבטלו םייח־ילעבל יתודידי 

"תונוחצנ" ךא - (24.11.98 ,ינימי־ק ןרע םע ןויאיר)"הקורי המגמ" דסיימ ריבסמש יפכ 
ידכ ירהו .תונושה תותומעל תפתושמ תיתוברת תיתשת רוציל תורשפאב םילבחמ הלאכ 

אל תותומעהש ךירצ ,(Cohen 81 Arato (1995 םיריבסמ ,םייקתת תיחרזא הרבחש 

.יתעדות ףתושמ־הנכמ ותוא לש ותריציב הנעקשתש אלא ,ירמגל תויטילופ הנייהת 

תושקתמ תותומעה ,המישרמ תינוגרא תלוכיו הקצומ תיגולואידיא תיתשת רדעהב 

אל ,ןוכיתה םיה יפוח לש םכרואל תונירמה תיינב םע אל - קושה תוחוכ םע םג דדומתהל 

,השעמל .המודכו הילצרהב םימה וק לע ונבנש ןולמ" יתב םע אל ,למרכה ףוח ילדגמ םע 

תומורתו םיפסכ תגשהל ןצרממ הברה תושידקמ ןה .קושב םעפ אל תויולת תותומעה 

ףסכ לבקלמ תוענמנו תוימונוטואכ ןמצע לע תוזירכמ ןה םא םג .םהילע םסובמ ןמויקש 

טבמ־תדוקנמ ,<ךכמ תוענמנ ןניא ןהמ תובר) רחא ידסממ םרוג לכמ וא הנידמהמ 

םינוגרא אלא ,ןהב ךמות ילארשיה רוביצה אלש ךכב תויתייעב תמייק תיטרקומד 

ץראב ללכ םייח םניא םקלחש םירישע םינבדנ וא םהלשמ םיסרטניא ילעב םיימואלניב 

תוצלאנ תותומעה ,הז ןפואב .תומורת תועצמאב םהלש "תמאה" תא טילשהל םיסנמ לבא 

ידי־לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םהל םיבתכומש קחשמ־יללכו הדימ־ינק יפ־לע לועפל 
39.םינוש םיינוציח םימרוג 

תוכיא ןעמל העונתה לש ןוטלשה תוכיא םוי ןולע ;5 'ע ,1995 ויתס ,לארשיל השדחה ןרקה ןולעו 

תותוא" ביבא־לתב לייחה תיבב הקינעה ,לשמל 1993 סרמב ,"יתימא" וליאו .(לארשיב ןוטלשה 

השמ ןטפשמל "יתימא ןגמ" ןכו ,יקסבושריו יכדרמו טמ ינד ,רימנ הרוא ןוגכ רוביצ ישיאל "יתימא 

.(1993 ינוי-יאמ ,13 'סמ ,יתימא)יבגנ 

רבעב היהש המל ךשמה ןיעמ הווהמה ,"לארשיל השדחה ןרקה" ידי־לע תוכמתנ תותומעהמ תובר 39 

תותומע תורשעל תורישי הדנקו הקירמא ידוהימ תומורת יפסכ הריבעמה ,תונוכש םוקיש טקיורפ 

השעמלו םייטרקורויבה הנידמה ינונגנמ תפיקע ךות ,היטרקומדו טרפ תויוכו לש םיאשונב תוקסועש 

.הב תטלוב תילרבילה היצטניירואהו תיאקירמא העפשהל הנותנ ןרקה .רוביצה תפיקע ךות םג 

Mama Cash ןרק ידי־לע ,לארשיל השדחה ןרקה ידי־לע תכמתנ ף"לק :תומורתל תופסונ תומגוד 
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81 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

.תוקוצמ לוצינ ךות רתויב תיניצ הרוצב ףא ןקלח ־ םיחוור תושועש תותומע םג ןנשי 

איהש תועדומב המצע הגיצמ ,"תיטסיפמרט" התומעכ התוארל ןתינש ,ג"מלא ,המגודל 

תורדתסהה תוסחב לעופשו חוור תרטמ אלל םקוהש ירוביצ ןוגראכ םינותיעב תמסרפמ 

דסיימה יכ ררבתה רבכמ הז ךרענש יאנותיע ריקחתב ךא .םיעוגפ םירבגל עייסל תנמ־לע 

ךכ ידי־לע תותומעל סחיב םייקש תויחוור לע רוסיאה תא רתפ ג"מלא לש שאר־בשויהו 

.ג"מלא לש וזל םימוד םייטפשמ םיתוריש הקינעמש "םידמעמ" םשב תיטרפ הרבח םיקהש 

יכ רבתסמ .בר םולשת לופיטה דעב הבוגו "םידמעמ"ל הנפמ אוה "ג"מלא"ל םינופה תא 

דעיבא ןונמא עייסמ ךכ"> רוביצה לש היעטה היה תורדתסהה לש התוסח לע םוסרפה םג 

40.(5.7.96 ,ביבא־לת ,"הקוצמב םירבגל 

םיחוור ןעמל קר תישענ הניא תותומעה לש תילטנמורטסניאה תוליעפה ,םיתיעל 

בל־תמושתו תודבוכמ ,הרקוי ןוגכ רחא גוסמ ןוה ףורגל םיניינועמ םהישאר - םייפסכ 
ללכ העדי אל לארשיש העפות ,םידלי לע תוניגמה תותומעה יוביר ,לשמל .תירוביצ 

אוה ךא ,הנורתפב תיתנידמ השלוח לעו הקוצמ לש היעב לע עיבצהל םנמוא לוכי ,רבעב 

םמצעל םיצמאמ םינטק םינוגראש ריבסנ ךיא תרחא .םיפסונ םיעיגמ לע עיבצהל םג לוכי 

ןיחבהל לכוי אל רוביצה ידה ?תולודגה תותומעה לש ןהיתומשל םימוד תומש םעפ־אל 

ןוכיס יבצמב רעונ ןעמל התומע) ם"לע ןיבל (הקוצמב םידליל ןוגרא)י"לא ןיב לשמל 

אולמב םידליה ןעמל הנש לכ םיכרענש המרתהה יברע תורשע תא ןיבנ ךיא וא .(הקוצמו 

הובג םרפסמש) םידליה ללכמ תישימח הבש ץראב ,תונתווארהו תויסקטה ,רדההו ראפה 

41?"הקוצמו ינוע" רדגומש המב םייח (ןוילימ ינשמ 

תוריח"ל תויורשפא רקיעב החיטבמ וזש אלא ,השדח העפותב רבודמ רבד לש ופוסב 

,םהלש םייחה־ילעב לע ןגהל ,שער עונמל ,םוהיז עונמל םיצור םישנא .אל ותו "תילילש 

םמלוע תא םירידגמ םה ךכ .םהיתופדעה לע ,םתנוכש לע ,םתיב לע ,םהיתויוכז לע 

תותומעה יכ המת ןיא תילארשיה הרבחה לש יטסיביטקלוקה הרבע חכונל .ךכב םיקפתסמו 

הנגה לש טבמ־תדוקנב תקפתסמש תוריחה לש תילרביל הסיפתב קובדל ורחב תוילארשיה 

לע תדקוש הניא הנידמהש תויעב ןורתפו קוחב טלפמ תאיצמ ,תויוכז לע הנגה ,תימצע 

US/Israel Women to ןכו Global Fund for Women םשב ןרק ,קרוי וינמ Astraea ,דנלוהמ 

 Women; "לארשי - גיר ןרק ,לארשיל השדחה ןרקה ידי־לע תכמתנ "דבועל וק, Bread of the

 World - הינמרג, AGIR - Ensemble pour les Droits de l'Homme - תפרצ, The Ford

 Foundation - תירבה־תוצרא, Christian Aid - הינטירב, ICJ - הידווש, ICCO - דנלוה,

 Heinrich Boll Foundation - הינמרג, Nederlandse Hervormde Kerk - ןכו דנלוה

 SIVMO - קר הגישמ "ןידו עבט ,םדא" םג ;(1998 רבמצד ,עדימ ףד ,"דבועל וק" ךותמ) דנלוה

.דבלב תומגוד הלאו .ץראל־ץוחמ עיגמ ראשה - ץראב םייטרפ תורוקממ הביצקתמ שילש 

(המודכו "רבגל חא" ,"רבגה תויוכזל הדוגא"ה) םיעוגפ םירבגב תוקסועש תותומעה לכש ןיינעמ 40 

,"םינעוצקמ םירבג" ,ןמקניש תנע ואר .רחא לוקיש לכ לע רבוג ףסכהיעצבש הארנ .וזל וז תונייוע 

.19.4.96 ,ביבא־לת 

תותומעה יוביר לע .28.12.95 ,בירעמ ,דליה םולשל הצעומה לש ח"ודה יאצממ ,לשמל ,ואר 41 

ירוביצה סחיה לש יללכ ןפואב תועמשמה לע .2.2.96 ,ןושאר רבד ואר ,םידלי תקוצמב תוקסועש 

.1996 ,דומלתו רדיינש ואר ,הקוצמב םידליל 
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?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילאךב ירוא 82 

לע ,"תיבויח תוריח"ל תורשפא לע השעמל עיבצמ תיחרזא הרבח גשומה ךא .ןנורתפ 

לש םיצמאמ תללוכ וז המזוי .המזויל הנגהמ ,תוקיטקרפל תויוכזמ ,תלוכיל הרירבמ רבעמ 

קבאמו קוסיע לולכל רומאש ,שדח יתרבח רדס לש ונוניכל רותחל תוצובקו םיטרפ 

סיסב לע יתרבח ןויווש תריצי ,םיירמוח ןיבוט לש האצקהו הקולחל םירושקש םיאשונב 

םולש לש תולאשב ,םייתדע ,םיינתא םיאשונב תוברעתה ,("םיווש ךא םינוש") ינוש 

תורשפאה ןהל תנתינש ךות הרבחה תא תוביכרמש תונושה תוצובקב תובשחתהו ,המחלמו 

גוסמ הנבות ךא .תיתובדת־בר הרבחו תיגוג־בר תפתושמ תוברת רוצילו ןהייח תא עובקל 

תושדחה תותומעה בור ברקב תמייק הניא - ?תיגולויצוס הנבות התוא הנכנ אמש - הז 

ןתוגהנתהו ,ןהילע ןיידע הסכמ "לארשיל הקוח" לש ךוראה הליצ יכ המוד .לארשיב 

האחמ רוזחמ לש ותישארב תחמוצה העונתש (Snow <fc Benford (1988 תנעט תא תמאות 

תואבה תועונתל ינשרפו ינויער ןגוע ןיעמ םישמשמה ,בא־יחסונ תרצויכ דקפתל היושע 

בא־יחוסינש תולגל תויושע רתוי רחואמ תוחיגמה תועונת יכו ;רוזחמ ותואב היתובקעב 

.םתלועפ רשוכ תא ףאו םהלש חוסינה יצמאמ תא םיליבגמ הלא 

תרסחו תרגתסמ ךא ,תלדבנ תוהזבו תינשדח תוברתב רבודמש ןיב - םינפ לכ לע 

לש הרדעהב יובשה םזילטנמורטסניאב רבודמש ןיבו ,שממ לש תירוביצ העפשה 

תורשפל ,םילבגומו םימצמוצמ םיקיפאל ,הליחתכלמ ,הנופהו תידגנ היגולואידיא 

םיבצינש םייזכרמ םימויא ינש םע דדומתהל תושקתמ תוילארשיה תותומעה - םירותיוולו 

העפשהל המגרתל תלוכי ילב תילגומוקו תיטנמור היפוטוא רבעל הגיסנ ,דחאה :ןהינפל 

הרמוי תרדענה ,תדסוממו תינטרפ ,הרצ תיטקרפ היצטניירוא ,רחאהו ;תישממ תיטילופ 

.התע גצויש ףסונ םרוגל םירושק הלא םימויא ינש .יתרבח יונישל 

"בודה קוביח" 

grassroot) "הטמ לש הקיטילופ" םע דדומתהל תונוש םיכרד שי יתנידמ דסממל 

 politics), הללכה לש םיכרדב רתיה ןיב (inclusion) הרדה לשו (Dryzek,) (exclusion

תושדחה תותומעה לש ןמויק תא לולשל ללכ הסינ אל יטילופה דסממה ,השעמל .(1996 

תוחיתפ לש הדימ הזב שי םא םג ךא .תוחותפ תועורזב ןתוא לביק אוה ,ךפיהל ;לארשיב 

ןרסמלו תותומעה תאחמ תא גופסל ויד שימגה ינומגה הטילש הנבמב םג רבודמ ,תילרביל 

יתרבח יונישל רישכמל ךפהילו תקהבומ תיתנידמ־יטגא היצטניירוא חתפל ןהמ עונמל ךכו 

.ללוכ 

רתוי "תוקורי" ויה 1998 רבמבונב תויריעלו תוימוקמה תוצעומל תוריחבה 

העבראב התכז "ונלש הפיח" תמישר :תוחלצהב וכז תוקורי תומישר יתש תוחפל .רבעבמ 

־תרשבמב םג .תומוקמ ינשב התכז ביבא־לתב "םיקוריה" תגלפמו ,ריעה תצעומב תומוקמ 

לוהינב הקוריה הכפהמה" לע ורבידש ויה הז תובקעב .הקורי העיס החילצה ןויצ 

סרמ ,12 'סמ ןויליג ,המב .עבטה תנגהל הרבחה ל"כנמ ,ןוזילדג ןתיא ירבד)"ילפיצינומה 

תוריחבבש ןובשחב איבנ םא דחוימב ,העפותהמ םלעתהל רשפא־יא ,ןכא .(1999 

חטשה ישנא ,תאז־לכב ."קוריה" אשונה ללכ םייק היה אל 1993 תנש לש תוינוריעה 

לש םיליעפב רמולכ ,"םיקורי םיקירפ"ב רבודמ ןיא םירקמהמ קלחב תוחפלש םיריבסמ 

םיעובצה "םיקורי"ב םג רבודמ םעפ־אל .קוריה לגה לע "פמרט" וספתש הלאכב אלא ,שממ 
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83 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

הלא וחילצי םולכ 43?הבר הכ החלצהב רבודמ םנמואה - תוהתל שי ללכבו 42.דיס עבצב 

?םייתנידמ םינונגנמו םינלבק ,םיאקיטילופ לש היצילאוק דגנכ הקורי היציזופוא דימעהל 

רבכ ,"םיינויציזופואה םיקוריה" ורהימ ביבא־לתב םגו הפיחב םגש איה הרקמה די םאה 

?היצילאוקל ףרטצהל ,םהלש הנושארה היצנדקב 

היתודסומו הנידמה םע םירשק ןוניכל סחיב תוטבלתמ הפוריאב תויתרבחה תועונתה 

םה ,הגלפמל וכפהנ םה - ןכ ושע ,לשמל ,"םיקוריה" .בויחב תוטילחמ ףא ןה םעפ אלו 

ולחה לארשיבש אלא 44.רועיש־ ןיאל הרבג םתעפשהו תויתלשממ תויצילאוקב םיפתתשמ 

תיפולח תיתעדות תיתשת התוא הרצונ םרטב דוע ןוטלשל תותומעה ןיב םירשקה 

עיפשהל הדעונ דסממל הקיזה הפוריאב .תיחרזא הרבח לש הנוניכל ךכ־לכ תיחרכהה 

ונחוכ" .תותומעה לע דסממה תעפשה לש רצותכ םעפ־אל תיארנ איה לארשיב ;וילע 

,ובנ תירוא םע ןויאיר) עבטה תנגהל הרבחה תרבוד הריבסמ ,"סוזנסנוקב ונתויהב 

ול תודגנתה - יטילופה רדסה יפלכ יכרע־וד סחי תולגמ תותומעהשכ ךא .(4.10.99 

חוסינבו .תללוכ תיביטקפא הלועפ ןמצעמ תוענומ ןה - ומיע הלועפ־ףותיש בולישב 

תיחרזא היגולואידיא ןיב תישממ הדרפה לש התורצוויה תא ,השעמל ,תוענומ ןה - רחא 

45.םייתנידמ תודסומ ןיבל 

ןיבל הביבסה תוכיאל דרשמה ןיבש םיסחיה־תכרעמב םעפ־אל התלגתנ וז העפות 

,ןגפומ וליפא ,הלועפ־ףותיש םייק היה דירש יסוי לש ותנוהכ תפוקתב .תוקוריה תותומעה 

ודרשמ ל"כנמו ןתיא לאפר רשה ,םישדחה דרשמה ישארו ףלחתה ןוטלשה .והשמ ינתוואר 

םינוגראהש הריבסה ןנור .הלועפה־ףותישל םיגייס םישל הליחתב וסינ ,ןנור המחנ 

אלו תוחפ אל ,קסעתמש םירע ןנכתמו לכירדא ,טרהבלג לאומש דמוע םייאפיחה םיקוריה שארב 42 

םיקורי אל .םיקורי לש דחוימ םגד ונחנא" :ריבסה אוה המישרה תחלצה לע הבוגתב ...היינבב ,רתוי 

יפ לע לבא ,תינבנו תחתפתמ הפיח תא תוארל םיצורש םיקורי .לצבו רזג קר םילכואש םייטאנפ 

ינוגרא םורופ ירבח לכ ,יביבא־לתה רופיסל דוגינב ,בגא ,הפיחב ".םייתביבסו םירואנ םיללכ 

.(12.11.98 ,בירעמ ,"הקוריה הפיח" ,ילאינד לעי> המישרב וכמת הביבסה 

ךותמ ,ביבא־לתב םג .הדובעה תגלפמ לש רשע־השולש תמועל םיטדנמ העבראב התכז "ונלש הפיח" 43 

בשחנ דוע הזו .תולוק םיפלא תששמ תוחפ "םיקוריה" ולביק םיעיבצמ ףלא םיעבראו האממ רתוי 

.(13.11.98 ,ביבא־לת ;11.11.98 ,ץראה> ...העתפהל 

שאר־בשויו תויתלשממ תויצילאוקב הפתוש איה .הלדוגב תישילשה איה םיקוריה תגלפמ ,הינמרגב 44 

הילטיאב ,תפרצב םג ןוטלשב םיפתתשמ םיקוריה .הלשממה שאר ןגסו ץוחה רש אוה הגלפמה 

ןיב סחיה לע תיללכ .םינומשה תונשמ רבכ טנמלרפב םירבח םה םשש היבנידנקס תונידמבו 

התטלחהו םיקוריה תגלפמ לע .Yearley, 1991 :ואר ,הקורי הקיטילופל הקורי היגולואידיא 

תועונתל תוגלפמ ןיב סחיה לע תיללכ .Poguntke, 1993 :ואר ,"הגלפמל האחממ" רובעל 

:ואר ,"השדחה הקיטילופה" ללגב תוגלפמב לחש יונישה לעו הפוריאב תושדח תויתרבח 

 .Rohrschneider, 1993

לש ותמקה אוה ול תודגנתה םע דסממה םע הלועפ־ףותיש לש בולישל םיניינעמה םייוטיבה דחא 45 

.ךכב תודוהל םישש וירבחש ילבמ עבטה תנגהל הרבחל רושקה ,"הקורי המגמ" ,ילאיטנדוטס ןוגרא 

ןרע םע ןויאיר) הרבחה לש ,קוחה תניחבמ תוילובגה ,האחמה תולועפ תא עצבמש ןוגראה והז 

.(24.11.98 ,"הקורי המגמ"מ ינימיךב 
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טביהב םיקוריה םיאשונל םיסחייתמ דרשמה ישאר יכו הלש תוכמסה רוקמ םניא םיקוריה 

־תיארמ וליפא וא ,םיקוריה םע הלועפ־ףותיש יכ דרשמה ישנא וניבה הגרדהב ךא .ימואלה 

יפכ תולעופ ןניא תותומעהשכ 46.הליעי תיביטטפואוק ךרד הניה ,הלועפ־ףותיש לש ןיע 

לע "הטלתשה" "סיפנירג"שכ .ןדגנ םיאצוי דרשמה ישנא ,הצור יתלשממה דרשמהש 

,הביבסה תוכיאל דרשמה רבוד ,רמרק חתפי ריבסה ,םיל הליער הצוב הליבוהש הניפסה 

תונעט תולעהל קר םיעדוי וישנאו ,תויעב ןורתפל תוירחא לוטנ ןוגרא אוה "סיפנירג" יכ 

ופשח וירבד ךא ,היטרקומדב רצק רועישל ילוא קוקז רבודה .(16.4.98 ,ובלכ) תויעבו 

עודמ ,ןכ אלמלא .דרשמה ןיבל תותומעה ןיב ןסרמ הלועפ־ףותיש לש תיללכ תואיצמ 
47?זגר 

תונווכ אלל תודסומ) ר"מלמכ ןתרדגה ללגב יתלשממ עויס תולבקמ תותומעהמ תובר 

,ללכב .הלשממה תוינידמ תא רקבל ןתלוכי לעו ןתוליעפ לע תוכלשה שי ךכלו ,(חוור 

(Yishai (1998, 154-153 .ילמרופ ףא אוה יתנידמה "בודה קוביח" לש וייוטיבמ דחא 

םשריהל תדגואמ הצובק לכ בייחמ ,1981 תנשב רבכ קקחנש ,תותומעה קוח יכ תנייצמ 
תרשפאמ םושירל השירדה .םינפה דרשמ םעטמ םיבייחמ םיינוגרא םיללכ המכב דומעלו 

תועגופ ןה םא םג אלא ,קוחה לע תורבוע ןה םא קר אל תותומע לש ןמויק לולשל הנידמל 

,ןהל תויהל הלוכיש תורדגה - הנידמה לש הנוחטב תא תונכסמ וא ירוביצה רסומב 

הנידמה ידיקפל בר חוכ םיקינעמש םיגייס הלא ,הרקמ לכב .הבחר תונשרפ ,ןבומכ 

ךות השענב תברעתמ הנידמה הז ןפואב .תולפונ וא תומק תותומע "םמושיר לבה"בש 

48.הללכהו הרדה לש תיסלק הקיטקרפ הליעפמ איהש 

ןורקיעה יפ־לע תויואכזו תויוכז ךא ,קינעמ םג אלא ,ענומ קר וניא םנמוא ןוטלשה 

ריחמב יתרבח יוניש ענומש רישכמו החגשהלו חוקיפל יעצמא םעפ־אל תושמשמ ילרבילה 

לש ןתוכפהיה ידיל חטבל האיבמ תויוכז לש הקיטילופב תוקפתסה .םירותיו המכ לש 

קר אל תותומעה לש ןתוליעפ ,השעמל .תודסוממו תובכורמ תויעבל תויטילופ תויעב 

אלא ,לארשיב תטשפתמו תכלוהה תילרבילה המגמב בטיה ובלתשה ןהש ךכל המרג 

תיוות ןיעמ הל ןקינעהב ,וז המגמ לש הנאתה־הלעל תוכפהנ ןה ןתאחמ תגיפס תועצמאבש 

ידכ ךות ,הנהו .םיקוריה ומזיש םיפוח יוקינ עצבמ לע רפסמ "הקורי הלועפ" רבוד :המגוד הנה 46 

.ןהילע עיפומ הביבסה תוכיאל דרשמה לש ומשש ,לוחב תורובק הפשא תויקש וליג םה ,יוקינ 

תרושקתה תא ןמזל הצר רבודה .תויקשה תא ורבקו םתדובע עצמאב ובזע דרשמה ינלבקש רבתסמ 

רחאל .דרשמהמ ףסכ לבקל ןמז ותואב רומא היה אוה יכ תאז תושעל ששח ךא להקה־תעד תא ררועלו 

הנשיי אל הרקמהש החיטבהש דרשמה ל"כנמ תעידיל ןיינעה תא איבה אוה .גילבהל רחב ,תוטבלתה 

.<24.11.98 ,"הקורי הלועפ" רבוד ,ןומרע ינור םע ןויאיר» 

ידי־לע ,"הביבסה לוק" ,השדח הקורי הגלפמ לש התמקהמ ררבתה דוסימ לע דיעמש ףסונ טביה 47 

הנופ יתלשממ דרשמ לש ל"כנמ יכ הדבועה .ןנור המחנ ,הביבסה תוכיאל דרשמה לש שרופה ל"כנמה 

םיקוריה בצמ המכ דע תפשוח ,תיטילופ הצפקמ קר קוריב האור איה םא וליפא ,הקורי הגלפמ םיקהל 

ופוסב המקומ הבש) זכרמה תגלפמל ףרטצהלו ןויערה תא חונזל הרהימ ןנורש הדבועה .םוגע ץראב 

.הזה יתייעבה בצמה תא רתוי דוע תפשוח *תסנכל התסינכ ידיל איבה אלש ינימשה םוקמב רבד לש 

בתכנ הז הרמאמ .לארשיב תיחרזאה הרבחה לע ובתכנש םידדובה דחא אוה ישי לש בושחה הרמאמ 48 

.(Dryzek (1996 לש ורמאמ תארשהב 
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ותואב ,םיבר םירקמבו .הרבחל הנידמ ןיב ץיח ןנוכל תוחילצמ ןניא חטבל ןה .רשכה לש 

לש תויעב אלא ,תורתפנ תויתרבח תויעב אל ,תויתרבח תויוכז שדקמה ילרביל "ןדע ןג" 

ןמויקל שיש ,תינללוכה ,תידסומה תועמשמה השעמל וז ,התע הארנש יפכ .תותומע 

.לארשיב "השדחה הקיטילופ"ב 

קוחו תונושה תוגלפמב וגהנוהש "זירמיירפה" ,ררוע אוהש האחמה ,"חירסמה ליגרתה" 

תוגלפמה לש ןחוכ תדירי לע ,רתיה ןיב ,ודיעה הלשממה תושארל הרישיה הריחבה 

הדיריה .ילארשיה םזיביטקלוקה לש אשנכו הגהנהל רוביצה ןיב ךוותמ םרוגכ תוילארשיה 

'י> םעה ןיבל גיהנמה ןיב ,יטסילופופ יפוא לעב ,רישי רשק לש תורצוויהל המרג ןחוכב 

לש רישי סויג לע דוקשל םיבר םיאקיטילופ העינה םגו (1996 ,קליפ ;א1996 ,אריפש 

היצזילרביל התוא איה לארשיב תטשפתמש תרחא המגמ .םהיתורטמ ןעמלו םנעמל רוביצה 

תוחוכ לש םתיילעל ,רמולכ ,"קושה לש ותוצירע" ידיל השעמל האיבמש הטרפהו תילכלכ 

.בר יטילופ חוכ םירבוצש יטרפה רזגמהמ םיילכלכ 

,הרישיה הריחבה קוח ידי־לע לשמל ,רוביצה ןיבל טילשה ןיב רישי רשק לש ונוניכ 

;קזח גיהנמ לש ותיילעלו תויטילופ תויצלופינמל תוריבסה תא ולידגהב הנכס ובוחב ןמוט 

,תמא .תכרעמה לש היצזיטרקומד רתי לע חרכהב םידיעמ םניא הטרפהה יכילהת םג ךכ 

לבא ,היתודסומו הנידמה לש וז ,תיטסילופונומה ,הנשיה הלכלכה לש הריבש שי הטרפהב 

.םהילע חקפל השקתת תכרעמהש העפשה־יבר ןוה־יליא וכותמ איצוהל לוכי ישפוחה קושה 

תוטלוש תוחפשמ תורשע רשאכ ןורחאה רושעה לש לארשיב תישחומל הכפהנ וז הנכס 

ץק" ,רלסרטש) הברה תיטילופה ןתעפשה רבכ תנמתסמו קשמב םילודגה םיפוגב 

.(3.5.98 ,ץראה ,"םזילאיצוסה 

השעמל םיליבומש םיליבקמ םיכילהת ינש לארשיב םיללוחתמש תוארל ןתינ ,ןכ םא 

השדחה תילכלכה המגמב ןה בטיה תובלתשמ תותומעהש תוארל ןתינ דועו .הנכס התואל 

לש הרוצ ומצעלשכ הזו ,הדגנ תואצוי ןניא ןה ,תישאר .השדחה תיטילופה המגמב ןה 

תא תרצוי ,תצרמנה ןתוליעפ לע רבדל אלש ,ןמויק םצע ,תינש .המכסהו תופתוש 

ךכו .הזכ ימצע יומיד וחתיפ ןמצע תותומעה ירהו ,יטרקומד תפומ תוגציימ ןהש הילשאה 

תותומעהש אלא .איהש הממ רתוי תישפוחו תיטרקומד ןתוכזב תיארנ תיטילופה תכרעמה 

.תילארשיה היטרקומדל תופקשנש תונכסה ינפמ ןגהל ,והשמב אל ףא ,תולוכי ןניא 

ןיב תעה לכ םימייקתמש ןילמוגה־ירשק רחא תוקחתה ךותמ ךכ לע דומלל ןתינ 

עודמ ריבסמש ןוכתמ ןיעמ םיווהמ הלא ןילמוג־ירשק .םייטילופה םידסממה ןיבל תותומעה 

רבתסמ .לקשמ תלעבו תיביטקפא הקיטילופ ןנוכל תוחילצמ ןניא לארשיב תותומעה 

תחא וז .םינושה תסנכה־ירבחל תושקבבו תושירדב תונפל עבק ךרד תוגהונ תותומעהש 

.םיחיטבמו םיבישקמ ,תותומעה לא םיאב םדיצמ הלאו .ןהלש תוצופנה הלועפה תוטישמ 

תוללעתהל עגונב םיקוח תקיקח ידיל איבהל וחילצה "תויחל תויחל ונת" רשאכ היה ךכ 

טובחוב הלמרכ תרזעל וצלחנש תותומעה ודבע ךכ ;תסנכב יבול תריצי ךות םייח־ילעבב 

תועידי ,"טובחוב הלמרכ ונלוכ") רואמ תנעו קיציא הילד תסנכה־תורבחב דחוימב ורזענו 

תלגודה ,"ךליל" ינפל ןהכ ןר תסנכה־רבח 1989 תנשב עיפוה ךכ ;<10.10.94 ,תונורחא 

תויוכז" רבדב תסנכב גיצהל דמעש קוחה־תעצה תא הירבח ינפל חטשו ,דובכב תוומב 

וכפהנ ןומהה תוגלפמ תשלוחו "זירמיירפה" ןדיעב :עיתפהל ךירצ הז ןיאו ."הלוחה 
.הכימתו הדהא תסנכה־רבחל תוחיטבמש תותומעל חטבל ,רוביצל םיפושחל תסנכה־ירבח 

תסנכה־ירבח לש םהיתומש םוסרפב הלחב אל ,לשמל ,"םירייארפ אל םה םינושיר" 
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ותעשב התשעש יפכ) םינותיעב תויקנע תועדומב ןהל םידגנתמה וא היתושירדב םיכמותה 

לכל ,תוילפיצינומה תוריחבה ינפל ,ביבא־לתב "םיקוריה" וגפ םג ךכ .("לארשיל הקוח" 

דיתעל סחיב "תוקורי תוחטבה" םהמ "וטחס"ו םתוא ונייאר ,ריעה תושארל םידמעומה 

1995 רבוטקואב ,ןפוא ותואב .(24.11.98 ,"הקורי הלועפ" רבוד ,ןומרע ינור םע ןויאיר) 

הירבחל (םילאוסקסיבו םילאוסקסומוה ,תויבסלל תויוכז ןויוושל הלודש)"המצוע" הארק 

ץחל־תצובק תווהל ידכ ,"זירמיירפ"ה ינפל דוע ,תונושה תוגלפמל דקפתהלו זרדזהל 

םג ךכו .(1995 ,רבוטקואב 31 ,"המצוע") םהיתויוכז ןויווש לש םודיקה ןעמל עיפשהלו 

,"ךלש םי"כחה תא שפח" םשב ןייפמקב 1999 תוריחב תארקל עבטה תנגהל הרבחה האצי 

םיאשונל תוגלפמו תסנכ־ירבח לש םתוסחייתה יפ־לע רוחבלו ררבל הירבחל הארק ובו 

.<1999 יאמ-לירפא ,5 'סמ ןויליג ,הביבסה ירמוש) םייתביבס 

ןדיצמ םצעב אבש ךא וירחוב דצמ לוכיבכ אבש ץחל ,יאקיטילופה לע ץחל םירצוי ךכ 

יפלא אל םא תואמ .קוח־תועצה םיעיצמ םיאקיטילופה ךכ־רחא 49.תותומעה לש 

ןהומכ םיתיעל .תולבקתמ ןניא ,ןבומכ ,ןבור ־ תסנכל תואבומ הלאכ קוח־תועצה 

־תתמה רשפאיש קוח קקוחל ינולאו ןהכ לש םתעצה ןוגכ ,החותפ תלדל תוצרפתהכ 

םשאוהו ןידל דמעוה דסח־תתמה עציבש אפורש לארשיב םידקת ןיא ירה - דסח 
יכו ,גישמו עבות "רוביצה"ש ,םידבוע תסנכה־ירבחש אוה רצונה םשורה 50.הגירהב 

,תיקוויש הטיש ,השדח תיטילופ הטיש הפ הרצונ השעמל לבא ;תורתפנ ויתויעב 

51.הקיטילופה תטרפה ןיעמ ,תיגמדירפ־ןוטלימ ,תינמכייר 

תוברהל תותומעה לש ןתייטנ אוה הקיטילופה תטרפהל םרותש ףסונ יזכרמ םרוג 

.תניינעמ תוינש תמייקתמ הז ןיינעב םג .תיצראה תוליעפה ןובשח־לע תילקול תוליעפב 

םיבושחל םיילקול םיניינע ללכב ובשחנ אל יטסיביטקלוק סותא תלעב ,רתיהש הרבחב 

"הטמ לש הקיטילופ" לארשיב תחתפתמ ,םיעשתה תונש תישארב ,הנהו .םייזכרמלו 
םיעגפמ דגנ תונוש םירעבו םינוש םירוזיאב םיבשות לש תויונגראתה .םייתביבס םיאשונב 

לש תירבוע העפות הזב תוארל ןתינ היה .רבד־משל וכפהנ םהייח־תוכיא ןעמלו םינוש 

ןוטלשה תכרעמב ןומאה ןדבוא לע ודיעה תוימוקמה תויונגראתהה ירהש ,תיחרזא הרבח 

ררחתשהל הליכשמ הניא תותומעה לש הקיטילופהש אלא ,תיתגלפמהו תיזכרמה 

.תוילקולה תודסומהמ 

ןייפמק" :םינושה תסנכ,ךיירבח לא ,18.3.96 ,ןויצלךושאר תייריע שאר תכשלמ בתכמ ,לשמל ,ואר 49 

'תונורחא תועידי'ב הנורחאל ומסרופש תועדומה .הובג ךוליהל סנכנ 'םירייארפ אל םינושיר'ה 

םירש ינגס ,םירש 66 .תיצרא המרב תירוביצ תונעיהלו הדוהתל וכז [םיכמותה תומש םע] 'ץראה'בו 

דוע ךתמכסה תא ריבעת םא ךל הדונ ...קדוצה ונקבאמב םתכימת תא ועיבהו ומתח רבכ םיכ''חו 

"בורקה עובשב ...ומסרפתיש תועדומל ךמש תא ףיסוהל קיפסהל לכונש תנמ לע תאזו ...םויה 

.<ןויצל־ןושאר תייריע יקית ,"םירייארפ אל םה םינושיר") 

עגרל דע באכמ ררחושמ הלוחה רשאכ ,דבוכמו יקנ תוומל עיגהל םויכ ןתינ יכ ןעוט ישי םר ר"ד 50 

.(31.12.91 ןכו 25.11.87 ,ץראה) טקשב תועצבתמש דסח־תותמהל רשכה םייק יכה־ואלב יכו ,ותומ 

סותאה דוע אל" :(11 ,1997) ךירטסיוו הנחוא לש "תוילארשיה תטרפה" ןושל לע 51 

ףתושמ גשומ דוע אל :םילועה יפלא תואמל ךותיהה רוכ דוע אל ;ץוביקה לש יטסילאיצוס־יצולחה 

תא רידגמ דחא לכ :האושה לש דיחא חקל דוע אל :םיברעה ונינכש םע םולשה תועמשמ לש 

".םיסותימ לש ברעו יתש ,תונורכז לש רגאמ ,םייוואמ לש ספיספ ...ולש ויגשומב ותוילארשי 
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87 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

,תכמות ,המצוע־ברו דסוממ ןוגרא איהש ,עבטה תנגהל הרבחה ,ןיינעמ חרואב 

ןויאיר ,הז תא תרשאמ הרבחה תרבודו) תילקולה המגמה תא תרצוי ףא םיתיעלו תדדועמ 

תנגהל הרבחה תרזעב ,תולודגה םירעה תשולשב ומקוה ךכ .(9.10.99 ,ובנ תירוא םע 

תוררועתה לש בוליש ןיעמ והז ."קוריה םורופה" םשב תותומע לש "תויצילאוק" ,עבטה 

"יטילופ"ה לש תשדוחמ הרדגהו םיפתושמ תונוצר לש שגפמ ,הלעמלמ הכימתו הטמלמ 

רוקמ הנשמשת הלא תויונגראתהש םוקמב ךא .ינוריעבו ילקולב שגד תמיש תועצמאב 

תומרות ןה ,תויצילאוק לש היצילאוק ןיעמ ,תיביטקפא תיצרא־ללכ תונגראתהל סיסבו 

םירצוי םמצע ןהירבחו ,ימואלה וא יצראה ןיבל ילקולה ןיב הדרפהה לש הנוניכל אקווד 

םיבושחל ימואלה וא יצראה תא םיבישחמו תומרה יתש ןיב תובישח לש היכרריה םעפ אל 

םיאשונה לש רטוזהו ילושה םדמעמ תא ,השעמל ,עבקמש ןפואב רתוי םייזכרמלו 
תנגהל הרבחה החלשש בתכמב ,לשמל ,הרורב הרוצב תשחמומ וז העפות .םייתביבסה 

,בר םולש דבכנ דמעומ" :1993 ילויב תויריעלו תוימוקמה תויושרל םידמעומה לא עבטה 

םיחטשה דיתע לע .הביבסה יאשונ םודיקל יתועמשמה םרוגה תא ךב םיאור ונא 
תנגהל הרבחה)".התא טילחת - בשותה לש וייח תוכיא לע .הלשממה טילחת - הלכלכהו 

םעטמ 1993 תוריחב תארקל תרבוח םג ואר .505 תוריכזמ ,11.7.93 ,בתכמ ,עבטה 

(.ימואלמ רתוי ימוקמ ןיינע איה הביבסה תוכיאש השיגדמש עבטה תנגהל הרבחה 

הרמוי תרדענ איהש ןוויכמ תיתייעב איה ימואלל ילקולה ןיב הדרפהה לש הקיטילופה 

ןתומדקתהל סחיב (1994)גוצרה לש היאצממל המוד רבדה .יונישו העפשה לש תינללוכ 

ימוקמה ןוטלשל הנושארבו שארב תמחותמ וז תומדקתה .תילארשיה הקיטילופב םישנ לש 

ימוקמה קיפאבש םג המ ,תימואלה הקיטילופל םישנה ןיב דירפמו רדממ קיפא ןיעמ שמשמה 

רשאמ רתוי הליהקו רוביצ לש תותרשמ ןיעמ םישנב תוארל הייטנה תחוור הזה 

."שממ לש" תויאקיטילופ 

המרב שממ לש םיגשיה םשו הפ הבינמ תותומעה לש הקיטילופה םא םג ,הז לכ חכונל 

התרדגה םצעמש הרבח - תיחרזא הרבח לש הנוניכב רבודמ ןיא ,הקיקחו תויוכז לש 
תובושחהו תויתועמשמה תולאשה תא ריבעהל התוסנב ירוביצה םוחתה תא הביחרמ 

םג .רוביצה לש ותעפשהו ותוברועמ תלדגה ךות תיתנידמ תוחפו תירוביצ רתוי הערכהל 

וא תיתוברת־בר הרבחל לארשי לש התכיפה לע דיעמ וניא ומצעלשכ תותומעה יוביר 

הלועפ־תופתשמ ןניא תותומעה ירהש ,תילארשיה היטרקומדה סיסב תבחרה לע וליפא 

וליפא ,ףתושמה "בוטה" לש הסיפת וזיא ןהל ןיא ,תואיצמה ינפ תא תונשל הרטמב 

.תיטסילרולפהו תירטנמגרפה ןתדמעב ןבורב תוראשנ ןהו ,םימייק םניא ךכ לע םיחוכיו 

הצובק לש התטילשל םזינכמ לקנב שמשל לוכי םזילרולפ יכ םיארמ םירקחמ 

הניאש הרבחב קר חתפתהל הלוכי תויתוברת־בר יכו ,טועימ תוצובק לע תיטננימוד 

תובייוא ןניה הלא הדימ־תומא .ירדגמ וא יתדע ,יתד ,ינתא ,ימואל דוביר לע תססובמ 

םילוציפו תוקולחמ לע רגית־תוארוק ןניא תותומעה בור ךא .תיחרזא הרבח לש תוקהבומ 

קר םייקוחו םייטפשמ םיווקב תויעב טוטרש וליאו .ללכ ןהל עגונ הז ןיא וליאכ ,הלא 

סחיב ןמציו אישנה לש וירבדב היעבה םולכ .תויעב רתופ וניאו תויפולח תורדגה קיתשמ 

טפשמה־תיב עישוה םולכ 52?הקיקח ידי־לע ןורתפל תנתינ תויבסלו םילאוסקסומוהל 

יגיצנ םע שגפנש רחאל .יטסילגילה ןוויכל "היעבה" תא ךילוהל ןמציו חילצה ןיינע לש ופוסב 52 

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

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



?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה רזעילא־ןב ירוא 

רוזעת המו 53?תויברקל תוילארשיה תולייחה תא ךפהו התומכשו רלימ םילא תא ןוילעה 

בכרומה ,ללוכ יביטמרונ ידסומ הנבמ םא םישנ דגנ תומילאל סחיב ,הפיכא וליפאו ,הקיקח 

ךכ לע םידיעמו .החפשמה "תשודק"ב וא רבגה תונוילעב ךמות ,םייתנידמ תודסוממ םג 

וניאר אל .ץראב תוכומ םישנ הברה שי .תואיצמה התיה וז" :טובחוב לש רוכבה הנב ירבד 

ךכש ונבשחו תיבב ונלביקש תואיצמה וז ,ןנולתהל המ היה אל .תאזה ךרדהמ אצומ םייקש 

<4.10.94 ,רבד ,"לק ןיד רזג" ,סייו ןועמש)".רחא והשמ ונל הארה אל שיא .גוהנל ךירצ 

םוכיס 

ביטומ ,תובר םינש ךשמב לארשי התיהש יפכ ,תיטסיביטקלוק הקיתא תולעב תורבחב 

תירוביצ העפשה חרכהב היהתש ילבמ ןחלופל ךפהנ ףאו חפוטמ תיטילופה תופתתשהה 

תופתתשה לש הבר הדימ תשרוד הניאש תילרבילה הנידמל דוגינב ,ןבומכ ,תאז .ודיצב 

תונש ףוסב לחה .ירוביצל יטרפה םוחתה ןיב דירפהל הליכשמו היחרזאמ תיטילופ 
איהו ,לארשיב םייתועמשמ םייטילופ םייוניש וללוחתה םיעשתה תונש תישארו םינומשה 

רתוי יזכרמ םוקמ םע ,רבעבמ רתוי תיטסילאודיווידניאו החותפ ,תילרביל הרבחל הכפהנ 

ךא .שדחה בצמה לע תועיבצמ תותומעה .תחופו ךלוה יתנידמ חוקיפ םעו קושה ינונגנמל 

ויתועורז לע ,יתנידמה דסממה םע ןהלש ןילמוגה־ירשקו תותומעה לש הקיטילופה 
.לארשיב ללוחתמש יונישה לש וביט לע והשמ ונתוא םידמלמ ,תונושה 

תושילפמ םייחרזא םייח ליצהל ןויסינכ ספתנ "תיחרזא הרבח" גשומה 
,תיטסילאיצוסה ןה תיטסילטיפקה ןה ,הנידמה לש תויביטלוגרו תויביטרטסינימדא 

דומלל ןתינ אל ,וז טבמ־תדוקנמ .הלועפו העדות לש שדח םוחת לש ונוניכ תועצמאב 

,הלא תותומע .לארשיב תיחרזא הרבח לש התורצוויה לע תותומעה לש ןתוליעפמו ןמויקמ 

לש ,"תיתנידמ תכרעמ" תמועל "יתרבח רדס" לש העדות ללכ תוחתפמ ןניא ,ןבורב 
,תיחרזא הרבחל אל תיטילופ הרבחמ תכפהנ לארשי ,השעמל ."ילגילה" תמועל "ילאירה" 

תונוילגמ דחאב עיפומש ,לשמהמ רתוי תאז שיחממ המו .םיחרזא לש הרבחל אלא 

חרוא־רבוע ;םימל הרזחב םי־יבכוכ ךילשמו םיה ףוח ךרואל ךלוהש שיא לע ,"סומינונא" 

הנשי השוע אוהש המש ןימאמ אוהש ןכתיי אלשו הלאכ םינוילימ םנשיש ךכ לע ול געול 

דחאל ...הנשמ הז" :רמוא ,םימל וקרוזו ףוחהמ ףסונ םי־בכוכ םירמ ודועב ,שיאהו ,והשמ 

(1996 סרמ ,5 'סמ ןויליג ,סומינונא)".הזה 

לארשיב ללוחתמש יתרבח יוניש לע עיבצהל תונורחאה םינשב םיטונ רפסמ םירקוח 

רבעמהמ עבונה ,"תונויצה רבשמ" וא היצמיטיגל לש רבשמ ,ויתובקעב אבש רבשמ לעו 

וזו אישנה תרהצה תא אישנה ל"כנמ םסרפ ,"םידמחנ םישנא" םהש חכונו ,תויבסלהו םיאומוהה 

םדאה דובכו ,יעבטה קדצה ללכב ,היטרקומדה תודוסיב העיגפ הלפמ הקיקחב האור אישנה" :הנושל 

,תד ,עזג לדבה אלל הנידמה יחרזא ןיב היילפאל האיבמה הקיקח דדועל ותעדב ןיא" :ןכו ".ותוריחו 

.<24.12.96 ,תונורחא תועידי ואר> "תינימ הייטנו ןימ 

Izraeli, 1997; :ואר ,ללכב "םישדחה םינמז"ב תילארשיה תלייחה לש הבצמ לעו רלימ תשרפ לע 53 

 2000 ,Robbins 8l Ben-Eliezer.
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89 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

רבשמ הז בצמב םיאורה שי .לוציפו קודיס לש בצמל הינומגה וא סוזנסנוק לש תואיצממ 

לארשיב וז דצל וז תויחש תונושה תוצובקה לש תדגונמה ןמלוע־תפקשהב עובטש ינורכ 

םייתרבח םיצחלל תונעיהל הנידמה לש היישקמ עבונ אוה יכ םינעוטה שי .(1998 ,הנוי) 

וללוחתהש םייונישה תא םישיגדמה שי .(294-288 ,1990 ,קסילו ץיבורוה) םינוש 

ילבמ ורקש - היילעה ילגל םירושקש םייפרגומדה םייונישה רתיה ןיב - לארשיב 

תוצובקה ןיב םייקש יתוברתה ינושל היצמיטיגל תקפסמה היגולואידיא םהילא התוולנש 

דובכ לש סחי לארשיב ןיאש ךכל "היעבה" תא םיסחיימה שי .(1998 ,גנילרמיק) תונושה 

הייארב ,םירחא .(79 ,1998 ,םירחאו רנטואמ) ומיע שממ לש חיש־וד אל םגו רחאל 

,תורתוס תומגמ יתש ןיב היובש לארשיש םינעוט ,רתוי תיטסילאירו תוחפ תימיספ 

ינויצ־טסופ :םיירשפא םיטירסת ינש ובוחב ןמוט דיתעה יכו ,הזמ תילקולו הזמ תילבולג 

Peled 8l תמגוד ,תימיטפוא הייאר ילעב םג םנשיו .(1997 ,םר) הזמ ינויצ־ואינו הזמ 

 1996) Shafir), לש בצמבו תוימינפ תוריתסב היובש לארשיש הנעטה תא לבקל םיברסמה

איהש םינעוטו (םולש ימכסה ןנוכל ,םתנעטל ,הנממ ענומ היה םייק היה םאש)"רתי־סמוע" 

,תיחרזא הרבחל הרדה ינונגנמ תלעב רפס־תרבחמ יתועמשמ יוניש השעמל תרבוע 

.הללכה ינונגנמ תלעב ,תילרביל־ואינ 

תוהתל םוקמ שי (םויסה תקספב טעמל ,ללכ ותוא התשע אל וז הדובעש) ללוכ ןובשחב 

הב יזכרמ הכ היהש יטסיביטקלוקה ןגראמה ןורקיעהמ לארשי ללכב הררחתשה המכ דע 

םייתוהמ הכ םניא הב םיללוחתמש םייונישהו םירבשמה אמשו :תובר םינש ךשמב 

הראותש יפכ ,תותומעה לש הקיטילופה ,םינפ לכ לע .בושחל ןתינש יפכ םייתועמשמו 

תולבגמ לע םג תחא הנועבו תעב ךא לארשיב ללוחתמש יוניש לע םנמוא העיבצמ ,ןאכ 

:תושדח תותומע לש תילרבילה הסיפתב יוטיב ידיל אב יונישה .וינפל םימשומש םינוסירו 

הרבח ןנוכל וללה תותומעה לש ןתלוכי רסוח יחנומב הדובעב וראות םינוסירהו תולבגמה 
.לארשיב תיחרזא 

רקבמ יכ ,םייפלא תנש ראוני ףוסב ,ונרשבתה סופדה־תיבב היה הז רמאמש תעב 

,"תחא לארשי" לש ןייפמקה יכ ,ולש יתנשה ח"ודב תאז בתכ ףאו ,רובס הנידמה 

אל להונ ,הלשממה תושארל ותריחבל רבד לש ופוסב איבהשו קרב דוהא היה ול יארחאהש 

תכרעמ יכרוצל תומורת יפסכמ םילקש ינוילימ ףאו יפלא תואמ תמרזהב רבודמ .קוחכ 

שרפ ץעויה .תוגלפמה ןומימ קוח לע הריבע ךות תונוש תותומע תועצמאב תוריחבה 

,ץראה) םיפסכ בותינ ךרוצל תותומע לש גראמב שומישו תותומע תמקה לש השק הנומת 

רחאל דיימ ןתוליעפ תא וקיספה ןכאש) תויביטקיפ תותומעב השעמל רבודמ .(28.1.2000 

רבעמ .הז רמאמ לש וטבמ־תדוקנמ םג הבושחו תניינעמ העפותה תאז־לכב ךא (תוריחבה 

וליפא ,ןוה־ילעב םתסש וא ,לארשיב םייח םניא םקלחבש ,םייטנסרטניא םימרוגש ששחל 

רזעש ימל "בייח" היהי הלשממה שארשו ,ןוטלשה תוכרעמל ביתנ ואצמי ,ילילפ רבע ילעב 

ןתרטמש - ןה ."בודה קוביח"ל תפסונ החכוה תווהמ תויביטקיפה תותומעה ,ותריחבב 

וליפאו ךוניחלו החוורל ,תושלח תויסולכואל םורתל ,םיקקזנל עייסל התיה תרהצומה 

,תוסכ ושמיש - רצ יטילופ אלו וב םילגוד םהש יתרבח ךויער"ב רבודמ וליאכ ,םולשל 

הרטמ שממל הנווכ לכ אלל הליחתכלמ םקוה וליפא ןקלח .רכה ילבל וסרוסו ולצונ 

הרבח לש התחגהב םימייקה םיישקל תפסונ החכוה ןכ םא הווהמ ןמויק .יהשלכ תיתרבח 

הפופכ הניאש ,הלשמ תיטילופ תויקוחו תיאמצע תיתרבח תויח תלעב ,לארשיב תיחרזא 

.הזמ הררשו ןוטלש יבאתו םייעוצקמ םיאקיטילופלו הזמ ןוה־ילעבל 
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הרבחה לע דומלל ןתינש המכ דע ,וז הדובע הקסע ןהבש תותומעל רוזחנ םא ךא 

,ללוכ יתרבח יונישב אל רבודמש המוד ,וז הדובעמ תילארשיה הקיטילופה לעו תילארשיה 

הקיטילופה תא גופסל קר אל ליכשמה ינומגה יתנידמ הנבמב אלא ,"הנידמה רבשמ"ב אל 

תודעוצ תותומעה ,דיב די ,ךכ .הילא ומצע םיאתהלו ומצע שימגהל םג אלא ,תותומעה לש 

חרכהב אל ךא רתוי תילרביל איהש לארשי רבעל קושה תוחוכ םעו הנידמה ינונגנמ םע 

רצה ןמלועב תויובש .הבזכנש החטבה תולמסמ תותומעהש ןכתיי ,הז ןבומב .רתוי תישפוח 

תויפוטואב תוזחוא ,יטנסרטניאה וא יטסילגילה ,יטילופ־אה ,ילקולה ,םצמוצמהו 

ןה יכ המוד ,הזמ הרורב םלוע־תפקשה רדענ םזילטנמורטסגיאב וא הזמ תויטסילאיר־יתלב 

,תויתרבחה תועונתה תא ןכסמ וניא לודגה חאה" :ןיירוט ןלא לש ותרימא תא תומייקמ 

".ןכ השוע תויכונאה לבא 

תורוקמ 

.ריבד :ביבא־לת .םזילרביל לעו המלענש הגלפמ לע .(1995)'ש 'ז ,בומרבא 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשי לש תיטילופה הלכלכה .(1991)'י ,ינרהא 

תונויצב ,תודהיב םיסותימה תוחכונ :אובמ" .(1997) 'ר ,ךירטסיוו 'ד ,הנחוא 

.(40-11 'ע> ןורכיזו סותימ ,(םיכרוע) ךירטסיו 'רו הנחוא 'ד :ךותב ."תוילארשיבו 

.ריל ןו :םילשורי 

."לארשי תנידמב םיברעל םידוהי ןיב ןילמוגה יסחי תושבגתה" .(1996)'ש ,רזל־יקצסוא 

.הפיח תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח 

קסיל 'מ :ךותב ."'תינרדומ־טסופה הרבחה'ה לע תורעה" .(1996) 'נ 'ש ,טדטשנזייא 

.סנגאמ :םילשורי .םייפלאה תונש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו 

.בירעמ :ביבא־לת .קבאמ לש ורופיס ,לארשיל הקוח .(1996)'ג ,רוכב 

,44 ,הקיטילופ ."לארשיב םייניערג םירוכ ,ימצעה לוגה תנכס" .(1992)'א ,רזעילא־ןב 
 27-24.

זכרמה ,ןויד־תוריינ תרדס ."ימואלה קשמהו ןוחטבה תואצוה" .(1993) 'ש ,יבצ־ןב 
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ריפס סחנפ םש־לע חותיפל 

תויתוברת־ברה תרוקיב :היטרקומדו תלוכי ,הימונוטוא לע" .(1998)'י ,דלפו 'ז ,רנורב 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר ,(םיכרוע) םירחאו רנטואמ 'מ :ךותב ."תילרבילה 

.תומר :ביבא־לת .<131-107 'ע) תידוהיו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .1930-1919 ,הדובעה תודחא .(1973)'י ,ינרוג 

.תילארשיה הרבחה לע הדאפיתניאה תעפשה ,תיעיבשה המחלמה .(1990)'ר ,לג 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

.רתי־סמועב הרבח - לארשי ,היפוטואב תוקוצמ .(1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

.1953-1948 לארשיב התטילקו הלודגה הילעה ,הרעסב םילוע .(1994) 'ד ,ןהכה 
.יבצ־ןב די :םילשורי 

רוביח ."תוחרזא לש תשדוחמ הרדגהל ןויסנכ אבצב תרשל בורסה" .(1994) 'ש ,ןמלה 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד ראות תלבק םשל 
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ןוכמ :םילשורי .לארשיב תימוקמה הקיטילופב םישנ ,תוילאיר םישנ .(1994)'ח ,גוצרה 

.לארשי רקחל םילשורי 

.ונונאו יכדרמ ןעמל ילארשיה דעווה תאצוה :םילשורי .<1998> הצצפהו ונונאו 

לש לאיצנטופהו תולבגמה :גלופ לחנב םיכפש רוהיטל תויחרזא תועיבת" .(1995)'א ,לט 

.157-151 ,(3)2 ,הביבסו היגולוקא ."תמהזמ היריע דגנ יטפשמ קבאמ 

"?תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל־תנידמ ,היחרזא לכ תנידמ" .(1998) 'י ,הנוי 
.263-238 ,16 ,םייפלא 

.שרפמ :הפיח .תידוהי הנידמב םיברע .(1980)'א ,קיטסול 

תטיסרבינוא :ןג־תמר .1992-1949 לארשיב תירוביצ האחמ .<1992> 'ש ,גיצליוו־ןמייל 

.ןליא־רב 

תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר .*1998)(םיכרוע)'ר ,רימשו 'א ,איגש ,'מ ,רנטואמ 
.תומר :ביבא־לת .תידוהיו 

הקלחמב יטיופרת־יביסקלפרה חישה :היפרתל הקיטילופמ" .(1999) 'ש ,ץיבוריאמ 

גוחה ,.א.מ ראות תלבק םשל רוביח ."לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאב תיכונחה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל 

.לובג שי :ביבא־לת .תויצה לובג .(1985)'י ,ןיחונמ 

."'96 והינתנ לש יאקירמא םורדה לדומה ,לארשיב םזילופופ טסופ" .(1996) 'ד ,קליפ 

.232-217 ,9 ,תרוקיבו הירואית 

הרומז :ביבא־לת .1990-1984 ,תימואלה תודחאה תולשממ ,רופאב ןמז .(1994)'ד ,ןרוק 

.ןתיב 

.ןתיב הרומז :ביבא־לת .תויצילאוק .(1997)'ב ,אריפשו 'ד ,ןרוק 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר ,םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

.תומר :ביבא־לת .ברחהו טעה .(1990)'מ ,ןרק 

.תונורחא תועידי :ביבא־לת .םייוסמ יטילופ ןויסנ .(1982)'א ,ןייטשניבור 

:ךותב ."הלודגה הילעה תטילקל תורחה תעונת סחיב תורומת" .(1996) 'ש ,קינזר 

די :םילשורי .(141-117 'ע> 1953-1948 ,םיקיתול םילוע ןיב ,(תכרוע) רפוע 'ד 

.יבצ־ןב 

."תוימוקמלועה ןדיעב תילרבילה תונויצ־טסופה :קשמהו קשנה ןיב" .(1997) 'א ,םר 

בחרמהו הרבחה רקחל תושדח תושיג - "תוימוקמלע"ו היטרקונתא :ךותב 
,ירוזיא חותיפל בגנה זכרמ ,12 'םמ הדובע־ריינ .(100-39 'ע) לארשיב 

.ןוירוגךב תטיסרבינוא 

.רתכ :םילשורי .וישכע םולש דעו םיניצקה בתכממ ,וישכע םולש .(1996)'צ ,ףשר 

.דבוע םע :ביבא־לת .הרבח ןוקית וא המוא ןינב .(1996)'ז ,להנרטש 

.ןקוש :ביבא־לת .הדאפיתניא .(1990)'א ,ירעיו 'ז ,ףיש 

:םילשורי .לוהינה תרות תודוסיב תיתרוקיב הריקח :ןוגראה תנוכמ .(1995)'י ,בהנש 

.ןקוש 

."הקוצמב םידליל ירוביצה סחיה :הלמח לש םיספט" .(1996) 'א ,דומלתו 'נ ,רדיינש 

.119-105,9 ,תרוקיבו הירואית 
:ביבא־לת .תילארשיה הרבחב םיגיהנמ תורוד ,םיכישממ אלל תילע .(1984)'י ,אריפש 
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.םילעופ תירפס 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיאקיטילופה יבשב הרבח .<א1996)'י ,אריפש 

."לארשיב ילרבילה ןויערהו תוילרבילה תוגלפמה ומלענ ןאל" .<ב1996) 'י ,אריפש 
.102-92 ,55 ,םינמז 

.דבוע םע :ביבא־לת ?ילארשיה טנדוטסה התא ימ .(1973)'ר ,אריפש 

.לארשיב תיטילופ תומילא :רורטל תירטנמלרפ־ץ־וח האחמ ןיב .(1995)'א ,קצנירפש 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

האחמה תעונת :םימרופנוק לש תוהז - םינכפהמ לש תועדומ .(1995)'א ,יול־ןושש 

,הרבחה יעדמב םירקחמל ןייש םש־לע זכרמה :םילשורי ."21־ה הנשה" 
.תירבעה הטיסרבינואה 

 Alexander, J.C. (1996). "Collective Action, Cultural and Civil Society:

 Secularizing, Updating, Inverting, Revising and Displacing the Classical
 Model of Social Movements". In J. Clark and M. Diani (eds.), Alain

 Touraine (pp. 205-234). London: Falmer Press.

 Alexander, J.C. (ed.) (1998). Real Civil Societies, Dilemmas of

 Institutionalization. London: Sage.

 Bauer, M. (1994). "Resistance to New Technology and Its Effects on Nuclear

 Power, Information Technology and Biotechnology". In his Resistance to

 New Technology (pp. 1-41). Cambridge: Cambridge University Press.

 Beck, U. (1992). "From Industrial Society to Risk Society: Questions of
 Survival, Social Structure and Ecological Enlightenment". Theory,
 Culture (£ Society, 9, 97-123.

 Ben-Eliezer, U. (1993). "The Meaning of Political Participation in a Nonliberal

 Democracy, The Israeli Experience". Comparative Politics, 25(4), 397
 412.

 Ben-Eliezer, U. (1998a). The Making of Israeli Militarism. Bloomington and
 Indianapolis: Indiana University Press.

 Ben-Eliezer, U. (1998b). "State versus Civil Society: A Non-Binary Model of

 Domination Through the Example of Israel". Journal of Historical
 Sociology, 77(3), 370-396.

 Berlin, I. (1969). "Two Concepts of Liberty". Four Essays on Liberty. Oxford:

 Oxford University Press.

 Bobbio, N. (1988). "Gramsci and the Concept of Civil Society". In J. Keane
 (ed.), Civil Society and the State (pp. 73-99). London: Verso.

 Buechler, S.M. (1993). "Beyond Resource Mobilization? Emerging Trends in

 Social Movement Theory". Sociological Quarterly, 34(2), 217-235.

 Calhoun, G. (1993a). "Civil Society and the Public Sphere". Public Culture, 5,
 267-280.

 Calhoun, G. (1993b). "Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity and

 Self-Determination". International Sociology, 5(4), 387-^111.
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 Christman, J. (1991). "Liberalism and Individual Positive Freedom". Ethics,
 101, 343-359.

 Cohen, J.A. and Arato, A. (1995). Civil Society and Political Theory.
 Cambridge, Mass.: MIT Press.

 Conca, K. and Dabelko, G. (1998). Green Planet Blues, Environmental Politics

 from Stockholm to Kyoto. Boulder, Colorado: Westview Press.

 Craig, J.J. and Wallace, M. (1995). "The New Class and the Structure of

 Contemporary Political Dissidence". Research in Social Movements,
 Conflict and Change, 18, 221-253.

 Dalton, R.J. (1994). The Green Rainbow, Environmental Groups in Western

 Europe. New Haven: Yale University Press.

 Dalton, R.J. and Kuechler, M. (eds.) (1990). Challenging the Political Order:
 New Social and Political Movements in Western Democracies.

 Cambridge: Polity Press.

 Dandeker, C. (1990). Surveillance, Power, and Modernity. Cambridge: Polity
 Press.

 De Graff, N.D. and Evans, G. (1996). "Why are the Young More
 Postmaterialist?" Comparative Political Studies, 28(4), 608-635.

 Delia Porta, D. and Diani, M. (1999). Social Movements, An Introduction.
 Oxford: Blackwell.

 Dobson, A. (1995). Green Political Thought. London: Routledge.

 Doherty, B. and De Geus, M. (1996). Democracy and Green Political Thought.

 London: Routledge.

 Dryzek, J.S. (1996). "Political Inclusion and the Dynamics of Democratization".
 American Political Science Review, 90, 475-487.

 Duncan, G. (1983). Democratic Theory and Practice. Cambridge: Cambridge
 University Press.

 Ebeling, R. (1993). "Liberalism and Collectivism in the 20th Century".
 Political Studies, 31, 66-99.

 Eckersley, B. (1989). "Green Politics and the New Class". Political Studies, 37,
 205-223.

 Elder, K. (1990). "The Rise of Counter-Culture Movements Against Modernity:

 Nature as Field of Class Struggle". Theory, Culture <£ Society, 7, 159
 173.

 Eyerman, R. and Jamison, A. (1991). Social Movements, A Cognitive

 Approach. Cambridge: Polity Press.

 Ezrahi, Y. (1997). Rubber Bullets, Power and Conscience in Modern Israel.
 New York: Farrar, Straus and Giroux.

 Flacks, R. (1994). "The Party's Over - So What is to be Done?" In E. Larana et

 al. (eds.), New Social Movements, From Ideology to Identity (pp. 330
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 351). Philadelphia: Temple University Press.

 Flam, H. (ed.) (1994). States and Anti-Nuclear Movements. Edinburgh:

 Edinburgh University Press.

 Frankel, J. (1981). Prophecy and Politics, Socialism, Nationalism and the

 Russian Jews 1862-1917. Cambridge: Cambridge University Press.

 Frentzel-Zagorska, J. (1990). "Civil Society in Poland and Hungary". Soviet
 Studies, 42(4), 759-777.

 Giddens, A. (1987). The Nation-State and Violence. Berkeley: University of
 California Press.

 Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.

 Gould, C. (1988). Rethinking Democracy, Freedom and Social Cooperation in

 Politics, Economy, and Society. Cambridge: Cambridge University Press.

 Groves, J.M. (1992). Animal Rights and Animal Research. Michigan: UMI.

 Hermann, T. (1996). "Do They Have a Chance? Protest and Political Structure

 Opportunities in Israel". Israel Studies, 7(1).

 Honneth, A. (1993). "Conceptions of Civil Society". Radical Philosophy, 64,
 19-22.

 Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political

 Styles Among Western Publics. Princeton: Princeton University Press.

 Izraeli, D. (1997). "Gendering Military Service in the Israel Defense Forces".
 Israel Social Science Research, 72(1), 129-166.

 Jenkins, J.C. and Wallace, M. (1995). "The New Class and the Structure of

 Contemporary Political Dissidence". Research in Social Movements,
 Conflict and Change, 18, 221-253.

 Johnston, H. and Klandermans, B. (1995). Social Movements and Culture.

 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Keane, J. (1988). "Despotism and Democracy". In his Civil Society and the

 State (pp. 33-72). London: Verso.

 Kimmerling, B. (1983). Zionism and Territory, The Socio-Territorial

 Dimensions of Zionist Politics. Berkeley: Institute for International
 Studies.

 Klandermans, B. (1991). "New Social Movements and Resource Mobilization:

 The European and American Approach Revisited". In D. Rucht (ed.),

 Research on Social Movements (pp. 17^4-6). Boulder: Westview Press.

 Kriesi, H. et al. (1995). New Social Movements in Western Europe.
 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Kumar, K. (1993). "Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of an
 Historical Term". British Journal of Sociology, 44(3), 375^101.

 Kumar, K. (1995). From Post-Industrial to Post-Modern Society. Oxford:
 Blackwell.
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 Larana, E. et al. (eds.) (1994). New Social Movements, From Ideology to

 Identity. Philadelphia: Temple University Press.

 Levi, Y. (1998). Trial and Error, Israel's Route from War to De-Escalation.
 New York: SUNY Press.

 Lukes, S. (1991). "Equality and Liberty: Must They Conflict?" In D. Held (ed.),

 Political Theory Today (pp. 48-66). Cambridge: Polity Press.

 Lustick, I. (1988). For the Land and the Lord. New York: Council for Foreign
 Relations.

 Melucci, A. (1985). "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements".
 Social Research, 52, 789-816.

 Melucci, A. (1988). "Getting Involved: Identity and Mobilization in Social
 Movements". International Social Movement Research, 1, 329-348.

 Melucci, A. (1989). Nomads of the Present: Social Movements and Individual

 Needs in Contemporary Society. Philadelphia: Temple University Press.

 Melucci, A. (1996). Challenging Codes. Cambridge: Cambridge University
 Press.

 Norton, A.R. (ed.) (1995). Civil Society in the Middle East. New York:
 E.L. Brill.

 Offe, C. (1985). "New Social Movements: Changing Boundaries of the
 Political". Social Research, 52, 817-868.

 Osaghae, E. (1994). Between State and Civil Society in Africa. Codesria:
 Codesria Book Series Press.

 Peled, Y. and Shafir, G. (1996). "The Roots of Peace Making: The Dynamics of

 Citizenship in Israel, 1948-1993". Journal of Middle East Studies, 28,
 391-413.

 Perez-Diaz, V. (1998). "The Public Sphere and a European Civil Society". In
 J.C. Alexander (ed.), Real Civil Societies, Dilemmas of Institutionalization

 (pp. 211-238). London: Sage.
 Piccolomini, M. (1996). "Sustainable Development, Collective Action, and New

 Social Movements". Research in Social Movements, Conflict and

 Change, 19, 183-208.

 Poguntke, T. (1993). Alternative Politics, The German Green Party.
 Edinburgh: Edinburgh University Press.

 Porter, B. (1994). War and the Rise of the State. New York: Free Press.

 Princen, T. and Finger, M. (eds.) (1994). Environmental NGOs in World
 Politics. London: Routledge.

 Robbins, J.T. and Ben-Eliezer, U. (forthcoming). "New Roles or 'New Times'?

 Gender Inequality and Militarism in Israel's Nation-in-Arms". Social
 Politics.

 Rohrschneider, R. (1993). "Impact of Social Movements on European Party
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 System". Annals, AAPSS, 528, 157-170.
 Rucht, D. (ed.) (1991). Research on Social Movements. Boulder, Colorado:

 Westview Press.

 Ryder, R.D. (1996). "Putting Animals into Politics". In R. Ganer (ed.), Animal

 Rights, The Changing Debate. London: Macmillan.

 Sabine, G.H. (1952). "The Two Democratic Traditions". Philosophical Review,
 31.

 Schmitt, R. (1989). "Organizational Interlocks Between New Social Movements
 and Traditional Elites: The Case of the West German Peace Movement".

 European Journal of Political Research, 17, 583-598.

 Scott, A. (1990). Ideology and the New Social Movements. London: Unwin.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian

 Conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.

 Shalev, M. (1992). Labor and Political Economy in Israel. Oxford: Oxford

 University Press.

 Shalev, M. (forthcoming). "Have Globalization and Liberalization 'Normalized'

 Israel's Political Economy?" Israel Affairs.

 Smith, A. (1986). "State-Making and Nation-Building". In J. Hall (ed.), States

 in History (pp. 228-263). New York: Basil Blackwell.

 Smooha, S. (1997). "Ethnic Democracy: Israel as an Archetype". Israel Studies,
 2(2), 198-241.

 Snow, D. and Benford, R.D. (1988). "Ideology, Frame Resonance, and
 Participation Mobilization". International Social Movement Research, 1,
 197-217.

 Snow, D. and Benford, R.D. (1992). "Master Frames and Cycles of Protest". In

 A. Morris and C.M. Mueller (eds.), Frontiers in Social Movement Theory

 (pp. 133-155). New Haven: Yale University Press.

 Tarrow, S. (1989). Struggle, Politics, and Reform: Collective Action, Social

 Movements, and Cycles of Protests. Cornell: Cornell University Press.

 Tarrow, S. (1994). Power in Movement: Social Movements, Collective

 Action, and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

 Thompson, K. (1995) "Social Pluralism and Post-Modernity". In S. Hall et al.

 (eds.), Modernity, An Introduction to Modern Societies (pp. 565-594).
 Oxdord: Blackwell.

 Tilly, C. (1990). Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990.
 Cambridge Mass.: Basil Blackwell.

 Touraine, A. (1985). "An Introduction to the Study of Social Movements".
 Social Research, 52, 749-788.

 Tucker, K.H. (1991). "How New are the New Social Movements?" Theory,
 Culture <£ Society, 8, 75-98.

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

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



97 (ו )ב תילארשי היגולויצוס 1999 - ס''שת 

 Useem, B. and Zald, M. (1987). "From Pressure Group to Social Movement:
 Efforts to Promote Use of Nuclear Power". In M. Zald and J. McCarthy

 (eds.), Social Movements in an Organizational Society (pp. 273-288).
 New Brunswick, NJ: Transaction.

 Ventury, F. (1966). Roots of Revolution, A History of the Populist and Socialist

 Movements in 19th Century Russia. New York: Universal Library Edition.

 Wapner, P. (1995). "In Defense of Banner Hangers: The Dark Green Politics of

 Greenpeace". In B.R. Taylor (ed.), Ecological Resistance Movements (pp.

 300-314). New York: SUNY Press.

 Yearley, S. (1991). The Green Case, A Sociology of Environmental Issues,
 Arguments and Politics. London: Routledge.

 Yishai, Y. (1998). "Civil Society in Transition: Interest Politics in Israel".
 Annals, AAPSS, 555, 147-162.

 Young, I. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton

 University Press.

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

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



99 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו 999 - ס"שת 

ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב 

** *םר ירוא 

אובמ 

איה .ינכפהמ יוניש תרבועו קומע רבשמב היוצמ םיעשתה תונשב תילארשיה הרבחה 

תא תומדל ןתינ .םידגונמ תווצק ןיב תלטלטימו תוליהק לש רובצמל תחא הרבחמ תכפהנ 

םיצצ תיווז ןרקו הניפ לכמ רשאכ םידש־תבכר לש לולסמל תאזה תעב הב םייחה ךלהמ 

םיליהבמש םירוציה תא עסונ לכ אנ ןיימדי) םיעסונה לע םימייאמש םיליהבמ םירוצי עתפל 

תויטילופ תוקולחמ לש םיחנומב יחכונה ילארשיה בצמה תא דוע ןיבהל רשפא־יא .(ותוא 

ידוסי רבשמ לש תנומסת איה םידשה־תבכר תשוחת .הרגשבש םייתרבח םיכוסכס וא 

.תוגילפמ ויתוכלשהו תוקומע ויתוביסש תילארשיה תוהזבו לארשי לש יתרבחה הנבמב 

חותינל תללוכ תינשרפ תרגסמ הוותמו הז רבשמ לש םימיוסמ םיטביהב קסוע הז רמאמ 

םיכילהתל ןה המינפ תילארשיה הרבחב תוינבמ תויוחתפתהל ןה וסוחיי ךות רבשמה 

.ונתפוקתב םישחרתמש םיימלוע 

םימרזה ןיבל תוימינפה תולוברעמה ןיב שגפמב תרצונה ,הרעסה ןיעב יכ ןעטנ 

תללוחתמו תילארשיה הרבחה לש ,הנשיה ,תמייקה תינבתה תרכתשמ ,םיינוציחה 

ברקב .השדח תינבת בוציע לע ,םיחרזא־תמחלמ ידכל שולגל הטונה ,תוברת־תמחלמ 

הכרעמה - דבלב הב קסוע הז רמאמו - תידוהיכ ההדזמה לארשיב טילשה בורה תצובק 

תוירקיעה תומגמה .תונוש הנשמ־תומגמ ןהמ תחא לכבש תוירקיע תומגמ יתש ןיב השוטנ 

תייוותה רחאל .תינויצ־טסופ תיטסילבולג המגמו תינויצ־ואינ תיטסילקול המגמ :ןה 

־תומגממ תחאב יחכונה רמאמה דקמתי תוירקיעה תומגמה יוהיזו תינשרפה תרגסמה 
1.תילרבילה תינויצ־טסופה המגמה ,הנשמה 

יטקלאידה בוטיקה לע עיבצמ ,תללוכה תינשרפה תרגסמה תא גיצמ ןושארה קרפה 

םייתרבח םיטביה לע הזה בוטיקה תוכלשה תא רקוסו ,ילקולהו ילבולגה ןיבש ,ילקולגה 

גיצמ ינשה קרפה .היטרקומדהו החוורה ,תוימואלה ימוחתב רקיעב ,ונתפוקתב םינוש 

תואיצמל הנודינה תיגשומה תרגסמה תא םשייל ןתינ ובש ןפואה תא םייללכ םיווקב 

יתיישעת־טסופה ילכלכה הנבמב םיקסוע םהירחאש םיקרפה תשולש .תיחכונה תילארשיה 

־תילכלכה תוינידמבו תילבולגה תשרב לארשי לש התובלתשהב ,לארשיב הווהתמה 

רקיעב ,הלא לכ לש תויתוברתה תודלותבו ךכמ תרזגנה תילרביל־ואינה תיתרבחה 

.עבש־ראב ,ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה * 

,קליפ ינד ,יול הרדנא ,לאחתפי ןרוא ,ןמלה תירש ,גרבנירג בל ,ץיבוקרב הצינל הנותנ יתדות ** 

עימטהל יתלוכי ןקלח תא קרש ,וז הדובע לש םימדוק םיחסונל תורעה לע קהנזור באזו רביירש הואנ 

הטלוקפבו תוגהנתהה יעדמל הקלחמב יתימעל םג הנותנ יתדות .רמגומה רצומה תא ורפיש רשאו 

.תיתריצי הדובע םידדועמה הריוואה לעו תרגסמה לע ןוירוגךב תטיסרבינואב הרבחהו חורה יעדמל 

.Pappe, 1995; Ram, 1998b :ואר ,תילקידרה תינויצ־טסופה המגמה לע 1 
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ןיבש תוקיזב םיקסוע םהירחאש םיקרפה תשולש .תינכרצ־תיאדיחי תוברת תווהתה 

םיכילהתה תכלשה תא ןחבנ .לארשיב ידמעמה הנבמהו םולשה ךילהת ,היצזילבולגה 

תורזגנה לע עיבצמ רמאמה .הדובעה לעו ןוהה לע ,ינוניבה דמעמה לע םינודינה 

־תנידמ המיעו תיתכלממה תוימואלה תעיקש :היצזילקולגה לש תויזכרמה תויטילופה 

תמועלו ,תילרביל תוגויצ־טסופ תארקל הליבומה ןוהה לש תיטסילבולגה הייטנה ,החוורה 

.תינמואלה תונויצ־ ואינה תא תקשחמה הדובעה לש תיטסילקולה הבוגתה הז 

תוימוקמלוע :םואלה־תנידמו היצזילבולג 

הז גשומ םיעיצמ ונא .תוימוקמלוע גשומה לש רשקהב לארשיב רבשמה לע בושחל שי 

ימלוע תוביתה ףוריצמ בכרומ תוימוקמלוע גשומה •Giocaiity גשומה לש ירבעה םוגרתכ 

 (the global) ימוקמו (the local). הווהתמה ,שדחה ינרדומ־טסופה בצמל יוניכה והז

תושילחמ ,ידוגינה ןבולישב ,תוימוקמ תומגמו תוימלוע תומגמ ובש ,םירשעה האמה יהלשב 

.םואלה־תנידמ ,ונייהד ,םדוקה ינרדומה בצמה לש תיזכרמה תוהזהו ןוגראה תדיחי תא 

תוכרעמ דצמ ,"הלעמל"מ םואלה־תנידמ תא תוקחושה לעה־תומגמ ןה תוילבולגה תומגמה 

תוילקולה תומגמה ;תוירחסמו תוישוג ,תויתרושקת ,תויסנניפ ,תויגולונכט תוימואל־לע 

תוימואל־תת תויוהדזה דצמ ,"הטמל"מ םואלה־תנידמ תא תוקחושה דגנה־תומגמ ןה 

2.תורחא תויתוברתו תוירוזיא ,תוינמואל ,תויעזג ,תויתד ,תוינתא 

הנושארבו שארב איהש ,היצזילבולגה אוה ליעל םיראותמה םיכלהמה לש עינמה חוכה 

רושימב עיפומה ,ידגנ ךלהמ וא ,דגנ־תבוגת איה היצזילקולה .יגולונכטו ילכלכ ךילהת 

ןיבש הקיטקלאידה לע ןכ םא עיבצמ היצזילקולג בלושמה חנומה .תוברתו תוכייש לש 

לשי יטסיסקרמה גשומה םג ומכ ,היצזילבולג גשומה ,ללככ .דגנה־ךלהמו ךילהתה 

גשומ תא םירגתאמ ,ויתודוסי תא חינה םצעבו ול םדקש ,ןייטשרלו לש תימלועה־תכרעמה 

.םירדגומה תולובגהו תוהזה תלעב "הרבח"ה 

םימייקתמ םיינויח ןיפילחש הדיחי לעכ "הרבח" גשומה לע בושחל עיצה ןייטשרלו 

אלא ןניא ,"תורבח"כ ללכ־ךרדב םיהזמ ןתואש ,םואלה־תונידמש ךכמ קיסהו הכותב 

,תילכלכה תוחתפתהה וז תכרעמב .תינויווש־יתלב תימלוע תכרעמ ךותב הנשמ־תודיחי 

יסחיה םוקימה ןמו תללוכה םיסחיה־תכרעממ אקווד םיעבונ רטשמה סופדו יתרבחה הנבמה 

גרדמה ,וז ךרדב .הנשמה־תודיחימ תחא לכל "תויטננמיא" תויוחתפתה ךותמ אלו ,הכותב 

ןייטשרלו ידי־לע גרדוש - ינוניב דמעמו הדובע ,ןוה - יסקרמה יתרבח־ךותה ידמעמה 

.(Wallerstein, 1974)המאתהב ,םייניב־דבורו םיילוש ,הביל־תונידמכ תימלועה המרל 

יעצמא תא השיגדמהו תיסקרמה וז תא המילשמה תינאירבו טבמ־תדוקנמ ,עיצמ סנדיג 

תורדעיהו תוחכונ םירשקמה םיאנתה לע בושחל ,רוצייה יעצמא תא אקווד־ואלו הטילשה 

ןיב םייתרבח םיסחי םייקל תלוכיה ןמ תעבונ תוינרדומה לש תוימנידה .תיתרבח הלועפב 

תייגולונכט לע תססובמה תיטרקורויבה תכרעמה תועצמאב לשמל ,םירדענו םיחכונ 

:םיאבה תורוקמב אוצמל ןתינ םהיתוכלשהו היצזילקול־היצזילבולגה יכילהת לע תופיקמ תוריקס 2 

 .Axford, 1995; Waters, 1995; Crook et al., 1992; Castells, 1997
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וא היינשה ,ההובגה תוינרדומה וא) תוינרדומ־טסופה לש תמצעומה תוימנידהו ;סופדה 

תרבגומה תלוכיה ןמ תעבונ (Beck et al, 1994 - תורפסב התנוכש יפכ ,תיביסקלפרה 

תרושקת תועצמאב לשמל ,(תילאוטריו) םיחכונל (תיסיפ) םירדענה תא ךופהל 
לש תינייוול היגולונכטו עדימ דוביע לש תילטיגיד הדותמ לע תססובמה תילאוזיו־וידוא 

־ללכ םייתרבח םיסחי לש הצרמה"כ היצזילבולגה תא ךכיפל רידגמ סנדיג .תרוסמת 

תוימוקמ תויושחרתהש הזכ ןפואב םיקחורמ תומוקמ לש דחיב הכירכ ךות םיימלוע 

Giddens,) "ךפיהלו ,םיבר םירטמוליק קחרמב םישחרתמש םיעוריא ידי־לע תובצועמ 

 1990).

:היביכרמ ינש לע םואלה־תנידמ תא תוקחוש תילקולה המגמהו תילבולגה המגמה 

רקיעב ךא .םואלה - יתליהקה־יתוברתה ביכרמהו ;הנידמה - ינוגראה־ידסומה ביכרמה 

האלמה המאתהה תא ףקתל רומאש ףקמ ,"םואלה־תנידמ"בש רבחמה ףקמה תא תוקחוש ןה 

הרבחה ןיבל תיתנידמה תרגסמה ןיבו יתוברתה טביהל ידסומה טביהה ןיב לוכיבכ תמייקש 

םימרוזה "תותוא"ל םירידח םיילאירוטירטה היתולובגש םושמ תקחשנ הנידמה .הלכלכהו 

םיעקבנ םייגולואידיאה היעוביקש םושמ תקחשנ תוימואלה ;תוימלועה תותשרה יצורעב 

וא) הענכהל וא הריצעל םינתינ םניאש םינפבמ תויוהז ידי־לעו ץוחבמ םירסמ ידי־לע 

הנידמה ובש שדח בצמ רצונ .(יתרבח רוגיפו ישונא יוכיד לש הובג ריחמב ךא ,םינתינ 

רבעבש ,םואלה־תנידמ .תפפורתמ םייתשה ןיב הפיפחהו תמעמעתמ תוימואלה ,תשלחנ 

התוא םיגזממש םימרוגה ןיבש םייצחלמה תבצב התע הנותנ ,תחא הדיכל הדיחיל הבשחנ 

תוימינפ תודיחיל התוא םיררבשמש הלא ןיבו הנממ הלודגה הל תינוציחה הביבסה םע 

.(Clark, 1997; Rosenau, 1997) הנממ תונטק 

תובקעב ,ראתל ןתינ ,"םוקמ"ו "םלוע" לש ,וללה תודגונמה־תומילשמה תומגמה תא 

םיגתומה םלוע ,(McWorld)"קמה םלוע" ןיב הקיטקלאיד לש םיחנומב ,רברב ןימ'גנב 

שדוקה־תומחלמ םלוע ,(Jihad)"דהי'גה םלוע" ןיבל ,ס'דלנודקמ ןוגכ םיימלועה םיינכרצה 

תויתדה הלאל קר אל ףאו תימלסומה וזל קר ןווכתמ אוה ןיאו ,תויטסילטנמדנופה 

 (1995 ,Barber). םיסחי םניא דהי'גהו דלרווקמה ןיב םיסחיה ,לובלב תוברהל ידכ וליאכ

הביסה איה רצוי דלרווקמהש תיתרבחה תואיצמה אקווד ,הברדא .םיטושפ םייכפוה 

דלרווקמהש הצפההו יוטיבה יעצמא לשב אקווד גשגשמ ,ודיצמ ,דהי'גהו ;דהי'גה גושגשל 

אלא ,דלרווקמב דרומ קר אל דהי'ג םיהדמ ירוטסיה גזגיזב" :עבוק רברבש יפכ .ול קפסמ 

ץיפמו הבלמ ףא אלא ,דהי'גה םויק תא ןכסמ קר וניאש ,דלרווקמ ףא ךכו .ותוא םדקמ ףא 

Barber,)".והנשמל דחאה םיקוקזו רחאה לש ודוגינ תא דחאה םירציימ םה .שדחמ ותוא 

 5 ,1995)

קר אל ךכב ךא ,תונשיה תוילקולה תומגמה תחת ןכ םא תורתוח תוילבולגה תומגמה 

חווטב תוחפל ,תאש רתיב ןשודיח תא תובלמ ףא ןה אלא ,ןיטולחל ןתוא תולסחמ ןה ןיאש 

לש םינפ ינש הלא ;הזב הז םיגרושמ ילקולה "ואינ"הו ילבולגה "טסופ"ה הז ןפואב .רצקה 

"שדח"ה ןמ ולש היצמיטיגלה תא באושה דחא ןפ :שדחה ינרדומ־טסופהו ילבולגה בצמה 

בצמל הביסה אוה הזה ידוגינה בולישה .ךשי"ה ןמ ולש היצמיטיגלה תא באושה רחא ןפו 

לש םידקת־תרסח הדחאה דחא דצמ תוללוחתמ ובש ,ונתפוקת תא ןייפאמה רותסה 

הינומרהב אל ןאכ רבודמ ןיא ,קודו) תחא תישונא הרבח תריצי ידכ דע תוישונאה תורבחה 

לש םידקת־תרסח תוקרפתה רחא דצמו (שדח ינבמ בצמכ הדחאהב אלא ,ןויוושב אלו 

העפותה תמייק ךכ םושמ .תוינלדב אל םא תולדובמ תוהז תוצובקל תוישונאה תורבחה 
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דגג־תבוגתל םרוג תעצבמ תימלועה המגמהש תויוהזהו תולובגה קוריפ הבש תיתריתסה 

.תימוקמה המגמה דצמ תויוהז קודיהו תולובג עוביק לש תמצעומ 

תוכרעמה לעו םייטילופה םירטשמה לע תכל־תוקיחרמ תוכלשה שי היצזילבולגל 

Held, 1995; Ake,) היטרקומדה אוה וב תועגונ הלא תוכלשהש דחא םוחת .תויתרבחה 

 309-353 ,1997 ,1997; Linz, 1997; Castells). היצזילסרווינואה ,דחא דצמ
תוימואלה תא תלשגמו םואלו הנידמ ןיב לוכיבכ תמייקש תוהזה תא תקרפמ תיטסילטיפקה 

היטרקומדה םודיקב רתויב יתועמשמה דיחיה םרוגה איה ךכבו ,תיתוהזה התרוכבמ 

םייטרקומדה תודסומה ןכש ,היטרקומדה לע םייאמש םרוג םג והז ,רחא דצמ .וננמזב 

ןוגכ םייסיסב םייטרקומד םיביכר .הילא םימאתומ םהו םואלה־תנידמב וחתפתה םימייקה 

הלאב אצויכו םייעוצקמ םידוגיא ,תוגלפמ ,תוריחב ,תויוכז ,גוציי ,תוחרזא ,תונוביר 

קרו ךא ומייקתהו םואלה־תנידמ ךותב םייתרבח םימרוג ןיב ןתמו־אשמו קבאמ ךות ורצונ 

תשלחהמ ,ןכל .תיטרקומדה הנידמה לש םיימינפ םיכבדנכ ,יתנידמה רשקהה ךותב 

תונידמ בור ,ןכ־יפ־לע־ףא .היטרקומדה תשלחה אליממ טעמכ תעבונ תיטרקומדה הנידמה 

ךא .הז ןוויכב ץחל ןהילע הליעפמ היצזילבולגהו ,הליחתכלמ תויטרקומד ןניא םלועה 

בורבו תיתרבח הניא איה ךא ,תיטילופו תיחרזא איה תיטסילבולגה היצזיטרקומדה ,בוש 

־יטנא וליפאו יטרקומד־יתלב אוה ,הז תמועל ,דהי'גה .תיתרבח־יטנא וליפא םירקמה 

םיינאכד "תויטנתוא"ו ,"תרוסמ" ,"תוהז" ,"תוכייש" םדקמ אוה ןכש ,עיגפמב יטרקומד 

־יטנא אוה דהי'גהש יפ־לע־ףא ןכש ,"ןכ־יפ־לע־ףא" שי ןאכ וליפא לבא .םתוהמב 

תוספתנ ,יטסילאינולוק־טסופה חישה לש תוארה־תדוקנמ ,"םירחא" לש תויוהז ,יטרקומד 

הייסולכוא תוצובקל תונתונ ןהש "ילקול"ה גוצייה לשב היטרקומדל תומרותב אקווד 

םידבוע וא םיינתא םיטועימ ןוגכ "ילבולג"ה יטסילטיפקה רשקהה ךותב תותוחנ ןניהש 

.(Ashcroft et al., 1995; Soysal, 1994) םירגהמ 

תומגמ םדקל םייושע םהינש .ןאכלו ןאכל םינפ ןכ םא שי דהי'גב םגו דלרווקמב םג 

לש המגמ אוה דהי'גה .היטרקומדה לע םימייאמ םג םה ךא ,תומיוסמ תוביסנב תויטרקומד 

אוה דלרווקמה .הרדהו האנש לע תוססובמה םד־תוליהק ףרוצ אוה .תונלדבו תודכלתה 

יכרוצל ןיטולחל םישידאש םיקווש לע םיססובמה הלאכ ךא ,הללכהו רוזיב לש המגמ 

תרסח תוירדילוס לע םסובמ דהי'גה ,רמולכ .יסיסבה יתרבחה קדצלו רוביצה 

,(לוכיבכ "תינושאר"ה הצובקה ךותב וליפא ינאכדו השקונ גרדמ םג ללוכו) תוילסרווינוא 

,ילמרופ ןויווש לע ךכיפלו) תוירדילוס תרסח תוילסרווינוא לע םסובמ דלרווקמה וליאו 
.(יתוהמ אלו 

שי ,םייטילופה םירטשמה לע תובכרומה תוכלשההו תימואלה תוברתה רוערע לע ףסונ 

לעו יתרבחה הנבמה לע םג תכל־תוקיחרמ תוכלשה ,ליעל רבכ זמרנש יפכ ,היצזילבולגל 

בוטיקו םיידמעמה םירעפב לודיג איה ןהלש "הנותחתה הרושה" רשא ,תיתרבחה תוינידמה 

.(Robinson, 1996) ימואלה רזגמב ןה ימלועה בחרמב ןה םיינעל םירישע ןיב רבוג 

היינשה םלועה־תמחלמ רחאלש הפוקתה הנייפאתה תושעותמה תויטסילטיפקה תונידמב 

תבוטל םיידמעמךיבה חוכה־יסחי יוניש ללכש החוורה־תנידמ לש םגדה תוטשפתהב 

החוורה יביצקת לש הבחרה ,הסנכהה לש שדחמ־הקולח ,ירוביצה ןוהה תריצי ,הדובעה 

חוכ ידקומ השולש ןיב רדסה לע הססבתה החוורה־תנידמ .םייתרבחה םיתורישה תקמעהו 

םיקיסעמה ידוגיא ;תיטרקומד־לאיצוס הגלפמ תושארב םיבר םירקמב ,הלשממה :םילודג 

ונוכש ,וללה םירדסהה .םיריכשה דמעמ תא םיגציימה םייעוצקמה םידוגיאהו ;ןוהה־ילעבו 
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תחטבה לע וססבתה ,(םזידרופ - תרחא הסרגבו) םזיטרופרוק־ואינ םשב הרבחה יעדמב 

Cawson,) הדובעה־יסחיב תוביציו תילאיצוס ןוחטיב־תשר ,ריבס רכש ,האלמ הקוסעת 

 1996 ,1986; Allen). םיינרמש םירטשמ תיילעו םיעבשה תונשב ילכלכה רבשמה

ונמיס (דועו הינמרגב לוק ,תירבה־תוצראב ןגיר ,הינטירבב ר'צת) תוליבומ תונידמב 

תיתלשממה תוברועמה םוצמצ ,החוורה תמגמ ךופיה התועמשמש תילרביל־ואינ תינפת 

תאצמנ החוורה־תנידמ .םייתרבח םיביצקתב םוסרכו םייעוצקמה םידוגיאה תשלחה ,קשמב 

תוגלפמה תרזח םע םג ןורקיעב התנתשה םא קפסש המגמ ,הננגמבו רבשמב זאמ 

.(Offe, 1984; Pierson, 1991) הנורחאל ןוטלשל תויטרקומד־לאיצוסה 

דחא קשמ ידכל ימלועה קושה תדחאה איה תאז תיתרבח תנומסתל תינושארה הביסה 

יוסימ תביבסו לוז הדובע עציה שי םהבש תומוקמל דיינתהל לוכי ןוהה .ןוהה תניחבמ 

תחירפ איה ךכל תקהבומה המגודה .החרזמו המורד ברעמהו ןופצה ןמ ,ונייהד ,החונ 

ירועישבו הדובעה תולעב םישרפה לע רתיה ןיב תססבתמה היסא חרזמ־טורדב הלכלכה 

תויגולונכט תויוחתפתה איה תפסונ הביס .ברעמל הז רוזיא ןיב ןוהה לע יוסימה 

םיקלח תורתיימ םצעבו הדובעה־חוכמ קלח "ררחשל" תורשפאמו הקופת תוריבגמש 

תונידמה ,הז בצמב .(Hoogveit, 1997)ןוהה לש תוארה־תדוקנמ הייסולכואה לש םימלש 

תואצומ ,ההובג תיתרבח תולע ןהב שיש ,רתוי תוקיתווה החוורה תונידמו תושעותמה 

תוינידמה לש םירכזנה םיעצמאב הילע רבגתהל תושקבמ ןהש תותיחנ לש בצמב ןמצע 

הנידמה תואצוה לש םוצמצו הדובעה לש חוקימה חוכ לש ותשלחה :תילרביל־ואינה 
.יוסימ תדרוה בייחמה 

ןגרואמ־יתלבה םזילטיפקל ןגרואמה םזילטיפקה ןמ רבעמ ,ןכ םא ,אוה שחרתהש המ 

 (1987 ,Lash 8c Urry) תורחתה־תנידמל החוורה־תנידממ וא (1990 ,Cerny) וא

,(Jessop, 1994) תינאירטפמושה הדובעה־חוכ תנידמל תינאיסנייקה החוורה־תנידממ 

תרגסמב הדובעה לש תיתרבחה החוורה תא םדקל תשקבמה תוינידממ רבעמ ,ונייהד 

בחרמב ןוהה לש תויתורחתהו תויחוורה ,תומזיה תא תדדועמה תוינידמל םואלה־תנידמ 

יתרבח הנבממ רבעמב רבודמ םירחא םיליבקמ םיחנומב .(Waters, 1995,65-95)ימלועה 

ססובמ ןושארה .ןוה רבצה לש "יטסידרופ־טסופ" יתרבח הנבמל ןוה רבצה לש "יטסידרופ" 

למגותמ הדובע־חוכ ,תולודג רוציי־ספ תודיחי תועצמאב הכירצל רוציי ןיב ביצי ןוזיא לע 

לע ןכלו ,ילושה חוורה לע תצאומ תורחת לע ססובמ ינשה וליאו ,םייתרדס הכירצ ירצומו 

.(Harvey, 1989) םינווגמ דעי־ילהקל םירצומו ןימז הדובע־חוכ ,תושימג רוציי תודיחי 

,תוברתה לע תינרדומ־טסופה תוימוקמלועה לש תוכלשהה ,לכה ךסב ,ןכ םא 

הקזחבו תימואלה תוהזה תא השילחהב ,דחא דצמ :תויעמשמ־בר ןה הרבחהו הקיטילופה 

יחרזאה תופתתשהה לגעמ תא הביחרמ איה ,תוילסרווינואה תוישונאה תויוכזה תא 

איה ,ןוהה תמועל הדובעה תא השילחהבו הנידמה תא השילחהב ,רחא דצמ .יטרקומדה 

תיתרבחה הרוצתה תחת ,ךכו .תיטרקומדהו תירוביצה תוירחאה לגעמ תא תמצמצמ 

םלוע"ב תיטסילטיפק החוור־תנידמ - היינשה םלועה־תמחלמ רחאל הפוקתה תא הנייפאש 

ןמל הרצונ - ינעו ששורמ "ישילש םלוע"ו ,"ינש םלוע"כ יטסינומוקה שוגה ,"ןושארה 

היצזילבולג ןה הב תוליבומה תומגמהש תבטוקמו השדח תימלוע תכרעמ םינומשה תונש 

.רחא דצמ תויבופונסקו תויטסיניבוש ,תויטסילקול דגנ־תובוגתו דחא דצמ תיטסילטיפק 

דימת אל ;תינורקע) תושידא תושדחה תותשרה :רתויב תובבלמ ןניא תומגמה יתש 

תוררחושמ םג ןה ךא ;יטרקומד רתוי הזו ,תוברתו הנומא ,עזג ,עבצ ,ןימל (תישעמ 
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.יטרקומד תוחפ הזו ,(םזילרביל) םירחובל רעצמל וא (םזילאיצוס) םירבחל תוביוחממ 

,"תורחא" תוצובק לש ןלוק תא תועימשמה תוהז־תוליהק ןה ,ןתמועל ,תושדחה תוליהקה 

תילרבילה תוביוחמהמ תורחושמ ןה ךא ;יטרקומד רתוי הזו ,תואכדנו תופפכומ ,תוחדינ 

,דיחיה םדאל תוביוחממו תוברתו הנומא ,עזג ,עבצ ,ןימ לדבה אלל םדא לכ לש ןויוושל 

.יטרקומד תוחפ הברה ;יטרקומד תוחפ הזו ,ורשואלו ותוריחל 

תונויצ־טסופ :םואלה־תנידמו היצזילבולג 

ךותב ןיבהל שי לארשיב יטננימודה בורה תצובק ברקב תוללוחתמה תורומתה תא 

יתרבחה־ילכלכה הנבמה לע היתועפשהו היצזילקולגה לש ,ליעל ןודינש ,בחרה רשקהה 

:תופוקת יתשל לארשי לש הירוטסיהה תא קלחל רשפא הלילכמ המרב .םואלה־תגידמ לעו 

םשל) תומדקומה םיעבשה תונש וא תורחואמה םישישה תונש דע היצזינרדומה תפוקת 

תפוקתו ;היצזינולוק־תועצמאב־היצזינרדומ הזה הרקמב איהש (1970 ןייצנ רוציק 

ןמ תחא לכ יבגל .תיקלח היצזינולוק־הדב ףא תנייפאתמה ,ךליאו זאמ ,היצזילבולגה 

:םייתרבח םיטקילפנוק לשו יתרבח יוניש לש "יזכרמ ריצ" ןיעמ גישמהל ןתינ תופוקתה 

םיינרדומ־הרפ םייתרבח םיסופד ולש דחאה בטוקבש ריצב תנייפאתמ הנושארה הפוקתה 

;<םיינוליח־םיימואל> םיינרדומ םייתרבח םיסופד ולש ידגנה בטוקבו <םייתד־םייתרוסמ> 

־ואינ> םיילקול םייתרבח םיסופד ולש דחאה בטוקבש ריצב תנייפאתמ היינשה הפוקתה 

םישרתה הארמש יפכ ,(םיימואל־טסופ) םיילבולג םייתרבח םיסופד ינשה בטוקבו (םיימואל 

:ןלהל 1 תרגסמב 

זאמו 1970 דע לארשיב היצזילבולגהו היצזינרדומה יריצ - 1 תרגסמ 

םיעבשה תונש דע היצזינרדומה ריצ 

ינרדומ יתרוסמ 

ינוליח יתד 

םואל תוליהק 
הירוטירט הצופת 

ךליאו םיעבשה תונשמ היצזילבולגה דיצ 

ילבולג ילקול 
ימואל־טסופ ימואל־ואינ 
תוחרזא תוינתא 

תוילאודיווידניא תויביטקלוק 

,תובכרומה ויתונומסת לע ,לארשיב ללוכה רבשמה תא חנעפל ןתינ יכ איה ונתנעט 

,היצזילבולגה ריצל היצזינרדומה ריצמ רבעמה לש הדלותכ ,תישאר ,ותוא םישרפמ רשאכ 

ילבולגה בטוקה - ינשה ריצבש םיבטקה ינש ןיב יטקלאידה קבאמה לש הדלותכ ,תיגשו 

־ילאינולוק ךוסכס לש רשקהה ךותב םג שחרתמ הז לכש שיגדהל שי .ילקולה בטוקהו 
3.תיתדע־תידמעמ הרבח לשו ימואל 

 owarcn nw is; mxranian tx

 '3111S TniOD

 'n^'n 'm

 □ixV mV'np
 nmu'iD nxisn

 -|V>xi n>i?awn maira rpxrVaiVan tx
 'VaiVa 'VpiV

 '81X^0013 'aiX^-lX'3
 mmix nv:nx

 ni'^xiTn'TPX nva'Dp^ip

.הרבחה רקחל השדח השיג תגצהב אוה ונניינעש םושמ אקווד הלא תויגוסב ןוידב ןאכ םיטיעממ ונא 3 
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105 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו 999 -ס''שת 

תוברתבו יתרבחה הנבמב יתוהמ יוניש ןכ םא ללוחתמ םירשעה האמה יהלשב 

םייטפשלזגהו (םייתליהקה) םייטפשגיימגה תונורקעה .לארשיב ףאו םלועב תיטילופה 

ינפמ םיקחדנו םיכלוה ,המאתהב ,תוינרדומהו תוינרדומ־הרפה לש <םייתודגאתהה> 

,המאתהב ,ונייהד ,ןהלש תרחואמה־תינרדומה וא תינרדומ־טסופה השדחה הרוצתה 

־טסופ תויטסילבולג תותשרו אסיג דחמ תויטסירלוקיטרפ־ואינ תויטסילקול תוליהק 

.אסיג ךדיאמ תויטסירלוקיטרפ 

םימקוממ לארשיב (םייקתהל םיכישממהו) םינשיה חישהו הנבמה לש םינמסהש דועב 

םישדחה חישהו הנבמה לש םינמסה ,ינרדומה בטוקה ןיבל יתרוסמה בטוקה ןיבש ריצה לע 

תא תצמתל ןתינ ךכיפל .ילבולגה בטוקה ןיבל ילקולה בטוקה ןיבש ריצה לע םימקוממ 

(תינרדומה) תינויצה תימואלה־תיתנידמה תוהזה :ךכ לארשיב ללוכה רבשמה תוהמ 

/הרפה) תידרחה תינויצ־יטנאה ןוגכ תויתרוסמה תויוהזה םג ליבקמבו ,תקחשנ 

םיביכרמו ,(םימלענ םניא ךא) םיקחשנ וללה תוהזה ידקומ ינש .תוקחשנ (תינרדומ־יטנאה 

ןתינש (םינוויכל טלחהב לבא ,תווצקל חרכהב אל) םינוויכל םירבוע םהב לקשמ־ידבכ 

.(ילקולה) תונויצ־ואינכ אסיג ךדיאמו (ילבולגה) תונויצ־טסופכ אסיג דחמ םרידגהל 

תוריתסה ריצב עקבתמ זכרמה ;תימתס הניא ינויצה יתוברתהו יטילופה זכרמה תוקרפתה 

ןכו תיחרזא היטרקומדו תינתא תוימואל ןיב הריתסה :הליחתכלמ וב םימולגה םידוגינהו 

תילכלכ היצזילבולגל תוהובגהו תוינוניבה תובכשה לש תרבוגה הפיאשה ןיב דוגינה 

לש תימואל־ונתאהו תיטסילופופה ,תיטסילקולה תוסייגתהה ןיבל תינחרזא היצזילמרונלו 

ענמ־ידעצב הוולמ וניא םא - הז היצזילבולג ךילהתש תוכומנה תוילכלכ־ויצוסה תובכשה 

.ןתוהזו ןדמעמ לע םויא הווהמ - םייתרבח 

ןוידב ןהב קוסענ אלש) תידוהיה הליהקב תומקוממ תויטסילקולה תוהזה תורדגה 

םימוחת ןווגממ םירקוח .ןאכ תעצומה תוארה־תדוקנמ הלא םיאשונ דומללו קימעהל ןבומכ ךרוצ היהי 

גנילרמיק :תונוש תורוצב לארשיב הקיטילופבו הרבחב ,תוברתב הווהתמה בוטיקה תא וגישמה 

תדקוממה תרחאו "לארשי־תנידמ"ב תדקוממה תחא - תויטילופ תויוהז יתש ןיב ןיחבמ 

ןיבל תילאידרומירפ תיטילופ תוברת ןיב ןיחבמ ירפ :(Kimmerling, 1985) "לארשי־ץרא"ב 

ישיאה ביטרנה לומ ידוהיה־ינמיה ביטרנה לע העיבצמ ץרג :(Peri, 1988) תיחרזא תיטילופ תוברת 

־תיטסילופופ־תינמואל לשממ תוברת ןיב ןיחבמ ןרק :(1995 ,ץרג) עונלוקבו תורפסב 

ןיב ןיחבמ גומלא :<1996 ,ןרק> תויעוצקמו עדי לע תססובמה לשממ תוברת ןיבל תיטסילטנמדנופ 

,גומלא) תיטרקומדיתיטסילאודיווידניא תיחרזא תד ןיבל תיאוריה־תיטסיביטקלוק תיחרזא תד 

:(1996 ,ןהכ 'א> תיגולואידיא־א תונויצ־טסופ ןיבל תינויצ היגולואידיא ןיב ןיחבמ ןהכ :<1996 

ןיחבמ ןואירב :<1996 ,זפ־ינק) תלצופמו תרזובמ הרבחל תדכולמו תסיוגמ הרבח ןיב ןיחבמ זפ־ינק 

תיגולאיד תילארשי תוהז לש התורצוויה תפוקת ןיבל תיתילונומה תילארשיה תוהזה תפוקת ןיב 

,"1948 תכרעמ" וניה ןושארה - םיינידמ־םיילכלכ םירטשמ ינש ןיב ןיחבמ ולש :(די־בתכ ,ןוא־רב) 

הרבחב םיניחבמ ריפשו דלפ ;(Shalev, 1997) ילדביל־ואינה וניה ,ובוציעב אצמנה ,ינשהו 

־יטרקומדה לילכמה ביטרפמיאה ןיבל ילאינולוקה רפסה לש רידמה ביטרפמיאה ןיב תילארשיה 

הרבחה תא תחתנמה וז ,ןאכ תעצומה תינשרפה תרגסמה .(Peled <fc Shafir, 1996) ינחרזאה 

תונכותל הפיסומו הז ןוידל תפרטצמ ,תילקולה־תילבולגה הקיטקלאידה לש רשקהב תילארשיה 

.תפסונ תואר־תדוקנ ליעל ורכזוהש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:52:02 UTC������������� 

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



ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םר ירוא 106 

.(תוגויצ־ואינ) םואל־תדכ וא (תוידרח) תדכ וא (תונויצ) םואלכ תרדגומ וזש ןיב ,(יחכונה 

תיתודגאתה תרגסמכ ,הנידמב אקווד תדקוממ תינויצ־טסופה תוהזה תרדגה ,ןתמועל 

אצומ וא תוברת תליהק לש יוטיבכ תספתנ הניא הנידמה .תיחרזא הרבח לש תיתקוח 

הלוהינל םיפתושו החטשב םייחה םיבשות תדחאמש תרגסמכ אלא ,("תינתא תוימואל") 

לש "בוטה" תמשגהל יעצמא הניא הנידמה .(Brubaker, 1992)("תילאירוטירט תוימואל") 

תרדגה יפ־לע תויחל תוצובקל וא םידיחיל תרשפאמש תרגסמ אלא ,תמיוסמ הצובק 

םמויק תורשפאב תכמות ףא םיתיעלו ,(תילרביל הנידמ) םימיוסמ תולובגב ,םהלש "בוטה" 

ילכ איה הנידמה .<1998 ,הנוי) (תיתוברת־בר תילרביל הנידמ) םינוש "םיבוט" לש 

ךותב) םתוא םיספות הצובק וא טרפ לכש יפכ "םיבוטה םייחה" תמשגהל תרגסמו 
הניא "המוא"ה .(תויטילופהו תוישיאה תויוכזה תא תופידעמה תוילרבילה תולבגמה 

(איה קרו) הייסולכואה ללככ תרדגומ אלא ,לרוג־תליהקכ וא םד־תליהקכ תניימודמ 

תרגסמ איה הנידמהו ,תונושה םייחה תוכרעמב תפתתשמו הנידמה חטשב תמייקתמה 
תליבח איה תוחרזאה .ינויווש חרואב הייסולכואה ללכ תא תרשל הדעונש תיתילכת 

תיתוהז תונוש םג תרשפאמה :ופיסוי םייתוברת־ברה) תויטילופו תוישיא תויוכז 

.(לכל םינגוהו םייסיסב םויק יאנת םג תבייחמה :ופיסוי םיטסילאיצוסה :תיתוברת 

ךותב יכ ןיחבהל שי הז םע .ילארשיה "דלרווקמ"ה איה תונויצ־טסופה םיוסמ ןבומב 
םיטונ םתרכהב םיינויצ־טסופ םניהש הלא .תחא המשנמ רתוי תוצצורתמ וז הבחר המגמ 

תוכזב דלרווקמה תא בייחלו ,םתפקשהב םייטסילאיצוס אל םא ,לאמש ישנא אקווד תויהל 

דהי'גה לש בויח םג אצמנ ילקידרה לאמשה לצא) רידחמ אוהש תיחרזאה היטרקומדה 

םיינויצ־טסופ םניהש הלא ,הז תמועל .(דלרווקמה לש םיררופמה תוחוכל דגנ־לקשמכ 

דלרווקמב םיכמותה םיינמואל םיילרביל־ואינ םינגרוב אקווד תויהל םיטונ םתיישעב 

- דהי'גב אקווד ךומתל ךישממ םקלח םא ףא) הרבחל רידחמ אוהש קושה תוחוכ תוכזב 

תונויצ־טסופ :תונויצ־טסופ לש םינז ינש ןיב ךכיפל ןיחבהל שי .(ןבומכ םהלש הזב קר 

;תושדחה תוצובקה לש תוהזה חיש תאו הנשיה הטילאה תעיקש תא תאטבמה תילקידר 

תושדחה תויטסילטיפקה תוטילאה תובלתשה תא תאטבמה תילרביל תונויצ־טסופו 

םיביטרנה לש הרקמב םג ,םירקמה ינשב יכ הז םע שיגדהל שי .תימלועה תכרעמב 

־הדב רבודמ ,תיחרזאה הבכשהו יקסעה דמעמה לש הרקמב םגו "םיטועימ"ה לש םייפולחה 

,הדובעה תעונת ידי־לע הגהנוהש תמדוקה תינומגהה תימואלה תרגסמה לש היצקורטסנוק 

־תיטסילבולגה תונויצ־טסופב ,רומאכ ,דקמתמ יחכונה וננויד .םינוש םינוויכמ םא ףא 
.תילרבילה 

רוביצ שי םאה ?תיתרבחה תואיצמב "תמייק" תילרביל תינויצ־טסופ הדמע םאה 

,וז הדמע תגציימש העונת וא הגלפמ (ןיידע) ןיאש ןוויכמ ?התוא "אשונ"ש והשלכ 

תא תוהזל ידכ ,תורחא דגנ־תוינומגהב ומכ .תוטושפ ןניא הלא תולאשל תובושתה 
הייוטיב תאו םיינבמה היסיסב תא שפחל שי תילרבילה־תיטסילבולגה תונויצ־טסופה 

.המצוע וזיאבו לעופה לא חוכה ןמ האצי וז המגמ םא דיגי דיתעה קר .םיפיקעהו םייומסה 

תויטילופה ,תויתוברתה תוכלשהל רובעא ךכ־רחאו םיינבמה םיסיסבה ןמ ליחתא 

שדחה ילקולגה בצמהש תוריתסה לע תורעהב םייסא .תידמעמה ןתוגלפתהלו תויתרבחהו 

.לארשיב הקיטילופב רצוי 
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107 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

יתיישעת־טסופ קשמ תארקל :תינידמ הלכלכו היצזילבולג 

תילרבילה תינויצ־טסופה תיטילופה תוברתהו תיתרבחה הצובקה תורצוויהל סיסבה 

תונש ןמל תילארשיה הלכלכב וללוחתהש םיינבמה םייונישבו תילכלכה החימצב יוצמ 

תצובקל לארשי הפרטצה םיעשתה תונשל םיעבשה תונש ןיב יכ רמול רשפא .םיעבשה 

לארשיב שפנל <ג"מת> ימלוגה ימוקמה רצותה .םלועב תורישעה תויתיישעתה תונידמה 

יחנומב .<1א חול ,1997 ,לארשי קנב) םייאקירמא םירלוד 16,783 לע 1996 תנשב דמע 

,ס"מל) תירבה־תוצראב שפנל ג"מתהמ 6596־כ הווהמ לארשיב שפנל ג"מתה ,היינק־יווש 

4.( 12-11 ,א1998 

.תילארשיה תימצעה הסיפתב תובישח םג ךא תילכלכ תועמשמ שי הלא םינותנל 

לש התופתוש תא םירשאמה םינותנ הוואגב םעפ ידמ תמסרפמ תירלופופה תונותיעה 

גוציי אוה הז םוסרפ לש לבוקמה סופדה .תומדקתמהו תורישעה תורבחה ןודעומב לארשי 

,לשמל .תשגדומ לארשי לש הרושה הבש םילגד לש תינועבצ גוריד תלבטב תונידמה 

תונידמה תמישרל תפרטצמ לארשי" יכ תרשבמ תונורחא תועידי ןותיעב תרתוכ 

םייונישה רואל :תימואלניבה עבטמה ןרק" :הפיסומ הנשמה־תרתוכו ,"םלועב תושעותמה 

המישרב ללכיתו ,תוחתפתמה תונידמה תמישרמ אצות איה ,לארשי תלכלכב םיריהמה 

לארשי" יכ ןותיע ותוא רשיב רחא דעומב .(1.1.1997 ,רואיל)"הדנקו ןפי ב"הרא םע תחא 

.(9.9.1998 ,סרטיור)"םייחה תוכיא גורדב 22־ה םוקמב 

לש היישעת ,תיתלשממ הנווכהבו הכימתב ,לארשיב המקוה םישישהו םישימחה תונשב 

היישעת לש חותיפ ירוביצה רזגמה ליבוה םיעבשה תונשב .הדובע־תריתע הכירצ ירצומ 

תירוביצה הכירצה תדירימ האצותכ ,םינומשה תונשב .היגולונכט־תריתע תינוחטב 

רבוגה שוקיבה ומרג םיעשתה תונשב ךא ,רבשממ תילארשיה היישעתה הלבס ,תינוחטבהו 

םיקווש"ל ללוכ ,אוצייב היילעהו (םימעה־רבח תוצראמ הריגהה ןמ האצותכ) רוידל 

הלכלכה יסופד לש חותינל) רוצייה תרבגהל ,קוחרה חרזמבו הפוריא חרזמב "םישדחה 

תללוכה תיתיישעתה הקופתהמ יצחל בורק .(Shalev, 1997 :ואר ,לארשיב תינידמה 

תונידמה םע השענ לארשי לש םיימלועה רחסה־ ירשק לש יראה־ קלח .אוצייל תדעוימ 

םעו תיפוריאה הייליהקה תוצרא םע רקיעב ,הקירמא ןופצבו הפוריא ברעמב תוחתופמה 
5.תירבה־תוצרא 

קשמ לש הרדגהל םיעשתה תונשב המיאתמ לארשיב קשמה יפנעב םיקסעומה תוגלפתה 

־ יוניב ;20.696 - (םימו למשח ללוכ) היישעת ;2.496 - תואלקח :יתיישעת־טסופ חתופמ 

םינותנ) .ירוביצה רזגמב 31.696־ו יטרפה רזגמב 38.196 םהמ ,69.796 - םיתורישו ;7.296 

דחא ,םיעשתה תונשל ןוכנ (.12.9 חול ,ב1998 ,ס"מל יפ־לע 1997 תנש לש םניח הלא 

,ונייהד ,"םימדקתמ"ה םיפנעה אוה תיתיישעתה תוחתפתהה לש םיירקיעה םימדקמה 

1096 קרו הידווש לש גורידל תחתמ 5»/» קר ,דנלניפו דנליז־וינ ,דנלריא ,הילגנא לש ג"מתל המודב 

ביבס ענ דרפסו לגוטרופ ,ןווי לש גורידה .הילטיאו דנלוה ,תפרצ לש גורידל תחתמ תוחפ וא 

.50"/0־ה 

ויה 8096 ,םירלוד דראילימ העשתו םירשעל בורק לש ללוכ יוושב אובי ךותמ ,לשמל ,1995 תנשב 

ויה 74"/"־ל בורק ,םירלוד דראילימ רשע־העשתכ לש ללוכ יוושב אוצי ךותמו ,הקירמאו הפוריאמ 

.<8.5 חול ,225-222 ,א1996 ,ס"מל) תושבי ןתואל 
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םר ירוא 108 

,לארשי קנב ;115-113 ,1995 ,לארשי קנב)"קט־יה" הנוכמש המ וא עדי־יריתע םיפנע 

הדובעה־יריתע םיפנעל אוצייב המוד לקשמ ןיידע היה 1975 תנשב .(172-165 ,1998 

םיפנעהמ אוצייב (םוקמב הדימע טעמכ) דבלב ךומנ לודיג לח זאמ .עדיה־ יריתע םיפנעלו 

לארשיב חתפתמה רוצייה ףנע .םינורחאה םיפנעהמ אוצייב קוניז לח הז תמועלו םינושארה 

ותקופת התלע <1997-1991) םיעשתה תונשבש ,"תרושקתל ינורטקלא דויצ" אוה 
עצוממב הנשב 16.60/0־ב (1997-1993) הלע ולש אוצייהו עצוממב הנשב 13.70/0־ב 

 (1998,177 ,Greenwood). תנשב עיגה יתיישעתה אוצייב םימכחותמה םיפנעה לש םקלח

,לארשי קנב) 10"/0־ל דריש אוצייב םייתרוסמה םיפנעה לש םקלח תמועל 640/0־ל 1997 

ישנא םיפלא תרשעכ םיקיסעמה הנכות־יתב תואמ םילעופ לארשיב .(172-170 ,1998 

תולעופש תונטק תוצובק תואמ דועו פא־טרטס תורבח ףלאכ דוע שי ךכ לע ףסונ .עוצקמ 

שי ןתיצחממ רתוילו הקינורטקלאה ףנעב תולעופ תורבח שמחו םיעברא האמכ .םוחתב 

םיקסעומ םיאסדנהו םיסדנהמ ףלא השימחו םירשעכ .תירבה־תוצראב ףסונ תוליעפ סיסב 

,לכה ךסב .(Greenwood, 1998,179-180) םיפסונ םיפלאל שוקיב הב שיו וז היישעתב 

ףלא השימחו םיעשתכו היישעתב םייתרוסמה םיפנעב םיקסעומ םידבוע ףלא םישישו האמכ 

םירדגומה םיפנעב םיקסעומ ףלא רשע־העבשו האמכ דוע) םימדקתמה םיפנעב םיקסעומ 

.<2א חול ,13-12 ,1998 ,ירוד)(םיברועמכ 

ןה ,לארשי לש ילבולגה תושירב תוקזחה תוילוחה ןמ םה בושחמהו הקינורטקלאה יפנע 

לש ללוכ ריחמב םירזל קט־יה תורבח םירשע ורכמנ 1998 תנשב .תיתוברת ןה תילכלכ 

תונטק פא־טרטס תורבח לש ןרופיס ,(12.3.1999 ,גרבנייטש) רלוד דראילימ השולשכ 

תואמב וליפאו תורשעב תויאקירמא תורבחל תורכמנו םיריעצ םיפתוש ידי־לע תומקומה 

לארשיב העידיה אהב תונחילצמה לדומ וניה (יילפרטאבו םיליבארימ ןוגכ) םירלוד ינוילימ 

לארשי" לע הרדס ךנח ץראה ןותיע לש ירבעה הנשה־שאר ןוילג .םיעשתה תונשב 

אלא ,ץראב ליבומה אוצייה חוככ קר אל קט־יהה תיישעת תא רידגה הבש "תילאוטריווה 

תא הנורחאל רידגה קיווזוינ ןועובשה ,(20.9.1998 ,ץרג) "תומולח לש זוחמ"כ ףא 

,{Newsweek, 9.11.1998) םלועב קט־יהה יזכרמ תרשעמ דחאכ ביבא־לת 

תואמ שולש לארשיב שי תוכרעהה יפל .םישמתשמה אוה קט־יהה עבטמ לש רחאה דצה 

300/0 םיפסונ הנש לכבו ,םינמדזמ םקלחו םיעובק םבור ,טנרטניאב םישמתשמ ףלא םישישו 

ליג) לארשיב תרגובה הייסולכואה ןמ 220/0 לע עיבצמ רחא ןותנ ,(25.5.1998 ,ןמדלוג) 

טנרטניאל תרחא השיג םהל שיש וא תיבהמ טנרטניאל םירבוחמה (הלעמו הרשע־הנומש 

,ןגיס) (רתוי דוע הובג תויהל יושע הריעצה הייסולכואה ברקב םישמתשמה זוחא) 

האוושהב לארשיב טנרטניאב שומישה ןמז לדג 1999 תנשל בשוחמ יפצ יפל ,(29.6.1999 

דראילימ השולשל תוקד ןוילימ םישימחו תואמ שולשמ) טעמכ הרשע יפ 1996 תנשל 

־השולשה םוקמב היוצמ לארשי ,הארנה לככ .(20.6.1999 ,ץמח)(תוקד ןוילימ םייתאמו 
.הייסולכואב טנרטניאה ישמתשמ לש זוחאה תניחבמ םלועב רשע־העבראה וא רשע 

םזילרביל־ואינ :תילכלכ תוינידמו היצזילבולג 

(ינכפהמ וליפא רמול רשפאו) ידוסי ינבמ יוניש םע דחי ובצעתה הלא םינייפאמ 

רבעמכ הזה יונישה תא ראתל רשפא ינללוכ ןפואב .םיקסעל הנידמה ןיבש םיסחיב 
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109 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס'ישת 

םיעבשה תונש דע .תיטרפ־תיקסע תילכלכ הביבסל תירוביצ־תיתלשממ תילכלכ הביבסמ 

ןה הקולחו רוציי לש חוקיפו תוסיו ,ןונכתב ןה ,קשמב תיביסמ תוברועמ הלשממל התיה 

תורדתסהה םג .דתיה ךכ לע ףסונ .םהילע תולעב וא םהל עויס ,םייקסע םינוגרא םוזייב 

ויה דחי םג תורדתסההו הלשממה .םידבועה־ תרבח תועצמאב םיקסע לש םירישיה םילעבה 

.(Maman, 1997) תחא הטילא ידי־לע השעמל ולהונו ,י"אפמ ,הגלפמ התוא לש התטילשב 

ךרעוה ,תיתורדתסההו תיתלשממה תולעבבש םיקסעהמ בכרומ היהש ,ירוביצה קשמה 

.(1976 ,ינורהא)ימלוגה ימוקמה רצותה ףקיהמ יצחמ רתויב 

רזגמה לקשמב תללוחתמ הפוצר היילעו תכפהתמ המגמה םינורחאה םירושעה ינשב 

יכ רמול רשפא .ירוביצהו יתורדתסהה םירזגמה תמועל ,ללכב קשמבו היישעתב יטרפה 

;Aharoni, 1998) לארשי לש ילכלכה הנבמב הכפהמ הלח םיעשתהו םינומשה תונשב 

670/0־מ יטרפה רזגמב םיקסעומה רועיש הלע 1993 תנשל 1985 תנש ןיב .(1996 ,ןמיילק 

.24"/0־ל 330/0־מ םאתהב דרי ירוביצה־יתורדתסהה רזגמה לקשמו ,760/0־ל םיקסעומה ללכמ 

ךסב יטרפה רזגמה לש וקלח הלע (1992-1985 םינשל םה ןאכ םינותנה) הפוקת התואב 

םאתהב דרי ירוביצה־יתורדתסהה רזגמה לקשמו ,620/0־ל 470/־־מ רצותה לש ללוכה 

ירבדכ ,הכפהמ הלח ןוהה־קושב םג .(41 ב חול ,117 ,1995 ,לארשי קנב) 380/0־ל 53"/0־מ 

תוליעפה תיברמ תא תתסוומו תטלוש הלשממה וב דמעממ" ,ןוהה־קוש לע חקפמה 

תמרבו ,ידמל ההובג תויתורחת תמרב םילהנתמ ונממ םיבחרנ םיקלח וב בצמל ,תילכלכה 

.(1997 ,ןוכסחהו חוטיבה ,ןוהה קוש לע חקפמה) "תיסחי הכומנ תיתלשממ תוברועמ 

150/0־ל העקשהה ללכמ 850/0־מ הדרי הלשממה ידי־לע תנווכמה העקשהה םינומשה תונשמ 

(Aharoni, 1998, 138) !דבלב 

6.םינומשה תונשב ירבעה ןולימל סנכנש "הטרפה" גשומה למסמ הרומאה תינפתה תא 

תוביוחמ ךותו רבוגו ךלוה בצקב תויתלשממ תורבח לש הריכמ הלחה םיעבשה תונשב 

וגשוי יכ איה הטרפהה ירוחאמ תדמועש הנומאה .תפרוגל תכפהנו תכלוהה תיגולואידיא 

תא םלוהה החימצ ביתנ לע ותאלעהו קשמה לש תוליעיה תלדגה" לש םידעיה התועצמאב 

הלשממה תוסנכה .<229 ,1998 ,םירחאו ןייטשקא)"21־ה האמה לש תילאבולגה הלכלכה 

1977 םינשה ןיב םירלוד ינוילימ השולשו םישימח תואמ עבראמ ולע תורבח תריכממ 

,192 ,םש> 1995־ו 1991 םינשה ןיב םירלוד ןוילימ תואמ הנומשו דראילימ ינשל 1990־ו 

דראילימ העבראמ רתויל 1997-1986 םינשב הטרפהה ףקיה עיגה לכה ךסב .<3ח חול 

םיוולתמ תוירוביצ תורבח תריכמ לא 7.<זמ ,הכ ,ב 1997 ,י"מ> םירלוד ןוילימ תואמ עבראו 

םוצמצ לש םיפסונ םייוטיבו היצזילרביל ,היצלוגר־הד לש המוד ןוויכב םיפסונ םידעצ םג 

8.תחקפמכ וא תתסוומכ ,םילעבכ קושב הלשממה לש התוברועמ 

םידיגאתל הטילשו םיסכנ תרבעהב רבודמ השעמל ."טרפ" לש היצטונוק שי "הטרפה" גשומל 

.הרוחסל הכיפה ןושלמ ,"הרהסה" אוה רתוי ןוכנ גשומ .םייקסע 

םיפלא תעבש) 12ל'0־ב תויתלשממ תורבחב םיקסעומה רפסמ ןטק 1996־ו 1994 םינשה ןיב :דועו 

תורבחה לש ןקלח דרי 1996-1994 םינשב .<בכ ,ב1997 ,י"מ> (םידבוע הרשעו תואמ עברא 

13.8*־מ ־ תועקשהב :3.5*־ל 4.2",4־מ - ימלוג ימואל רצותב :וללכב קשמב תויקסעה תויתלשממה 

.<גכ ,םש> 8.2*־ל 13.5*־מ - אוצייבו ;2.594־ל 3.1ל4־מ - םיקסעומב ;10.40/0יל 

ילארשיה קושב הרחתמה אובייה רועישב היילע הבינה אוביי לע תולבגמה לש תיקלחה הרסהה 

הגרדמ־תציפק .<33ב חול ,103 ,1995 ,לארשי קנב) 1992 תנשב 27^־־ל 1965 תנשב 10"/0־מ 
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לארשי יכ רמול רשפא ילכלכה םוחתב היצזילרבילהו הטרפהה תוינידמל רבעמ ךא 

איה רצה הנבומב הטרפהה .(1992 ,רהזי) הטרפה לש ללוכ יתוברתו יתרבח ךלהמב הנותנ 

םלועה תסירק ומיעו ,תוליעפה ימוחת לכב הטרפה לש ףרוג ךילהת לש תינחה דוח קר 

:ויתונומאו ויתודסומ לע (יטסילאיצוסה־ינויצה םעפ הנוכש המ)ימואלה יטסיביטקלוקה 

:(1995 ,ילכלכה ןועברה) היסכנ תריכמו הדיקפת םוצמצ ,םידבועה תורדתסה תשלחה 

לע) תיחרזאה הרבחה תא קזחמו טרפה תויוכז תאו תויושרה תדרפה תא ןגעמה יתקוח חיש 

הקיטילופופ תורצוויהו תוגלפמה תעיווג ;(1998 ,ןוזיבג ואר ,ויתולבגמו ויטביה 

לש םרוחסמו תרושקתה יתוריש לש םתטרפה :(Ram, 1998a ;1998 ,ןרוק 'ד) תינויזיוולט 

תכרעמב הטרפהו דוגאית ;(1999 ,סביל ;1992 ,רומילו יפסכ) היזיוולטהו וידרה ירודיש 

ץוביקב הליהקו קשמ ןיב הדרפה ;(1995 ,קליפ ;1994 ,לג) תואירבה תכרעמבו החוורה 

תטרפה ;(1998 ,טפשמ ינויע) םייאלקח םידיגאתו תועקרק תטרפה ;(1996 ,ץגו רנזור> 

;(1989 ,ילאירוא) םייתוברתה םיכרעה תטרפה ;(Fletcher, 1999) םישיבכהו הרובחתה 

;(1994 ,בגר) תירלופופה הקיסומה תטרפה ;<28.1.1994 ,דפפוק> ךוניחב תלחוז הטרפה 

(1993 ,גומלא)ירבעה גנלסה תטרפה ;(1999 ,תרופ־ק ;1998 ,גומלא) טרופסה תטרפה 

ןותיע 9.לארשיב "הטרפה"ה לש המצועהו ףקיהה טוריפמ העיריה הרצק .דועו דועו דועו 

רשאכ קדצ ,תוילרבילה־תוילבולגה םגו תומדקתמה תוינחרזאה תודמעה לעב ,ץראה 

,רלסרטש) הלש לבויה תנשב לארשיב "םזילאיצוסה ץק" לע יגיגח ןויליגב רשיב 

,םזילאיצוסה אל הז" :ןותיע ותוא יבג־לעמ ריעהש ימ תוחפ אל ילוא קדצו ,(1.6.1998 

10(6.5.1999 ,רנייר)"...תונויצה וז ,לבמט 

תונכרצ :תירמוח תוברתו היצזילבולג 

תאטבתמ הטרפהה תמגמ ,םילארשיה לש םוימויה ייחו תירמוחה תוברתה םוחתב 

1996־ל 1950 םינשה ןיב .םינורחאה םירושעב לארשיב הללוחתהש תינכרצה הכפהמב 

יפ ההובג ,דתיה איה 1996 תנשבו ,הנשל 4"/0־ב עצוממב שפנל תיטרפה הכירצה התלע 

הכירצב היילעה התיה םיעבשה תונש דע .1950 תנשב תיטרפה הכירצהמ יצחו השימח 

וא זוחאב הנש ידמ הלוע הכירצה ךליאו זאמו ,רצותב היילעהמ ללכ־ךרדב הכומנ תיטרפה 

םע ישפוח רחס םכסה לע המיתחהו בוצייה תוינידמ לש התגהנה םע 1985 תנשב הנמתסה הז ךילהתב 

.תירבה־תוצרא 

הלכלכ־ורקמה לש תנזואמו הפיקמ הניחבל .254-224 ,1997 ,ץכ ואר ,תופסונ תוינפהלו הריקסל 9 

•Shalev, 1997 :ואר ,תויופצהו תוישממה היתולבגמ תייוותה ללוכ ,לארשיב תילרבילה 

Ehrlich, 1997; :ואר ,םולשו םזילטיפק ןיבל תונויצ־טסופ ןיב הקיזה לע םיפסונ םינוידל 10 

 1998 ,Sznaider. (1997) ןיווטוגו (1995) ךירטסיוו הנחוא םג םיקסוע "תוילארשיה תטרפה"ב.

ןאכ <ב> :ילכלכו ינבמ חותינ גצומ ןאכ (א) :רפסמ םיטביהב םהלשמ הנוש ןאכ תגצומה הייארה־תיווז 

:(ללכב לארשיב םזילטיפקה תורצוויהב!) הטרפהה ךילהתב הדובעה תעונת לש הדיקפת חתונמ 

תודובעב רתוי בחר ןויד ךא .*תימואל קר אלו) תינחרזא תוירדילוס לש הפולחה תילעומ ןאכ <ג> 

.תיחכונה תרגסמה ןמ גרוח ,שרדנש םגה ,תורחאו הלא 
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:הנתשה תיטרפה הכירצה בכרה םג .(12-11 ,א1998 ,ס"מל) רצותה תיילע לעמ םיינש 

510/0 (הלאב אצויכו דוגיב ,ןוזמ רקיעב) הכירצב דוסיה־ירצומ לש םקלח היה 1950 תנשב 

,למשח ,רויד לע תואצוהה לש ןקלח הלע ליבקמב .29"/0־ל םצמטצה אוה 1996 תנשבו 

.(םש ,םש)ץראל־ץוחל תועיסנ ללוכ ,םינוש םיתורישו קלד 

רפסמ ,ץראל־ץוחל םילארשי לש תואיצי יצחו ןוילימ ינשמ רתוי ומשרנ 1995 תנשב 

תואיציב רבודמ םירקמה ןמ לודג קלחבש רעשל שי ךא) הייסולכואה ןמ 400/0־ל ההזה 

םישימח האמל בורק קר ומשרנ 1970 תנשב ,האוושה םשל .(םישנא םתוא לש תורזוח 

תונשב 11.הייסולכואה ןמ 50/"־כל קר ההז היהש רפסמ ,ץראל־ץוחל תואיצי ףלא העבראו 

־ץוח םע םילארשי לש תיעצמא־יתלבה ןילמוגה־תוסחייתהב הצאה ןכ םא הלח םיעשתה 

םיעבשה תונש יהלש דע התיהש הנידמב רתויב תיתועמשמ ןילמוג־תוסחייתה ,ץראל 

ןילמוג־תוסחייתה םיאצויה םילארשיל התיה ומיעש "ל"וח"ה .ןיוע יתשבי לובגב תפקומ 

תואיציה ןמ 20.1»/« - תירבה־תוצראו :תואיציה ןמ 57.20/» - הפוריא :אוה רתויב הבר 

ןילמוגה־תויוסחייתהב םג אוצמל ןתינ םימוד םינותנ .(15 חול ,31 ,ב1997 ,ס"מל) 

.תויתרושקתהו תוירחסמה 

ןופלטה תוחיש לש ףקיהב םג םיאטבתמ ץראל־ץוחל רשקהו היצזילבולגה 

האמ לכל ןופלט־יווק העשתו םישולש םינקתומ לארשיב .לארשימ תושענש תוימואלניבה 

םיבשות רפסמל ןופלט־יווק ןיב סחיב םלועב רשע־העבראה םוקמב תגרודמ איהו םיבשות 

החיש תוחפל םיעצבמ (35»/») הייסולכואהמ שילשמ רתוי .<1 ו חול ,117 ,1996 ,קזב) 

תוחיש עברא דע םיעצבמ <280/0) הייסולכואהמ עברמ רתויו שדוחל תחא תימואלניב 

,תילבולג תורעתהל והשלכ דדמ הווהמה ,ץראל־ץוחל תוחישה רפסמ .שדוחל תוימואלניב 

12.(3.8.1998 ,ןגיס) הסנכההו הלכשהה םע הלוע 

ץוחב םיקסעל וא השפוחל עסונ וניא ,טנרטניאב ץראל־ץוחל רשוקמ וניאש ימ םג 

התיבה וילא תאז־לכב עיגמ ץראל־ץוח ,ץראל־ץ־וח םע ןופלטב וליפא חחושמ וניאו ץראל 

רקיעב ,ץרא־ץוחמ תרושקתל םעפ־יאמ רתוי םויכ םיפושח םילארשיה .החפשמה־רדח לא 

היזיוולטב הייפצ .ןהלש םיילארשי םייוקיחל וא/ו תויאקירמא היזיוולט תוינכותל 

הייסולכואה ןמ 950/"־כ - לארשיב רתויב החיכשה יאנפה תוליעפ איה ואידיוובו 

לודגה דיחיה ביכרמה אוה ואידיוובו היזיוולטב הייפצל שדקומה ןמזה .הב םיפתתשמ 
,םויב םייתעשמ רתוי טעמ היזיוולטב הפוצ ילארשי לכ ,עצוממב .יאנפה תוליעפב רתויב 

,ס"מל :המאתהב) םויב יצחו םייתעשמ רתוי ־ רתוי םינכדועמ םירחא םינותנ יפלו 

d.i.1999.13 ,ינואג ;21 ,ג1996 

ןמ 130/־־כל ההז היהש רפסמ ,ץראל-ץוחל תואיצי ףלא רשע־השולשו תואמ שמחכ ומשרנ 1980 תנשב 11 

רפסמ ,ץראל־ץוחל תואיצי ףלא םיינשו םישולש תואמ עשתל בורק ומשרנ 1990 תנשבו ,הייסולכואה 

,ס"מל ;12 חול ,29 ,ב1997 ,ס"מל :יפל םיבשוחמ םינותנה) .הייסולכואה ןמ 19"/0־כל ההז היהש 

(.2.1 חול ,49 ,א1997 

עצוממהמ ךומנ הטמו דומיל תונש הרשע־םיתש ילעב ידי־לע תועצובמה תוימואלניבה תוחישה רפסמ 12 

;עצוממל הווש דומיל תונש הרשע־עברא דע הרשע־שולש ילעב ידי־לע תועצובמה הלא ;הייסולכואב 

;3.8.1998 ,ןגיס> עצוממה ןמ הובג דומיל תונש הרשע־שמח ילעב ידי־לע תועצובמה הלאו 

.<2.9,1999 ,ץראה ואר ,םימוד םינכדועמ םינותנל 

האמ) תוינוניבהו תוכומנה תוסנכהה ילעב לצא רתוי טעמ ההובג היזיוולטב הייפצל ןמזה תשדקה 13 
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דחא ץורע םייקתה הכורא הפוקת ךשמב .1967 תנשב ץראב וגהנוה היזיוולט ירודיש 

דכלמ םוידמכ אקווד היזיוולטה השמיש וז הפוקתב .תירוביצה רודישה תושר לש הז ,דבלב 

יתכלממ דמעמב התכז טרפב .םירודיש תכרעמ התואל ףושח היה ולוכ רוביצה ןכש דחאמו 

תא ולחה 1993 תנשב .<1995 ,סהו ץכ) ברעב עשתב הרדושש "תושדחל טבמ" תרודהמ 

.םילבכב היזיוולטה יתוריש ןכו תירחסמה היזיוולטה ירודיש לש "ינשה ץורעה" םהירודיש 

לש המוד ךלהמ ."םיחותפ םיימש" לארשיב ויהי םצעבו ןייוול ירודיש םג וגהנוי בורקב 

ימשרה "לארשי לוק"ב לחה - וידרה ירודישב םג ללוחתה הטרפהו םיצורע תוברתה 

תוירוזיאה וידרה תונחתב הלכו ,ג־ו <"לקה לגה") ב תשרב ךשמה ,ל"הצ ילג ודיצלו 

.םישימחו האממ רתויב םויכ דמאנ ןרפסמש תויטויפה תוגחתהו 

תימואל לבא ,תיטרפ תונותיעו תיתגלפמ תונותיעמ רבעמ לח הבותכה תונותיעב םג 

תימוי תונותיע ,םיעשתה תונשב .תינעוצקמו תימוקמ ,תירחסמ תונותיעל ,אליעלו אליעל 

לש רואל־האצוהה םוחתב םג .(יתדה רזגמב טעמל) תמייק הניא רבכ לארשיב תיתגלפמ 

ץוביקה ,םילעופ תירפס) תויגולואידיא תואצוה לש תויטננימודמ יתגרדה רבעמ לח םירפס 

.<דועו ןתיב־הרומז ,רתכ) תויטרפ תואצוהל (ילוכו דבוע םע ,דחואמה 

- יתרבחה הדוקפתו המוקמ תא וניש םינומהה תרושקת םוחתב וללה תויוחתפתהה 

איה םויכ ,תימואל תוביוחמו תויגולואידיא תועונת תרושקתה האטיב ובש רבעל דוגינב 

וייוטיבמ דחאש ,רוחסמו תוירזגמ לש שדחה לופכה יטילופה ןפוצה תא רקיעב תאטבמ 

,ןלוגו רמייהנרב ;1999 ,ןמייו> תילארשיה תוברתל "גניטייר" גשומה תסינכ אוה 

תמוסרפב תרושקתה יעצמא לש תולתה תא תאטבמ "גניטייר"ה תוברת 14.(18.9.1998 
ילכלכה דסמה תא םיווהמ הלאו ,םוסרפ יפירעתל דיימ םגרותמ םיפוצה רפסמ .תירחסמה 

היילע וקב תאצמנ לארשיב שפנל םוסרפ לע האצוהה .תרושקתה לש המויקל ידעלבה 
םג .(1997 תנשב םירלוד העבראו םישיש האמל 1994 תנשב םירלוד םישולשו האממ) 

דחא זוחאל בורק לע הדמע איה 1997 תנשב ־ הלוע לארשיב םוסרפ לע תיללכה האצוהה 

15.(רלוד ןוילימ השולשו םישיש תואמ עשתכ)ג"מתהמ 

לש םיצרמנה םיללוחמה ןמ אוה םוסרפה ףנע ,לארשיב ףא ךכ םירחא תומוקמב ומכ 

תותשר םירשע ךותמ הרשע־שמח .יתוברתה םוחתב ןה ילכלכה םוחתב ןה היצזילבולג 

ידרשמ ידי־לע לארשיב תוגצוימ ןהיתוחוקל לש ימלועה רוזיפב תוליבומה םוסרפה 

תוסנכהה ילעב תמועל (םיכומנה הסנכהה ינושימח תשולשב םדאל עצוממב תוקד עבשו םישולש 

,ג 1996 ,ס"מל)(םיהובגה הסנכהה ינושימח ינשב םדאל עצוממב תוקד תחאו םירשע האמ) תוהובגה 

.(5 חול ,53 

לש <בשק תתומע ידי־לע ךרענש) הוושמ רקחמב הנתינ תויעוצקמה ןוויכב ידוקפת יונישל השחמה 14 

ץורעה לש ותקיז תא הניגפהש ,ירחסמהו ירוביצה ,היזיוולטה יצורע ינשב תושדחה תורודהמ 

.(1999 ,בשק)ינשה ץורעה לש רתוי םייעוצקמה רודישה יסופד תמועל דסממל ןושארה 

תנשב 6196־כל 1994 תנשב 67"/0־כמ> הדיריב אצמנ םוסרפב הבותכה תונותיעה לש הקלח הז ךותב 15 

לש הקלחו <1997 תנשב 6.8*־ל 1994 תנשב 4.40/0־מ> הלק היילעב אצמנ וידרה לש וקלח ,(1997 

תנשב 25?6־כל 1994 תנשב 17.596יכמ> םוסרפה תגועמ עברכ לע דמועו היילעב אצמנ היזיוולטה 

.<8 ,1997 ,לארשיב םיאמוסרפה תדוגא) (1997 
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תא תפשוח ןלהל 2 תרגסמ 16.<14.12.1998 ,ץראה) םיימוקמה םילודגה םוסרפה 
־ילכלכה היצזילבולגה ךילהת לע רוא ךפושה ריכב ילארשי יאמוסרפ לש ןימאמ־ינאה 

.ליעפ ףתתשמ לש תואר־תדוקנמ יתוברתה 

ליעפ ףתתשמ לש תואר־תדוקנמ לארשיכ היצזילבולגה - 2 תרגסמ 

 'mt .yrn "?y np'a «piy mn naya .yap1? nonai 'aiya may n'ffiaxn mann

 *piy v mnoo'na naiiyxm aysa inaisn mya mma nnammnxa .nsimx

 niyxaxa x'ax ."nmp1?" myxaxa nana x"? ncnyn ystrn^aa .anp'a "?y yarn

 "O'jxn" bwnb ,nnana bv nvna'ap in avn bv nrnsa'xn .piviy pirns ,mraa
 mymna Vxaiyai .laaViya ma nt a'anVan mo"an on nVx ,"onsas" naa

 maVin ni'Vxumn mnann -|X ."a'piasD"i "n'^iD'ta" pa a'aaimn by narfaa

 paxaV 'ia'a nra1? a'aain laVc? a"nn .nraix^-am nvnsa'xn 'T-'ay nwaaai

 'aan ,napn .nVman pao ,a"a'cm nmya ,nons nans ta'maxnn pa '^ai^an

 x1? ,a'-inoa an a'maxnn ,<...'aaT m aa '"aixi) 'aipa my 'Vix a®?nn ...apian

 by nnx px no's by am 'axmrna lax .nvaa EnanV Via' nnx ^a .a"apnax
 -am a'maxnn 'm-'ay -inn mi' nmaia aan'mys "?ax ,pa'nn am 'sin
 naa nanVaa inniyan '"axntya mint nx mnaa 'n".n a'aty tyan 'asV .a'^ix1?
 a'cmy nxaa omn ,n'ioa maxn mmiya amVn 'Vxmm 'ax avn ."axum 'a"ix

 nman nan maxriV moann naiy 'ax na rnVxumn aionsn man .mama cnVcn

 itn mann .□■"prinV -prca' xV mann bv nayn aem aa .D'aaita bv n^ina maa

 ainna a'a'mn a'maxnn ?ai'n 'a"ix an 'a .n'axna naViiyan nam'1? -psnn
 laxy nx xixaV mny lan'xa nnx b: .n'XT'ap'nax -p'mn ixa px p^i sbv
 lanax axn ...yaaa-'nVa -|X aiaty nt ...na'ioa n^aiVa maoaa naiya ix pnxa
 ...?TaVw mxaxym mixan ay na ?a'aii"na aanax axn ^nprnax1? anoana
 mnx .aVntyn1? a'a"n .oiaa px ix ,npp naVnn nn'n it .ppn nx mm1? ia'0'a

 ix n'-isa'x1? anoana lanax .nnaxnn it mxaxy "ay nmap .naipn n'nn x"?
 inT .aiam nins mm m ,mmn nx naxa naa myxa ,-|ai .pr-pix •p'anna

 <24.4.1998 ,'xaions) ...yaaa-'nVa -|x nop -pVnn

יהוז .עציה לע שוקיב ףדוע היה רבעב .עפשל רוסחמו ינועמ הרבע תישונאה הרבחה 

ףדוע שי הירוטסיהב הנושארה םעפב :הכופה היעב הרצונ תירבה־תוצראב .הפוריא 

תועצמאב אלא ,"החיקל" תועצמאב רצונ אל רשועה עפש־תלכלכב .שוקיב לע עציה 

"סינאה" לשמל ,םירצומ לש תוירוגיטק ןה םויה לש תוירפמיאה .קוויש ,יותיפ ,הריכמ 

תשחרתמ לארשיבו .ונמלועב הזב הז םימחלנה תוסייגה םה הלא ,"סרפמפ" דגנ 

תוכלוה תוילארשיה תורבחה ךא ."םיקונפט"ו "םילוטיט" ןיב םינבשיה לע המחלמ 

קבאמל יוטיב תויהל םיכפוה ונלש םייחה .תוימואל־ברה תוירפמיאה ידי־לע תושבכנו 

ינגד ,הפקה ,חוליגה ןיכס ,םיינישה תחשמ ,הסורפ הסורפ :םידיגאתה ןיב ילבולגה 

אל ,םירחסנ םה םידיגאתה .(...ינמז הז םג ילואו) ימוקמ דוע ילוא בלחה ...רקובה 

לע תחא ץרא תסיפ לע םייח לארשיב ונא .תוינמ שוכרל לוכי דחא לכ .םיינקירמא 

־ברה םידיגאתה ידי־לע רתויו רתוי תרדגומ ונתלועפ לבא ,ןוכיתה םיה יפוח 

דגנ המחלמב ףתתשמה ילארשיכ יתוהז תא רידגמ יתייה םינש שמח ינפל .םיימואל 

םישיש האמב םורפה ,םיוסמ דיגאת תורושב םחולה ילארשי ינא םויה .לארשי יבייוא 

תרומת הזה דיגאתל הרסמתה דבוע ינא הב תילארשיה םוסרפה תרבח .תונידמ שולשו 

וזה הרבחה .םייקתהל ךישמי אל הרבחה לש ירבעה םשה םג .םינמוזמ לש הלודג תומכ 

םוחתב םיביריה םידיגאתה ?םויה יבייוא םה ימ .דיגאתב תבלושמה הדיחיל ךופהת 

ומצע תא אוצמל דיתע ונתיאמ דחא לכ .היצזינקירמא ךילהת ןאכ ןיא ןכלו .ילש 

ונחנא םאה ...ענמנ־יתלב ךא בוצע הז ...תמיוסמ תילבולג תרגסמב דבועכ וא ןכרצכ 

...?ונלש תואמצעהו הוואגה םע המ ?םינווייתמ ונחנא םאה ?הקירמאל םירסמתמ 

תרחא ,בלתשהל םיבייח .סונמ ןיא ךא ,השק הטלחה התיה וז .ץקה תא תוחדל וניסינ 

ךא הירפמיאל םירסמתמ ונחנא .תודבאתה וז תואמצע לע הרימש .המוקת היהת אל 

והז .בושח תוחפ היהי הז ,תוהזה תא דבאנ רבכ רשאכ ,ךכו .ןמז־ךורא ךילהתב 

<24.4.1998 ,יאמוסרפ) ...ענמנ־יתלב ךא השק ךילהת 

תירחסמה הרבחל סחייתמ 2 תרגסמב םיאבומה יאמוסרפה לש וירבדב ןורחאה קלחה 

שי .הרורב יללכה ("הירפמיא" :"תואמצע")ימואלה בצמל היגולנאה ךא ,הב ףתוש אוהש 

,התע וליאו תוימואלל הסחייתה תמדוקה הפוקתבש "המוקת" הביתב שומישל בל־סישל 

!תויחוורל תסחייתמ איה ,ליעל םיאור ונאש יפכ 

תא .םיעשתה תונשב עפש־תרבחל לארשי הכפהנ םישימחה תונשב "ענצ" לש הרבחמ 

תוינוכמה םש־לע ,"וראבוסה תנומסת" התנוכש המ תלמסמ הללכב תונכרצה תפונת 

.(258-243 ,1993 ,ןמלמ) םיעבשה תונש תישאר ןמל לארשי תא ופיצהש תוינפיה 

לארשיב םייעונמה בכרה־ילכ רפסמ לדג 1996 תנשל 1966 תנש ןיבש םירושעה תשולשב 

,לשמל ,ואר .תיקוויש "השינ" הווהמ הזש המכ דע ,ילקולה קפודה לע עבצא םג רמוש ףנעה ,הז םע 16 

.21.12.1998 ,רגתא 
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יובירה .תושפנ ףלא לכל הנומשו םישיש םייתאמל הנומשו םישישמ ,טעמכ העברא יפ 

,השיש יפ הפוקת התואב הלע םרועישש םייטרפ בכר־ילכב אוה רתויב יתועמשמה 

.(5 הלבט ,23 ,ב1996 ,ס"מל> תושפנ ףלא לכל העבראו םייתאמל השולשו םישולשמ 

םירושעה ינשב .תללוכ תינכרצ הכפהמ לש תינחה דוח קר איה תיטרפה תינוכמה 

לש תושפנל םיטירפ רפסמב תימלועה הלבטב הובג םוקמב תגרודמ לארשי םינורחאה 

טירפב .םידיינה םינופלטהו טנרטניאל םייונמה ,םיישיאה םיבשחמה ,ואידיווה ירישכמ 

םיווהמה םייונמ ףלא תואמ עבשו ןוילימכ םע םלועב תוליבומה ןיב איה לארשי הז ןורחא 

יארשא סיטרכ ילעב לש םרועיש Greenwood).17, 1998, 239) הייסולכואה ןמ 300/"־כ 

,םש) 1997 תנשב *החפשמה תודיחימ 720/0) 67"/0־ל 1980 תנשב 20"/0־מ הלע הייסולכואב 

 173).

,טקרמרפוסה תותשר לא תלוכמה ןמ לארשיב ינועמקה רחסמה רבע םישישה תונשב 

םירצומהו ןוזמה תוינקמ 42"/».ןוינקהו "רטנס־ראואפ"ה ,רכמ־ברה לא םינומשה תונשבו 

mall חסונב ןושארה ןוינקה .*םש ,םש) תולודגה תותשרה יפינסב םיעצבתמ םיוולנה 

דועו םינוינק םישימחכ וחתפנ זאמו *ןג־תמרב) 1985 תנשב לארשיב חתפנ יאקירמא 

ןיידע ךומנ רועיש) םינוינקב עצבתמ לארשיב רחסמה ןמ 270/"־כ .םיננכותמ תורשע 

הריכמל םיעיצמ םינוינקה .*דרפסבו הינטירבב 400/0־כו תירבה־תוצראב 500/0־כ תמועל 

,ס'דלנודקמ)ןוזמ ימוחתב ,תוימואלברו תוילארשי ,תולודגה קווישה תותשר לש םירצומ 

,<רוטס־םוה> יתיב דויצ ,*סא רא סיוט) םיעוצעצ ,חיבשמה ,הראת הנפוא ,<גניק רגרוב 

וא תילגנאב םיעיפומ תויונחה תומש .דועו *ופיד סיפוא)ידרשמו ינורטקלא דויצ ,טוהיר 

.תירבעב תומש שי ןטועימל קרו תוירבע תויתואב תילגנאב 

,"ןוינק ךותב ריע" לעכ ומצע לע זירכמ ביבא־לתב חתפנש ןורחאה לודגה ןוינקה 

תא ונקור ןכא םינוינקה 18.ילבולגה םזילטיפקה ןדיעב יתרבחה בצמה לש ריהזמ יוצימ 

לש יזכרמ יוליב םוקמל וכפהנ תבשב םיחותפה םינוינק םתואו ,םירעב םייזכרמה תובוחרה 

בחרמ עיצמ ןוינקה .ךומנה־ינוניבהו ינוניבה דמעמה ןמ תילארשיה תינוליחה החפשמה 

.ריע־תורככו תובוחר לש הימדה ובו תיטרפ תולעבב ירוביצ בחרמ :לארשיב שדח גוסמ 

בחרמה ןמ קותינ תווחל וב םיטטושמל תרשפאמה תיליריטס העוב ןיעמ אוה הז בחרמ 

קינעמ ןוינקה .עגוימה ינוכית־חרזמה בחרמהמ םגו עזוימה ינוריעה בחרמהמ םג ,ץוחבש 

."םש שיגרהלו ןאכ תויהל" לש הילשא 

תויוחתפתהה לש תויטילופו תויתוברת תוכלשהב לארשיב ןיחבהל ןתינ םאה 
הביבסל תירוביצ תילכלכ הביבסמ רבעמל םאה ?ליעל תוראותמה תויתרבחה־תוילכלכה 

זחואה לכ יכ ןועטל רשפא־יא ?תויטילופו תויתוברת תוכלשה שי תרחסוממ תילכלכ 

לע רבדל אלש) םימעה תווחא םנ תא לאמש דיב אשונ ןימי דיב ירלולס ןופלטב 

סויפה תוזוחמ לא הטוונמ וראבוס תינוכמ לש הגהב זחואה לכ יכ אל ףאו *םזילאיצוס 

וליפא .םידיינ םינופלטבו תוינוכמב םישמתשמ ינוציקה ןימיהו םילחנתמה םג .םולשהו 

.400/0־מ רתוי םע היגוורונו הידווש ,דנלניפ ןה ירלולסה ןופלטה לש הרידחה רועישב תוליבומה 17 

1998 תנשל םה םינותנה .הילרטסואו קרמנד ,גנוק־גנוה םע דחי 30"/0־ה תיירוגיטקל תכייש לארשי 

.(8.11.1998 ,גלפ> 

.וז העדומל יביל־תמושת תא הנפהש קליפ ינד ר"דל הדומ ינא 18 
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החמצ ,לארשי לש ילבולגה רושיקה תוילוחמ תחאכ וניהיז התואש ,קט־יהה תיישעת 

־תירבמ ידוהי םדא־חוכ לש תמיוסמ תוטלוב םע ,תינוחטבה תיתשתה ךותמ הבר הדימב 

התוא ראתל רשפא ,רמולכ ,םייתלשממ חותיפו רקחמ יביצקת תכימתבו רבעשל תוצעומה 

םזילטיפקה ,יביטקלוקהו ירוטסיהה רושימב יכ ןעטנ הז םע .םיימואל תודסומב תנגועמכ 

תוחפל ,םייתוברתו םייתרבח תויופידע ירדס הנשמ ,ינכרצהו טרפומה ,יטסידרופ־טסופה 

־טסופ תיטילופ תוברת לש התורצוויה .ויתוריפמ רישי ןפואב הנהנש יתרבח חלפ ותואב 

תיתיישעת־טסופ וא תמדקתמ הלכלכ לש תויוחתפתהב ןכ םא הכורכ לארשיב תימואל 
.תינכרצ עפש־תרבח לשו 

םלועה־תמחלמ ןמל שחרתמש ךילהתה ןמ ךוראה חווטב טלמיהל הלוכי הניא לארשי 

עפשה סיסב לע .תיטילופ הניחבמ תוביציהו תילכלכ הניחבמ תוחתופמה תורבחב היינשה 

תיטסינרדומ היצזילאירטמ לש ךילהת הלא תורבחב ללוחתמ יטילופה ןוחטיבהו ילכלכה 

תיטרקורויבה תונתוכמסה תייחד ,ונייהד ,היצזינרדומ־טסופ ,יקלח ןפואב ,וירחאלו 
החימצהו תויגשיהה יעינמ לש םתייחדו תישיאה הימונוטואה תמצעה תבוטל תינרדומה 

־טסופה םייתוברתהו םיישיאה םיקופיסהו םישומימה לש םרופיש תבוטל םיילאירטמה 

הרבח תחימצ לש המוד העפות הנורחאל תוהזל ןתינ .(ingiehart, 1997) םיילאירטמ 

לש תושעותמה תוצראב ,היצזיטרקומדל תרבוג השירד תוחפל וא ,היצזיטרקומדו תיחרזא 

יטילופה ומושיר תא תתל ליחתמ לדג ינכרצו ינגרוב דמעמש ןכיה ,היסא חרזמ־םורד 

 (1996 ,Robinson). םזילרביל ןיבל ,דחא דצמ ,םזילטיפקו היישעת ןיב הקיזה

,המיוקופ לש ונועיטל דוגינב) תיעמשמ־דח תויהלמ םנמוא הקוחר ,רחא דצמ ,היטרקומדו 

דוגינב) ךוראה חווטב םיינשה ןיב רשקב תאז־לכב ריכהל אל רשפא־יא םג ךא ,(1993 

ונועיטב אקווד שממ שי .(Huntington, 1996 - ןוטגניטנה לש המיוקופ־רתוסה ונועיטל 

תזית) תינפגס־תינרצי תוברתמ רובעל הטונ םזילטיפקה ויפלש (Bell, 1976) לב לש 

,תינתנהנ־תינכרצ תוברתל (רבו סקמ לש םזילטיפקה חורו תיטנטסטורפה הקיתאה 

־טסופ תוברת תומדב הכופיה־הכשמה תא רצייל הטונ תינגרובה תוברתה ךכיפלו 

רבודמ לארשי לש הרקמב .םיעשתה תונשב תיפאיו םישישה תונשב תיפיה ,תינגרוב 

תוברתל תיתורדתסה־תיתכלממ תיטסיביטקלוק תוברתמ רבעמב רומאכ 
.תיקוויש־תיקסע תיטסילאודיווידניא 

ינוניב דמעמו םולש ,היצזילבולג 

תא ,תיצוביקה תודיכלה תא תקרפמ תינויצ־טסופה הדמעה ,יתוברתה רושימב 

ןתוא הפילחמו ,תבגשנ תועמשמב הנומאה תאו ירוטסיהה ףצרה לש תימואלה השוחתה 

,תיגשיה ,תיוושכע ,תיאדיחי תוהזב תנגועמ תילרבילה תונויצ־טסופה .םינוש םיביטרנב 

תינפגסה ,תסייגמה ,תשבגמה ,תימואלה תוהזה לש הכופיה איהו ,תינתנהנו תינכרצ 

התוא בושו בוש םילעמ תילארשיה תוברתה לש םינוש םיטביהב םירקחמ 19.תדחאמהו 

,תילאמש־תימואל תואר־תדוקנמ "תוינויצ־יטנא תועפותכ םזילאודיווידניאהו םזילרבילה" לע ןוידל 19 

.1996 ,דייבש ואר ,תינמי־תימואל תואר־תדוקנמ המוד ןוידל ;112-109 ,1992 ,רהזי ואר 
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הרדגהל תנתינש תוברת לארשיב החתפתה םיעבשה תונשב לחה :הנומת 

תמוסרפה תועדומ ,וז הפוקתב לחה יכ אצמנ ,המגודל ."ינתנהנ םזילאודיווידניא"כ 

,טרפה לא תונופ ...טרפה לש םיישיאה וייחל תורושקה תויוכיא םירצומל תודימצמ" 

וא םיימואלה םיסרטניאל רשק אלל ,תוישיאה ויתופיאש שומימב זכרתמה לאודיבידניאכ 

.(Kimmerling, 1993 :1988 ,ןמטיו :םג וארו ;61 ,1989 ,ילאירוא)"ביטקלוקה יכרצל 

,תורפסה ,תיתוברתה הריציה לש םימוחתה דחאל ,השחמה ךרוצל ,ןאכ סחייתנ םא 

תיטילופה תוברתה תא אטבמה "רחא לג" חתפתה םיעשתהו םינומשה תונשב יכ אצמנ 

תואיצמ אוה וז תורפסמ הלועש המ יכו ,(1997 ,ץיברוג :1995 ,ןבלב) תינויצ־טסופה 

<43 ,1995 ,ןבלב) "תילכת וא תועמשמ ,ןוגרא תרדענ ,תיתורירש ,תירקמ ,העורק" 

,ץרווש םג וארו :10 ,1997 ,בואט) "תועמשמה תשוחת תוררופתה"מ תעבונה הקוצמו 

לש םלועה־תפקשה תא בטיה גציימ רגפה םהרבא לש רפס ךותמ רצרצק עטק .(6.6.1995 

ןיא הירוטסיהלש ןימאמ ינא .תחא .םיהולא ןיאש ןימאמ ינא" :וז תורפסב תויומדה 

תוסנל תושונאה לעש הלענ הרטמ םוש ןיאש ןימאמ ינא .םייתש .תועמשמ םוש .תועמשמ 

,רנפה)".היפוטוא לש הרוצ םוש אלו ךשוחה תוחוכ לע רואה תוחוכ ןוחצינ אל - גישהל 

םינומשה תונש ירפוס" :םכסמ ןבלב (43 ,1995 ,ןבלב לצא טטוצמ ,103 'ע ,לכה ללוכ 

,עונלוק) םיכסמו תוארמ לש םלוע ,תוקצומ תויוארו אללו סוזנצנוק אלל ...םלועב ...ולדג 

ןמ הדובאה תומלשה תא םישפחמ םניא םהירוביג .הלאב הלא םיפקתשמה (בשחמ ,היזיוולט 

(71,1995 ,ןבלב)".המויקב םינימאמ םניאש הטושפה הביסה 
תונומת תמלצמ יליזרב תינריט .תילאוזיווה תונמואה םוחתמ איה תפסונ המגוד 

םיללחב ,ןבל ןותחת שובלב וא תונבל תוצלוחב םיריעצ םישנא לש תוצובק לש תודמעומ 

תאפקומ םתחונת ךא ,תונוש תויוליעפ םיעצבמ םהשכ ,םיטלקמב םיארנה םירוגסו םיקיר 

־יטנאל יוטיב התדובעב האצמ תונמאה תרוקיב .םלועל םיבלטצמ םניא םהיניע יטבמו 

לודגה רופיסה םע ןאכ סרק ילארשיה 'דחיב'ה" :ינויצ־טסופ םזיאוריה־יטנאלו םזיביטקלוק 

וארו ;Katz-Freiman, 1996, 100)".םיובמ סקט לש הקיר תינבתל קרופ ,תונויצה לש 

(.1993 ,גרבטיירב :1996 ,םולב־לטסק :םג 

לע ועיבצה הגייפו רגינור םירקוחה .ימוימויה חישה םוחתמ איה ,הנורחא ,המגוד דועו 

םינורחאה םירושעה ינשב לארשיב "רייארפ" גשומב שומישה לש תויזכרמהו תוחיכשה 

דספנ אצוי וניא אוהש ,ונייהד ,"רייארפ אל" אוהש ךכ לע ילארשיה תרהצה לש רשקהב 

אל"ה תומד תא םיאור םה .םירחא לע ונורתי לוצינ־יאמ וא םירחאל רותיוומ האצותכ 

הבש תינויצ־טסופה הפוקתה חור לש יוטיבכ ,ונייהד ,"ץולח"ה לש יאר־תנומתכ "רייארפ 

.(1993 ,הגייפו רגינור)ותורישל דומעל וא ביטקלוקב עלביהל ברסמ טרפה 

לוכי וניא רבכ - אבצה - הנידמהו המואה לש יביטמיטלואה ירוביצה דסומה וליפא 

"םידמב המוא" לש וא "םעה אבצ" לש תיתכלממ,ד־תינויצה תנוכתמב דקפתל ךישמהל 

םיסיוגמה זוחא .(1996 ,ןהכ 'ס) תורוכשמ ילבקמ לש ינעוצקמ אבצל ךפהיל דיתע אוהו 

םניא םיסייגתמה ןמ עבר דע תישימחכ ,דבלב 550/0־כ לע םויכ רבכ דמוע ןותנש לכ ינבמ 

תרשל תלוכיה ילעבמ שילש קרו ,םירבגל תוינקתה תורישה תונש שולש תא םימילשמ 

ףגא שאר ,רפש ןועדג ףולא רסמש הלא םינותנ) .םיאולימה תורישב לעופב םיפתתשמ 

תמגמ ןמתסהל ףא הלחה םיעשתה תונשב (.7.9.1998 ,לארהב םיעיפומ ,אצויה םדא־חוכ 

טעמב הנזוא וז המגמ .תויברק תודיחיב תורישלו תוסייגתהל (motivation) העיגהב הדירי 

.הניעב הראשנ תיחרזא־הרבח-תיאבצ־הנידמ יסחיב ידוסי יוניש לש היעבה ךא ,ךשמהב 
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םימייק ןליבשבש תוקיתווה תוטילאה ידי־לע יאבצה לולסמה תשיטנב רבודמ רתיה ןיב 

םולשה ךילהת Levy).20, 1997, 176-180) רתוי םילמגתמו םיכשומ םייח ילולסמ רבכ 

,הקיתווה הטילאה ברקב הריוואה יוניש לע רתיה ןיב ןעשנ ץבר תלשממ וב הלחהש 

ןבומכ) .הזה יונישה תא זריז ףא אוהו ,הלש <"יתיישעת־טסופ"ה> ךשמהה רוד ברקב רקיעב 

תוטטומתה ןוגכ םייזכרמ םייטילופ־ואיג םירשקה םג ויה םולשה ךילהתלש 

ילארשיה שוביכב יניתשלפה ירמה ,ןוכיתה חרזמב הרקה המחלמה םויס ,תוצעומה־תירב 

(.ןאכ קוסעל לכונ אל םהב ךא ,דועו 

,(וב הכורכה הריוואב יאדוובו) םולשה ךילהתב הסרפה־בוביס םג ,ילסקודרפ ןפואב 

לש ןוויכ ותואב לעפ ,והינתנ תריחב לש ביתנב ךשמנו ןיבר חצר לש תמוצב לחהש 

ךשמב ותוא הליבוהש תיתרבח הצובק התוא ידי־לע אקווד ינמחולה םזיביטקלוקה תשיטנ 

התיה וזה הטילאה ברקב תחוורה השוחתה התעש יתועמשמה לדבהב יכ םא ;םינשב תורשע 

תאטבתמ וז השוחת .ביטקלוקה תשיטנ לש ףא אלא ,םזיביטקלוקה תשיטנ לש קר אל 

ינוניבה דמעמהש דוכלמה לע דיעמ ,ואל םא ןיבו שממתמ םא ןיב ,רשא "הדירי חיש"ב 

תוגוז" :"העפות" לע רביד בירעמ ןותיע לש ףסומ .וב אצמנ םולשבו םזילטיפקב לגודה 

קיספהל םיטילחמ ,חטבומ יד ילכלכהו יעוצקמה םדיתעש ,םיינוליח ,םיליכשמ ,םיריעצ 

,םילחנתמה ,םידרחה ,ןיבר חצר :תורסח אל בוזעל תוביס .ץראה תא םיבזוע טושפו רטקל 

ארפק)".תוכייש רסוח לש הקיעמו השק השוחת וז לכמ רתויו :קוחה ןוטלש ,שוביכה ,יביב 

.(1998 ,חלשו 

התוא ברקב הררשש ןואכידה תריווא אוה ביטקלוקה תשיטנ לש השוחתל ףסונ יוטיב 

"ינואכיד רוטקס" וזה הצובקה תא הניכ יביבא־לתה ריעה ןותיע .והינתנ תפוקתב הצובק 

:הז רזגמ לש הרימחמה ותייעב תא בטיה ההזמ ןייבשיפ ."ולסוא םולח ןורבש לצב יח" רשא 

תודמעמה םלוסב דואמ בוט םוקימב תויהל היה ליגרש ,שאוימה ינלאמשה רוטקסה" 

לע ןוידה :ןלהל האר] תושדחה תוטילאה ןיב ןוויכ תונורחאה םינשב דביא ,םייתרבחה 

".['ר 'א - הדובע לע ןוידה :ןלהל האר] חותיפה תורייעו תונוכשה ןיבל ['ר 'א - ןוהה 

הדירי ,םירוטיק" :יתצובקה ילוחה ינימסת תא הנומ לט־רב לאינד יטילופה גולוכיספה 

,1998 ,ןייבשיפ)".םזיפקסא ,תויביסאפ ,תויתאפא ,תורגתסה ,העבצהמ תורדעיה ,ץראהמ 
 17^48),2

ןימיה ןהבש תופוקתב דחוימב ,חישה לש םינוש םייוטיבב בטיה תשגרומ וז השוחת 

יטרקומד םזילאודיווידניאל ינמחול םזיביטקלוקמ רבעמה ילבחל הפירח השחמה .ןוטלשב 

ותמורת לע רפיסש ,םיאולימב יברק סייט םע 1996 רבוטקואב םסרופש ןויאירב הנתינ 

תא ראיתו ףיסוה ןכמ־רחאלו ,ץמחומ רשא םולשל ישממ יוכיס םייק יכ ךירעהו הנידמל 

ידי־לע תטלשנ וז רשאכ הנידמה ןמ ולש תוכייתשהה תצובק לש תוקתנתהה ילבח 

.ןלהל תגצומה 3 תרגסמב אבומ וירבדמ בחרנ טוטיצ .תיתדה־תינמואלה תונויצ־ואינה 

.(20.9.1998) ןלוג דחוימב ,"ןוחטיבה בצמ - ץראה ח"וד" ףסומב תובתכ וארו 20 

וא תינפת תנמסמ 1999 תנשב הלשממה תושארל קרב דוהא לש ותריחב םא חכוויהל ידכ ןיתמהל שי 21 

.ילוא דיעמ הנש התואב הרחבנש תסנכה בכרהש יפכ ,תינבמ תויכשמה תמייקתמ וז הריחב תורמלש 
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"היצביטומ"הו היצזילבולגה - 3 תרגסמ 

תא רמוא ינא .םהב ןייטצהל דימת ונגהנש םירבדב ןייטצג אל לבא הנידמה תא תרשנ 

.םחליהל היצביטומ םהל היהתש הלא ?םחלהל ךלי ימל [:ןייארמ] ...באכה לכ םע הז 

קיפסמ ונחנא :תאזכ איה הדוקנה .תרחא הרוצב לבא ,םחלהל וכלי (ילשל םידליה 

הקעצ היהת הזה וגחנאה לע ־ היעבה תאז יכ ,ונחנא דיגהלמ רהזנ ינא .ונגרהנ 

ונל עיגמ לעופב .ונגרהנ קיפסמ ילוא ונלש םידליהו ירבחו ינא ,רמוא ינא .הלודג 
רמוא ינא .הרות לש הלהואב םיגרהנ םירחאש ומכ הרות לש הלהואב גרהיהל 

תויהל הכירצ תונייטצההש רמוא ינא .תויביטקלס תויהל תוכירצ תויצאביטומהש 

לאשיו דלי אובי םויה םאש - ירבח לצאו ילצא תוחפל ,רבשה וק הז ...תיביטקלס 

,ילש דלי תייה םא .בושחת ,עדוי אל :ול רמוא ינא ,ל"וחמ המחלמל רוזחל םא יתוא 

לש תומחלמו תוקדוצ תומחלמ רתוי ןיא יכ ,רוזחל ךל אורקל םא םיימעפ לקוש יתייה 

.תורשפאה תא םיאור ונחנא םויהו ,תומחלמ ויהי אלש הז קדוצה רבדה .הרירב ןיא 

םירבד הלא .ןוכנ .דואמ םישק םירבד ,דלא ,ריוואה ליחב ףולא ןגמ יממ [:ןייארמ] 

:יטאמוטוא ןפואב ילש ןבל רמוא יתייה םעפ .םייטאמוטוא םירבד רבכ ןיא .םישק 

ךירצ םא - םיניגמ הז המ עדוי אל ינא םויה .הנידמה לע ןגהל ידכ רוזחל םיחרכומ 

אל ינא :רמוא ינא ,לתוכב הרהנמ יהשוזיאב חתפ םיחתופש ללגב המחלמל תכלל 

[:ןייארמ] ...לארשי תנידמ לש סרטניאה אל הזו ,הז תא הצור אל ינא ,הזל ןכומ 

רורב ךילהת הז היצביטומה תדירי .היצביטומב הדיריל המורתב ךתוא ומישאי 

ךותמ תאצל ונל רוסא ...לודג בל באכ םע הז תא רמוא ינא .םינש ךרואל שחרתמש 

.תוחכפתה הפ היהת בורקה דיתעבש הווקמ ינא .םינברס תויהל ונל רוסא ,הנחמה 

ינא .עושוהי .ב.א ונמזב עבטש ,"תוילמרונה תוכזב" גשומל המוד והשמ רמוא ינא 

לע תויחל הצור אל ינא .םייוגל רוא תויהל הצור אל ינא .םלוכ ומכ תויהל הצור 

תרושקת הייהתש .םייוגה םע ,םיברעה םע ,םלוכ םע רבדל לכונש הצור ינא .יברח 

וא םייחישמ םירבדב םולש לש תרושקת ומסחי אלשו רשפא קרש ימ לכ םע 

.םייטאמוטוא םירבד םויה ןיאש ילש םידליל רמוא ינא .הנמז רבעש היגולואידיאב 

...הזה קסעב בושח יכה רבדה הז םייחה לש ךרעה .יביטקלס דואמ תויהל ךירצש 

תא ךילע ררועל אל ,םלוכ ומכ תויהל ךירצש תויהל לוכי .שא תכשומ הטילאה 

אל ,םיסייט היהנ אל .ףושח הזח םע המידק ץורל אל ,ןייטצהל אל ,בורה תודגנתה 

,ןיבר) .םייחב ראשנו יח התא .ךמעה ךותב שיגרנ זאו ,תורחבומ תודיחיב הייהנ 
 1996)

1999 ראוניב .הגירח העפות וא דדוב לוק תניחבב םניא 3 תרגסמב םיאבומה םירבדה 

תוביטח ידקפמ לש םורופ ידי־לע הכמתנש ,םיאולימ יסייט תתיבש :לארשיב רבד לפנ 

תדירי" תייעב 22.ןוסא לש הרקמב תוחפשמל יפסכה לומגתה עקר לע ,םיאולימב םידודגו 

רש - ןוחטיבה תכרעמ לש הישאר ידי־לע שרופמב הרכוה ,היתורזגנו היתוביס ,"העינהה 

,סייגתהל םידמועה רעונ־ינב ברקב העינהה תמר לש התקידבל הדעו .ל"כטמרהו ןוחטיבה 

 nx naix 'ax .ona p'Dan1? ran iaanae> onana p'taaa x1? "?ax nanan nx nnra

 .onVm1? maa'Dia on1? nmnp n"?x ranbnb ib> 'a? /Vp'xna/ ...axan Va oy nt

 prnoa tanax :rixT3 xm nmpan .mnx nmaa Vax ,an^ 1a1?' <'■?&) onbm
 npya nmn ntn tanaxn by - myan nxt 'a ,ianax manba inn 'ax .taanna

 1a1? yaa Vyisa .taanna p'soa 'Vix laVty D'nbmi nam 'ax ,naix 'ax .nVna
 naix 'ax ,nmn bv nVnixa onnna onnxty laa nmn bv nVnixa ainnV

 mm1? nans ma"aynniy naix 'ax .nrampVo mm1? mans nraxa'Dianty

 Vxp'i a1?' xia' ovn dxp - nan Vaxi 'Vax mns1? ,nmyn lp nt ...ma'tapVo
 rbv n1?' mm ox .antmn ,ytr xV n1? naix 'ax .Vmna nanVa1? mtnV nx mix

 bv manVai mpnia man^a nnv px 'a mm1? 7^ xinp1? dx cays Vpity 'n"n

 .mnpsxn nx D'xn lanax arm .manVa t,t xVp nt pman nam .nana px
 □nan n"?x .]iaa .rnxa awp ona 7 nbs ,rnsn b^nn ybx po 'oa />/nna/
 paxaioix pixa 'Via p1? naix 'nnn ays .owxaioix onan naa ]'x .D'cp
 ■pna dx - D'a'aa nt na ynr x1? 'ax Dim .nanan by pn"? na mm1? omnaia
 xV 'ax naix 'ax ^maa nnnaa manrxa nns DrnniDP VVaa nanVa1? na1?1?

 7.7"X7a7 ...^xnty nana bv onaa'xn x1? nn ,nt nx nan x1? 'ax mtV pia

 nna T^nn nt maaman nnn' .maa'otaa nvrb nanoa 7ms raw
 -pna nxaV 1a1? mox ...^na a1? axa oy nt nx naix 'ax .D'ata -pix1? cmnnar

 .mnasnn ns nnn anpn mnyaty nnpa 'ax .D'aano mm1? 1a1? mox ,nanan
 'ax .yitain' .a.x iaaia yaw /'nr^aman mata" atria1? nan mra naix 'ax
 "?y nrn1? nan x1? 'ax .0"iab mx mm1? nan x1? 'ax .D^ia laa mm1? nan

 nmrpn mmnc? .D"ian oy ,o'anyn oy .D^ia oy nan1? baiatr nan 'ax ,'ann

 ix D'm'tya onana oiVr bv nmtypn iaom x"?n nrsx pnty 'a "73 Dy
 .D"oxaioix rnnan aim pxr '^ty on1?'1? naix 'ax .naat nayr mai^ixn'xa
 ...ntn poya aicm 'an nann nt n'mn bv pyn .'a'ap^o mxa mm1? -pat?
 nx -pVy nmy1? xV .oVia iaa mm^ 7'nar mm1? *?ia' ,vk nana na'Vxn

 x1? ,d'0"d n'na x1? .71m ntn ay nanp fin1? x1? .p'&an1? x1? ,ann mnaann

 ,pan> .D'ma nxrai m nnx payn -pna yana txi ,mnnaia mnmrn n'ma
 (1996

תולייח ןיב הנתשמה סחיה לע .1999 ראוניב 29־ה ןמ תונורחא תועידי ואר ,יאנותיע חווידל 22 

.1993 ,ןמלה ואר ,לארשיב תוחרזאל 
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119 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999 - ס''שת 

שאר היהש םיאולימב ףולא דמע השארבשו ןוחטיבה תכרעמב םיריכב ידי־לע הבכרוהש 

הדירי הלח [1996-1986] תונורחאה םינשה רשעב" יכ העבק ,ל"כטמב םדא־חוכ ףגא 

םיכרעה" תשולש יכ םג העבק הדעווה ."ל"הצב תרשל היצביטומה תמרב תיבקע 

תועמשממ ונקורתה - ןוחטיבו היילע ,תובשייתה - רעונה ךנוח םהילעש "םייתרוסמה 

תוישיא תופיאש ,םייגשיהו םייטסילאודיווידניא םיכרע םיאלממ ןקורמה ללחה תא .ויבגל 

.<10.11.1996 ,ןיבר> הרבחל תוביוחמהו ללכה יכרע ןובשח־לע תימצע המשגהל ןוצרו 

רגאמ ויה רבעבש םיצוביקה ינב לש העיגהב הדיריה לע רתיה ןיב העיבצה הדעווה 

םיצוביק יגב לש תוסייגתהה רועיש .הנוצק ידיקפתבו תורחבנה תודיחיב תורישל ירקיע 

.התחפ עבקב תרשל םהלש תונוכנה ךא ,80"/» ,היהשכ םנמוא רתונ תויברק תודיחיל 

ינב ינש ויה 1997 לש ןורחאה םרוקב ,םיצוביק ינב סיט סרוק ירגובמ 500/0־כ ויה רבעב 

הביסה .ץוביק ןב תחא תסייט דקפמ וליפא היה אל ךכל הכומסה הפוקתבו דבלב םיצוביק 

סייטה ירבד לע תרזוחו ,תדחואמה תיצוביקה העונתה ישנא ידי־לע רוריבב ההוזמ 
ונת' רמא ונלש רעונה ['ר 'א ,1977] תוריחבב חצינ דוכילהש ירחא" :ליעל םיטטוצמה 

סייטה ירבדב ,בגא <19.1.1997 ,יליזרב) ".'ונלש תא ונישע ונחנא ,תוסנל םהל 

רוזחל םא טבלתמו) ץראל־ץוחב ההושה דליה לע וילאמ ןבומכ עמשנ ליעל םיטטוצמה 

יכ ולעה <1978 ידילי) 1996 תנשב םיסייגתמה ןותנש לש םינותנה ;«תדלומה לע ןגהל 

.<םש> םסויג דעומב ץראל־ץוחב םיררוגתמ 5.9"/0 

תונוכנה םג אלא ,הדירי ןמיסב תאצמנ תורישל תישיאה העינההש קר אל ,דועו תאז 

םיחוויד יפ־לע .הדירי ןמיסב תאצמנ ןוחטיבב םיבאשמ עיקשהל תיללכה תיתרבחה 

תסייוגמ תיגולואידיא הרבחמ" יכ הנקסמל ל"הצב םיביצקתה ףגא םג עיגה ומסרופש 
תשיפתב ינויח ביכרמ דוע וניא ל"הצב תורישו ,תיגולואידיא־א הרבחל לארשי הכפה 

תודיחי וכפהיי ויפ־לעש יוסינ ל"הצב לחה הנורחאל .(19.11.1997 ,יליזרב)"הלש םלועה 

תואצוהה תולע תא ובצקתיו םייפסכ םינזאמ ולהניש תויקסע תורבח ןיעמל תויאבצ 

םיפדוע "עיקשהל" לכוי חלצומה ל"כנמה־דקפמה .הלאב אצויכו םיזגפ ,ןוזמ :תונושה 
.(1998 ,טרופפר) החותיפבו הדיחיה תחוורב ול ורתווייש 

ירקסב אוצמל רשפא ,המצעל תעדומ אל םא ףא ,תינויצ־טסופ תוברת לש ףסונ יוליג 

ןמ 530/0 יכ אוה רעי־ןמטכויו םרפ הנורחאל ומסרפש רקחמב םיאצממה דחא .להק־תעד 

איה היטרקומד" יכ "טלחהב םימיכסמ" (ידוהי אצוממ תילארשיה הייסולכואב) םילאשנה 

רדסל "טלחהב םידגנתמ" 300/» קרו "הנידמה לש ידוהיה יפואה לע תופידע לעב ךרע 

היטרקומדל וז ןיעמ תוביוחמ יכ ףא .(2.5 חול ,55 ,1998 ,רעי־ןמטכויו סרפ) הז תויופידע 

אצממ .ךכב־המ לש ןיינע הניא וזכ "טלחהב המכסה" ,דבלב ץוחלו הפשה ןמ תויהל הלולע 

היחרזא לכל חיטבהל לארשי תנידמ לע" יכ םירובס םילאשנה ןמ 510/» יכ הרומ ףסונ 

הניא םנמוא תיתרבחה תואיצמה .(5.5 חול ,169 ,םש)"תווש תויטילופו תויתרבח תויוכז 

השדח המגמ לש תירשפאה התעקבהב ןאכ םינד ונא יכ רוכזל שי ךא ,הז ןותנ תששואמ 

םניא הב םיכמותה וליפאשו) םיידסומו םיימיטיגל םייוטיב יד הל ןיא ןיידעש (תינכפהמו) 

23.(התועמשמ אולמב ,המשייל לע רבדל אלש ,התוא בושחל םינוכנ 

ינמאנ אקווד םניאש ןימיב םיכמותה ןמ קלח ראתל ידכ "ךר ןימי" גשומה תא עיצה קצנירפש דוהא 23 

תונויצ־טסופ" גשומה לע בושחל רשפא ונלש רשקהב .תיגולואידיא הניחבמ המלשה לארשי־ץרא 
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םדירוא 120 

הניחבמ תויטרקומדה ־ ליעלש תודמעה ילעב תא ןייפאמש יתרבחה ךתחה והמ 
הניחבמ תוינויחו תיתוברת הניחבמ תוינלבוסה ,תילכלכ הניחבמ תוילרבילה ,תיטילופ 

סרפ .יתרבחה־ילכלכה הנבמב ליעלש ןוידל בטיה םירשוקמ םינותנה ?תינידמ 

תערכמ תיבויח העפשה שי םימרוג ינשל יכ םהיאצממ ךמס־לע םיעבוק רעי־ןמטכויו 
חרואב םירומ םינותנה" :תוינוליחו הובג וא ינוניב ילכלכ־יתרבח דמעמ - הלא םינוויכב 

תיבקע ...ותעפשה .רתויב הקזחה המצועה לעב םרוגה איה תוינוליחהש יעמשמ־דח 

.תוימואל לע היטרקומד ףידעהל הייטנהו תונלבוסה תולוע תוינוליחה םע :ןיטולחל 

תויטרקומדה תדימ ,רמולכ .ימואלה ןוכיסה תעדות תדרויו תינויה השיגה הלוע ,ןכ־ומכ 

חותינ (77 ,םש)".ינוליחהו ליכשמה ,ינוניבה דמעמה ינב ברקב תררוש רתויב ההובגה 

רטשמל רתויב תביוחמה הצובקה יכ הרומ ,הרומאה הנקסמה תא קזחמה ,ףסונ םינותנ 

הליכשמה הטילאה ,סג ןפואב) "יטסילטיפק לאמש" םינכמ םירבחמהש וז איה יטרקומד 

רטשמל לכמ תוחפ תביוחמה הצובקה וליאו (יטילופה לאמשהו זכרמה םע ההוזמה תיקסעהו 

24.(םייטסילופופ םינמואל ,סג ןפואב)"יטסילאיצוס ןימי" םינכמ םהש וז איה יטרקומד 

לש יתרבחה אשנה ,לארשיב תיטננימודה םואלה תצובק ברקבש הלוע הלא םירבדמ 

דמעמה ברקב יוצמ תויהל יושע תיטרקומדהו תינוליחה ,תינחרזאה ,תיטסילבולגה תוהזה 

ינוב" לש ךשמהה־דמעמ והז .תוילכלכה־תויתרבחה תומילאהו ליכשמהו ססובמה ינוניבה 

ךות הנבנ הז דמעמ .לומתא לש םימחולהו םושלש לש םיאלקחה ,אבצה יגיהנמו "המואה 

Rosenfeld 8l ;1984 ,אריפש ;1995 ,רזעילא־ןב) אבצב תורישהו הנידמה תמקה ידכ 

 1976 ,Carmi), ־יתנידמה יטסיביטקלוקה בודה־קוביחמ קתניהל שקבמ אוה התע ךא

.(1993 ,יקסריבס) תיחרזאה הרבחב תויעוצקמהו תוישיאה ויתולוכי תא שממלו ימואלה 

תיגולואידיאה הרומתה תא שיחממ רמייהטרו ףטס ןיישעתה לש "השדחה תונויצה" חיש 

תויטסילטיפק ןה ןהב רבודמש תוקיטקרפה ,תוימואל איה תירוטרה תפטעמהש ףא .וזה 

לדומ ץוביק' איה תונויצ םויה .ץוביקב המשגהה התיה תונויצה תיצמת םעפ" :עיגפמב 

(1996 ,םירחאו לקנרפ ;1998 ,תרופ־ןב 'ש)".אוצייל הישעת חותיפו 'ןפת 

דמעמ" חתפתמ לארשיב םג (Bell, 1994) תורחא תויתיישעת־טסופ תורבחב ומכ 

יגוציי" לש וא ,םילמסו עדי לש רוצייו דוביע ,בוציע יקוסיעב וסיסבש "שדח ינוניב 

תונשבש רתויב בחר דמעמ והז .ןמצעלשכ "תויתרבח תודבוע"ל םיכפהנש ,"תואיצמ 

דבלב םיקסעומה ןמ תישימחכ תמועל ,לארשיב םיקסעומה ןמ שילש תוחפל ללוכ םיעשתה 

ומשב תרבוד וז הירוגיטקש באשמה ,ןייפאמ רימשש יפכ 25.תונושארה םיעבשה תונשב 

תילנויצר תויחמומ אלא ,תיתרוסמ תינחור תוכמס לע וא ילכלכ ןוה לע תולעב וניא 

ררחושמו "ילנויצר" ןפואב הרבחה תא טוונל םירשפאמה םיישומיש םילכ תקפסמש 

תוקיטקרפב םיכורכ קוש־תרבחל רבעמהו הנידמה רבשמ" ,ךכו .לוכיבכ "היגולואידיא"מ 

דוביע תרבוע הניאש ףא בל־תויטנו םייח־תוחרוא לע תססובמה היצזיטרקומדב הכימת יבגל "הכר 

.אלמ יגולואידיא 

.4.5 חול ,141 ;4.7 חול ,126 ;4.6 חול ,124 ;4.5 חול ,123 ,1998 ,סרפ :םג וארו 24 

32.4»/» םיווהמש םיישפוחה תועוצקמהו םיימדקאה תועוצקמה ילעב תא ללוכ הז דמעמ ,הרצ הרדגהב 25 

ילעב םיללוכ םירחא די־יחלשמ םג יכ חינהל שי ךא ;(12.14 חול ,ב1998 ,ס"מל> םיקסעומה ןמ 

.(Ben-Porat, 1993, 152-158) תרופךב לצא ןויד ואר .ונניינעל םיכיישה תוקוסעת 
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121 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

אוה יזכרמה הניינעש ,תילארביל היגולואידיא ןיב תירב לע תונעשנה תושדח דמעמ 

םילדומ) הז רבעמל יעדמ םיסב תקפסמה ,תיעוצקמ תויחמומ ןיבל ,קושה 'תטרפה'ב 

הז דמעמ 26.<251 ,1996 ,רימש)"(ילוכו יעוצקמ לוהינ ,תויחוור ,תוליעי לש םייטרואית 

תויטבשהו (הנשיה) תוימואלה לש םיסופדה ןמ הרבחה תא ריבעהל הוואמ "םינעוצקמ" לש 

תא ןכא קפסמ הז דמעמ .םייטסילבולג םג םויכ וא םייברעמ םינוכמה םיסופדל (השדחה) 

ןה תילרבילה תינויצ־טסופה תוברתל תינויערה תיתשתה תאו םייעוצקמה "םירדאק"ה 

.(1996 ,ןרק) הלש יתרבחה־ילכלכה דצב ןה ינוחטבה־ינידמה דצב 

הפרותה־תדוקנ ךא הבר העפשהו םיבר םיבאשמ שי עוצקמה־תובכשלו ןוהה־תוטילאל 

טקיורפ עודמ רבתסמ אליממ .דחא לוק שי חרזא לכל ובש םוקמה ,יפלקה איה ןהלש 

יפכ ,לארשיב הרבחה לש יתדה־יתדעה־ידמעמה הנבמל ןברוק לפונ ןתיא ההוזמה םולשה 

םג ומכ ,1998 תנשב םיטנדוטסה קבאמ לש "תיתרבחה הכפהמה" תמסיס .ךשמהב הארנש 

לש ןויסינה תא תואטבמ ,הפוקת התואב "םולש רוד" תעונת לש "תיתרבחה תוליעפה" 

תיממעה תילרוטקלאה תלטוטמה תא הלאמש טיסהל ידכ "תונוכש"ל רבחתהל הלא תובכש 

תילכלכה תוינידמהש ןוה־ילעב ידי־לע תכמתנ וז העונת ,הינוריאה הברמל .הנימי הענש 

ןוהה־ילעב דמעמב םיקסוע םיאבה םיקרפה .תיתרבח הסיסתל םיאנת תרצוי םהלש 
.הדובעה־ירסחו םידבועה דמעמבו 

ןוהו םולש ,היצזילבולג 

־םייטילופ םייוניש םיעבונ ליעל ונחתינש םייתוברתהו םיילכלכה םייונישה ןמ 

הריכה התרגסמבש ,סרפ־ןיבר תלשממ לש תירוטסיהה תינפתה .תכל־יקיחרמ םייגטרטסא 

םינוש םימרוגמ העבנ ,ולסוא םכסה לע המתחו יניתשלפה רורחשה ןוגראב לארשי 

םיקוושל רודחל ןוצרה .ילכלכה־יתרבחה תויופידעה רדס יונישל בר לקשמ היה םהיניבש 

תינפתל םיירקיעה םיפחדה דחא היה תורז תועקשהל יביטקרטא זכרמל ךפהילו םישדחה 

Nitzan) תומדקומה םיעשתה תונשב (סרפ־ןיבר) הדובעה תלשממ לש םולשה תוינידמ לא 

 1996 ,Sc Bichler). ישאר לש יתבר הכימתב תינידמה תינפתה ףא התכז וז הביסמ

רצותה לע הנגה םישרודה ןיב תקולחמ תמייק םיניישעתה ברקב יכ םא) לארשיב היישעתה 

.(1.10.1993 ,טרבוש ,לשמל ,ואר ;חותפ רחס רוזיאב םיכמותה ןיבל ימוקמה 

תויופידעה רדס תא םג תונשל סרפ־ןיבר תלשממ הלחה יגטרטסאה יונישה םע דחי 

םולשה תוינידממ עבונה שדחה יפצל םאתהב ןוחטיבה ביצקת תנטקה תא ןנכתל :יתרבחה 

םולש ןיב הקיזה תא 27.םייתרבח םידעילו תוילכלכ תויתשתל ונפתהש םיביצקת תונפהלו 

גיצמו תוינורקע תולאש הלעמ בושחה ורמאמ ךא ,רימש תובקעב שדחה דמעמה תא ןאכ ןייפאמ ינא 26 

.רחא ןויע תושרוד רשאו הז רמאמב יקוסיעל רבעמ ןניהש תויגולויצוס תוזית 

תנשב 189'"־מ) ךוניחב תיתלשממה העקשהה לודיגב רושעב אישה תונש ויה 1995־ו 1994 םינשה 27 

<87ל6־ל 16?6־מ> תואירבה תכרעמבו <34ל6־ל 11?6־מ> ההובגה הלכשהב ,(1995 תנשב 27^"־ל 1994 

1996 םינשב הלא םיביצקתב ןואפיק דע ןטק לודיגל האוושהב תאז ;<7 ,1997 ,םירחאו יקסריבס) 

.םדוקה ילאינולוקהו ינמחולה ,ימואלה םויה־רדסל הרזחב תונייטצמה ,1998 דע 
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גיצהל םינושארה ויהש ריפשו דלפ תאז וחסינש יפכ ,privatization^ peace ןיב וא) עפשל 

בטיה אטבמ (Peled Shafir, 1996 - הלא םיכילהת ינש ןיב הקיזה לש יתטיש חותינ 
טובנת םולשה ערזמ" תרתוכה םע ולסוא םכסה רחאל םסרופש "וישכע םולש" םעטמ זורכ 

חרפה .יאקירמא רלודמ רוזגש חרפ לש רויאב רטועמ זורכה ."ךלש ...תילכלכה החימצה 

ךפיהה אוה םולש" יכ עבוק זורכה .רשועו תוימלוע למסמ רלודהו החימצו תוימוקמ ןייצמ 

ךרדב ןושאר דעצ םג אוה םולש לבא .ותוא תוצרל תקפסמ הביס רבכ וזו ,המחלממ 
28."תילכלכ החימצל 

לש לגרה־תסירד .םיפוצמה םיילכלכה תוריפה תא ןכא הבינה םולשה תוינידמ 
תורבחל .םעפ־יאמ רתוי םיעשתה תונשב לארשיב תשגרומ תוימואל־ברה לעה־תורבח 

ףא םירקמה ןמ קלחבו ,תוליבומ תוילארשי תורבח לע הקזח שי תויאקירמאו תוימואלניב 

תא השיחממש הדבוע ,ולסוא םכסה רחאל ץרפ תורזה תועקשהה םרז 29.האלמ הטילש 

תמיתח רחאל םייתנשה 30.תילכלכה היצזילבולגה ןיבל םולשה ירדסה ןיבש הקודהה הקיזה 

יבגל תוחפל) ילארשיה רצותב איש־תחימצ לש םינש ויה 1993 תנשב ולסוא םכסה 

םייתנשב ,ןתמועל .1995 תנשב 7.10/0־ו 1994 תנשב 6.80/0 :(1973 תנש ןמל הפוקתה 

דרי 1996 תנשב .המגמב יוניש לח ,ןוטלשל והינתנ תיילעו ןיבר חצר רחאל ,תואבה 

חול ,134 ,1998 ,לארשי קנב) 1.9"/0־ל 1997 תנשבו 4.4"/0־ל רצותה לש החימצה רועיש 
.<2ה 

םיילכלכ תורוקמ תיינפה רשפאי םולשה :תילכלכה החימצל םולשה לש תומורת שמח טרפמ זורכה 28 

ןה תונכשה תונידמב ןה םישדח םיקווש לארשי ינפל חתפי םולשה ;תיתרבח החוורל ןוחטיבמ 

ידעיל וכפהי" וללה - לארשי םע רחס ירשקמ הכ דע וענמנ םייטילופ םימעטמש תובר תונידמב 

םולשה ;"רתוי םילוז - הלבוה יריחמבו - םיריחמב םלג ירמוח לש תויקפסלו ,םיילאיצנטופ אוצי 

ןתינש יארשאה לע תיבירה תא םג תיחפי ןכלו לארשיב העקשהב ןוכיסה תא תיחפיו תוביציל ליבוי 

תועקשה תפונת ביני םולשה ;םיריחמ תדיריו םיסימ תתחפה ועבני ךכמו ,םייקסע םימרוגלו הנידמל 

היילעו ,תילכלכ החימצ ,םיפסונ הדובע תומוקמ ןעמשמ הלא תועקשה" ,טרפב לארשיבו ולוכ רוזיאב 

ליעי לוצינ ורשפאי ירוזיא הלועפ־ףותישו םולש םכסה ,ףוסבלו ;"ונינכש לשו ונלש םייחה תמרב 

ןוזיאה תרימש ךותו רוזאה יבשות לכ תבוטל" םיהו טפנ ,זג ,םימ ןוגכ םייעבט םיבאשמ לש 

.(1993 ,וישכע םולש> "יגולוקאה 

חותיפו ןוכישבו <35«) רוכ תרבחב םיעקשומ (סנסנר ןרק> רבלוקו ןמפנורב :רפסמ תומגוד קר הנה 29 

(70«) יביפב - ארפס םיחאה ;115«) יוניבו ןוכישבו <180/0) םילעופה קנבב - ןוסירא דט ;<25«) 

;(100»/«) סנסויבב - ןוסנו'ג דנא ןוסנו'ג ;<34«) םוקלסבו <50«) קרועב - 'תואסלב ;<34«) םוקלסבו 

;<33«) חלמה םיב םויזנגמה לעפמב - ןגווסקלופ ;(40«) םסאב - הלטסנ ;(60«) לדגמב - ילרנ'ג 

המישרהו .(22«) אתלדב - יל־הרש ;<50«) הלגוחב - קראלק ילרבמיק ;(20«) סוארטשב - הגונד 

תושדח תונתשהלו לודגל הכישממ איה ,םידיעמ תונותיעב םיילכלכה םירודמהש יפכו ,הכורא דוע 

,ןוספיל) ץראה לש ילכלכה רודמב ןוספיל םסרפש הלבט ךותמ םניה הלא םינותנ .םירקבל 

 21.1.1998).

,תורזה תועקשהה לש הדירי תמגמ ולח 1999 תליחתבו 1998 יהלשב ימלועה רבשמהמ האצותכ 30 

לע דיעמ וניא הז לכ יכ ןיוצי ךא .קט־יהה תיישעת לע םג םייאמה ןותימו יסנניפ רז ןוה לש החירב 

קושה לש יטילופ תוסיו רדעה ללגב הב המולגה תוביציה־יא לע אלא ,היצזילבולגה "תושלחיה" 

.ימלועה 
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123 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 - ס''שת 

םגו ,לארשיב ץוח־יבשות לש תועקשהה תמירזב יתועמשמ לודיג לח םיעשתה תונשב 

לש תועקשהה םרז עיגה 1997 תנשב .(178 ,םש) 1995 תנשב הגרדמ תציפק הרכינ ןאכ 

םידקת־רסח אישל ,תומדוקה םינשב ולבקתהש תוטלחהה ןמ עבנש ,לארשיב ץוח־יבשות 

תועקשה 45"/» םהמ) רצותה ןמ 3.80/0־כ םהש רלוד ןוילימ תואמ עבשו דראילימ השולש לש 

תורחסנה תוילארשי תוינמבו ביבא־לתב הסרובב תויסנניפ תועקשה ראשהו תורישי 

רזגמה לש ןוהה אוביימ שילשכ לע םויכ תודמוע ץוח־יבשות לש תועקשהה .<ץראל־ץוזוב 

.תילבולגה הלכלכב לארשי לש תובלתשהה תמר לע ןבומכ דיעמ ןפקיה .לארשיל יטרפה 

העברא יפ לארשיב ץוח־יבשות לש תורישיה תועקשהה ולדג 1997־ל 1994 םינשה ןיב 

לש יראה־קלח 31.<180 ,םש) ללכ־ךרדב רתויב תויזוכיר ןניה וללה תועקשהה .יצחו 

רבודמ 1998 תנש יבגל ־ קט־יהה יפנעב וניה לארשיב היישעתב תורזה תועקשהה 
.(27.1.1999 ,רונמ) 810/0־ב 

תוילארשי תורבח לש תוקפנהה אוה לארשיב תורזה תועקשהה ףקיהל ףסונ דדמ 

ןייוושש תוילארשי תורבח רשעו האמ וז הסרובב ורחסנ 1998 רבמצדב .קרוי וינ תסרובב 

םירשע לע תולעבהמ 51"/»,םיבושיחה דחא יפל 32.רלוד דראילימ םישולשמ רתוי ללוכה 

דראילימ רשע־העשת יוושב תולעב) םילארשי־אל ידיב םייוצמ לארשיב תולודגה תורבחה 

רשפא־יא .(22.2.1999 ,אישנ)(רלוד דראילימ העבשו םישולש לש ללוכ יווש ךותמ רלוד 

היישעתה קנע לש דמעממ "רוכ" לש רבעמה לש תילמסה תועמשמה תא ץימחהל 
.ימלועה ינסיד דיגאת לש החולש לש דמעמל (?םירכוז ,"םידבועה תרבח") תיתורדתסהה 

עקרה והז (15.12.1995 ,ןושחנ) !תילגנאב םויכ תולהנתמ "רוכ" לש ןוירוטקרידה תובישי 

ירוביצה וידרה תותשר תא בייחמה ,לארשיב וגוסמ ןושארה ,שדחה קוקיחל ילאירטמה 

.תירבע הקיסומ 500/־ תוחפל רדשל 

,הלש תוביציה תימדתב הבר הדימב היולת לארשי לש תילבולגה תובלתשהה ,םרב 

.םויכ לארשיב םולשו םזילטיפק ןיב ןילמוגה־תקיז ןאכמו ,ירוזיאה ןוחטיבה בצמב ךכיפלו 

רבעמכ ראבל ןתינ סרפ־ןיבר תלשממ לש ראותמה תויופידעה רדס לש ללוכה יונישה תא 

תינויערה הגשמהה .תילכלכ היצזילבולג לש תוינידמל תימואל היצזינולוק לש תוינידממ 

ןוכיתה חרזמה" לש גשומה תחת סרפ ןועמש ידי־לע הנתינ הז שדח תויופידע רדסל 

ירוזיא הלועפ־ףותיש הוותמ אוה .םרפ לצא טלוב "קשמ"ה לא "קשנ"ה ןמ רבעמה ."שדחה 

החוורה תמר לש האלעה ,ילכלכ חותיפ ,ןוה תועקשה לש הכישמ תירקיעה ותילכתש 

תועדומ ךותמ השענ ולסוא ךילהת .(1993 ,סרפ) תיטילופ היצזיטרקומדו תיתרבחה 

היצזילבולגה תוכלשהל <ןיבר לצא תיביטיאוטניאו סרפ לצא תילאוטקלטניא) תבקונ 

החוקל וליאכ סרפ לש ורפס ךותמ האבה הקספה .תיטילופו תילכלכ ,תינוחטב הניחבמ 

:םלועה לש םייתומכה םידממהמ ועבנ רבעב םימעה יסחי" :היצזילבולגה לע ןויעה ירפסמ 

.יפרגואיגה םוקימה ,הייסולכואה לדוג ,עבטה תורצואבש רשועה תומכ ,חטשה לדוג 

וכפהנ םהמ םיברו ,םיתומיע הדילוה ,םהב הטילשה לע וא ,ולא םידממ תשיכר לע תורחתה 

לש םייתוכיאה םידממהמ םיעבונ םימעה יסחי םירשעה האמה יהלשב ...םייאבצ םיתומיעל 

תכשומה העיגר ,היגולונכטה םושיי ,הלכשהה קמוע ,עדיה תריבצ בצק ,עדמה תמר :םייחה 

,םיבותכב ותיאש רפס ךותמ ,לארשיב תורזה תועקשהה לש חותינ יל איצמהל ליאוה איגש ילא ר"ד 31 

.ךכ לע ול הדומ ינאו 

.11.12.1998 ,"קרוי וינב תוילארשי" ,ץראה ןותיעב הלבטה יפ־לע םינותנה 32 
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ביכרמה לש ולקשמ תא םידימעמה ,ונימיב המצועה יביכרמ םה הלא .בוט ןוצר תרצויו ןוה 

(38 ,םש> "".יאבצה ביכרמל לעמ תימואלה המצועב ילכלכה 

תילכלכה־תיטילופה הטילאה לש הינייעמ שארב םויכ תדמוע היצזילבולגה ,ללככ 

ילהנמה־ינלכלכה חישה 33.הטרפהה ךילהתל ןה םולשה ךילהתל ןה תרשקנ איהו לארשיב 

,היצזילרביל תועצמאב תויתורחתה תרבגהל םיארוקה היצזילבולג לש םירסמב יוור 

לש ומודיקל ףא םיארוקו ,םיילרביל־ואינה םיילכלכה תונורקעה רתיו השמגה ,הטרפה 

םסרפש רמאמ אוה הז ןיינעל יסופיט .רוזיאב תוביציה גשות ותועצמאבש םולשה ךילהת 

דעיה־להק לע עיבצמ ומשש ביטויקזקא תעה־בתכב ןוינכטב הלכלכלו לוהינל רוספורפ 

לש גרדמב השישו םירשעה םוקמב 1997 תנשב לארשי לש המוקימ לע חווד רמאמב .ולש 

םוקמב לארשי הגרוד הבש ןכל םדוק הנש תמועל הדירי) תילבולגה תורחתה תלוכי 

תא ריבגהל ידכ יכ קסוהו לארשי לש תושלוחהו תונורתיה וחתונ ,(העבראו םירשעה 

תא רפשל ,היטרקורויב לטבל ,יתלשממה רזגמה תא ןיטקהל תבייח לארשי תויתורחתה 

,לט־ימ)ימואלניבה קושל תאש רתיב רודחלו הטרפהה תא ריבגהל ,םייסנניפה םיתורישה 

,םיעיקשמל הכישמה תדימ יפ־לע תוימואל תולכלכ ןכ םג גרדמה ,רחא םלוסב .(1997 

"סרופ דנא דרדנטס" הרבחה ,לשמל .רתויב הובגה אל יכ םא ,הובג םוקמב לארשי תאצמנ 

הלכלכ לע" ךמסנ הז ןויצ .(סונימ ייא) A- ןויצה תא לארשיל הקינעמ תיאקירמאה 

תומדקתה לעו ,קט־יה לש היצאטניירואכ בחרתמו ךלוה אוצי סיסב םע תחתפתמ 

דוחייב ['ר 'א ,היצלוגר־הדו היצזילרביל ,הטרפה :ירק] תוינבמ תומרופרב תיתועמשמ 

לארשי לש תילכלכ תועיגפ" אוה לארשי לש גורידה לע ביעמש המ ."םיקנב תטרפהב 

"םולשה ךילהתב םייופצ םיבוכיעו ינוחטבה בצמה ןמ םיעבונה םיילכלכ םיעוזעזל 
.(1998 ,םרטיור) 

תוילכלכה תורבחה לש שדחמךוגראל תמרוג תילארשיה הלכלכה לש היצזילבולגה 

תורשע המכ קר יכ ףא .תויאקירמא תומרונל המאתה ךות תוילוהינה תוסיפתב יונישלו 

,היצזיאקירמא־היצזילבולגל םיינייפואה לוהינה יסופד תא ץמאל ולחה תולודג תורבח 

לבויה ןויצל םילשוריב המייקתהש םיקסעל הלשממה שאר תדיעווב ,לשמל ,תשחמומ וז הדבוע 33 

ןמו תונויצ־ואינה ןמ םיביטומ תבלשמה תרתוכה תחת ,תילגנאה הפשב ,לארשי־תנידמל 

Israel: The Promised Land) "תויקסע תויונמדזה לש תחטבומה ץראה :לארשי" :תונויצ־טסופה 

 of Business Opportunities). םיאבה םיאשונה רתיה ןיב ונודינ וז הדיעווב:

 Telecommunications and the Media: The Internet as a Tool for a New 21st Century

 Telecommunications Paradigms; The Israeli Consumer as a Citizen of the Global

 Village: the Role of International Brands in Israel; Privatization: the Next

 Chapter תיתודידי הביבס תריצי" אשונב קסע ,ןייצל שי ,סנכה לש ןושארה בשומה .הלאב אצויכו

ותואב .(23.9.1998 ,סנכ) (Creating an Investor Friendly Environment) "םיעיקשמל 

,(ל"ימה) לוהינל ילארשיה זכרמה םעטמ ,"1998 ,לארשיב םילהנמה לש תיתנשה הדיעו"ב םג ,ןפוא 

:<9.10.1998 ,ל"ימה) "תולובג אלל הלכלכב לוהינה ירגתא" אוה םייזכרמה םיאשונה דחא 

יקסע לוהינו היצזילבולג" אשונב סרוק םיעיצמ םיניישעתה תודחאתהו ל"ימה תפסונ תרגסמבו 

,היישעתהו רחסמה דרשמ תמזויב ךרענש סנכ - תפסונ המגוד .<20.2.1998 ,ל"ימה> "ימואל־בר 

,סנכ) "היצזילבולגה ןדיעב קט־יהה תורבח סנכ"כ רדגוה םירחא םימרוגו ישארה ןעדמה תכשל 

 8.11.1998).
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125 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

תא םכסמ ילכלכ ןשרפ .םייקסעה םימרוגה ראשל תוסחייתה םגד תוקפסמ הלא תורבח 

ןפואב תילכלכ־ורקימה המרבו תילכלכ־ורקמה המרב םישדחה םיילרביל־ואינה םיסופדה 

ותונוילעב הרכהה םה השיפתב רתויב םיטלובה םייונישה ,תילכלכ־ורקאמה המרב" :אבה 

ץלאנ ךכב .היצלפניאה םוצמצל תיבקעה הריתחהו הלכלכה םודיקב תורחתה ךרע לש 

ןוסירו היצלוגר־הד :םלועב תולבוקמה תומרונל תייצל וא ץמאל ילארשיה קשמה השעמל 

היצזילאבולגה הפוכ ,תילכלכ־ורקימה המרב ...םלועה לכב תוטלושש תורטנמ ןה יביצקת 

,רוזיפ םוקמב תודקמתה ,תולעייתהל תקסופ יתלב הריתח :לוהינה תשיפתב םייוניש 

,רקיעבו ,ןוה לש םיינכסח רתוי האצקהו לוצינ ,תויחוורו החימצל תולודג תושירד 

(26.4.1998 ,קינלור)".תוינמה ילעבל ךרע רוצייב תוזכרתה 

הדובעו םולש ,היצזילבולג 

םרוג אוה יטסילבולגה םזילטיפקה םיעשתה תונשב .הב הדובע ץוקו ןוה תיילא ,םרב 

םינדגונ םג רצוי יטסילבולג םזילטיפק ותוא ךא ;ןוכיתה חרזמב םולש רדסהל ףחודש 

סקרמ רבכ שרדש יפכ) תילכלכה הטילאהו ינוניבה דמעמה לש השדחה םולשה תוינידמל 

תיפרגוירוטסיהה הלאשל רבעמ .(םיידיתעה וינרבק תא דליימ םזילטיפקה :שישקה 

הדבועה תמייק יטילופ םזילרבילו ילכלכ םזילטיפק ןיב סחיה רבדב לקשמה־תדבכ 

תויוברתה תוכלשהה ןכילעו שדחה רשועהמ םינהנ לכה אל :תידיימהו תיאזורפה 

תלדגהב הכורכ תילכלכה היצזילרבילה ,הברדא .תויעמשמ־דח הכ ןניא ולש תויטילופהו 

רוזחנ םא .ינויווש ןפואב קלחתמ וניא שדחה יטרפה רשועהו תילארשיה הרבחב ןויוושה־יא 

,ץראה זכרמב םירעבש אצמנ ,תיטרפה תינוכמה ,תונכרצה לש לגדה־תניפסל 

:יצראה ןותנהמ רתוי הברה ההובג ןתוחיכש ,הדימאו הקיתו הייסולכואב תונייפאתמה 

,ןג־תמרבו (םישנא ףלא לכל עבראו םינומש תואמ שמח> השולש יפ טעמכ ביבא־לתב 
תואמ עברא ,עבראו םיעברא תואמ עברא ,המאתהב) םיינש יפמ רתוי םייתעבגבו הילצרהב 

.(םישנא ףלא לכל הרשע־שולשו תואמ עבראו םייתשו םירשע 

.הטרפהה איה לארשיב רשועה לש תינויווש־יתלב שדחמ־הקולחל םימרוגה דחא 

רכינ קלח תוזכרמו הטרפהה תוריפ תא תופטוק דבלב תורופס תוחפשמש תונעט תועמשנ 

תוברועמ לש הנש 50 ירחא" :יכ עבוק רקצולפ ילכלכה יאנותיעה .לארשיב רשועהמ 

בצמל ,לארשי תלשממ דודיעב ,לארשי תלכלכ תברקתמ ,תירוביצו תיתלשממ תולעבו 

תוטלושה ,תורזו תוילארשי ,תוחפשמ םירשע לש ןהידיל תרבוע הב הטילשה .שדח 

תוינמה ךותמ ".יטרפה יקסיעה רזגמהמ םישילש ינשמ תוחפ אלב רושרישבו הבלצהב 

תוינמב הקיזחמ הלשממה ,רלוד דראילימ םישימחכ לש ללוכ יוושב הסרובב תורחסנה 

יוושב תוינמ םיקיזחמ ,םילודג םידיגאת רמולכ ,"ןיינע ילעב"ו דראילימ השימח יוושב 

קרו תרזופמ תיטרפ תולעבב םה רלוד דראילימ רשע־השימח קר .רלוד דראילימ םישולש 

הסרובה ואר ,םיטרופמ םינותנל :13.6.1998 ,רקצולפ) תוינמ ילעב םה רוביצה ןמ 80/» 

יכ םינייצמ הטרפהב םיבהלנ םיכמות םניהש םירקוח וליפא 34.<1999 ,ךרע תוריינל 

ואר ,רתויו רלוד ןוילימ םישימח יוושב םיסכנ םתולעבבש לארשיב תוחפשמהו םידיחיה תמישרל 34 

.13.9.1994 ,ןושחנ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:52:02 UTC������������� 

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



ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םר ירוא 126 

ךומנ היה [תטרפומ תיתלשממ הרבח תריכמל] עבקנש ריחמה יכ ררבתמ םיבר םירקמב" 

ןייטשקא) "רכינ יפסכ סונובל אופא וכז הרבחה ישכורו ,הרבחה לש יתימאה היוושמ 

תורכמנ ,לדגו ךלוהש קלח והזו ,םירקמה לש לודגה קלחב .(222-221 ,1998 ,םירחאו 

(הסרובב הרבחה ןמ קלח תקפנה ךות םיתיעל) םייטרפ םיעיקשמל תויתלשממה תורבחה 

גשומה .ןוה־ילעב ידיב (רבעשל) יתלשממו יתורדתסה ןוה לש זוכיר איה האצותהו 

.איה אלו ,"תויתורחת"ו "רוזיב" ןוגכ םיגשומ םע תירוביצה העדותב ךרכנ "הטרפה" 

תולעבב תורבחמ ילארשיה קשמב תיזוכירה הטילשה תא הריבעה לארשיב הטרפהה 

ןוה־תוצובק שמח ,הסרובה המסרפש םינותנ יפ־לע .תיטרפ תולעבב םידיגאתל תירוביצ 

,יב.יד.יא :ןה תוצובקה) תורחסנה תוינמה יווש לש ללוכה ךסהמ 400/0־מ רתויב תוקיזחמ 

.<2.8.1999 ,ןרוק)(ןוסיראו רנקנד ,רוכ ,רפוע םיחאה 

רכשה תמר תא חרכהב תוכשומ ירוביצה רזגמה לקשמב הדיריהו הטרפהה ,דועו תאז 

תולעמ שילשכ הווהמ יטרפה רזגמב הדובעה תולע ןכש ,הטמ יפלכ קשמב תללוכה 
םיעברא התיה יטרפה רזגמב ריכשל הדובעה תולע 1992 תנשב :ירוביצה רזגמב הדובעה 

ףלא השימחו םישיש התיה איה יתורדתסהה רזגמבש דועב ,הנשל םילקש ףלא העבראו 

.(41ב חול ,117 ,1995 ,לארשי קנב) םילקש ףלא רשע־השימחו האמ - ירוביצבו ,םילקש 

ללכב ולוטיבל אל םא ,הטמ יפלכ רכשה תכישמל רישי ןפואב תמרות היצזילבולגה םג 

,תויתרוסמה תוישעתה םינוכמה - הדובעה־יריתע רוצייה יפנע .תימוקמה הדובעה יבגל 

םיאנתלו הובג רכשל רוקמ םעפ ףא וויה אל - תואלקחו ןיינב םגו ןוזמ ,ליטסקט ןוגכ 

ררחתשמ ןוהה םינורחאה םירושעה ינשב .יהשלכ הסנרפ וקפיס םה ךא םיתואנ םיילאיצוס 

.ילארשיה הדובעה־חוכ ברקב הלטבאב אטבתמ הז רבדו ,תימוקמה הדובעב תולתהמ 

םהב הדובעהש םירתאל רוצייה תודיחי לש ןתרבעה איה וז הלטבא תמירגל תחא ךרד 

ליטסקט ילעפמ השימחו םירשעמ רתוי .תאזה המגמה תא ליבומ ליטסקטה ףנע .רתוי הלוז 

,ןמגרא ,ןתיכ ,תגלופ ,אתלד ןוגכ ףנעב םיליבומ םילעפמ םהיניב - םיילארשי 

- (בידנ ירוביצ ןוהב עייתסנ םדוסייש םילעפמ םבור) הנירבס־רוביגו סקטור־הי'זדול 

,(תיניתשלפה תושרה יחטשו היקרוט ,ןדרי ,םירצמ) תונכשה תונידמל רוציי ירתא וריבעה 

אוציי לש ויוושמ תירישעכל התע רבכ הוושה םוכסב םשמ םיאציימ םה תוכרעה יפ־לעו 

.(29.10.1998 ,יריאמ) (רלוד ןוילימ האמכ) לארשיב םימקוממה םילעפממ ליטסקטה 

תא .סרפ־ןיבר תלשממ לש ולסוא ךילהתב ץרמנ ןפואב הכמת םיניישעתה תודחאתה 

ליטסקטה תרבח לש םילעבה ,ןמטואל בד זאד תודחאתהה אישנ ליבוה וזה הכימתה 

ןויד ואר) לארשיב היצזילבולגה דיתע תא שיחממ אתלד לש הרקמה .לילג אתלד הלודגה 

.(4 תרגסמב 

לש ץראל־ץוחמ אוביי איה ילארשיה הדובעה־חוכ לש הלטבאה תמירגל תפסונ ךרד 

לארשי ימוחתב וקסעוה םינומשה תונשב .תנגומ־יתלבו תנגרואמ־יתלב ,הלוז הדובע 

םיקסעומה רפסממ 9"/0־ל בורק וויהש ,םישובכה םיחטשהמ םייניתשלפ םידבוע ףלא האמכ 

םקלח עיגה היינבהו תואלקחה יפנעב .(1 חול ,47 ,1997 ,רודנוק) לארשיב םיריכשה 

לע תוינוחטב תולבגה בקע ,םיעשתה תונשב .(51-48 ,םש) הדובעה־חוכמ תיצחמכל 

,םיניפיליפה ,הינמור) קוחרמ םירז םידבוע לש יביסמ אוביי לחה ,םייניתשלפה םידבועה 

לש הנושארה תיצחמב ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םינותנה יפל .(דועו דנליאת 

םידבועה ללכמ s.4% םיווהמה םירז םידבוע ףלא םירשעו האממ רתוי קשמב וקסעוה 1998 

תורחא תוכרעה יפ־לע .<19.10.1998 ,קוסב> רתויב הכימנמ הכרעה יהוז ךא ,קשמב 
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127 (ו )ב תילארשי היגולויצוס 1999 - ס''שת 

לארשיב היצזילבולגהו ליטסקטה ףנע - 4 תרגסמ 

 myaVnm V'ooptan «pyiy 'a-Vypx D'yiynn niaem naiyaiy V'Va xnVn man

 onyiya bv 'pa nin ay xnVn na"o 1998 nac? nx .ypiiyVi '"mioa"1? atyna

 nmxa pan mann bv nvaan 'my .mnnVina Vinan 'pan nira ,D'Vpiy p'V'a

 :p 'VaVa pyna maon nnVxnn mo nx .<1.1.1999 ,p'aVin> 214%-a naty
 pn.n mny nrm niaaem any mama1? nayin nmayn my mx".n"
 onxaa ora D'nxra xnVn bv npisnn ja so%-a ",pxa nxtya nmiViaatani
 ,V'DopD.n rn'iyyn bv mxi'Varanm nmrVaiVan by) ,<7.4.1998 ,p,al?n> prrai

 nasixm V'Dopan «px Vty tyxranm ,'iVoin tx' <,16.1.1998 ,ms Da ixn

 na<y pina pxna D'Vysa nxxin by nvnnxn nx nVn ,D'a"tyynn mnnxnna

 pntyi Vna xVa nmi'VaiVan myaena nx maom ,D'p'oyan by xiaem ,oia'a'an

 ,'aty nxa ...oiarn'a na<ya ni'rf? ntypp'V omaixiya paa 'ax nnx nxa" qVnVna

 Via nmannV n<yp ,iymnV nVn ^Vx x'n Vxmy'a main bv nnmay mVy n<yxa

 jma oxn] .tymnV nVn 20 ix 70 «jxi nVn 200 xw pa 'eminn natyniy mama

 ,.tdx nma oima mama [m 'x ?<yxra<yvn bv imana nxap bv nam nwtV

 p'V'a 40 bv ip'na mmno pxV xx"V mn'Vxa ,nmayn nyain pa na"p<y
 ni'xan'x mninoa Vxmy'V myaa mmnon pty ,oaa ubvb xVa patyV nVn

 paa Da ixn ,nrnmoan nwyna npioynn paix by ;db> ,db?) ".oaaa mmos
 pa niyyaV nanana ,mVxmy man1? natynan ,xnVn <.120 ,1998 ,Vxnty

 nx pxa pixa pa nxVaau 'erVem oViya omaiyn paV ptyxnn oViya ornanxn

 Vina mpVa nan mVn v xnVnV .(p'tjenVi ntyaaty nxnaV-nnansn n'pan

 opna .Vysan nnxina 51% neoinn noaao nax opna ia-Van 'na nan - nnx
 n'ni'aa "py nmma pa nxxinai nvnnna nmn'a nainnxV nVaio noaao nax
 .<1998 bv nanyxnn mxnaa maan -pya 23% Von mmiina 44% bv an')
 naoia naon ,ana'o panx ,xnVn V"aaa nay ,oniaia 'Vixi „nVx D'aina nma"?

 nax opna1? npaox by nnann Vty nnnnaty onya" 1999 naiya xnVn axaa
 nx nVnn naa ,maxa ,xnVn ."Vn nix" mmxV nayan nx lVnn Xs? noaao

 nix" naioV naVtaipoa mrm nx ptapnV nnann nanaa 'a p'x ana'ta ,-pVnnn

 xmi D'naiy mxa naiaiyi D'sVx myana np'oya xnVn .nnaViaa ix .maaina
 - n'on' nnp' nmayn mVy naty namaa omaiy 100 Vp naya" 'a namya
 '^lyann minn nx "7'naa n'on' iiaa na naomi? pnx1? - naVoipoi ^xmy

 pnxn pn'y bv 'VaVan nman .<1999 ,'poaiaa'o ;1998 ,iiraa) "nVm p'V'aa
 paa lyia'iy nnyyV V'aiynsy by 1998 naty bv "naty.n ty'X"a jaoix1? an nx nman

 ,onxaa mnanaa Vim anxn maa" I'aViyn pmya innan Viy 'onm pnn'a
 nanpai ,[m 'x ,Vxn<ya D'asiyani D'aaainan] D'nxian bv nmaan ma'xa
 ,xnVn V"aaa <1.1.1999 ,p'aVin> ".nam'x - nViy mpyn nym piiy1? monm

 naiya n'natyn inaiy mVy ia<y "Vaainan V"aaan" nxinV 'Vix 'ixn ,ana'D iianx

 ,pnp) ^mnV n"<y iVx D"nxa ix ,n"<y ^Vx mxa yanxi p'V'a 'ac? nnm 1998

 D'aVx nyanx nmty V'oopon pya nrniyV ysiaan naiyn naiyV nxi ;<15.3.1999
 .<12.27 mV ,ai998 ,o"aV) n"<y nyaiyi
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,1997 ,רודנוק)ימשרה רפסמה ןמ שלושמ וליפא ילואו לופכ אוה םירזה םידבועה רפסמ 

 68-62; 1998 ,Bartram). יתנש עצוממב) תירישעכ טעמכ לארשי קנב ינותנ יפ־לע -

,לארשי קנב)"םילארשי־אל" םניה םיעשתה תונשב יקסעה רזגמב םיקסעומה ןמ <9.33"/» 

7.70/0־כ לע תדמוע קשמב הלטבאהש הפוקתב הרוק הז לכו .(3 'נ 'ד חול ,246 ,1997 

ףאו ,(120 ,1998 ,לארשי קנב) םיקסעומ־יתלב ףלא םיעבשו האמכ ונייהד ,הדובעה־חוכמ 

םיבושייבו הדובעה לש םיכומנה םיגרדב רתוי הברה הובג הרועישו ,90/0־מ רתוי דע הלוע 

35.זכרמה ןמ םיקחורמה 

רכשה תדרוהל םימרוגה דחא איה (קוחרמ וא בורקמ) םירז םידבוע תקסעה ,וזמ הרתי 

רכשהמ 40"/0־כ היה םיחטשה ידבוע לש ימשרה וטורב רכשה ,לשמל .םיימוקמה םידבועל 

.(םימושר־אל םידבוע ןובשחב האיבמ הניאש ההיבגמ הכרעה יהוזו) לארשיב עצוממה 

יפנעב ילארשיה דבועל םלושמה (הליחתכלמ ךומנה) רכשה םג דרי הרישי האצותכ 

ןיב ,היישעתב עצוממה רכשה לש 100 דדמ סיסב לע :רכינ רועישב ןיינבהו תואלקחה 

האממ - היינבבו ,םישימחל םייתשו םישישמ תואלקחב רכשה דרי 1991־ו 1967 םינשה 

תוינידמ לע הבחרהב בכעתהל םוקמה ןאכ אל .(51 ,1997 ,רודנוק)עבשו םיעבשל עבראו 

הכורא ךרד ןאכ התשענש רורב ךא ,לארשי־תנידמו תינויצה העונתה לש הדובעה 

אוצייל דעו ,ירבעה ירוביצה לעופה םויקל ךלמה־ךרדכ ,ינויצה "הדובעה שוביכ"מ 

.ירבעה יטרפה ןוהה רבצהל ךרדכ םיינויצ־טסופה האובייו הדובעה 

ןורישעה לש וקלח .רתויב תינויווש־יתלב הניה לארשיב הסנכהה תקולח ,ללככ 

םינורישעה תשולש לש םקלחו תילכלכה הסנכהה ללכמ שילשכ לע דמוע ודבל ןוילעה 

תשולש לש םקלח .תילכלכה הסנכהה ןמ םישילש ינשל בורק לע דמוע םינוילעה 
רתונ הרבעה ימולשת לש תפסותו סמ יוכינ רחאל !5"/0־מ תוחפ אוה םינותחתה םינורישעה 

םינוילעה םינורישעה תשולש ידיבו היונפה הסנכהה ןמ עברכ ודבל ןוילעה ןורישעה ידיב 

תוחפ אוה היונפה הסנכהב םינותחתה םינורישעה תשולש לש םקלח .הנממ 530/0־כ םירתונ 

חול ,87 ,1997 ,ימואל חוטיבל דסומה יפ־לע 1996 תנשל םה וללה םינותנה) .13"/0־מ 

 26.)36

תונייטצמ (םינומשה תונש לש תונורחאה םייתנשה ףאו) תונושארה םיעשתה תונש 

1995 םינשב .םימעה־רבחמ הריגהה תטילקל הקלחב תסחוימש ןויוושה־יא תלידגב 

םעו הדובעה־קושב םילועה ןמ קלח לש םתובלתשה םע ןויוושה־יא טעמ ןטק 1996־ו 

1988 תנשב .םינומשה תונשמ תוחפ דוע תוינויווש םיעשתה תונש ,הז םע .תובצק תאלעה 

תנשב ;ןותחתה ןורישעה לש וקלחמ 8.6 יפ לודג הסנכהב ןוילעה ןורישעה לש וקלח היה 

הפוקתב הלע םינוילעה םינורישעה תשולש לש הסנכהב םקלח .10.7 יפל סחיה הלע 1996 

תשולש לש םקלח דרי הפוקת התואב ;(6 ,1998 ,םירחאו יקסריבס) 55.30/0־ל 520/0־מ וז 

הלטבאה רועיש דומיל תונש 8-0 ילעב לצא :ןלהלדכ הלכשהה תדירי םע הלוע הלטבאה רועיש 35 

םינותנה) 4.1» - הלעמו םינש 16 :6.5» - םינש 15-13 :9.5» - םינש 12-9 ילעב לצא :10» 

.<5ד חול ,122 ,1998 ,לארשי קנב :1997 תנשל 

םיסומ ,דובירל יזכרמ דדמ םישמשמה ,לארשיב תוסנכהה תקולח לע םינותנה יכ ףיסוהל שי ךכל 36 

דצב השרוהו ןוה יחוור לש הללכה־יא לשב ןה (ןויוושה־יא תמצוע תא םיככרמ ,רמולכ) עצמאה יפלכ 

.ןותחתה דצב םייניתשלפ םידבועו םירז םידבוע לש הללכה־יא לשב ןה ןוילעה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:52:02 UTC������������� 

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



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

םיריבסמ לארשי קנב ירקוח .(םש ,םש) 11.70/0־ל 130/0־מ הסנכהב םינותחתה םינורישעה 

םידבועה לש רכשה הלוע אסיג דחמ" :ךכ םיעשתה תונשב תוינויוושה־יא תמגמ תא 

,(תמדקתמה היגולונכטה יפנעב רקיעב) הלא םידבועל שוקיבה לודיג םע םייעוצקמה 

םירז םידבוע לש אובייל הפישחה ללגב ,םייעוצקמ־אלה םידבועה לש םרכש קחשנ ךדיאמו 

רכשה היה 1997 תנשב <150 ,1998 ,לארשי קנב) ".הלוז הדובע יריתע םירצומ לשו 

יפנעבש הזמ טעמכ לופכ <ח"ש 42) הקינורטקלאהו תכתמה יפנעב הדובע תעשל עצוממה 

המגמה .רתויב יקלח רבסה והז .(51 ,1998 ,ירוד)<ח"ש 22) רועהו השבלהה ,ליטסקטה 

איצוהל) תיבקעו תינבמ ,תכשמתמ ,דניה תוסנכהה תקולחב תוינויוושה־יא תלדגה לש 

ינש לש םקלח .תורפותה רכשל םיכתרה רכש ןיבש רעפב היולת הניאו (תוגירח תוזוזת 

550/0־מ רתויל 1950־ו 1949 םינשב שילשכמ הלע הסנכהה ךסב םינוילעה םינורישעה 
37.1995 תנשב 

תואירממ היתוסנכהש םילהנמו םיריכב תבכש ץראב הרצונ םיעשתהו םינומשה תונשב 

זוחאכ םיווהמה ,"םיריכב" תואמ שולשו םייפלאכ .קשמב םיריכשה רתי לש וז לעמ קחרה 

יאשונ םה הלא .דואמ־הובגה רכשה ילעב לש תירוגיטקל ךייש ,רוביצה ידבועמ דחא 

םיבצקותמ תודסומב ,םיירוביצ םידיגאתב ,תויתלשממ תורבחב תוריכבה תורשמה 

םישימחל ףלא הנומשו םישולש ןיב ענ ישדוחה םרכשש ,תונוש תוצעומבו תויושרבו 

תולעה .דוריל בשחנ ירוביצ רכש לכ ,יטרפה רזגמב ,הז םע 38.ח"ש ףלא השימחו 
תנשב הדמע הסרובב תורחסנה תורבחה םירשעו תואמ שמחב ל"כנמ רכש לש תעצוממה 

.קשמב עצוממה רכשה ןמ רשע־הנומש יפ ,שדוחב ח"ש ףלא השישו םיעשת לע 1997 

לע ףסונ) רתויו ח"ש ףלא םייתאמ לש ישדוח רכש ולביק םילהנמ העבראו םישימח 

(רתויו ח"ש ןוילימ לש ךרעב םירקמ רשע־העשתו האמב ,רתויב םיהובג םיכרעב תויצפוא 

םירשעכ הנומ לארשיב "ןוילעה ןואמה" ,בישחת יפל .(9 ,1998 ,םירחאו יקסריבס) 

םיעבשכ איה ןוילעה ןואמב עצוממב וטורב תישדוחה הסנכהה .הסנכה ילעב ףלא העבראו 

:(דבלב ח"ש ףלא דחאו םישולשכ - תוחפוקמ ןוילעה ןואמב םישנה) ח"ש ףלא העבראו 

איה עצוממב וטורב תישדוחה םתסנכהש םיאמצע םה <68.50/0> ןואמהמ שילש־ינשמ רתוי 

םיעבראכ אוה ןואמ ותואב םיריכשל ליבקמה ןותנה ;ח"ש ףלא דחאו םיעשת האממ רתוי 

קחרה האירממ ןוילעה ןואמה לש הסנכהה יכ שיגדהל שי .ח"ש תואמ שמחו ףלא םיינשו 

;42.7« - 1960/61 ;41.8« - 1957/8 ;38.5« - 1954 ;34« - 1949/50 :האלמה הרדסה ןלהל 37 

1950־ו 1949 םינשב 0.2848־מ הלע יני'ג דדמ .55.4« - 1995 ;50.6« - 1987 ;44.8« - 1976 

.(101 חול ,133 ,ב1998 ,י"מ> 1995 תנשב 0.5061־ל 

םישימחכ 1997 תנשב ,דתיה למשחה תרבח לש היריכבמ הרשע לש תישדוחה תרוכשמה ,לשמל 38 

הרשע לשו תיללכ םילוח־תפוק לש היריכבמ השישו םירשע לש תרוכשמה ;ח"ש ףלא השימחו 

יריכבמ רשע־העברא לש תרוכשמה ;ח"ש ףלא דחאו םישימחכ ,דתיה לארשי קנב לש ויריכבמ 

תובכרהו םילמנה תושר לש היריכבמ רשע־השולש ,קזב יריכבמ רשע־השולש ,תיריוואה היישעתה 

;ח"ש ףלא םיינשו םיעברא דע ףלא דחאו םיעבראכ - קוקיזה־יתב יריכבמ השולשו םישולשו 

םישולשכ - ביבא־לת תטיסרבינוא יריכבמ דחאו םירשעו תורוקמ יריכבמ רשע־סינש לש תרוכשמה 

,ץראה :ואר ,ירוביצ ןוידו תונשרפל .(א1998 ,י"מ) ח"ש ףלא העשתו םישולש דע ףלא הנומשו 

,(1.2.1999 ,תונורחא תועידי :1א 'ע ,1.2.1999 
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הסנכהה ןוילעה ןורישעב .ןוילעה ןורישעה ללוכ ,הייסולכואה ראש לכ לש הסנכהה לעמ 

תחנוצ איה יעישתה ןורישעבו ח"ש ףלא השישו םירשעכ איה וטורב תעצוממה תישדוחה 

גלפתמ וניא ןויוושה־יא וליפא לארשיבש ךכ ,ח"ש תואמ עבראו ףלא רשע־דחאכל רבכ 

.(6ז־ו 5ז ,4ז תוחול ,1999 ,י"מ> ינויווש ןפואב 

הובגה רכשה ילעב לש רכשה תאו םיקנבה ילהנמ לש רכשה תא הגיצמ 5 תרגסמ 

םתובישח לבא ,"םייסופיט" םניא הלא תמגוד רכש ילבקמש ןבומכ .לארשיב רתויב 

וללה האמה ילעב ,תישאר .םתורידנמ אקווד םא יכ ,םתוחיכשמ תעבונ הניא תיגולויצוסה 

םייתרבחה־םיילכלכה םירטמרפה תא םיעבוק םהו לארשיב העירה ילעב םג םויכ םניה 

קר אלו ,ונל םיבושח תומשה םג ךכ םושמו)וללה תויומדה ,תינש .רתיה לכ םייח םכותבש 

39.לארשיב תחוורה תוברתה לש תפומה־תויומד םויכ ןניה (םירפסמה 

הנוצקהו אבצה לש הרקויב הדיריל ליבקמב ,םיעשתהו םינומשה תונשב יכ המוד 

תויונח לש ןהיפדמ לע .םהילהנמ לשו םילודגה םיקסעה םלוע לש הרקויה התלע ,הריכבה 

תוברקה ,תודגואה לע "ןוחצינה ימובלא" םישישה תונשב ובצינ םהילעש ,םירפסה 

תוקסעה ,םידיגאתה לע םייקסעה ןוכתמה ירפס םיעשתה תונשב םיבצינ ,םהלש םילרנגהו 

וא הקוקאיא יל תאמ םירפסה תא רכזאנ םא יד ,רופסמ תובר תומגודה) םהלש םילהנמהו 

םישדקומ ,תרחא וא וז המחלמל ושדקוה םעפש ,םינותיעה לש םידחוימ םיפסומ .(ןואג ינב 

־בירעמ ףסומה לש דחוימ ןויליג ,המגודל .םישדחה םילהנמה לש החלצהה ירופיסל םויכ 

,לואק קחצי ,ןואג ינב)"לארשיב םיבוטה םילהנמה תרשע" לש םהיתויומדל שדקומ סיקסע 

ןורהא ,רמייהטרו ףטס ,סוארטש לאכימ ,יקסבוקרטויפ המלש ,רפורפ ןד ,ץיברוה ילא 

.<21.4.1997 ,לרפ> (והילא המלשו ןמהורפ בד ,תרבד 

החימצה רושע"ל שדקומה ץראה ןותיע לש דחוימ ףסומ איה תפסונ המגוד 
םיקסע ,תורבח ומיקה םה" :אבה בותיכה עיפומ ולש רעשה ףד לעשו "1997-1988 

.םילקש ינוילימ תואמ דע תורשע לש ישיא ןוה םינש רשע ךות םמצעל ורציו תוירפמיאו 

הנבומ רושעה ".קשמב הכפהמה רושע לש ורופיס תא םיאיבמ םילארשי םיקסע ישנא 16 

וא הרבחה ללכ יבגל ףקתש "רושעה" לש ורופיס הז וליאכ) תורשעתהו החימצ לש ביטרנב 

תאו (1988) אצומה תנש תא ןייצמה ,וגול םע תינועבצ תרגסמ :(היבגל ףקת תויהל יושע 

לש "יפסכה יוושה" ;םירופיסה רשע־השיש לכב המצע לע תרזוח ,(1996) העגהה תנש 

יקסעה "עסמה"ו ;הנש לכל תחתמ לודגב ןיוצמ היינשהו הנושארה ןמזה־תדוקנב תומדה 

.לקש ןוילימ 20 .1988" :ךכ ראותמ ,לשמל ,ןמשיפ רזעילא לש רופיסה .ןהיניב ראותמ 

הסרובה יבכוכ דמצ תליפנו תינור תועקשהה ןרק תסירק רחאל םינש 5 ,44 ליגב 

םיקסעה םלוע לא הרזח וכרד תושעל ןמשיפ רזעילא לחה ,התוא להינש ןמשיפ־רגיר 

םישנאה תרשעמ דחא אוה ןמשיפ רזעילא 54 ליגב .לקש דראילימ 1.0 .1997 ...ילארשיה 

;9 ,15.12.1997 ,ןוספילו קינלור) "...ץראב לודגה ן"לדנה ליאו לארשיב םירישעה 

תיצחמהו םיעבשה תונש לש הנושארה תיצחמה ןיב יכ הלעה לארשיב תועוצקמ תרקוי לע רקחמ 39 

םילהנמ ןוגכ םדיצב האנ תיפסכ הסנכהש תועוצקמ םתואל הכרעהה התלע םינומשה תונש לש היינשה 

הדירי תמועל) הנשמ־ינלבקו םיקסע ילעב ,םיינכט תועוצקמ ילעב ,הדובע ילהנמ ,םייקסע תודסומב 

(הלאב אצויכו םיירוביצ תודסומב לוהינ ,דועיס ,האופר ,הארוה ןוגכ תועוצקמ לש םתכרעהב 

.(1994 ,ןמטרהו סוארק> 
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131 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999 - ס''שת 

ןונגס לש תימדתה תא בצעמ םישדחה םירישעה תבכש לש םייחה ןונגס (.רוקמב תושגדהה 

:(רתוי םילוז םיפילחתב קפתסהל תצלאנ ךא> ול הוואתמ הייסולכואה לכש םייחה 

40.דועו "הרקוי" ירצומ ,תורדוהמ תוליווה ,ראפ־תוינוכמ 

*לארשיב הובגה רכשה ילעב - 5 תרגסמ 

 07333 •>' 7330 bw 331113 mVv

 (nnp •»3T»V,*»a) nvuin 33ty niVv  b"o:nn  p333
 2.23  aixa n'Va  'bix1? p33
 2.29  pro m'ay  o'^yisn p33
 1.53  '3i?x nnaax  D31p0'3 p33
 6.4  nna aiap'i  'n3tan p33

 5.03  'poaipaovs naVc?  'aix173'3n p33.3
 1.56  e"3j npa  "7'71333a p33
 2.5  711333 313  313'X p33
 1.9  031' '^K  'VbO p33

 0.82  aiV'3'x yiipirr ir'tyynn mn's p3a
 1  3331X '"7X  3noa"7 p33

 1.5  ]103'1I7 313  313D0 p33

 .1.4.1998 ,iitpru mpa

 VX3U7'3 31033 33W3 'VvD D'3'3^3 71311^

 invuui 33iy mVv  V3303  33333

 nvxsiNi nvio 'iiiy

 (do ^d1? 3"ti> '31'V'O)
 52  12.64  ]1X3 '33  313

 50  13.61  'p03ip3Di's nabm  'aix^'an p333
 30-20  n.68  f'331.3 'Vx  yao

 20  ; 1.56  3T'31 'Tiy  '13'31 113'iy
 15  >3  33'3a 31Dp'l  'mian p33

 15-10  ;i.62  TO'l1? l"7'X  |3X
 10  10.98  np3X D"3sx  '13'31 113'ty

 8  ;o.9i  U'lV '31X  niypiyn o'Vyis
 5  12.35  31b33 33  niyptyn t33ipo'3
 5  12.04  133 '^K  nipinx .'3.'3.'x

 .15.12.1997 ^IDS'Vl p'3l713 13ipa

 d'Vp D^ian .<iriy 3.45  - 3I?nn bw ynaa w> w> 1997 331?'? 0'3i33n *

 .□'lis? n'aiirnai nmpaa D'yau xiirrfai pa

:27.3.1998 ,גרובסרטפ :14.4.1998 ,ןח :ואר ,ןוילעה ןואמה ייח לש םייאנותיע םירואיתל 40 

,10.4.1994 ,םירחאו םריבא 
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םר ירוא 132 

םייחכ םירדגומה םיפלאה תואמ םג ,תבחרתמו תכלוה לארשיב םיינעה תבכש ,דגנמ 

תחתמ ךא הז וקל לעמ םייוצמה םיפסונ םיפלא תואמ םגו ימשרה ינועה־וקל תחתמ 
הרשעו םייתאמ לארשיב ויה 1997 תנשב .לארשי ומכ הרישע הרבחב הריבס םייח־תמרל 

הכומנ היונפה ןתסנכהש ,םדא־ינב ףלא העשתו םירשע תואמ עבשכ ןהבו ,תוחפשמ ףלא 

םאתומ ,קשמב היונפה תינויצחה הסנכההמ ךרעב תיצחמכ רדגומה) ימשרה ינועה־וקמ 

שולשכ .(1996 תנשב 160/» תמועל) הייסולכואה ןמ 16.20/0־ב רבודמ .(החפשמה לדוגל 

תמועל 1997 תנשב ינועה־וקל תחתמ םייחה םע ונמנ םידלי ףלא רשע־העשתו תואמ 

הסנכהה 1997 תנשב - קימעה ינועה םג .תמדוקה הנשב ףלא דחאו תואמ שולשכ 

תמדוקה הנשב 23"/» תמועל ינועה־וקמ 24.2"/0־ב הכומנ התיה היינע החפשמ לש תעצוממה 

.(42-41 ,1998 ,ימואל חוטיבל דסומה) 

סמה לטנ :הזל הז םירושקה םיפסונ םימרוג ינש שי לארשיב הלועה ןויוושה־יא תמרל 

אטובמ ,לארשיב םייתרבחה םיתורישה ביצקת .אסיג ךדיאמ תיתרבחה הבצקההו אסיג דחמ 

ירחא תמקוממ לארשי הז םוחתב .(1994 תנשב) 49.10/» אוה ,הנידמה ביצקתמ םיזוחאב 

41.<הב תאצמנ לארשיש הירוגיטקה) שפנל ההובג הסנכה תולעב תונידמ הרשע־שמח 

ןוגכ תונידמבש וזמ וליפא הנטק לארשיב םייתרבח םיתורישל האצקהה יכ ןאכ שגדוי 
תגהנהב) הפירח תילרביל־ואינ תינפת םינומשה תונשב ורבעש תירבה־תוצראו הינטירב 

.(תירבה־תוצראב שובו ןגירו הינטירבב ר'צת 

הז הרקמב ,תירוביצה הסנכהה אוה תירוביצה האצוהה תא ונממ ןממל ןתינש סיכה 

שי ןכ הובג סמה לטנש לככ :"החוורה תוינידמ" תמרל רוטקידניא אוה םמה לטנ .יוסימ 

תוסנכהה ךסכ רדגומ סמה לטנ .םייתרבח םיתוריש ןומימל רתוי בר ףסכ הנידמה ידיב 

הזמ הובג רועיש והז ;39.30/» אוה לארשיב סמה לטנ .ימלוגה ימוקמה רצותהמ זוחאכ סממ 

,תפרצ ,הינמרגבש הזמ טעמב ךומנ ,(עצוממב 30.50/0> תירבה־תוצראו הינטירב ,ןפיבש 

49.90/0) דנלוהו הידווש ,קרמנדבש הזמ ךומנו (עצוממב 42.60/») הירטסואו הילטיא 
תונידמ הרשע־שמחב סמה לטנ לש םינותנהמ .<3כ חול ,414 ,א1997 ,י"מ) (עצוממב 

:1993־ו 1980 םינשה ןיב םמה לטנב לודיג לח ןבורב יכ הלוע (תורחאו ליעל תורכזנה) 

תנשב 42.30/0־מ דרי לארשיב סמה לטנ .הז ללכמ תואצוי קרמנדו הינטירב ,לארשי קר 

היילע תמועל) םירישיה םיסימב קר איה הדיריה .<םש ,םש> 1996 תנשב 37.3"/0־ל 1980 

61"/0־מ :הלולת הדיריב לארשיב אצמנ תורבח יחוור לע סמה רועיש םג .(םיפיקעב הנטק 

.<12כ חול ,429 ,םש) 1996 תנשב 360/0־ל 1984 תנשב 

רוטקידניא איה - ףיקעו רישי - יוסימה תוירוגיטק יתש ןיב סמה לטנ לש הקולחה 

אוה רשאכו ,הסנכהה לע אוה רישיה סמה .עצבמ יוסימהש "שדחמ הקולח"ה תדימל 

אוה ףיקעה סמה .רתוי תוהובג תוסנכה ילעב לע רתוי הובג רועישב לטומ אוה יביסרגורפ 

.(םיעצבמה תוסנכהב לדבה אלל) הדיחי יפל הווש ןפואב לטומ אוהו רצומה וא הקסעה לע 

תיירוגיטקב תובר תונידמב רשאמ תוחפ תיביסרגורפ לארשיב יוסימה לטנ לש ותקולח 

דנליז־וינ ,דנלוהב ;הנידמה ביצקתמ 70.« םיווהמ םייתרבחה םיתורישה הירטסואב ,האוושה םשל 41 

55« ןיב - היגוורונו הידווש ,דנלריא ,הילרטסוא ,ןפי ,דנלניפב ;70"/0־מ תוחפ טעמ - תפרצו 

,1997 ,םירחאו יקסריבס) 54"/־־ל 51« ןיב - הדנקו תירבה־תוצרא ,הינטירב ,קרמנדבו ;60"/0־ל 

 9>.
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133 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

אוה - יביסרגרה םרוגה - לארשיב ףיקעה םמה לטנ .תאצמנ איה הבש שפנל הסנכהה 

האוושה התשענ ןמיעש תונידמ הרשע־עבראב רשאמ רתוי הובג ,(1994 ינותנ) 20.796 

- לארשיב רישיה םמה לטנ ,הז תמועל 42.<417 ,א1997 ,י"מ> .13.396 אוה עצוממה ןהבו 

ןיב האוושהב רשע־השולשה םוקמה ,רתויב ךומנ םוקמב וניה ־ יביסרגורפה םרוגה 

ימוקמה רצותה ןמ רישיה יוסימה לטנ .ההובג שפנל הסנכה תולעב תונידמ הרשע־שמח 

אוה עצוממה ןהבש תונידמה רתי תמועל (1993 ינותנ) לארשיב 18.696 אוה ימלוגה 

43.(415 ,א1997 ,י"מ) 27.196 

לע תשומה סמה ,רמולכ ,ילושה סמה רועיש אוה יוסימה לש תויביסרגורפל ףסונ דדמ 

ןיב .5096 רועישב <1994 תנשב לחה) אוה לארשיב הובגה ילושה סמה .ההובג הסנכה 

הבוגב רשע־ םינשה םוקמב תאצמנ לארשי ,האוושה הכרענ ןמיעש תונידמ הרשע־עשת 

רועישה .לארשיב רשאמ רתוי הובג ורועיש תונידמ הרשע־תחאב ,רמולכ ,ילושה סמה 

,428 ,א1997 ,י"מ> 56.7596 אוה (1995 ינותנ) הלא תונידמב ילושה סמה לש עצוממה 

סמה רועיש תא תיחפתש "המרופר" לע בר ןמז הז םידקוש רצואה דרשמב .<11 כ חול 

.3596־ל תוהובג תוסנכה לע יברמה 

ןימיה ןיבו םיהובגה תודמעמל לאמשה ןיב םאתמה עקרב איה וז תיתרבח תואיצמ 

ךומתל תוטונ לארשיב תוהובגה תוילכלכה־תויתרבחה תובכשה .םיכומנה תודמעמל 

תובכשה הז תמועלו ,הלש םולשהו היצזילבולגה תוינידמבו הדובעב ונייהד ,"לאמש"ב 

.ולש ךוסכסהו היצזילקולה תוינידמבו ןימיב ךומתל תוטונ תוכומנה תוילכלכה־תויתרבחה 

יריכב ,םיאשנתמ םיזנכשא ,'םינופצ' לש ףוג"כ הדובעה תגלפמ תא תואור הלא תובכש 

.הנידמה יביצקתב הלכו 'תנייועה תונותיע'ב לחה - רבד לכב םיטלושה ,קשמהו הרבחה 

"םירוטקרידב םירוטקריד ,םיפאיב םיפאי םירחתמ ובש ,יהשלכ תיתרבח השיג ילב ףוג 

תודימא תונוכשב ,הרשע־עבראה תסנכל תוריחבב ,המגודל .(58-57 ,1997 ,סייו) 

ירעו חותיפ־ירעבו ,דוכילל 2796־ו הדובעל 6096 ועיבצה םיקיתווה םיססובמה םיבושייבו 

2696 ועיבצה ,םלסיאה תוצראו הקירפא ןופצ יאצוימ הייסולכואה בור םהבש ,םילוע 
תוכרעמ לכב בושו בוש םיעיפומ הז גוסמ םינותנ .(49 ,םש) דוכילל 570/0־ו הדובעל 

44.םינורחאה םירושעב תוריחבה 

תוריחבב ןימיהו לאמשה ישוגמ תורחבנ תוגלפמל העבצהה תא הגיצמ 6 תרגסמ 
םיבושייה תרשעבו לארשיב םירישעה םיבושייה תרשעב 1999 תנשב וכרענש תסנכל 

ילכלכ־יתרבח דמעמ ןיב המילהה ןיעל תטלוב .(ידוהי רדגומה רזגמב) לארשיב םיינעה 

דוכילל העבצהו ךומנ ילכלכ־יתרבח דמעמ ןיב הז תמועלו ץרמלו הדובעל העבצהו הובג 

.ס"שלו 

לש לטנ ;הירטסואו הידווש ,קרמנד ,ןווי - m-15% לש לטנ :ןה ףיקעה סמה לטנ יפל תונידמה 42 

,דרפס - 10?6-80/0 לש לטנ ;הילטיאו היגלב ,הינמרג ,דנלוה ,תפרצ ,הדנק ,הילגנא - m-io0/־ 

.ןפיו תידבה־תוצרא 

- 300/»-25« ;קרמנדו היגלב ,דנלוה ,הידווש - o/300-»36 :ןה רישיה סמה לטנ יפל תונידמה 43 

.ןוויו הילגנא ,תירבה־תוצרא ,ןפי ,הדנק - 25^0-18"/־,;דרפסו הירטסוא ,הילטיא ,תפרצ ,הינמרג 

"ינופצ"ל רשאכ - לאמשל וא ןימיל העבצה ןיבל הסנכהו הלכשה ,אצומ ןיב הברה תומיאתה לע 44 

,ןיקסיד ;Yiftachel, 1997 :ואר - הרורב תינמי הייטנ "ימורד"לו הרורב תילאמש הייטנ 

.1998 ,ןמרה ;1997 ,סייו ;19983 ,1993 
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ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םדירוא 134 

ישוגמ תורחבנ תוגלפמל (1999)הרשע־שמחה תסנכל (םיזוחאב)העבצהה ־ 6 תרגסמ 

רתויב םיינעהו םירישעה (םיידוהי םירדגומה)םיבושייה תרשעב ןימיהו לאמשה 
 :a"3i?n  D'awm miyy

 }•>»■>  pam una  Vxaty  Vxaiyn una  any"

 Van *]D  0"iy  ma-'1?  Van -jo  pna  nmav

 44.3  33.3  u.o  9.8  2.9  6.9  D'pOlX

 42.9  42.4  0.5  -  -  rrV'y rrra
 50.7  34.6  16.1  10.0  1.3  8.7  'axVa-nnp
 55.6  43.5  12.1  3.6  0.7  2.9  mama

 44.4  30.1  14.3  11.5  2.9  8.6  DmT

 53.2  51.4  1.8  -  -  Vxuay

 36.6  22.6  14.0  9.9  2.9  7.0  nm®

 27.6  11.7  15.9  15.7  5.6  10.1  parnssa
 37.2  21.3  15.9  9.4  2.5  6.9  xa'pymx
 48.3  33.7  14.6  12.6  2.1  10.5  naian

 :D'Tttwn  own rniyy

 pa'  paT! ^12  Vxaiy  Vxawn una  aitn

 Van -jo  o"iy  TD'V  Van "|D  pna  nmay

 10.9  1.7  9.2  58.8  14.8  44.0  myn-D'aaa

 4.2  0.1  4.1  76.4  24.5  51.9  o'aim-nian

 19.4  5.2  14.2  37.9  8.9  29.0  omp

 10.4  2.2  8.2  61.1  20.0  41.1  trrnmsa

 16.5  1.0  15.5  47.9  10.5  37.4  -rx'-aaia

 15.3  0.3  15.0  46.2  11.6  34.6  rnaa

 7.8  0.4  7.4  63.8  18.3  45.5  innaiymsa

 11.4  2.3  9.1  59.6  15.8  43.8  naiy

 12.0  1.2  10.8  56.6  14.5  42.1  mxmn

 14.8  1.5  13.3  54.2  13.2  41.0  P'ao

 -npa .qrao) nnva  Tffyn "?x  (D'psix) nnra 'ayn |a iD'awn man mo

 rrVaVan-rrrnann nam 'a1? pi-rn nvaipan nviEHn p'sx ;aarn aiTiV
 mono ,o"aV 11995  ,nvnm poiVaixn npsa 'o-Vy) 1999 naca n^oiVaixn Vt?

 .mnorxa pnxn Ve? D'aaoan p'anx inrnian mxsinV mpa .(ins 'oa

תוינידמ שי ןימיל יכ םידמלמ םניא םיילרוטקלאה םינותנה יכ שיגדהל שי 
תא תונשמ הלא תובכש יכ וא תוכומנה תובכשה םע "הביטימ"ה תיתרבח־תילכלכ 

ידמעמה בצמה .םיילכלכה־םייתרבחה םינותנב רחא וא הזכ יונישל םאתהב ןתעבצה 

"סוטטס לש הקיטילופ" יורקה ךוותמ ןונגנמ תועצמאב תיטילופ תוגהנתהל םגרתימ 

דצמש תוהז לש הקיטילופ ,ונייהד ,(1996 ,קליפ)"םזילופופ־ואיג" וא <1989 ,אריפש) 
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135 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

הזש ןיב ,"רחא"ל האנש העיצמ רחא דצמו המצועו תוכייתשה תשוחת הקינעמ דחא 

תודמעמה לש הפדעההש איה תירוטסיהה הינוריאה ."תוטילאה" וא "לאמשה" ,"םיברעה" 

־תילכלכה תוינידמהש ךא "תיתרבח תושיגר"ב תורדהתמה ןימי תוגלפמל איה םיכומנה 

,ךכיפל איה תיטילופה האצותה ."לאמש"ה לש וזמ המואמב הנוש הניא ןהלש תיתרבחה 

,םזילבולגב ונייהד ,ילרביל םזילטיפקב ךומתל תוטונ תוטילאה :תאזכ ,ינללוכ ןפואב 

ונייהד ,ינמואל םזילטיפקב ךומתל תוטונ תוכומנה תובכשה וליאו ,תונויצ־טסופב ונייהד 

.תונויצ־ואינב ונייהד ,םזילקולב 

היתוריתסו היצזילבולגה :םייניב םוכיס 

יוניש ןכ םא תרבוע תילארשיה הרבחה ,תחאו םירשעהו םירשעה תואמה יפוליחב 

.הכ דע ונרכהש וזמ ןיטולחל הנוש הרבח היהת תחאו םירשעה האמה לש לארשי .ילקידר 

תוימואלהו תיתרוסמה תוימואל־הרפה - םינשיה תוהזה ידקומ לש תיסחיה העיקשה םע 

:תאש רתיב הרבחה לש השפנ לע םיקבאנ םישדח תוהז ידקומ ינש - תינויצה ,תינרדומה 

ןויגה ידי־לע יביטקייבוא ןפואב תיחנומה ,תינחרזאה תונויצ־טסופה ,תיטסילבולגה המגמה 

יביטקייבוס ןפואב תיחנומה ,תינמואלה תונויצ־ואינה ,תיטסילקולה המגמהו ;דלרווקמה 

.דהי'גה ןויגה ידי־לע 

ךא הב םיצור םלוכ .ןימיה תא ןה לאמשה תא ןה תרגתאמ לארשי לש היצזילקולגה 

תא תמדקמ היצזילקולגה :האבה הריתסה ינפל בצינ לאמשה .הלוכב הצור וניא שיא 

םג תמדקמ איה תעב־הב ךא :הב יחרזאה ןויוושה תא ,ונייהד ,לארשי לש היצזיטרקומדה 

דועב ,ךכ לע ףסונ .יתרבחה ןויוושה־יא תא ,ונייהד ,לארשיב היצזילרבילה תא 

חרזמב תירוזיא תוביציו םולש רדסה לש םתנכשהל ירקיעה ףחדה םויכ איה היצזילבולגהש 

תיטסילקול דגנ־תבוגתלו תיתרבח הסיסתל ירקיעה םרוגה אוה ןויוושה־יא ,ןוכיתה 

היצזילרבילה תא ןכא תמדקמ היצזילקולגה :הליבקמ היעב ינפל בצינ ןימיה .תיטסיניבושו 

קושה" הנוכמש המ תא תמדקמ איה ,ונייהד ,םירז םיעיקשמ תכשומו לארשיב תילכלכה 

,השעמל)"הטרפה" הנוכמש המ תאו (םייטרפ םידיגאת תטילשב קוש ,השעמל)"יטרפה 

היצזיאקירמאה תא םג תמדקמ איה תעב־הב ךא :(םייטרפ ןוה־ילעבל רוביצ יסכנ תריכמ 

,עודיכ ,הלאו ,לארשיב תיתוברתה תוחיתפהו היצזילרולפה תא ףאו לארשיב תוברתה לש 

תיטילופ היטרקומד רתוי לבקל לולע לאמשה .תוימואלה לש תחא רפסמ ביואה םניה 

דחא לכ .תימואל תונלדב תוחפו םזילטיפק רתוי לבקל לולע ןימיהו ,יתרבח ןויווש תוחפו 
.ודיב ותוואת יצחו אצי םהמ 

תקפסמו תיבקע תוינידמ םירסח םהיניבש זכרמה ןהו שדחה ןימיה ןה ,ןשיה לאמשה ןה 

לש תוגלפמהו תועונתה .לארשיב ללוכה רבשמהו היצזילקולגה לש םירגתאה חכונל 

זועב םיצרופ רצונש יתוברתהו יתרבחה קירה לאו ,םיילרוטקלא םינקחשל וכפהנ לומתא 

םיקסעה קוש :םיעשתה תונשב לארשיב תיטילופה תוברתה תא םירידגמה תוחוכה ינש 

םיכוותמכ ,םהיניבו ־ םיקסעה תליהקו םינברה קוש ,םג רשפא וא ־ םינברה תליהקו 

.םיריכבה םיניצקה ,דבלב 

הובג םוקמב תמקמתמ לארשיש דועב יכ םידמלמ ונכרעש חותינהו ונגצהש םינותנה 

,םירחא םידדמבו עצוממב שפנל תימלוג הסנכהב דדמנה ,םייחה תחוור לש ימלועה גרדמב 
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תקולחב תוינויוושה תדימב תוחתופמה תוצראל סחיב גרדמב ךומנ םוקמב תמקמתמ איה 

,ינועה .לארשיב הקיטילופה לש םינכוסמה תונערופה יערזמ דחא ןומט ןאכ .רשועה 

הקיטילופל לק ףרטל תוכומנה תובכשה תא םיכפוה חופיקה תשוחתו ןויוושה־יא 

"לאמש"ה תא םיריתומו ינויצ־ ואיגה ןימיה לש תילקירילקהו תיטסיניבושה ,תיטסילופופה 

לכב ומכ .יטסיטילא טועימ לש תדדובמ הצובקכ ינויצ־טסופה ינוליחה־ינויה־יטרקומדה 

תורגתסה לש רקי ריחמב אלא ,סונמ ןיא ךכמו) תילבולגה תכרעמה לא תופחסנה תורבחה 

םימייקה םיימשרה םינותנהש) ףירחמ ידמעמ בוטיק לש ךילהת לארשיב שחרתמ (רוגיפו 

.(ואולמב ותוא םיפקשמ םניא 

:התוא קרפל תמייאמה תיתוהמ הריתסב תאצמנ תילרבילה תינויצ־טסופה המגמה ךכו 

םלוא ,היצזיטרקומד לש תקהבומ המגמ יהוז לארשי ןוגכ תימואל־תיטסיביטקלוק הרבחב 

המגמכ התוא תוהזמ תוכומנה תובכשה ;תויתוברתהו תוילכלכה תוטילאל לבגומ הסיסב 

םואל־תנידמש תוכייתשה תשוחתו תמיוסמ הגגח התוא לע ,ןדמעמ לעו ןתוהז לע תמייאמה 

דעיה לא ןתעונתב רבכ ולחה תוילארשיה תוטילאה ןמ קלחש דועב .תקפסמ תסיוגמ 

לש תפרוגה תודגנתהב תולקתנ ןה ,ילרבילהו יטסילטיפקה ,יטסילבולגה ינויצ־טסופה 

קוזיחל ידוהיה יטסילקולה דהי'גה ידי־לע סיוגמה לודג ילרוטקלא חוכ לעב רוביצ 

.םיינמואל־ונתאה םיינויצ־ואינה םיקושיחה 

:ןימיה ןמ םה לארשיב תללוחתמה תיטילופה־תיתרבחה המרדב םיישארה םינקחשה 

יתדה־ינמואלה ןימיהו ןאכמ ("לאמש" לארשיב הנוכמה)ןוהה לש ילכלכה־יתרבחה ןימיה 

היצזילבולגה ןיבו ,ללוכה רבשמה ךותב .ןאכמ ("םעה" לארשיב הנוכמה) הדובעה לש 

היטרקומד םיעבותה םירחא תולוק םג םיעמשנ ,תינמואלה היצזילקולהו תיטסילטיפקה 

םהש שדחה םויה־רדס ךא ,יתוברת־בר םזילרולפו תיתרבח היטרקומד־לאיצוס ,תיחרזא 
.הללכב הרבחב עמטנ םרט םיעיצמ 

תורוקמ 

,םימי העבש - תונורחא תועידי ."לובג ול ןיא רשועה" .(10.4.1994) םירחאו 'נ ,םריבא 

.79-70 'ע 

.8-6 ,213 ,תותוא ."הלדג םוסרפב העקשהה" .(1997) לארשיב םיאמוסרפה תדוגא 

.רבוקיר'צ :ביבא־לת .ילארשיה קשמב תוגהנתהו הנבמ .(1976)'י ,ינורחא 

העדותה לש הילוגלג :ןודכזו סותימ .(1996) (םיכרוע) ס"ר ,ךירטסיוו 'ד ,הנחוא 

.דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ :םילשורי .תילארשיה 

,ינש ראות תלבק םשל רוביח ."תוירגיס םוסרפ לש יתוברתה טבהה" .(1989)'נ ,ילאירוא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה 

.ןיקנבט די :לעפא־תמר .ל"הצ ילג תוברת־תת .(1993)'ע ,גומלא 

.339-314 ,37 ,תומגמ ."לארשיב תיחרזא תד" .(1996)'ע ,גומלא 

."לארשיב יעוצקמה טרופסה תכפהמ :רעשה שוביכל רהה שוביכמ" .(1998) 'ע ,גומלא 

.38-32 ,23 ,הנפימ 

לארשיב םיירוביצ םידיגאת תטרפה .(1998) 'ב ,בפרבליזו 'ש ,ץיבזור ,יש ,ןייטשקא 

.ןליא־רב תטיסרבינוא :ןג־תמר .םלועבו 
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137 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

.1ג 'ע ,ץראה ."םיטבשה תשש" .(21.12.1998)'מ ,רגתא 

סיפדמה :םילשורי .1995 יטסיטטס ןותנש .(1996) תרושקתל תילארשיה הרבחה :קזב 
.יתלשממה 

:םילשורי .תיטסינרדומטסופ תירבע תרופס :תירבעה תורפסב רחא לג .(1995)'א ,ןבלב 
.רתכ 

.1956-1936 ,ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה :תנווכה ךרד .(1995)'א ,רזעילא־ק 
.ריבד :ביבא־לת 

ילארשיה לגרודכה לש היצמרופסנרטה ?לעופה התשע המכ" .(1999) 'א ,תרופ־ןב 
.534-517 ,39 ,תומגמ ."הרוחסל 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .רמייהטרו ףטס םע תוחיש .(1998)'ש ,תרופ־ק 

.לארשי קנב :םילשורי .1994 ןובשחו ןיד .(1995) לארשי קנב 

.לארשי קנב :םילשורי .1996 ןובשחו ןיד .(1997) לארשי קנב 

.לארשי קנב :םילשורי .1997 ןובשחו ןיד .(1998) לארשי קנב 

."םיילארשי־אלה םיקסעומה רפסמב 2y» לש הילע :ס"מלה" .(19.10.1998) 'מ ,קוסב 

.4ג 'ע ,ץראה 

לש טבמ תדוקנמ תילארשיה תוהזב תורומת :ונכותב רחאה לע" .<די־בתכ> 'ד ,ןוא־רב 
."תיתרבח היגולוכיספ 

.3ב 'ע ,ץראה ."םהיניבש הלאו םיטמתשמה ,םילערומה" .(19.1.1997)'א ,יליזרב 

.2ב 'ע ,ץראה ."וירוענ תא שפחמ ל",חצ" .(19.11.1997)'א ,יליזרב 
.17-14,44 ,וידוטס ."תינריט לש הירוענ" .(1993)'ש ,גרבטיירב 

גינטיירה תא 2 ץורע ךפה ךיא :ךפהמל םינש שמח" .(18.9.1998)'ר ,ןלוגו 'א ,רמייהנרב 

ףסומ) םימי העבש - תונורחא תועידי ."תילארשיה הרבחה לש שדחה דוקל 
.(דחוימ 

.7ג 'ע ,ץראה ."חצנמ םירודיש םוי היהי ישיש םוי :דעלט" .(1.9.1999)'י ,ינואג 

.9ג 'ע ,ץראה ."תורצב ירקיעה חוקלה - אתלד" .(16.11.1998)'י ,ןוזיבג 

.היטרקומדל ןוכמה :םילשורי .תיתקוחה הכפהמה .(1998)'ר ,ןוזיבג 

,(ךרוע) ץיו 'י :ךותב .ךורכזה תטרפה וא 'השדח היפרגוירוטסיה'" .(1997)'ד ,ןיווטוג 

:םילשורי .(343-311 'ע) תינויצ היפרגוירוטסיה תונש האמ :היזיוורל ןוזחמ 
.ר"זש ןמלז זכרמ 

,תונורחא תועידי ."טנרטניאב םישלוג םילארשי ףלא 360" .(25.9.1998) 'ד ,ןמדלוג 
.6 'ע 

,ןוחטבה בצמ :ץראה ח"וד ,ץראה ."םישדחה םילייחה" .(20.9.1998) 'א ,ןלוג 
.12-10 'ע 

:ביבא־לת .םירשעה האמה ףוסב תורפסו תוברת :תוינרדומטסופ .(1997)'ד ,ץיברוג 
.ריבד 

,החוורו הרבח ."תוילארשי תוכלשה :התטרפהו החוורה תנידמ רוחסמ" .(1994)'ג ,לג 

 15(1), 24-7.

.1ד 'ע ,ץראה ."לכשו קיטסלפ ,לוח :תילאוטריווה לארשי" .(20.9.1998)'ש ,ןירג 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב םיימואל םיסותימ :המולחב היובש .(1995)'נ ,ץרג 

היישעתה דרשמ ,לארשי־תנידמ :םילשורי .1997 לארשיב הישעתה .(1998) 'צ ,ירוד 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:52:02 UTC������������� 

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



ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב םדירוא 138 

.רחסמהו 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב םירחובו תוריחב .(1988)'א ,ןיקסיד 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .13־ה תסנכל תוריחבה .(1993)'א ,ןיקסיד 

.5ג 'ע ."םוסרפה תותשר לש היצזילאבולגה תמגמ תכשמנ" .(14.12.1998) ץראה 

.5ג 'ע ."...ימואלניב קזבב םירחוב םירשקתמה תיצחממ רתוי :רקס" .(2.9.1999) ץראה 

.תויאסרוב תורבחב ןוהה הנבמו ןיינע ילעב תוקזחה .(1999) ךרע תוריינל הסרובה 

.ךרע תוריינל הסרובה :ביבא־לת 

רוביח ."תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסנפ אבצב תרשל בורסה" .(1993) 'ש ,ןמלה 

,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

.ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .1996/7 תיתנש הריקס .(1997)ימואל חוטיבל דסומה 

.ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .1997/8 תיתנש הריקס .(1998)ימואל חוטיבל דסומה 

."ימואל־בר יקסיע לוהינו היצזילאבולג" .(20.2.1998)(לוהינל ילארשיה זכרמה) ל"ימה 

.8ג 'עב העדומ ,ץראה 

אלל הלכלכה ןדיעב הלכלכה ירגתא" .(9.10.1998) (לוהינל ילארשיה זכרמה) ל"ימה 

.9ג 'עב העדומ ,ץראה ."תולובג 

.םילשורי .1996 יתנש ח"וד .(1997)ןוכסחהו חוטיבה ,ןוהה קוש לע חקפמה 

.ץראה ."םיסייגתמ אל ןותנש לכמ 45"/» :א"כא שאר" .(7.9.1998)'ע ,לארה 

.(1)42 ןויליג .(1995)ילכלכה ןועברה 

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .לארשיב תוריחבה .(1998)'ת ,ןמרה 

לש תימואלה תוהזב תומגמ :םייתוברת םידדמכ םייטרפ תומש" .(1988) 'ש ,ןמטיו 

לארשי ץראב הרבחו תוברת :תיפצת תודוקנ ,(תכרוע) ץרג 'נ :ךותב ."םילארשי 
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת .(151-141 'ע) 

,25 ,רשק ."לארשיב 'היזיוולטה תוברת' לע :םילבהה תרודמ" .(1999) 'ג ,ןמייו 
 104-98.

:ביבא־לת .לארשיב 1996 תוריחב לש חותינ :םירסח תולוק 14,729 .(1997)'ש ,סייו 

.דחואמה ץוביקה 

.1ג 'ע ,ץראה ."טנרטניאב שומישב 75"/0 לש הציפק" .(20.6.1999)'ש ,ץמח 

,םימי העבש - תונורחא תועידי ."רשועבו רשועב םייח םה זאמו" .(14.4.1998)'ש ,ןח 

.54 ,52 ,50 ,48 'ע 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ףופשה דרמה .(1997)'ג ,בואט 

לארשי ?תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל תנידמ ,היחרזא לכ תנידמ" .(1998)'י ,הנוי 

.263-238 ,16 ,םייפלא ."היטרקומדה תולובגו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .החונמ אלל הלחנ .(1992)'א ,רהזי 

,(םיכרוע) ךירטסיו ס"רו הנחוא 'ד :ךותב ."תינויצ־טסופ הרבחכ לארשי" .(1996)'א ,ןהכ 

ןו ןוכמ :םילשורי .(166-156 'ע) תילארשיה העדותה לש הילוגלג :ןורכזו סותימ 

.דחואמה ץוביקהו ריל 

:ךותב "?אבצה לש ידוקפת םוצמצ תארקל :תילארשיה הרבחהו ל"הצ" .(1996)'ס ,ןהכ 

:םילשורי .(232-215 'ע> 2000 תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו קסיל 'מ 
.סנגאמ 
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העדומ ,ץראה ."תויקסיע תויונמדזה לש תחטבומה ץראה :לארשי" .(23.9.1998) סנכ 
.8ג 'עב 

.8ג 'עב העדומ ,ץראה ."ילאבולגה ןדיעב קט־יה תורבח" .(8.11.1998) םנכ 

םע :ביבא־לת .לארשיב תרושקתה יעצמא :םיכוותמה .(1992) 'י ,רומילו 'ד ,יפסכ 
.דבוע 

תוכורא תועפשה ןהל שי םאה :לארשיב היזיוולט תונש םירשע" .(1995)'ה ,סהו 'א ,ץכ 

.91-80 ,52 ,םינמז "?חווט 

.רקפ :ביבא־לת .םלועבו לארשיב הטרפה .(1997)'י ,ץכ 
תועידי ."םלועב תושעותמה תונידמה תמישרל תפרטצמ לארשי" .(1.1.1997)'ג ,רואיל 

.1 'ע ,ןוממ ־ תונורחא 

.97-88 ,25 ,רשק ."הרבחה הנבמו םירודישה הנבמ" .(1999)'ת ,סביל 

.8ג 'ע ,ץראה ."ןאישל ועיגה םירזה תועקשה" .(21.1.1998)'נ ,ןוספיל 

.1996 לארשיל יטסיטטס ןותנש .(א1996) (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ס"מלה :םילשורי 

.1996 ילויב 31 ,םייעונמ בכר ילכ .<ב1996> (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ס"מלה :םילשורי .1065 'סמ םוסרפ 

.1991/2 - לארשיב ןמזה שומיש יסופד .01996)(הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ס"מלה :םילשורי .1029 'סמ םוסרפ 

.1997 לארשיל יטסיטטס ןותנש .<א1997> (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ם"מל 
.ס"מלה :םילשורי 

.1067 'סמ םוסרפ .1996 תוריית .<ב1997) (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ס"מלה :םילשורי 

.לבויה ימוסרפ .םיימואל תונובשח .(א1998) (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ם"מל 
.ס"מלה :םילשורי 

.1998 לארשיל יטסיטטס ןותנש .01998) (הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ס"מל 
.ם"מלה :םילשורי 

.3ג 'ע ,ץראה ."1998־ב ורטופ ליטסכט ילעופ 1500 :יולטור" .(29.10.1998)'ש ,יריאמ 
.1996 יתנש ח"וד :הנידמה תוסנכה להנימ .<א1997> (רצואה דרשמ ,לארשי־תנידמ) י"מ 

.םילשורי .46 'סמ ח"וד 

.תויתלשממה תורבחה לע ח"וד .<ב1997) (הלשממה שאר דרשמ ,לארשי־תנידמ) י"מ 

.תויתלשממה תורבחה תושר :םילשורי 

.1997 יתנש ח"וד :הנידמה תוסנכה להנימ .<א1998)(רצואה דרשמ ,לארשי־תנידמ) י"מ 

.םילשורי .47 'סמ ח"וד 

םיפוג לש רכשה תואצוה לע ןובשחו ןיד .<ב1998> (רצואה דרשמ ,לארשי־תנידמ)י"מ 
.הדובעה ימכסהו רכשה לע הנוממה :םילשורי .1997 תנשל םיירוביצ 

.1998 יתנש ח"וד :הנידמה תוסנכה להנימ .(1999)(רצואה דרשמ ,לארשי־ תנידמ)י"מ 

.םילשורי .48 'סמ ח"וד 

רבמצד ,ביטויקזקא "?תימואלניב תורחת תלוכי ןיא לארשיל עודמ" .(1997)'ש ,לט־ימ 
.10-6 ,1998 ראוני - 1997 

.ןקוש :ביבא־לת .םישדחה םילארשיה .(1993)'י ,ןמלמ 
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.3 'ע ,בירעמ ."תורז תועקשהב 250/0 לש הדירי" .(27.1.1999)'ה ,רונמ 

.9-2 'ע ,ןוממ - תונורחא תועידי ."רלוד ןוילימ 50" .(13.9.1994)'א ,ןושחנ 

,18 ,15 'ע ,םימי העבש ־ תונורחא תועידי ."םלועה ונחנא" .(15.12.1995)'א ,ןושחנ 
 20.

.3-2 'ע ,ןוממ - תונורחא תועידי ."97־ב םיקנבה יחוור" .(1.4.1998)'א ,ןושחנ 

,ץראה ."תולודגה תורבחה לע תולעבהמ 50"/» םיקיזחמ םירז" .(22.2.1999) 'י ,אישנ 
.2ג 'ע 

םיטביה :תילארשיה הרכחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."רחמ" .(1993) 'ש ,יקסריבס 

.תורירב :ביבא־לת .(363-351 'ע) םייתרוקיב 

.1998 ביצקתה לע טבמ .(1997) 'ב ,יקסריבסו 'א ,רוגוק ,'מ ,יגזנז ,'ש ,יקסריבס 
.הוודא זכרמ :ביבא־לת 

זכרמ :ביבא־לת .1998 תיתרבח בצמ תנומת .(1998)'א ,רונוקו 'י ,ןורי ,'ש ,יקסריבס 
.הוודא 

."תחא ל"ניב החיש תוחפל ועציב הייסולכואהמ 35"/־ :.יא.י'ג.יט" .(3.8.1998) 'ל ,ןגיס 

.3ג 'ע ,ץראה 

.4ג 'ע ,ץראה ."טנרטניאל םירבוחמ בא יתב ףלא תואמ שולש" .(29.6.1999)'ל ,ןגיס 

הסרובה רפס ,(ךרוע) יקסבונמיס 'ש :ךותב ."לילג אתלד" .(1999) 'ש ,יקסבונמיס 
.בטימ :ביבא־לת .(380 'ע> 

.(קרפב םירמאמה תשמח)"?לארשי יעקרקמ לש הטרפה תארקל" .(1998) טפשמ ינויע 
.ביבא־לת תטיסרבינוא .664-525 ,אכ ,טפשמ ינויע 

.(ןיקטולפ 'ג :תילגנאמ םוגרת) ןורחאה םדאהו הירוטסיהה ץק .(1993) 'פ ,המיוקופ 
.םע רוא :ביבא־לת 

,םימי העבש - תונורחא תועידי ."סואהטנפב םירשואמ" .(27.3.1998)'ע ,גרובסרטפ 

.76 ,72-71 'ע 

,הנידמה ןיב לארשיב תירוביצה האופרה :רחוסל תרבוע תואירב" .(1995) 'ד ,קליפ 

.15-3,6 ,תרוקיבו הירואית ."קושהו תיחרזאה הרבחה 

."'96 והינתנ לש ינקירמא־מורדה לדומה :לארשיב םזילופופ־טסופ" .(1996) 'ד ,קליפ 

.232-217 ,9 ,תרוקיבו הירואית 

.51-46 'ע ,ריעה ."ינואכדה רוטקסה" .(20.11.1998)'ע ,ןייבשיפ 

.7ג 'ע ,ץראה ."לארשיב 'היצזידנלניפ"' .(8.11.1998)'ע ,גלפ 

תועידי ."םיירהצ תחוראב הנידמה תא םירכומו םינוק" .(13.6.1998) 'ס ,רקצולפ 
.21-20 'ע ,תונורחא 

,36-9 'ע ,םימי העבש - תונורחא תועידי ."םולשה ינותחת" .(16.1.1998) 'ם ,ירפ 

 41, 43, 66.

.םיקסע - בירעמ ."לארשיב םיבוטה םילהנמה 10" .(21.4.1997)'מ ,לרפ 

ריעל חלמה םי ילעפמ ןיב :ימואל םזילאטיפק" .(1996)'י ,בהנשו 'ח ,גוצרה ,'מ ,לקנרפ 

.40-15,9 ,תרוקיבו הירואית ."םידרוה 

להקה תעדב םולשו היטרקומד :תקולחמו המכסה ןיב .(1998)'א ,רעי־ןמטכויו 'י ,סרפ 

.היטרקומדל ןוכמה :םילשורי .לארשיב 

.יקצמיטס :קרב־ינב .שדחה ןוכיתה חרזמה .(1993)'ש ,סרפ 
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.תירבע תוברתל הללכמ ,המלע ."היצזינקירמא לע ןויע םוי" .(24.4.1998) יאמוסרפ 
.תישיא תמושרת 

.ימואל חוטיבל דסומה :םילשורי .לארשיב םירז םידבוע .(1997)'י ,רודנוק 

.55,51 'ע ,ףסומ ־ ץראה ."קנבה םע יתלדג" .(28.1.1994)'ר ,רפפוק 

.8ג 'ע ,ץראה ."ליטסכטב ההובג תויחוור" .(15.3.1999)'א ,ןרוק 

,ץראה ."הסרובב קושה יוושמ 40"/» לע תוטלוש תוחפשמ שמח" .(2.8.1999) 'א ,ןרוק 
.8ג 'ע 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תוגלפמה ץק .(1998)(ךרוע)'ד ,ןרוק 

.45-40 ,48 ,הקיטילופ ."החפשמה לא הרזחב ,ןכ" .(1993)'ב ,גנילרמיק 

:ךותב ."םיכרד תשרפ לע םזיטאטא :לארשי לש תינידמה הלכלכה" .(1996)'א ,ןמיילק 

:םילשורי .(212-196 'ע> 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו קסיל 'מ 
.סנגאמ 

קסיל 'מ :ךותב ."הנתשמו ךלוה םלוע :2000 תנש תארקל לארשי" .(1996)'ב ,זפ־ינק 

.סנגאמ :םילשורי .(428-408 'ע) 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע)זפ־ינק 'בו 

תינריט :ךותב ."תונומתה לש ישפנה בצמה לע :םלשומה אלכה" .(1996)'א ,םולב־לטסק 

.ביבא־לת ןואיזומ :ביבא־לת .(הכורעת גולטק) 1995 יליזרב 

.8 ,4-2 'ע ,תבש ףסומ - בירעמ ."98 םידרוי" .(7.8.1998)'ע ,חלשו 'מ ,ארפק 

,תומגמ ."1989-1974 לארשיב תועוצקמה תרקויב יוניש" .(1994)'מ ,ןמטרהו 'ו ,סוארק 
 36, 88-78.

.תומר :ביבא־לת .היטרקומדו סרפ תלשממ :םזילופופ דגנ םינעוצקמ .(1996)'מ ,ןרק 

היזיוולטה יצורע ינשב תושדחה תורודהמ לש הקירס :תושדחה לע טבמ" .(1999) בשק 

.היטרקומדה תנגהל זכרמ ,בשק :םילשורי ."לארשיב 

.3ב 'ע ,ץראה ."םחלהל םירחא וכליש" .(15.10.1996)'א ,ץבר 

.3ב 'ע ,ץראה ."ל"הצב היצביטומה ןינעל הקידב תדעו" .(10.11.1996)'א ,ןיבר 

.ריבד :ביבא־לת .תוברתו הקיסומ ,קור .(1994)'מ ,בגר 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םייוניש לש ןדיעב ץוביקה .(1996)'ס ,ץגו 'מ ,רנזור 

.תונורחא תועידי ."22־ה םוקמב לארשי" .(9.9.1998) תועידי תונכוס ,סרטיור 
:לארשי גורד תא יוניש אלל הריאשה םרופו דרדנטס" .(1998) תועידי תונכוס ,סרטיור 

 a 1ג 'ע ,ץראה ."סונימ.

.1ג 'ע ,ץראה ."ץיאה קר ןמטלא בודו םלבנ םולשה ךילהת" .(7.4.1998)'ג ,קינלור 

.2ג 'ע ,ץראה ."תוגספ ריווא םימשונ" .(26.4.1998)'ג ,קינלור 

.7ג 'ע ,ץראה ."הנשה שיא :ןמטואל בוד" .(1.1.1999)'ג ,קינלור 

ףסומ) הלכלכ - ץראה ."97-88 החימצה רושע" .(15.12.1997)'נ ,ןוספילו 'ג ,קינלור 
.(דחוימ 

,7 ,םייפלא ."תילארשי תוהזו 'רעיירפ'ה תוברת" .(1993) 'מ ,הגייפו 'ל ,רגינור 
 137-119.

.1ב 'ע ,ץראה ."לבמט ,תינויצה הלכלכה וז" .(6.5.1999)'א ,רנייר 

תועידי ."ןזאמ להניו ל"כנמל ךופהי סיסב דקפמ :ל"הצב יוסינ" .(1998) 'א ,טרופפר 
.15 'ע ,תונורחא 

ירחאש תונויצה :ךותב ."תודהי ,תונויצ ,תוינרדומ - לכל 'רבעמ"' .(1996)'א ,דייבש 
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.קילאיב דסומ :םילשורי .(55-35 'ע> תונויצה 

.1ג 'ע ,ץראה ."רפורפ דגנ ץיברוה" .(1.10.1993)'א ,טרבוש 

תרופיסב םוקמו םדא לע םירוהרה :'יטיס ילוד'ל 'רחא םוקמ'מ" .(6.6.1995) 'י ,ץרווש 

.ץראה ."םיעשתה תונשבו םישישה תונשב תירבעה 

."רלוד דראילימ 3־ב םירזל קט־יה תורבח 20 ורכמנ '98־ב" .(12.3.1999)'ר ,גרבנייטש 

.5ג 'ע ,ץראה 

.3ג־2ג 'ע ,ץראה ."םזילאיצוסה ץק" .(1.6.1998)'נ ,רלסרטש 

־יתפרצ .זורכ ."ךלש תילכלכה החימצה טבנת םולשה ערזמ" .(1993) וישכע םולש 
.סוהנרטש 

זרא־קרב 'ד :ךותב ."יטרקומד םזילאטנמדנופו תודהי ,הרבח" .(1996) 'ר ,רימש 

.תומר :ביבא־לת .(260-241 'ע) תיטרקומדו תידוהי הנידמ ,<תכרוע> 
.תילארשיה הרבחב םיגיהנמ תודוד :םיכישממ אלל תיליע .(1984) 'י ,אריפש 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת 

רבסה - תורחה תעונת לש הכרד :ונתרחב ןוטלשל .(1989) 'י ,אריפש 
.םילעופ תירפס :ביבא־לת .יטילופ־יגולויצוס 

 Aharoni, Y. (1998). "The Changing Political Economy of Israel". Annals of the

 American Academy for Political and Social Sciences, 555, 127-146.

 Ake, C. (1997). "Dangerous Liaisons: The Interface of Globalization and

 Democracy". In A. Hadenius (ed.), Democracy's Victory and Crisis

 (pp. 282-296). Cambridge: Cambridge University Press.
 Allen, J. (1996). "Post-Industrialism/Post-Fordism". In S. Hall, D. Held,

 D. Hubert and K. Thompson (eds.), Modernity: An Introduction to
 Modern Societies (pp. 533-563). Cambridge: Blackwell.

 Ashcroft, B., Gareth, G. and Toffin, H. (eds.) (1995). The Post-Colonial Studies

 Reader. London: Routledge.

 Axford, B. (1995). The Global System: Economics, Politics and Culture. New
 York: St. Martin's Press.

 Barber, B. (1995). Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism are

 Changing the World. New York: Times Books.

 Bartram, D.V. (1998). "Foreign Workers in Israel". International Migration
 Review, 32, 303-326.

 Beck, U., Giddens, A. and Lash, S. (1994). Reflexive Modernization. Stanford,

 Cak: Stanford University Press.

 Bell, D. (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic
 Book.

 Bell, D. (1994). "The Coming Post-Industrial Society". In D. Gursky (ed.),

 Social Stratification: Class, Race and Gender (pp. 687-697). Westview.

 Ben-Porat, A. (1993). The State and Capitalism in Israel. Westport, Conn.:
 Greenwood Press.

 Brubaker, R. (1992). Citizenship and Nationhood in France and Germany.
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 Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
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:תניימודמ תידילי הליהק 
תילארשיה תוברתב "תינענכ תורפס" 

*רבח ןנח 

תינויצ תורפס לומ תידילי תורפס 

םישק תוברק לש םוי רחאל ואיש לא עיגמ 1,"היחש תורחת" ,זומת ןימינב לש ורופיס 

םוקמ ,סדרפב םייתסמ ךוראה תוברקה םוי :1948 תמחלמ ךלהמב שיר־א־לת רוזיאב 

ובירי ,םירכ לודבע לשו - ילארשי םחול תעכ ־ ידוהיה רפסמה לש ףתושמה יוליבה 

הליב ובש ,הז םוקמב .היקשהה תכירבב הייחשב תורחתהל גהנ ותיאש תודלימ ודידיו 

םע תדדוימ התיהש תיברע החפשמ לש התרבחב טדנמה תפוקתב ותודלי ימי תא רפסמה 

.ותדיחי יבשב לפנ ,םיברעה תורושב םחלש ,םירכ לודבעש הלגמ אוה ,האפורה ומיא 

ןנובתמ ידוהיה רפסמה ."ךלש יברעה תא וגרה"ש ול עידומש ימ אצמנו ,היירי תעמשנ 

2".םיחצונמה ,ונלוכ ונייה ,יכונא יתייה ,רצחב ןאכ" :בצמה תא םכסמו םירכ לודבעתפוגב 

לש ינייפוא קלחכ בושו בוש ההוזש רופיסל תיסופיט אמגוד איה "היחש תורחת" 

בירי ,ןניק סומע ןוגכ םירפסמ םע דחי ,זומת .תילארשיה תוברתה לש "ינענכ"ה סופרוקה 

,םירחאו (ינפג אגרש לש םינודיספ) בתונ ןתיא ,(רימא ןרהא לש םינודיספ) םטיע 

רוד השמ ,ןויס הירא ,רימא ןרהא ןכו ,תינענכה העונתה דסיימ ,שוטר ןתנויכ םיררושמו 

םינשב ומסרופ םבורש ,םיינענכ רכיה־יוות ילעב םירישו םירופיס ובתכ ,םירחאו 

.1948 תמחלמ רחאל תונושארה 

ןחובש ירקחמהו ינויעה ,יתורפסה חישב לדגו ךלוה םוקמ הל התנק תינענכה תורפסה 

תימואל תוברת לש היסופד תורצוויה תאו תילארשיה הקיטילופה לש הקימנידה תא 

הנטק תיתורפסו תיטילופ העונתכ ללכ־ךרדב וב תגצומ תינענכה העונתה .לארשיב 

הינומגהל היציזופוא הדימעהש ,תיתוברתהו תינחורה התעפשהב הלודג ךא הלדוגב 

"קבאמב" תצובק ןוגכ םימוד םייטילופ םיפוג תועצמאב םג תילארשיה תוברתב תינויצה 

תומדקומה םישימחה תונשמ "תימשה הלועפה" ,םיעבראה תונשב ירנבא ירוא לש ודוסיימ 

םגו םירפוס ,םיגוה לש םהיתוריצי תועצמאב ןכו ,1957 תנשב חסונש "ירבעה רשנמה"ו 

.םירחאו ןניק סומע ,רגיצגד קחצי ןוגכ םינמוא 

לש תידוהיה התוהז תמועל ,ויפלש ןורקיעה בושו בוש רזוח וללה םיגוצייה דוסיב 

תא תקנויש תידילי תימואל תוברת לש תירבע הפולח תוינענכה הגיצה ,תינויצה תוברתה 

הרמוה ךכ םשל .תידוהיה תירוטסיהה תופיצרהמ אלו ,תימוקמה הירוטירטהמ התוכמס 

.םודקה חרזמב ירבע םויק לש םודק רבע לע תוקפרתהב תידוהיה הלוגה לש הירוטסיהה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תיללכ תורפסל גוחה * 

189 'ע> םירופיס רחבמ ,הרידנ הפורת ליסכוי'גנא :ךותב ."היחש תורחת" .(1973) המת ןימינב 1 

.ביבא־לת .(251-249 'ע> 1951/52 ,ב"ישת תנשל ץראה חולב הנושארל םסרופ .ביבא־לת .(201 

.201 'ע ,םש 2 
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לש ינויצה גוצייל יפולח גוציי ,זומת לש ורופיס ,"היחש תורחת"ב תוארל רשפא 

םקלחש ,םירחא םיבר םיינענכ םירופיסב םג הז גוציי תוארל רשפא .תירבעה תוימואלה 

םירופיס .1953 דעו 1948 רבמצדב לחה עיפוהש םינענכה ןואטב ,ףלא יפד לעמ ומסרופ 

לש ורקיע .1948 תמחלמ לש לבוקמה ינויצה שוריפל תדגונמ תונשרפ םידימעמ הלא 

לש הקבאמב איש הווהמה תימואל המחלמכ 1948 תמחלמ לש התייארב אוה ינויצה גוצייה 

םיברעב תמחלנ איה ךכ םשלו ,לארשי־ץ־ואב ידוהיה םעל ימואל תיב םיקהל תונויצה 

,ינויצה שוריפה תמועל .ינויצה םולחה לש ותמשגה תורשפא תא עונמל ידכ ומקש 

ןיאש המחלמ 1948 תמחלמב האורה תידיליה טבמה־תדוקנ תא םילעמ םיינענכה םירופיסה 

הרז המחלמ איה תאזה המחלמה ,דיליה יניעב ,ןכל .תירבעה הירוטסיהה םע טעמכ רבד הל 

דועב 3,שוטר לש ונושלב "תואכרעה" ,תיברעה תוימואלה ןיבל תונויצה ןיב תלהנתמש 

תוימואלה .םוקמה יגב םייברעה םידיליה לש תירב־ילעבכ םמצע תא םיווח ,םידיליה ,םהש 

תא ואצמ ןניגבש ,תויטנתוא־אל ,תובזוכ תורגסמ םרובע ןה הזמ תונויצהו הזמ תיברעה 

ואר ,המחלמה לש תויתימא־אלה תורטמה םוקמב 4.םהל אל קבאמב םידוכל םידיליה םמצע 

לכב ערתשתש "ירבעה םולשה תירב" תריציב המחלמה לש תיתימאה הרטמה תא םינענכה 

:תירבעה הנידמה תוחוכ ידי־לע ושבכייש םיבחרנה םיחטשה 

,ןונבלה ,ןשבה םע ןדריה ברעמ ־ הרומאה תמצמוצמה תירבעה תירבה 

.תיברעה הגילה תא רובשת - ןדריה חרזמו םיזורדה־רה 

־ץרא יסולכוא ראש ןיבל בושיה ןיב ההבגש הציחמה תא ריסת וז תירב 

יטעבו תידוהיה תורגתסהה תמשאב ,תידוהיה הריגהה תליחת זאמ תרפה 

.יטירבה ןורטפבו ןוציחה םלועב תטלחומה תולתה 

הניפ ןבא םא יכ ,ןאכ היהנ רז ינוציח םרוג דוע אלש ונל בורעת איה 

לכל בוציעו דבוכ זכרמ ,ץראה לש יתוברתהו ילכלכהו ינידמה הנבמל 

5.הזב םייוצמה חוכהו תוברתה ,בושיה ימרוג 

הדע אלא הניא תונויצה ,ינויצה שוריפל יבטוק דוגינכ בצומה ,הז ינענכ שוריפ יפ־לע 

תרחואמ העפות איה תיברעה תוימואלה וליאו ,תימואל תושיל הזחתמה תידוהי־תיתד 

.ויתורטמ תא תרשתש ידכ יברעמה םזילאירפמיאה ידי־לע האצמוהש 

לש ינענכה ןורקיעה םע המאתהב תאצמנ תוינענכה ןיבל תונויצה ןיב וזה הדגנהה 

.עירכמ תוהז ןורקע לש הגרדמל הירוטירטה תאלעה דוסי־לע תימואלה הליהקה ןוימד 

ףתושמ ןוימד לש רצותכ תימואלה הליהקה לע ןוסרדנא טקידנב לש העודיה ותנעט 

תניימודמה הליהקה ,הז תמועל 6.יביטקלוקה ןמזה לש ףתושמה םרוגה לע הרקיעב תדסוימ 

,1951 יאמ ,ףלא ,"('ףלאי יליעפ גוחב האצרה) תרפה ץראב תואכרעה" ,<שוטר ןתנוי) חלש לאירוא 3 

 7-6, 16-14.

,ףלא ."לבגומ ןוברעב תואברע" ,בוטגב עשוהי ;"תודבועו םימכסומ םירקש" ,ןורוח 'ע ר"ד 4 

.1950 רבוטקוא 

.ביבא־לת .<88-87 'ע) תוירבע תוחיתפ ,םירבדה תישאר .<1982> שוטר ןתנוי 5 

התוטשפתה לעו תוימואלה תורוקמ לע םיגיגה ,תוניימודמ תויליהק .<1999> ןוסרדנא טקידגב 6 

.ביבא־לת .<רואד ןד :תילגנאמ םגרת) 
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תוהזה .ףתושמה בחרמה תא ,הירוטירטה תא אקווד הזכרמב הדימעמ םינענכה לצא 

תוימואלה ,ןכל .בחרמב םויקבו הדילה םוקמכ הנושארבו שארב הידי־לע תספתנ תידיליה 

תיזיפ םייקתמו ןכושש ימ לכ תא םיימיטיגל םיפתושכ הילא תחפסמ תניימודמה תידיליה 

.תרפה רהנ דעו םירצמ לובגמ הלודגה הירוס לש ףתושמה ימשה בחרמב 

תרצוימ - תוהז לש ןורקיעל הווהה תכיפה לש תועמשמב - "יוויה" לש הלועפב 

הירוטירטב וישכעו ןאכ תודלוויהה תא ,"תוידילי"ה תא תכפוהש תניימודמ תימואל הליהק 

אוה הווהב ןאכ אצמנש ימ לכ ןכל .תירבעה המואה לש ימואלה תוהזה ןורקעל ,תימשה 

.וזה הייליהקב ללכיהל יעבט דמעומ 

ךות היוצרה תילארשיה תורפסה תא שוטר ןתנוי רידגה וז תיבחרמ הדימ־תמא יפ־לע 

- רשא תידוהיה תורפסה לש התופיצרמ הדחה התנחבה 

ליבשב ,תאזה ץראב ,הזה םוקמבו ;םוקמבש תופיצר םינפ םושב הניא 

,תורוד לע תורוד לש דבכו לודג ללח החינמ איה ,המואו ץרא לש תורפס 

.תישפנה השיגה ,תוניינעתהה ,העידיה ימוחתל ץוחמ ,תוצראו םירע לש 

תומולחו םיפוסיכו יווה לש םיגשיה םוש ,המואו ץרא תורפס ליבשבו 
לע .הזה ללחה תא אלמל ולכוי אל ,הלסיוהו סוניירה תודג לעו ,הימפסיאב 

אל ,ידוהיה םלועה לש ןמזהו םוקמה תרגסמב ,תידוהי־ללכה תורפסה יכרב 

לכל ;תדלומ לש תורפס אל ,השולת ,השולק תורפס אלא ןאכ חומצל לכות 

.היצניבורפ לש תורפס בטומה 

לש תורפס ,תישרוש ,תדלומ תורפס ןיבל וזכ תורפס ןיב איה הרירבהו 

קפואה תא ביחרת ,רמול רשפאו ,הרומשה המוחה תא ץורפתש וז ;המוא 

;םוקמב ןמזה תופיצר לע ןיעו בל חקפת ;ילאירוטירטה םג ,ירוטסיהה 

אלו ,םדא אוה רשאב םדא תועורז קובחל םג עדת ילוא ,רבד לש ופוסבו 

אלו ,םלוע אוה רשאב םלועו ,הקווד תמיוסמ הדעל ןב ,ידוהי אוה רשאב 

ןתיאה ,קומעה ,בחרה סיסבה ןמ .ויתורוצל דדונה ידוהיל המב אוה רשאב 

.םיבחרמה לכל בלו ןיע חוקפל רשפא תדלומ לש 

,היתויעבו המואה יכרע לש םחותיפו םתטילק םשל ,הז דיתע םשל םלוא 
לע ,היכרע לע ,תידוהיה תורפסה לש התרגסממ תוררחתשה ,רורחש שורד 

7.תודהיה לש היתויעב לע ,הינכת 

הירוטסיהל הירוטירט ןיב המאתה־יא 

ןיב הדגנהל הליבקמה ,תילארשי תורפסל תידוהי תורפס ןיב המצע הדגנה התוא 

תוימואל ןיבל תילאירוטירט תוימואל ןיבו תינויצ תוימואל ןיבל תידילי תוימואל 

,יבחרמה תוהזה ןורקע - דחא ינענכ ןורקיע םע םאותב םנמוא תאצמנ ,תירוטסיה 

,תירבעה ןושלב תידוהי תורפס :ךותב "?תידוהי־ללכ וא תילארשי תורפס" .<1982> שוטר ןתנוי 7 

,תורפסל תורבחמב הנושארל הספדנ המישרה .ביבאילת .(47 'ע> ןושלה תויעבבו תרוקבב תוחיתפ 

.רוקמב תושגדהה .76-70 'ע ,1954 לירפא ,3 תרבחמ ,5 ךדכ 
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תניימודמ תידילי הליהק רבח ןנח 150 

ביכרמ ,הקיחדמ ףא איה קויד רתילו ,תמאות הניא םג איה ןמזב־וב לבא ;ילאירוטירטה 

,זמור קר וליפא םיתיעלו ,ןעוטש ,ירוטסיהה ,ינמזה תוהזה ןורקע תא - ינענכה חישב רחא 

.םיירבע תובא םע תינתא תופיצר לש המויקל 

לש תיזחב הדימעמ תינויצה תוימואלה םע תידיליה תוימואלה לש הדגנהה ,רמולכ 

ויפלו ,ינענכ אוה םג ,ףסונ תוהז ביכרמ הקיחדמ לבא ,הווהה תשגדה תא תוינענכה גוציי 

,רחביש ימ ץמאלו דומלל ךרטצי ותואש ,רבעב רוקמל תופיצרב םייקתמ הזה הווהה 

.ירבעה םעה ןמ קלח תויהל ,וזה הירוטירטה ןמ קלח ותויהב 

םג ךכ בגאו ,תשטשטמ תונויצה לש יבטוקה הדוגינכ "תוידילי"ה ןמ תאזה תולעפתהה 

תוהזב ינתאה ביכרמה יבגל ינענכה חישב תמייקתמש תיסיסב תוריהב־יא ,הצימחמ 

םינענכה לש םיימצעה םיגוצייה ןיב קחרמ תרציימש הצמחה יהוז .תילארשיה תימואלה 

םג איה ךכמ תוחפ אל ךא ,םייתרוקיבהו םיירקחמה םהיגוציי ןיבל םהילא םיברוקמהו 

הליהקב רבודמ דחא דצמ ןכש .תינענכה תוהזה דוסיב םייקה יסיסבה לופרעה תא הקיחדמ 

.עירכמה התוהז ןורקעכ הירוטירטה תסיפת לע דסוימ הלש ןוימדה ןונגנמש תימואל 

קיפסמ יאנת םיווהמ םניא םדה־תברק וא החפשמה־תברק ,הז ןורקיע יפ־לע ,רמולכ 

,המואהו החפשמה" .תירבע הליהקל הליהקה תא םיכפוה םניא םה - תימואל תוכייתשהל 

־ שוטר בתכ - 8"טלחהב וזמ וז תולדבנו ןה תונוש תויוהמ יתש ,היגולויצוסהו היגולויבה 

הרבח"כ תירבעה תימואלה היווהה תא תפחוסה ותרדגהל עספכ ךא ןאכמו 
לש תוטלובה ןאכ דע 9."הנומאו עזג לדבה ילב םדא לכל החותפה תיתוברת־תילאירוטירט 

.ירבעה םעה תרדגהב ילאירוטירטה דמימה 

יוניגל ,לשמל ,תפרטצמה - תאזה תצרחנה תילאירוטירטה הסיפתה ,רחא דצמ לבא 

שוטר תא האיבמ הניא - תידוהיה הדעב החפשמה־תברק לש ןורקיעה שודיק לש בקונ 

ןב לש תימואלה ותוהזב ונודב .תוהז תנגוכמכ םדה־תברק לש תטלחומ הלילש ידיל 

,תילאירוטירטה תוהזה תבוטל עירכמ אוה םא םג .תיכרע־וד ןושל שוטר טקונ םירגהמה 

הלקשמל סחיב טבלתמו םדה־תברק לש תינתאה תוהזל םוקמ תאז־לכב ריתומ אוה 

:דמוע דוע הפקות ןהבש תורודה רפסמלו 

,ובלמ החכתשנש רחאל תומואה ןמ המואב עמטנ אצמיהל לוכי רגהמ דיחי 

ואצומ ץרא לא ימואל רשקו תוכייש תשגרה לכ ,ותעידימ אל ילוא םג םא 

ובלמ חכשיי אל בוש ותעד לע םדא דמעש רחאל ללכ ךרדב לבא .ומע לאו 

.וירוענ ימי לש יצוביקה רבעה תשגרה לע ,וב ךורכה לכו ישיאה ורבע 

תיווחש ,םידכנ םאו םינב םא ,ויאצאצ קר תויהל םילוכי תמאב "םיעמטנ"ה 

אוה ישיאה םרבעש ,םיכלוהו םיקחרתמו םבלמ םיקוחר םירוהה לש םתודלי 

יצוביקה רבעה אוה ,דבלב תדלומה לשו ,תדלומה לש רבעהו ,םתדלומב 

קר ,החפשמה ןליא תניחבמ קר ,םירגהמל ינשה ,הזה רודה ,םצעב .םהלש 

.אוה עמטנ רדגב ,םירוהה לש רבעה־תשגרה תניחבמ 

.ביבא־לת .(38 'ע> תוירבע תוחיתפ ,םימיה תישאר :ךותב ."המואה תדלוה" .(1982) שוטר ןתנוי 8 

.1952 רבמצד ,ףלאב הנושארל ספדנ 

.םש ,םש 9 
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151 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999 - ס''שת 

,ותדלומב דלונ אוה .ללכ עמטנ רדגב אוה ןיא ,ומצע תשגרהב ,השעמל 

שי החפשמה ןליא .לעופבו שממ תדלומ ול איה .ותודלי רחשמ םינפ לכ לעו 

םרבע תא ליטהל םישקבמ םירוההש םוקמב ,טעמ עירפהל רתויה לכל וב 

- ,עירפהל םינווכתמ םירוההש םוקמב ,הקזח דיב םינבה לע םהלש ישיאה 

םהינב תדלומ םתדלומ ןיאש ,תאזה הדבועה תא תונשל ידכ וב ןיא לבא 

השדחה הריגהה ץרא לש יצוביקה רבעהש .םתדלומ םהינב תדלומ ןיאו 

יצוביקה רבעה ונניא ,םהינב לש ימצעה יצוביקה רבעה הז ,םירוהל ,םהל 

םג .וינינ תא תוארל םדא הכוז תוקוחר םיתעל [...] .םירוהה לש ,םהלש 

לכ ול רזו םדא לש ובלמ אוה קוחר ,ללכה ןמ אצוי ילב טעמכ ,באה לש ובס 

,םדא לש בלה־ןורכיז יבגל םה קיפסמ קוחיר תורוד השולש־מינש .וכרצ 

רוד .םלועמו־זאמו םימיה לכ לש הפוקתכ בלב רייטצהל לוכיה קוחיר 

המוא לש היווה שבגל ידכ וב שי רבכ השדח ץראב םירגהמל ישילש 
10.השדח 

תועיבקמ תדמתמ הזוזתב ןכ םא היוצמ תימואלה תוהזה לע שוטר לש הקירוטרה 

ותוהזל סחיב לשמל ,תויתומכ תוירוטסיה תועיבק תארקל ,תוירוטסיה־א ,תוינתוהמ 

רשאמ הווקתהו הכרעהה םוחתב רתוי תויוצמש ,םירגהמל ישילשה רודה לש היופצה 

הילע רבדמ שוטר ,ןנוכמ תוהז ןורקעכ םדה־תברק תא לולשל םוקמב ,ןכל .חרכהה םוחתב 

אמגוד .תמייק לבא ,תידדצ - תורחא םילימב "."המוא לש התייווהב תידדצ" העפות לעכ 

םסרופש "תרפה ץרא ירעשב" ורמאמב העיפומ שוטר לש הזה לופכה רובידל תקהבומ 
:1948 תמחלמ לש המוציעב 

תירבעה תימואלה היווהה"] איהש רמאל םג ילוא ןתינ תיגולויב הניחבמ 

לבא .תמא לש הדימ ךכב שי הרואכלו ,תידוהיה הריגהה תדלות ["השדחה 

תדיחיל םיכייש םינבה ןיא השדח המואבו .תיגולויב הדיחי הנניא המוא 

םינבה הנה ,םהש המ םיראשנ םהש אוה עבטה־ך־ודמ םירגהמה םאו .תובאה 

ללכל םיכייש םה .תובאה לש יתרבחה ץובקל םיכייש םניא םהיצלח יאצוי 

הז אל אוה רקיעה יכ .םיחמוצ םה הכותלו ,הכותמ ,הכותבש השדחה המואה 

תלדגמ ץרא איה ץראהש הז אוה רקיעה .םידוהי תטלוק ץרא איה ץראהש 
12.םירבע 

לש חוסינב םג עיפומ ,"םירבע תלדגמ ץרא" לש הרופטמב םייתסמה ,לופכה רובידה 

"ירבעה רעוגה לא בתכ" ־ תינענכה העונתה לש דוסיה־בתכב עיפוהש תירבעה תוהזה 

,דיליה ,"תדלומה ןב" רענתיש רחאל היפלש - 1943 תנשב שוטר ןתנוי ידי־לע םסרופש 

לש זעהו ןומדקה םלועה ,שדח םלוע" וינפל היחיו םוקי יזא ,תנוונמה תידוהיה חורה ןמ 

.40-39 'ע ,םש 10 

.38 'ע ,םש 11 

.רוקמב תושגדהה .75 'ע ,םש 12 
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שיש רבד איה םישדחה םירבעה לש תוידוהיה 13".זאמ תאזה ץראה ינב ,םילודגה וניתובא 

םדא ,רמולכ .ןיעל הלגתי יתימאה ירבעה ףוגהש ידכ ותוא לישהל שיש ,ונממ רטפיהל 

חישב תדקפתמ הניא "תוידילי"ה ,תורחא םילימב .ירבע דלוויהל ילבמ ירבע תויהל לוכי 

תחכונ אלא ,תימואלה תוהזה תרדגה לש הרמהל תנתינ־יתלב תיתשתכ ,רוקמכ ינענכה 

.הרופטמכ ,הלאשהל תנתינכ תחכונ איה ,רמולכ ,הרמה־רב ,שכרנ ביכרכ הזה חישב 

,בחרמלו המדאל יעצמא־יתלב רוביחכ ,רוקמכ תשמשמו תארקנ ,תשרפתמ קר וז הרופטמ 

.ומצע יתימאה רוקמכ ןפואו םינפ םושב תחכונ הניא איה לבא 

לש תורשפאל "יעבט" רוקממ "תוידילי"ה תא תכפוה הלש תוירופטמב תאזה הרכהה 

תונויצה לש תימוטוכיד הסיפת תתרשמש תואיצמ־תנומת לש תורשפאל ,האירק 
הנעטה יכ ריהבהל םג הלוכי "תוידילי"ה לש תוירופטמב תאזה הרכהה .תוינענכהו 

םירבעל ךופהל םילוכי םניא ,לארשי־ץראל הלוגה ןמ ואבש הלא ,םירגהמהש תינענכה 

,ותיינב תורשפאל חתפ תחתופ דיליה לש תוירופטמה .תטלחומו תיפוס הקיספ רדגב הניא 

הירוטירטה ימוחתב ותדיל תדבוע לש יסיסבה יאנתה רשאכ םג ,דיליכ יתוברתה ובוציעל 

,רגהמ ןיבל דילי ןיב ,תינתוהמ ,תיפוסו הדח הנחבה םוקמב ,ןכל .םייקתמ וניא תימוקמה 

רבדב ,תיטמגרפ הנעט רבד לש ופוסב איהש ,הנעט תינענכה הביתכב אוצמל רשפא 

תומואה ןמ המואב עמטנ אצמיהל לוכי רגהמ דיחי" ובש טקיורפה שומימב םוצעה ישוקה 

ץרא לא ימואל רשקו תוכייש תשגרה לכ ,ותעידימ אל ילוא םג םא ,ובלמ החכתשנש רחאל 

14."ומע לאו ואצומ 

תילארשיה המואה תורפס ןיב השוע שוטרש הנחבהב םג תוהזל ןתינ המוד תויכרע־וד 

תופיצר םינפ םושב הניא" תידוהיה תורפסה לש התופיצר היפלש ,תידוהיה תורפסה ןיבל 

םייתשה ןיב הניחבמש הדימ־תמאכ ,שוטר לש ונושלב םוקמה ,בחרמה תבצה 15."םוקמבש 

רפסמ לע 16,"םוקמב ןמזה תופיצר" תא תמייקמש ,תיבחרמה ותרדגה תא ליחהל ול תמרוג 

לבא .הזה בחרמב םעפ־יא םייקתהש ימ לכ תא הכותב תללוכ איהש דע םירקמ לש בר הכ 

אל ,רמולכ ;"רבד לש ופוסב" תשממתמש הרדגהב רבודמ יכ םיעטמ שוטר לש וחוסינ 

תיתומכ תורבטצה לשו ךילהת לש ופוסב קר אלא ,ירוירפא חרואב אל ,שארמ אל ,אליממ 

17."ידוהי אוה רשאב אלו ,םדא אוה רשאב םדא תועורז קובחל םג עדת ילוא" איה 

ןורקע ידכל הירוטירטה תאלעה ןיב טקילפנוק ןכ םא םייקתה ינענכה חישה דוסיב 

תאלעה .תירבע תינתא תופיצר לע תימואלה תוהזה לש הסוסיב ןיבל ימואל תוהז 

הכותב תללוכש ,תימואל תוהז לש ידעלבה ןנוכמה ןורקיעה תגרדמל הירוטירטה 

תוהזב םגוזימ םג השוריפ ,םינווגמו םירתוס ,םיבר תויוהזו תוחוכ ,תויךוטסיה 

לע םג ץילמהל םינענכה תא הבייח תוהזה לש תאזכ היינב .תחא תימואל תילאירוטירט 

.תוהז תייפכ לשו תומילא לש תולועפ 

.35 'ע ,םש ,"ירבעה רעונה לא בתכ" ,שוטר ןתנוי 13 

.40 'ע ,םש ,"המואה תדלוה" ,שוטר ןתנוי 14 

.7 הרעה ליעל 15 

.7 הרעה ליעל 16 

.7 הרעה ליעל 17 
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תינויצה הינומגהה יפ ־לע תוינענכ 

הלוכי תילארשיה תוברתב ינענכה טקיורפה לש תינומגהה תונשרפב תוננובתה 

תא הז םימילשמ םג ךא םידגונמ םניהש תוינענכה גוציי לש םיסופד ינש לע הב עיבצהל 

תיתטישו תיבקע תודגנתהכ ,תונויצה לש יבטוקה ךופיהכ תגצומ איה דחא דצמ :הז 

לש ילקידרה ךשמהכ תגצומ תוינענכה ,המאתהבו ,רחא דצמ ךא .ינויצה השעמלו הבשחמל 

ורמאמ אוה תאז הלופכ הדמעל רתויב עיפשמהו ץרמנה יוטיבה .תינויצה הלוגה תלילש 

'םיריעצה םירבע'ה תעונת לש היתורוקמו התוהמ" ,לייווצרוק ךורב לש עדונה 

,הז רמאמ 18.ג"ישת תנשל ץראה חולב 1952 תנשב הנושארל םסרופש ,"('םינענכ') 

תוברתב תוינענכה תעפות לש רתויב עיפשמ גוצייל םינשה םע ךפהנו םיבר םידה ררועש 

םמויק ךשמה לע םויאכ םג :הלופכ תוהמ ילעבכ םינענכה תא שרופמב גיצה ,תילארשיה 

19.הלוגה לע תינויצה תרוקיבה לש ילקידר ךשמהכ םגו םידוהיכ םילארשיה לש יתוברתה 

םג םיתיעל ,תושגרנ תובוגת לש הפוקת המכיס ץראה חולב לייווצרוק לש רמאמה תעפוה 

הגרדממ תימואל הנכסכ םינענכה תא וגיצהש תוברת ינקסעו רוביצ־ישיא לש ,תוירטסיה 

עיפוהש ,םרטב ןוחריב םסרפש רמאמב ומצע לייווצרוק חתפ הזה ןוידה תא .הנושאר 

סחייתה רמאמה 20.(הנבל ךכ־רחא) ןייטשנבל רזעילא לש ותכירעב י"אפמ לש המעטמ 

ןואטיב המסרפש)ירנבא ירוא לש ותושארב "הריעצה לארשי ץרא" תצובק לש התעפוהל 

תמקה תא ןייצש "ירבעה רעונה לא בתכ" םוסרפ רחאל םינש שולש ,(קבאמב םשב 

רתוי םיריעצ םירפוס םגו 'קבאמב' ירבצ" 21.שוטר ןתנוי תגהנהב "םיריעצה םירבעה" 

וא תעדמ ,יביאנ יוקיחו ךשמה" םה ,הז ורמאמב לייווצרוק בתכ ,"םירחא םיגוחמ םייניצר 

לבא 22."ט"יה האמב ונתורפס קיחב וחמצו ולעש תועדו ברק־תואמסיס לש ,םיעדוי־אלב 

התייווה לש הקומע הרכה ךותמ תודהיה תא ופקתש ,םימדוקה תורודה ירפוס תמועל 

הלוגה יפלכ תרוקיבה דוסי תא קר םיטלוק םיריעצה םיירבעה םירפוסה ,ינחורה המלועו 

םיריעצה םיעיגמ ,היכרעו תודהיה יניינעב תעוושמה םתורוב ךמס לעו" ,תאז תורפסבש 

תוירבעה םג :הלודג רתוי דוע תויבקעב ־ וא ,םה םידוגינ תודהיו תונויצ יכ ,הנקסמל 

."תיתדה תואדוה לש ףילחת ןיעמ קר איה תונויצהו תויה ,וז תא וז תורחא תונויצה םגו 

תא חסינש הז אוה ,תונויצה לש בהלנ ךמותכ עדונ אלש ,לייווצרוק אקוודש המית ןיא 

ביצה תיתרוקיבה ותדובע זכרמב .תוינענכה תעפות לש רתויב םיעיפשמה םירואיתה 

תודלות לש ינוליחה דמימה ןיבל יתדה דמימה ןיב לכ־קבוחו יבטוק דוגינ לייווצרוק 

לש קהבומ שומימ תוינענכב תוארל ותוא הדדועש איה וז הדבועש המוד .תירבעה תורפסה 

:ותסיפת יפ־לע השדחה תירבעה תורפסה תוחתפתה 

?הכפהמ וא ךשמה - השדחה ונתורפס .<א"לשת> לייווצרוק לש ורפסב ךכ־רחא סנוכ רמאמה 18 

.ביבא־לתו םילשורי 

ץבוק ,תשק :ךותב ."קבאמל הנבות ןיב ,םינענכהו ליווצרוק" .(1998) רואל ןד לש ורמאמ ואר 19 

(1976-1958) תרוקיבו ןויע ,תורפסל ןועברה "תשק" לש ותעפוה תישארל םיעבראה לבוי ןויצל 

.ביבא־לת .(45-32 'ע) 

.15-13 ,די ,םרטב ."'םישידחה םירבע'ה דרמב 'שודיה'ה" .(1948) לייווצרוק ךורב 20 

.32 'ע ,19 הרעה ליעל ,רואל ןד 21 

.רוקמב השגדהה .14-13 'ע ,20 הרעה ליעל ,לייווצרוק ךורב 22 
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העפותכ ,"םינענכה"ש ירה תיתורפס תופיצר לש תואר תדוקנמ 

זאמ ,ונתורפסבש ידועי־יטנאה וקה לש יבקע ךשמה םה ,תינחור־תיתורפס 
ייח לש "היצזילאמרונ" םשב לגוד ונתורפסב הז בושח םרז .ט"יה האמה 

םהיניעב .רחא םע לכ לש םייחה־ןפוא ידי לע תעבקנ "המרונ"הו ,ונמע 

ףא יפיצפס יתנומא־ידוהי דיקפת הזיא לע רותיוה ירה הז םרז ירבוד לש 

[."] .םע תארבהל החנהה אוה 

,יאכראה בויח תבוטל תולגה תונש םייפלא לש ידוהיה רבעה תלילש 

,"םינענכ"ל תינייפאה ,םיינענכו םיילארשי־םורט םייתימ תודוסי לא היינפ 

[...] .יקסבוחינרשטו רואינש ,יקסב'צידרב יבתכ ךותמ הלאשוה 

ןבומב תודהיו תונויצ ןיב םיקומע םידוגינו םילדבה שיש םהל תפכיא המ 

םהל הארנש המו הזה הווהה תא ,דבלב םמצע תא םיאור םה ?לבוקמה 

ןיאו !וז תונויצמ ךכ לכ הנושו ךכ לכ קוחר םתעד יפל הז ירהו ,םדיתעב 

םה וב םקשנ תא ,התעדמ אלש ,םהל הרציש איה וז תונויצש םיעדוי םה 

תודהיה יפלכ םיריעצה םישחש יתימאה תורזה שגר ףא לע .תודהיב םימחול 

ךיאו .םהלש דוסי־תייוח םילטבמ םה .התא תוהדזהל םיכנחמ םתוא וחירכה 

יפלכ תיביטקיבוא הכרעהל ,דובכ לש סחיל הז ירחא תופצל םה םילוכי 
23?היכרעו תודהיה 

תורפסה ללכ ומכ ,תוינענכה הבשחמהו תורפסה ,לייווצרוק לש ותעדל ,ןכ םא 

םגו תודהיה תלילש לע תדסוימה תורפס םג תחא הנועבו תעב ןה ,השדחה תירבעה 

לש תיתדה ותוגייתסה אקוודש הארנ .הלוגה תלילש לש תינויצה תרוסמה לש התכישממ 

םייתוברתה הירצותב ןנובתהל ול הרשפאש איה תינוליחה תונויצה ןמ לייווצרוק 

התוכמס תא ורשיאש ,לכ־תוקבוחו תוימוטוכיד ,תולילכמ ,תוינוציח תוירוגיטק תועצמאב 

.היתויפיצ לע ונעו הינומגהה תינויצה תוברתה לש המויקו 

תילארשיה תוברתב הרבג תוינענכה לומ תונויצה לש תאזה תימוטוכידה הגצהה 

לש תדחוימ תרבוחב הנתינ הז ימוטוכיד גוצייל הבר המורת .1973 תמחלמ ירחא דחוימב 

הללכ 1977 ףוסב רוא התארש תרבוחה .רמוע ןד חרוא־ךרועכ ךרעש הזורפ תעה־בתכ 

ותמדקהב 24.ןניק סומע םע ףיקמ ןויאיר הזכרמבו ,םירחא םיטסקטו ףלאמ םיטסקט רחבמ 

לש שדחמ ומוסרפ תמזוי לש רורבה רשקהה תא ,םיירק יסוי ,הזורפ ךרוע ריהבה תרבוחל 

25.1973 תמחלמ רחאלש רודה לש ויתושוחתל תונעיהכ "ינענכה" רמוחה 

ררוע 1973 תמחלמ רחאל תילארשיה תוברתב חתפתהש תוינענכב בחרנה ןוידה 

תרבוחה לע ףסונ .םינענכה לש תויטילופה תודמעבו תורפסב שדוחמ ןיינע ויתובקעב 

:ךותב ."<'םינענכ'> 'םיריעצה םירבעה' תעונת לש היתורוקמו התוהמ" .<א"לשת> לייווצרוק ךורב 23 

תושגדהה .ביבא־לתו םילשורי .<292 ,288-287 'ע> ?הכפהמ וא ךשמה - השדחה ונתורפס 

.רוקמב 

םוקמב ,דועית ,דחוימ ןויליג ,הזורפ .*ןניק סומע תא ןייארמ רמוע ןד> "ץראב זא ינענכהו" 24 

.12-4 'ע ,1977 רבמטפס-טסוגוא ,18-17 

.3 'ע ,םש ."הזורפל הזורפמ" ,םיירק יסוי 25 
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רוא הארש ,"ינענכ דע ירבעמ" ,טיבש בקעי לש ףיקמה ורקחמ טלוב הזורפ לש תדחוימה 

שרופ טיבש 26.שוטר ןתנוי לש ותריש לע ,טיבש םסרפש רמאמ רפסל םדק .1984 תנשב 

ותנעט תא ססבמ אוה וילעש ופקיהב םידקת־רסחו רתויב טרופמ ירוטסיה רקחמ ורפסב 
:האבה 

לש התוחתפתה תודלותב קרפ "תינענכ"ה הפקשהב האור ינא הז רוביחב 

יתנעט .השדחה תעב תידוהיה תימואלה העדותה לשו תירוטסיהה הבשחמה 

הרציש תויצפוא לש ילאקידאר חותיפ איה "תוינענכ"ה יכ איה 
,םודקה לארשי םע תודלותל הלש שוריפב תינרדומה היפארגוירוטסיהה 

העדות רחא ההימכה לשו שופיחה לש רתויב ילאקידארה יוליגה איהו 
־תימואל היווחו תוברת רחאו תילאירוטירט־תימואל־תירוטסיה 

ולש תינוציקה "תינענכ"ה החסונב רשא שופיח :תידילי־תילאירוטירט 

הלודג המודק תיבחרמ היצאזיליוויצל הקיז תסרוגה הירואית חוסינל איבה 

27.הינכתלו 

 [...]

ימואלה ןויערה תוחתפתה לש ןורחאה בלשה אוה "ינענכ"ה ימואלה ןויערה 

תינויצה היגולואידיאב אוה רורבה ורוקמ .השדחה תעב ידוהיה 

תינויצ־יטנא היגולואידיאל ךפהו הנממ קתינ אוהו תילאקידארה 

28.תילאקידאר 

חרואב החסינ איה ,ץרג תירונ המסרפש תוינענכה תעפות לע תודובע לש הרדסב 

הדימב דימת ךורכ היה הזה ימוטוכידה גוצייה ךא .ינענכה ימוטוכידה גוצייה תא יתטיש 

לש וז הקחדה .ינענכה חישה הנבמב בשייתמ־יתלבהו לפרועמה תקחדה לש הבר 

ןורקיעל םג תחא הנועבו תעב תביוחמש תויכרע־ וד - ילרופמטה ףצרה לש תויכרע־ ודה 

־ םודקה רבעה ןמ ינתא רוקמ לש ,תויטמירפל ,תוינושארל םג לבא ילאירוטירט הווה לש 

היתואצותמ תחא .תוינענכל תונויצ ןיב החונהו הטושפה הדגנהה תא הרשפאש וז םג איה 

לוטיב ידיל שוטר לש תינענכה הרישב ןוידה תא האיבהש תוירניב ,דתיה וז הדגנה לש 

:תינענכה היגולואידיאל הרושק שוטר לש תלפרועמה הקיטאופהש תורשפאה 

םג ךא ,דחוימ ,ירוקמ ןפואב שוטר תא תשמשמ תיטסינרדומה הקיטאופה 

,תואיצמה ינמיס קוליסל ,הטשפהל הלש המגמה .דואמ הטובו ףירח 

,בחרמל תיטרקנוק תוסחייתה תדדועמ הניא [...] םוקמו ןמז יפצר תריבשל 

שוטר לצא ןמזב שומישה .ןמזב ביקע ךלהמ רואית וא תיטמימ הפשב שומיש 

דואמ ילכ ןמזב המוקימל םרות ,תושחרתהה לש תוידיימה תא עיקפמ אקווד 

.<דיתע> עיגה אל ןיידעש ןמזב וא (הווה) 

םייגולואידיא םירסמ תרבעהל החונ הניא ,ןאכ הגצוהש יפכ ,וז הקיטאופ 

,17 ,תורפסה ."שוטר ןתנוי לש ותרישב הקיטאופל האידיא ןיב םיסחיה" .<1974> טיבש בקעי 26 

 91-66.

.םילשורי .(7 'ע> ינענכ דע ירבעמ .(1984) טיבש בקעי 27 

.14 'ע ,םש 28 
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תויועמשמ לש יוביר וא לופרעל הטונ איהש ןוויכ ,ינענכה רסמה תמגודכ 

.ןכותה שוטשטלו 

 [."]

הייטנ ,יטסימה ,יאכראה לא תיטסינרדומה הפשה לש התייטנ תאז תמועל 

,םימודק ןושל ידבר לא הבישבו םימודק םיסותימ תאייחהב תאטבתמה 
תוברת רוזחש לש הנווכה יוטיבל החונ תיתורפס היצפוא שוטר יבגל התיה 

לש יוטיב הרשפיא תיטסינרדומה הקיטאופה :רמולכ .המודק ,הקיתע 

ולכי אלש םיאשונ .רישה לש םיטקפסא המכב קר תינענכה היגולואידיאה 

29.םירישל ללכ וסנכוה אל וז הקיטאופ תרגסמב יריש יוטיב אוצמל 

תא גיצהל אלא רתונ אל תונויצל יטתיטנאו רורב רסמכ ינענכה רסמה גצוהשמ 

ןושלה םג .תינענכה הדמעה תא תמלוה הניאש הקיטאופב שוטר לש תלפרעמה הקיטאופה 

ןכש ,תינענכה היגולואידיאה לש יקלח יוטיבכ הז ירקחמ גוציי תרגסמב הגצוה תיאכראה 

לש ,ינויצה ,ינומגהה גוצייה לש וסיסבב תדמועש איה תוינענכל תונויצ ןיב הדגנהה 

תוברתה .תינומגהה תוברתה תבוטל תוינענכה תא סכנל ול תרשפאמש וז איהו תוינענכה 

תא רידגהל הלוכי איה ךכש ןוויכמ הלש יבטוקה "רחא"כ תוינענכה תא תרציימ תינומגהה 

.טלחומה הדוגינ לומ לאכ תוינענכה לומ לא המצע תא ןנוכלו המצע 

הרדס ,תורפסה ."שוטר תרישב תוינענכו תוימואל ,םזינרדומ ,זומתה סותימ" .(1985) ץרג תירונ 29 

ורמאמבש ןורימ ןד לש ותרהזאל ץרג התעש אל הלא הירבדב .139 'ע ,34 תרבוח ,2 ךרכ ,השדח 

,הצימאו האלמ 'תיגארט תעדי ךותמ וייח תא יחה םדאה" :בתכ ,"שוטר ןתנוי תריש לע" ,יצולחה 

םייביטימירפ םיטקניטסניא לש תומדב ופילחהל ןויסינ לכו ,שוטר תריש לש ישארה הרוביג אוה 

ןוגכ ריש .הדלונ וכותמש ,ינחורה םלועה לש תיתוהמ הנבה־יאמ עבונ ,תיתוברת־יטנא 'תויכיטס'ו 

ויגהנמ ,ויתונומת לע ינומדקה םלועה לא שוטר לש ותקיז ןיא המכ דע דמלל יושע 'החנמ ןברק' 

וב העיפומ הניא ךלומה לשו סולינה לא לש תילילאה היגרוטילה .רוזחיש לש תינטשפ הקיז ונושלו 

,םדאה ייח ביט לש תילאוטקא־תיריש הרדגה םשל אלא ,םיקיתע תומלוע לש תימתס האייחה םשל 

- תוינענכה לש היצקודרה דגנ ןורימ אצי הז ורמאמב ".םתוא האור שוטר לש הקירילהש ךרדכ 

זאמ ,ונתורפסבש ידועי־יטנאה וקה לש יבקע ךשמה" הניהש העפותכ - לייווצרוק ךורב הב חתפש 

הלופיט ךרד רשאו <23 הרעה ליעל ואר)"ונמע ייח לש 'היצזילאמרונ' םשב לגוד[ה] [...]ט"יה האמה 

יטסילסרווינוא חתפמ המוקמב העיצמו השדחה תירבעה תורפסב ינדרמה וקה תא הכישממ סוראב 

,תירשפא שוטר תרישב תיטוראה היוחה לש החוכנ הסיפת" :ימואלה רשקהה ןמ שוטר תא קתנמש 

ותרובגו רדוקה ורדה לע ,יגארטה ישונאה םויקה תייוחב תללוכ הנבה לש תרגסמב קר ,המודמכ 

הניא וז הלפא היוח .וז הריש לש ינחורה המלוע לכ תא הדימעמה ,דוסיה־תייוח - הוקתה תרסח 

יוצימל התורסמתהב .האמה תישאר לש תוימיטפואה 'היצזילמרונ'ה תורות םע דחא הנקב הלוע 

אלב ,םדאה ייח תוהמ לש םלש יוליגל שוטר תריש תרתוח ,רצי לש םישעוג םייתייוח תומלוע 

תורפסב םינפ עברא ".ימואל םיכרע־יוניש לש הקיטמלבורפל זמורמ וא יולג חרואב המצע קיקזתש 

.םילשוריו ביבא־לת .(220-219 ,217 ,208 'ע> תירבעה 
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157 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

"סמאיליו רצבמ לע ברקה" 

ינויצה חישה ידי־לע תוינענכה לש הז סוכינ ןונגנמל תקתרמו תינייפוא אמגוד 

ןתיא לש "סמאיליו רצבמ לע ברק"ל רוש ןנר דביעש תיעונלוקה הסרגה איה ינומגהה 

לש תוברקה דחא ינפל םילייח תדיחי לש תוכירדה יעגר תא ללוגמה 30,(ינפג אגרש) בתונ 

יקחשמל היגולנאכ רפוסמ 1948 תנש לש הווהב שחרתמש רופיסה ,בגנב יתעבג תביטח 

הקלחמה למסו הקלחמה דקפמ .םירוביגה לש םתודלי תפוקתמ הרובגה תולילעו הנוכשה 

ןיב םיגולאידהמ דחאב .םתודלי תנוכשב םינאידניאה תוברק ימימ קשנל םירבח םה 

לבחו .םינאידניא אל םה םירצמה"ש ךכמ ותבזכא תא אטבמ ,הקלחמה דקפמ ,ינד ,םיינשה 

,ךכל דוגינב לבא 31."םילודג םירבד זא תושעל ונלוכי .עורפה ברעמה יבחרמ וניא בגנהש 

לש ימדקה דרומב ושלגו ומק"ש ימכ וישנאו ינד םיראותמ ,ליחתמ ברקהשכ ,רופיסה ףוסב 

ןוימדה יקחשמ ,רמולכ 32."םייארפ םי'צנמוק תדעכ םיחווצמו םיעירמ םהשכ הנטקה העבגה 

םעפ םילוכי ,םידיליה ,ונחנא :תויוהזה יופימב תיסיסב הריתס םכותב םיללוכ םידליה לש 

,םינאידניאכ םעפו ;םינאידניאה םה םירצמה זאו םייאקירמאה םיבשייתמכ תוהדזהל תחא 

ןימינב .םייאקירמאה םיבשייתמה לש דצה ןמ םימחולש הלא םה םירצמה זאו ,םי'צנמוק 

דליה לש ותעדותב תאזכ הריתס אילפהל המוד חרואב ראתמ ,"ןובס .א" ורופיסב ,זומת 

וילע רפסמ זומת ."תשוחנ יושע ינאידניא למס וילעו םיפוצ עבוכ שבוח היהש" ןטקה 

אלו ,ןבה קימסה ,הנושמה ינאידניאה למסה ןיגע המ" תויונחה ילעב תלאש תובקעבש 
תובושתמ תובושת ומצעל הנוע היהו למסל םיהמת תוירבהש לע חמש היה ובלב לבא .הנע 

לטנו טבשה שאר תא תימהש ינקירמא - םעפו םדא ילכוא טבש ןב ומצע האר םעפ .תונוש 
33."למסה תא 

יוטיב רבד לש ורקיעב איה תירב־לעבל ביוא ןיב תויוהדזהב תאזה הריתסהש הארנ 

תוהזה תיינבב רבעה ןמ תורורב תויוהזל סחיבו תופיצרל סחיב תוריהב רדעהל קהבומ 

םירופה גח - ידוהיה רבעה ןמ קותינ רופיסה עיצמ ,דחא דצמ םנמוא .הווהבש תימואלה 

ליבשב םידליה םירגוא וב םהל םינתינש החמשהו השערהה יעצמא תאש ,ידוהי גחכ גצומ 

רופיסה ןיא רחא דצמ לבא .גחה רחאלש םינאידניאה תוברק לש רתוי בושחה עוריאה 

תוהזה תא ףילחהל לכותש יעמשמ־דחו רורב רוקמ תלעב תיפולח תוהז לע ץילממ 
.היוחדה תידוהיה 

הנבמ לש ינענכה גוצייב יסיסב טקילפנוק גיצמ ינפג אגרש לש ורופיס םגש קפס ןיא 

הלעוהש ינענכ טסקטל תטלוב אמגוד םג הווהמ הז רופיס ךא .תילארשיה תימואלה תוהזה 

העיפוהש הזורפ תרבוחב רמוע ןד ידי־לע שדחמ םסרופו ןונקה ילושמ םיעבשה תונשב 

עונלוקל גוחב טנדוטס זא ,רוש ןנר עונלוקה יאמב תא עינה הז םוסרפ .1977 תנשב 

.(1986) (תוכרוע) דורבסייו לחרו ץרג תירונ לצא ךכ־רחא סנוכ .1950 ,ביבאה גח ןוילג ,ףלא 30 

.החותפה הטיסרבינואה תאצוה .(185-183 'ע) הפוסא ,תינענכה הצובקה 

.185 'ע ,םש 31 

.םש ,םש 32 

,הרידנ הפורת ,ליסכוי'גנא ךותמ טוטיצה .(י"שת> בהזה תולוח ךותמ ,"ןובס .א" ,זומת ןימינב 33 

.8-7 'ע ,1 הרעה ליעל ,םירופיס רחבמ 
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תניימודמ תידילי הליהק רבח ןנח 158 

ברקה" רצקה וטרסל סיסבכ ינפג לש ורופיסב רוחבל ,ביבא־לת תטיסרבינואב היזיוולטלו 
.(1978)"סמאיליו רצבמ לע 

ובש רתויב טלובה ךלהמה .הארשה אלמו קתרמ ינפג לש ורופיסל רוש לש דוביעה 

תוימואלה תומרונה לע רוערע לש רורב דמימ תסנכה אוה רוש לש טירסתה טקנ 

"סוזנסנוקה תריבש"ו 1973 תמחלמ ירחא רצק ןמז טירסתה לש ותביתכ .תובייחמה 

(רשנ ןורוד ןקחשה ידי־לע םלוגמה)ימע לש ותומדב תורכינ המחלמה תובקעב השחרתהש 

.ללכה ןמ ומצע תא איצומ אוהו הדיחיה לע הלטוהש תימואלה המישמב ףתתשהל ברסמה 

דחוימב טרסב טלוב 1973 תמחלמל 1948 תמחלמ ןיב היגולנאה תא קדהל ץמאמה 

ןבל־רוחשב םלוצמ טרסה דחא דצמ .םינמז לש ,לפרועמ ,ידירביה יומיד רצייל ויתונויסנב 

תפוקתמ ירטנמוקודה רמוחה חורבו הנידמה תישארו בושייה תפוקת לש םיטרסה חורב 

.1948 תנש לש תירוטסיהה תואיצמה לש "יטנתוא" יומיד רצייל רוש הסינ ךכב .המחלמה 

םהבש טלובה .םייומידב יטסינורכנא שומיש ךות ךופה ןוויכב טרסה לעופ רחא דצמ לבא 

"הקוזב קיטסמ" לש תופיטע תחיתפ לש יתודלי סקטכ להנתמש ברקל האיציה רדסמ אוה 

טלוב סקטה לש םזינורכנאה .קיטסמה תפיטעל הדומצה לרוגה תקתפ לש לוקב האירקו 

.1948 תנשב םייק היה אל "הקוזב" הסיעל־ימוג ןכש 

ןיבל םיעבשה תונש לש הווהה ןיב הנחבהה תא שטשטמ םינמזה גוצייב הזה לופרעה 

יפלכ יתרוקיבה טקפאה תא רצייל רושל רשפאמ אוה ךכב .1948 תמחלמ לש רבעה 

תינענכה תרוקיבב רזוח שומיש תועצמאב 1973 תמחלמל ומדקש תויטילופה תוביסנה 

.1948 תמחלמל סחיב תינויצה הביטקפסרפה יפלכ 

ותוא בתכש םגו ףסונ דעצ רוש ךלה 1948 לש טסקטב השוע אוהש שומישה ךלהמב ךא 

לש תרוקיבה לופכש לע ףסונ .לעופ אוה הכותבש תינויצה תינומגהה תינבתה ךות לא 

לופרע לש הקלחה ךות רופיסה תא רוש דביע ,המחלמה לש תינויצה תונשרפה לע ינפג 

תא תשטשטמש ,רופיסבש תיסיסבה תוריהבה־יא תא .ינפג לש ורופיסב םייקתהש תויוהזה 

ןגרא ,תירב־ילעבל םיבייוא ןיב רמולכ ,םינבל םיבשייתמ ןיבל םינאידניא ןיב הנחבהה 
תומאותש - םה תמועל ונחנא - תודרפנ תויוהז יתשל תונחמה ינש תא לציפו שדחמ רוש 

שומישה ןיא ,ולש םויסה תדוקנל דע ,ינפג לש רופיסב .תינומגהה תינויצה הקולחה תא 

אוה םא ־ וילא ךייתשמ רפסמהש "דצ"ה יבגל הבורע םוש קפסמ תינאידניאה הליבקמב 

.םי'צנמוקה־סינאידניאה דצב אוהש וא םינאידניא ויהי םירצמהש לחיימה ןבלה בשייתמה 

תוקדב :םניבל וניניב הניחבמש הרורב תינבת תקפסמ טרסה לש םויסה תניצס ,הז תמועל 

תשלוג םילייחה תצובקו ,ליחתמ ברקהו תמייתסמ הנתמהה רשאכ ,טרסה לש תונורחאה 

הכ דע ךרענש םוליצמ .עתפל תפלחתמ םוליצה תיווז ,ירצמה ביואה חכונל העבגה דרומב 

ןמ םיילארשיה םילייחב תננובתמו רחאה דצה לא המלצמה תרבוע ,ילארשיה ,דחא דצמ 

תויוהזה תא וכותב ללכש ,ידוהי ,ילארשי ,ימינפ ,דחא טבממ הרבועב .ירצמה דצה 

םילייחה םינותנ ובש בצמה עקרב םיחכונה םירצמה לש הלא ללוכ ,תוירשפאה 

ךותיחה תועצמאב ,ךכבו ,ידוהי־אל ,ירצמ ,ינוציח טבמל המלצמה תרבוע ,םיילארשיה 

.תודחב םהיניב הניחבמ איה ,הזה 

ןושאר ףוגב רפסמה לש ימצעה ןוניכה ירבדב ינפג לש ורופיסב השטשוטש ,תוהזה 

רוש לש וטרסב הרבע ,םוקמה ידילי ןיב ,היופכ ,הרז המחלמכ המחלמה תא הגיצהשו 

ןיב תימואל המחלמכ המחלמה תא האורה תינויצה תנוכתמל םאתהב ,לוציפ ,שדחמךוגרא 

.םיברעל םידוהי 
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159 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

ינויצה םוכינל תינענכ תודגנתה 

תויודגנתהו תויוגייתסה םינענכה יבתכב ועיפוה הלא תוינומגה תויונשרפ חכונל 

סכנמה ךלהמל ורבחש ויה דחא דצמ .ינויצה חישה םהיפלכ ליעפהש הלאה סוכינה ישעמל 

םסרופש ןויאירב ,לשמל .ולוכ ינויצה טקיורפה תא םמצעל סכנל וז ךרדב ושקיב ףאו הזה 

תמשגה איה תוינענכה יכ ןניק סומע רמא ,רמוע ןד לש ותכירעב הזורפ תרבוחב 
".תונויצה 

לש חנומ" ורמאמב תאז סוכינ תמגמ לע עיבצהש ומצע שוטר הז היה הז תמועל ךא 

ןיב דוגינה תא םירבעל םידוהיה ןיבש דוגינה ןמ םירזוגה תא ףקת ובש 35"תעד תבינג 

תודהיה לומ ביצמ אוה ןכש ,העטמ חנומ איה ,ןעוט שוטר ,תוירבעה ."תוירבע"ל תודהי 

תא גיצמש ידוגינ חנומ ,הירוטירט־תלוטנ תיתד הדע לש המש ודידל איהש ,תטשפומה 

הללכהה דצ" .הטשפה ,דתיה וליאכ ,תיבחרמה תישחומה תירבעה תדלומה ,םירבעה ץרא 

ונניא םיתפרצה ללכ .םוקמ םוש ןאכ ול ןיא ,תורצנבו תודהיכ םיגשומבש שחומהו 

תודהיה לש הדוגינ .םירבעה וניבגל רבדה אוה ךכו .תפרצ םה םיתפרצה ללכ ,תויתפרצ 

ינפמ שוטר ריהזה ךכ 36".תירבעה תדלומה ,םירבעה ץרא ,רבע [אלא ,תוירבע אל] אוה 

חנומ טקונה לכ" :תודהיב םרזכ תוירבעה תא הגיצמה תוירבעל תודהי ןיב העטמה הדגנהה 

.תאזה הלמה לש טשפומה ןבומב תודהיה דגנכ אלא ותוא דימעמ אוה ןיא תוירבע לש הז 

לש התדלוה םוקמב תירבעה היחתה לש התיווהו התוהמ םצע תא סרסמ אצמנ אוה הזבו 

לש התרגסמב" שוריפ המ הלאשה 37".הקיתעה תירבעה המואה לש התרגסמב השדח המוא 

שוטר לש ונוידב לפרועמה םוקמה והז ןכש ,לאשיהל תבייח "הקיתעה תירבעה המואה 

םג רורב הז םע דחי לבא .הרותפ־יתלב הלאשכ ינתאה ןיסחויה־ןליא תלאש תא ריתומש 

תשרפמש תינויצה הבצהל תודגנתה איה תוירבע ־תודהי תידוגינה הבצהל ותודגנתהש 

,תונויצה ,המצע תא דימעהל ידכ ,"תוירבע" ,הל חונה חנומה תועצמאב תוינענכה תא 

הכישמהלו הווה הל קינעהל ידכ תדרומ איה תודהיב :םידוגינה ינש תא תגזממש הסרגכ 

םידקהלו רבע הל קינעהל ידכ החוד איה תוירבעה תא וליאו ;יטרקנוקו ירוטסיה חרואב 

.ןוקיתה־תבועט תידוהיה תשרומה תא הל 

'םיריעצה םירבעה' תעונת לש היתורוקמו התוהמ" ,לייווצרוק לש ורמאמ תובקעב 

,<ןוק סכלא לש םינודיספ)ןניק ןתנוי לש וטע־ירפמ הבוגת ףלאב המסרופ ,"('םינענכ') 

- לייווצרוק תנעטל דוגינבש בתוכה ןעט הבו ,"תירבעה היעבב ידוהי למזא" התרתוכש 

ןיא :תודהיה לש "הלילש"ו "היחד"ב ןינע ,םלועמ ונל היה אלו ,ונל ןיא 

.ינחורה ונמלוע לש ומורב םידמועה םירבד הלא 

ולדחיש םהמ עובתלו םידוהיל ץועל םיאב ונא ןיא :רורב תויהל ךירצ 

אל .םירחא תושגרב תודהיה יפלכ םהיתושגר ורימיש וא ,םידוהי תויהמ 

.24 הרעה ליעל ואר .רמוע ןדל ןויאירב ןניק סומע 34 

.<60-62 'ע> תוירבע תוחיתפ ,םימיה תישאר :ךותב ."תעד תבינג לש הנומ" .<1982> שוטר ןתנוי 35 

.ביבא־לת 

.61 'ע ,םש 36 

.רוקמב השגדהה .61 'ע ,םש 37 
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ללכ ונל תפכא אל .םירחא תושגרב תודהיה ךישמתש ללכ ונל תפכא 

הרוצ לכבו ,םינש לש םיבר םיפלאו םיפלא דוע המויקב תודהיה ךישמתש 

לדחתש וא ,הנוצר תורמל וא ,איה הנוצרכ ,דחי היתורוצ לכב וא ,איהש 

ןיאו תודהיו םידוהי לש תויעבב ונקוסיע רקיע ןיא .םינמזה ןמ ןמזב תויהמ 

המואב ,ונמצע וגב ונא םיגוהו םיקסעתמ :ןהל םינורתפ םישפחמ וגא 
,ינידמה השוביגבו התחימצ תויעבב ,תשדחתמהו הווהתמה תירבעה 

38".יתוברתהו ינויערה ,ילאירוטירטה 

ינויצה ןונקהו תוידירביה 

תורשפאה תא תוינענכהמ הענמ תוינענכב תינויצה הינומגהה החיטהש תרוקיבה 

דוגינ ביצהל תוינענכה הצלאנ הז םוקמב .ינויצה חישה םע יכרע־ודו ינגורטה תומיעל 

חישה לש ותומלש תא רשיא ,הדרפהה יווק תא לפכשש ,תונויצל סחיב רורבו ירטמיס 

ימואלה חישה לש ויללכ תא ערפי ינענכה חישהש תורשפאה ינפמ ותוא ןסיחו ינויצה 
.ינומגהה 

תוהמכ תינענכה "תוידילי"ה תא הנבמ וז תוינגורטה לש הינומגהה תינויצה הסיפתה 

ןיימודמה ימואלה "ינא"ה לש םזיסיקרנה יכרצ תא תתרשמה "תיטנתוא"ו "הרוהט" 

ביכרמה .ינומגהה ימואלה חישה לש ויללכ תא ךכב תרמשמו תידוהיה תוינתאה תולובגב 

לש ופוסב דסוימ ינויצה חישה לש תיטנרהוקהו המלשה ןיעה־תיארמ ךותב לעופה יזכרמה 

.תידוהי .תינתא הדרפה לש וק לע רבד 

וא תירסומ וא תישפנ תויכרע־וד רדגב קר הניא ינענכה חישה לש תוידירביהה ,ןכ םא 

יטנרהוק ןפואב הנגראלו הריהבהל שיש תירוטסיה וא תילאוטקלטניא תוריהב רסוח 

אוהש ימ לש תויטנרהוקה תא תרבושש היצפוא הגיצהב אוה הרקיע אלא ,תנבותמו 
.תונויצה ליבשב "רחא"ה 

תושעל הסנמש יפכ שדחמ ונגראלו ורדסל שיש והשמ הניא רחאה לש תוידירביהה 

:יברעל המודש ירבע םג אלא ,דבלב יברע אל הז .ידירביה טושפ אוה רחאה אלא ,תונויצה 

היהי אלש ןכתייש םירבע לש אצאצ אוהש רגהמ םג אלא ,רוהט דילי קר אל הז ,דגנמו 

םוחת אלכ ,ידירביהכ רחאה לש גוצייהש אלא .יתימא דיליל ותוא ךופהלו ורפשל ןתינ 

וניא רחאה םא ןכש ,רחאה אוה וילא סחיבש ,זכרמה לש תויטנרהוקה לע םייאמ ,תוריהבב 

.יטנרהוק וניא זכרמה םג יטנרהוק 

ללכל ידירביהה רחאה לש שדחמ־ןוגראל הקושת ןיא םיינענכה םירופיסבש אלא 

תרפוסמש ,יתולגה ןובסה ןרצי ,ויבא לא ןבה לש וסחי תשרפ .יטנרהוק יתודחא טקייבוס 

הפשב באה לש ותטילש־יאש הדבועה תא השיגדמ "ןובס .א" זומת ןימינב לש ורופיסב 

האורה דליה .יתרבחהו ילכלכה ודמעמ רודרדלו ןובסה ינרצי ןיב ורוכינל המרג תירבעה 

,1952 רבמצד ,ףלא ."(לייוצרוק .ב ר"דל הבושת) תירבעה היעבב ידוהי למזא" .(1952)ןניק ןתנוי 38 

תרופ עשוהי ואר ,לייווצרוק לש ורמאמ לע תופסונ תובוגתל .19 הרעה ליעל ,רואל ןד ואר .5 

.269-268 'ע ,ודיב טעו חלש .(1989) 
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161 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

וכרד תא ךפוה אלא ,ויבאב סאומה ריעצה םיניישעתה רודל רבוח וניא ויבא תלפמב 

.ויבא תאווצ תא םייקמש ,הארנה לככ ,רפוסכ וייחב תפומל באה לש תיטתפהו הרוהטה 

תמעמש ילנויצנוונוקה ימואלה רופיסל תפפוח הניא רופיסה לש תילפידאה תינבתה 

יפלכ ןב לש (תיעמשמ־דח אל) תויכשמה לש סחי זומת גיצמ ,הז תמועל .םידיליו םירגהמ 

אוה רחאהש תויה .ינויצה חישה תמגוד ינומגה חיש לש ותקושת איה תאזכ הפיפח .ויבא 

לע םייאמ אוה הזככ ןכש ,ידירביה היהי אל ומצע רחאהש בייח אוה ולש יארה־תנומת 

.ותוכמס לע םג ןכלו ולש תויטנרהוקה 

תוירוגיטקה תועצמאב חסונמש ידילי "רחא" תינויצה הינומגהה הננוכ ךכ םשל 

יתימא ידילי "רחא" - "רחא" לש תויטסיביטיינ תורדגה ןרקיעש תונויצה לש תוינומגהה 

קוחרה רבעב םייקתהש יתוברת םויק לא הבישל ההימכ איה "תוידילי"ל ההימכה .ימוקמו 

םהידימ ץראה לע הטילשה תגשהו ימואל םומיק לש תונויצה לש ירוטסיהה ךילהתל םדקש 

ןכש תירשפא־יתלב איה תאזכ הבישש איה הדבועה ךא .םיברעהו םיטירבה ,םיקרוטה לש 

םשל 39.הווהב תויטילופ תויגטרטסא תתרשמש הינבה דימת אוה המודקה "תוידילי"ה ןומיס 

ןמז םע תינגומוה תוימואל לש תוירוגיטקל תופפכומ דיליה לש תויסיסבה תונוכתה ,ךכ 

הילא םיכייתשמהש תניימודמה תימואלה הליהקה לש ףתושמ ירופיס ןמז ,רמולכ ,ינגומוה 

אלא ,םינפ־לא־מינפ תורכיה ךמס־לע אל - ןסרדנא טקידנב לש וחוסינכ ־ םירבחתמ 

תא ךכב לפכשמ ינויצה חישה 40.הדיחאו הרורב תפתושמ הנוכת ךמס־לע ,ךפיהל אקווד 

,תוירוגיטקה שבשמ ,רדסה ערופ חוכל דוגינב ,ידעלבה ימיטיגלה תוימואלה גוסכ ודמעמ 

לש תיסיסבה הירוגיטקה תא רערעל ידכ הב שי רשאו תינענכה תורפסה העיצמש 

הטילשה הבוגתה .תוביצי רסוח לשו רוערע לש תונוכת הב טילבהלו ימואלה טקייבוסה 

תוינענכה תא סכנמה "םזיביטיינ"ה .יטסיביטיינה הסוכינ לש איה תוינענכה תעפות חכונל 

לייווצרוק .תוינענכה לש גוצייבו הטילקב עבוקה עבטמל ךפהנ ינויצה חישה יככות לא 

תוינענכה לש תכשמתמה התוחכונו התעפשה לע עיבצה ,רפסב ורמאמ תא סניכשכ ,ומצע 

לילעב וחיכוה תונורחאה םינשב םייתרבחה־םיינחורה םיעוריאה" :"תוידילי" תשוחת לעכ 

- דבלב איה קר אל לבא - 'תימשה העונתה' .םינש 7 ינפלמש הזונגאידה תונוכנ תא 

תוגלפמה לכ ךותל םיתניב הרדח 'תוינענכה' .'םינענכה' תעונת לש הכשמה איה 

הדועתכ רהזי .סל 'גלקצ ימי' יל םיארנ לשמל ךכ - .הנתיא הדבוע איהו תונחמהו 

ןורבע זעוב חסינ טיבש בקעי לש ורפס לע ותרוקיבב 43".תקהבומ תינענכ תיתורפס 

:ינויצה רופיסה לש וביל־בל ךותב אילפהל תבלתשמ רשא וז תידילי תושיגר 

תשפחמו הירוטירט הרסחה תינתא הצובק לש היגולואידיא איה תונויצה 

,ילאירוטירט דסמ רצונש עגרמ םלוא .היתויעב תא רותפל תנמ־לע התוא 

תוילאינולוק־טסופ תורבחש שומישה תעב יטסיביטיינ ךלהמ לע קביפס ירטאיג לש התנגה ואר 39 

לש "םייטנתוא"ה םינמסמה םיפדעומ הילפאב קבאיהל ידכ הבש ,"תיגטרטסא" תונתוהמב תושוע 

 Benita Parry (1994). "Resistance Theory/Theorising :םג ואר .תידיליה תוברתה

 Resistance: Two Cheers for Nativism". In F. Barker, P. Hulme and M. Iversen

 .(eds.), Colonial Discourse/Postcolonial Theory. Manchester and New York

.67 'ע ,6 הרעה ליעל 40 

.274 'ע ,18 הרעה ליעל 41 
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סיסב לעו ,רקיעה אוה םהלש ילאירוטירטה סיסבהש םישח ויבשותש עגרב 

םה עגר ותואמ [."] תיתימאה םמלוע־תפקשה תאו םתרבח תא םינוב םה הז 

,תילאירוטירט היגולואידיא ,הז קתעמ אטבתש היגולואידיאל םיקוקז 

החוורהו הלהצה רשפ הזו ,תילאירוטירט העדותל ,יתימ ףא היהיו ,יוטיבו 

42.וז הרותב הנושארל ונלקתנ רשאכ ,ונומיעפהש 

לוכיש חוכ ןכ םא שי ולש תינתאה תוהזה רוקמל סחיב ינענכה חישה לש תויכרע־ודל 

טושפ גוצייל תנתינ־יתלב תורחא ולומ ביצמ אוהש ךכב ינויצה ימואלה חישה תא רגתאל 

איה וסוכינו הזה םויאה לע תוטלתשה םשל הללסנש ךרדהש המית ןיא ןכל .יטנרהוקו 

.ולש תויכרע־ודה תקחדה ךות תילארשיה תורפסה ןונק ךותל ותטילק 

םידליל םידילימ 

תינענכה תורחאה לש יטנרהוק ןוגרא לש השעמ קר וניא הזה םוכינה השעמש אלא 

תריזב עיפומ אוה ,ידיליה ,ינענכה רחאה לש הינבההו ןוגראה השעמב ןכש ;תמייאמה 

אוה ,ןבומכ ,םכותבו ,םירחא "םירחא" רתיימה ,טלוב רחאכ ,ףדעומ רחאכ ימואלה חישה 

הארנ .יברעה רחאה אוה אלה - רתויב ישחומהו יטילופה ,יטרקנוקה רחאה תא רתיימ 

ןיב הרורב הימוטוכיד דימעהל ינומגהה ינויצה חישל תרשפאמ דיליה לש הדופטמהש 

לש םסוכינ .תונויצה לש הידגנתמב םיברעה תא תרתיימש םידילי־םינויצ־יטנאל םינויצ 

הריזכ ימואלה תומיעה תפמ תא טטרשל רשפאמ םידיליכ ינויצה חישה ךות לא םינענכה 

.ידוהי,ר־ינתאה חישה לש םיטלשנה ויתולובגמ תגרוח הניאש ,בושייל תנתינ ,תימינפ 

םזיסיקרנה תא ,תרוקיבהו רקחמה דצל ,ינונקה ביטרנה שמימ הבש תירקיעה ךרדה 
רופיסל ידיליה רופיסה לש תויכרע־ודה תכיפה הנושארבו שארב ,רתיה ולש ימואלה 

םסרופש - עשוהי 'ב 'א לש "תורעיה לומ" ןוגכ יזכרמ רופיסב .טידליצל טידילימ :ילפידא 

ורפכש ,םוקמהךב רחאה יברעה ראותמ ־ רימא ןרהא לש ותכירעב תשק תעה־בתכב 

תא הסכמש תמייקה ןרקה רעי תא תיצהל ידכ ידוהיה תורעיה־רמושל רבוח אוהו ברחנ 

לש רופיס וניה - 43ולש יכדרמ לש תעדונה ותאירק יפ־לע - הז רופיס .ורפכ תוברוח 

ויכרצ תא קפסל ידכ יברעב עייתסמ תישפנ הניחבמ לדלודמה ידוהיה ובש ילפידא קבאמ 

:תוימינפה תויגרנאה תא דביאש ימ לש םיכרצ ,תישפנ היגרנאלו תוינויחל םייטסיסיקרנה 

.2.3.1984 ,תונמאו תורפס ,תוברת - תונורחא תועידי ,"תימדקאה ותאובבו השעמה" ,ןורבע זעוב 42 

לכ"ש ךכמ ותוגייתסה תא טילבמ ןורבע ,תוינענכה תוחתפתהל סחיב ולש ותדמע תא וגיצהב ,ןכאו 

ךירצה ,תוימואלה גשומשו ,'ירבע'ו 'ידוהי' ןיב הרורב הלדבה ןיאש ,רורב וניא 'תוירבע'ה ןיינע 

תויהל תבייח תרגסימהש הז ןבומב ,תילארשי תוימואלב רדגומ תויהל בייח ,וניניע דגנ דומעל 

תוכייתשה לש גשומ אוה 'ילארשי' גשומה .יהשלכ תינתא 'תוברת' לש םינממס אלל ,תיטילופ 

תושגדהה לכ ".תויתדו תוינושל ,תוימואל ,תויעזג תוקולח לעמ תאצמנה תיטילופ הדיחיל 

.רוקמב תועיפומ 

.30.9.1970 ,ץראה ,"יתורפס ןורתפכ יברעה" ,ולש יכדרמ 43 
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וליבשב אוה יברעהשו תויביטבירדו לודלד ולוכש המצוע ילעב םידסיימ םיקזח תובאל ןב 

ותיא תוהדזההו דיליה לא תורבחתהה .תובאה רודב לשוכ דרמ דורמל תוסנל יעצמאה 

קר תימואלה תויביטקייבוסה ובש ילפידא ילנידיביל ךרעמ ךותל ותסנכה ידי־לע תושענ 

התופתתשה חוכמ רתוי דוע םירצבתמ קר תידוהיה־תינתאה התוהז תולובגו תקזחתמ 

יומידכ קר דקפתמו ול ינוציח אוה יברעה דיליהשו החפשמה ךותב ךרענש ילפידא קבאמב 

םע רשקה לע רבוג ילפידאה רשקה .ומצע תא ינאל ףקשמש הארמ יומיד ,ולש ירלוקפס 

ףדעומ ,החפשמ ןב לש םדה־תברק ךותב בא םע קבאמכ ,ילפידאה קבאמה .ימוקמה דיליה 

.דיליה םע ינתאה רשקה לש תוריהבה רסוח לע ,לופרעה לע 

רימא ןרהא לש ודודיעב ומסרופ םקלחש ,םישישה תונשב ובתכנש םירופיס לש הרדסב 

זנק־ןב לאינתע ,סלב ןועמש ,עשוהי 'ב 'א ,זוע סומע לש תוריצי - תשק ולש תעה־בתכב 

ןיב ,ולש םירחאה ןיבל ינאה ןיב הרואכל־שוטשטה - ןומרכ־אנהכ הילמע םגו (זנק עשוהי) 

הניחבמ םיצינה םידדצה ןיב תולובגה תצירפ ,ביואה ,יברעה "רחא"ה ןיבל םילארשיה 

ילפידא רופיס ךותב ביכרמל תכפהנ ,ינענכה גוצייה םע תבשייתמ ךכ־לכש תימואל 

םידוהי ,תודרפנה תוימואלה תויושיה ןיב תודחה תונחבהה תא לפכשמש יטסיגולוכיספ 

.תינויצה תורפסה ןונק לש דוסיה־תוחנה תא ךכב קזחמו ,םיברעו 

ראותמ ,"בגנה תריב עבש ראב" ,ןומרכ־אנהכ הילמע לש הרופיסב םחולה לש ותומ 

תונעל ער ןיינע איה המחלמה ,הנשמ הז המ ,םהלש ,וגלש" :ומרג ימ רורב אלש הזככ 

לש םתבהא רופיסב אלא ,המחלמה לש ימואלה תומיעב וניא רופיסה דקומ ,ןכאו 44".וב 

תיללכ תומילא לש עקרכ קר ול תשמשמ המחלמהש ,בגנה תוברקב םחולו תמחול 

הללכהה ןמו וללה תואמגודה ןמ עבונש המ .השיאה יפלכ רבגה לש ותומילאב תשממתמה 

תוברתב יזכרמ דסומכ יתורפסה ןונקה הנבמ לע תינורקע הרהבה םג אוה ןהמ הלועש 

חנומה :תינתא הדימ־תמא איה תילארשיה תורפסה ןונקב תטלשה הדימה־תמא :תילארשיה 

אל ןמז יגפל דע ןכש ,"תידוהי תורפס"ל םזימפוי רבד לש ודוסיב אוה "תירבע תורפס" 

ירוחאמ .תידוהי תורפס רבד לש ופוסב איה תירבע תורפס ,הבר הדימב ןיידעו ,בר 

ידכ - ןונקל סנכיהל יואר־אל וא יוארל טסקט תוכפוהש תויטתסאה תוקמנההו םילוקישה 
ואר) םידחוימ תונוישרו תודחוימ תוחנה ילבו המגיטס ילב ימיטיגל ירבע רפוס תויהל 

ךייתשהל רבד לש ופוסב ךילע (סאמש ןוטנא ילארשיה־יגיטסלפה רפוסה לש הרקמה 

תורפס תביתכ לש תיפולח תורשפא הגציי ,הז תמועל ,תוינענכה 45.םידוהיל ינתא ןפואב 

,תירבעב תידוהי תורפס לש הדוגינ - שוטר ןתנוי לש וחוסינב - איהש תילארשי תירבע 

.תיתד הדע לש תורפסכ המייקתהש 

ינתאה ןורקיעל תויצה ןמ תוררחתשה אוה תילארשיה תורפסה לש התרטמ רקיע ,ןכל 

םג תרשפאמ וז תוררחתשה .תירבעה תורפסה ךותל הסינכ סיטרכ תנתונש הדימה־תמאכ 

תירבעה תורפסה לש המלוע ךותל סנכיהל םידוהי־אל ידי־לע תבתכנש תירבע תורפסל 

ןיבל תירבעה ןושלב הביתכ ןיב - בטיה הווסומה - ידרוגה רשקה תא הזב ררחשלו 

לש ,תויכרע־ודה לש הקחדהה תייאר לבא .םיבתוכה לש תידוהיה תינתאה תוהזה 
התכזש תיביסמה הייחתה תא ירמגל רחא רואב הריאמ ,תינענכה הדמעה לש תוידירביהה 

.היבחרמ .<65 'ע> תחא הפיפכב .(1966)ןומרכ־אנהכ הילמע 44 

.193-186 ,1 ,םייפלא ."סליכא לש ובקעב תוכהל" .(1989) רבח ןנח 45 
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תורפסה הספתנ םישימחה תונשבש דועב .םינומשהו םיעבשה תונשב תינענכה תורפסה הב 

קוסיע רכינ םינומשהו םיעבשה תונשב ,ןוידל טעמכ היואר־יתלבכו תילושכ תינענכה 

לש תיביסמה תיתוברתה הדובעה התשענו ,תינענכה תורפסבו תוינענכב הרופ ירקחמ 

םייואר ףאש םייואר םיטסקט גציימ לש דמעמ לביקשו רימא ןרהא ךרעש תשק תעה־בתכ 

תעה־בתכ לש תדחוימה תרבוחה המסרופ ןכ־ומכ .תילארשיה תורפסה ןונקל סנכיהל 

לע סרוקה יכרכ ינש ומסרופ ךכ־רחאו רמוע ןד לש ותכירעב 1977 טסוגואב הזורפ 

.(דרובסייו לחרו ץרג תירונ ידי־לע ובתכנש) החותפה הטיסרבינואב תינענכה תורפסה 

תא ליכהל ,םישימחה תונשב הרק אלש יפכ ,ילארשיה ןונקה חתפנ הלא לכ תובקעב 

.וכותב תינענכה תורפסה 

תינויצ תימואל תוריגסמ ןונקה לש תוחתפיה לש תוזחה תורמל - וז הלכהש אלא 

ןונקל הפולחכ ,תינענכה וז תמגוד ,תוינויצ־יטנאו תוינויצ־אל תויורשפאל תוחיתפל 

הסינכה ןכש .המנפה אלל הלכה לש הלועפ רבד לש ופוסב איה - תילארשיה תורפסה 

לטבל ןויסינה תועצמאב אלא הרשפאתה אל ןונקל תינענכה תורפסה לש תאזה תרחואמה 

ןיב הדחהו הייקנה היציזופואל תוינענכה תפפכה תועצמאבו תמייאמה תויכרע־ודה תא 

־יתלב קלחכ - תונויצה לש "רחא"ה ־ "תוידילי"ה החסונ וז ךרדב ."תוידילי"ל תונויצ 

יפכ ,התודחא תא רובשלו התוא קרפל םייאמש טנמלאכ אלו ,הכותמ עבונכו הנממ דרפנ 

לש תוידירביהה .תויכרע־ודכו תוידירביהכ תוינענכ תסיפת םורגל הלולע התיהש 

הליהק ןוימד לש יתוברת טקיורפכ ילארשיה חישב ןכ םא תגצוימ תינענכה תורפסה 

תוירוגיטק ךותב תוינענכה הדכלנ ךכ .ידילי סותא לש ותועצמאב ךרענש הדיחא תימואל 

.ילארשיה ןונקה לש ולופכשל םרותש ינגרוא ביכרמל התוא וכפהש תוינומגה 

םלעוהש םזילאינולוק 

ינויצה חישה םילעמ ימוקמה יברעה תומדל ףילחתכ דיליה תומד תגצה לש וז ךרדב 

"תוידילי"ב שמתשמ אוה םוקמב ותושרשומ תא ססבל ידכ .ירוטזינולוק חישכ ומצע תא 

תינבתב ןוגראה .רגהמל דילי ןיב הדח הימוטוכיד לע תדסוימש תינבת ךותב התוא ביצמו 

תוינענכה תא סכנל ינויצה חישל הרשפא תויכרע־ודו תוידירביה הב ןיאש םידוגינ לש 

יאצאצ תגצה תועצמאב ירוטזינולוקה השעמה תא שטשטל ךכבו ,רגהמל רחא ,ידילי רחאכ 

.םייטנתואו םירוהט םידיליכ םירגהמה 

הנידמה תמקהו בושייה תפוקת לש גוצייהמ הגייתסה תינומגהה תינויצה תוברתה 

וזכרממ קיחרהש יזכרמה ינויצה חישה תמועל .ילאינולוק־יטנא קבאמ לש האצותכ 

הראית ,תינויצה תוחכונה לע םג לוחל םייושע ויהש ,םזילאינולוק לש םיגוציי ימיטיגלה 

תידילי תושי לש קבאמכ לארשי תנידמ תמקה תארקל קבאמה תא תינענכה הדמעה 

עריאש םזילאינולוקב קבאמבכ תוינענכה לש םיגוצייב תוננובתה .רזה ילאינולוקה שבוכב 

לש לארשיב ,םויכ הב ןנובתהל רמולכ ,לארשי תנידמ לש התמקהל המדקש הירוטסיהב 

,םינוש םיליתפ לע עיבצהל הלוכי ,תילאינולוק־טסופ הביטקפסרפמ ,םיעשתה תונש 

םוקמב .תפתתשמ לארשי ובש ימואלה רופיסה גורא ונממש ,הז םע הז םיבשייתמ םניאש 

תומיע תותיזח תילאינולוק־טסופה העפותה תגציימ םיברעו םידוהי ןיב ימוטוכידה דוגינה 

תוהז ילעב םיברע םע תומיעה וא יטירבה רזה ןוטלשה םע תומיעה ןוגכ תונווגמו תובר 
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,יכרע־ודה ימימה לש תינויצה הקחדהה וליאו .תיברע תוימואל לש תובזוכ העדותו 

הדמעה תא הרצייו הגציי ,ילארשיה הווהב תוינענכה לש תוילאינולוק־טסופה תא תללוכש 

תסכונמו הב תלבומ תוינענכה .תונויצה תא תננוכמש ,החונ "רחא" תדמעכ תינענכה 

המצע תא תונויצה תסיפתמ קלחכ אלא ,תנייאמ אלו תידוגינ אל תורשפאכ הידי־לע 

תא הקיחדמ איה הלש ימואלה ןמזה לש ינגומוה גוציי תועצמאבש ,תילאירוטירט תשרויכ 

רומישב ןומטה םויאה .הלש תילאירוטירטה העיבתה לע םימייאמה םייניטסלפה םירחאה 

תוימואלה לש תוינגומוהה תוירוגיטקה תעירפ לש םויאה ןכ םא אוה תוידירביהה 
שופיחה" .םיימואלה םייומידה רוצייל תידעלבה התוכמס תא רערעל היושעש תניימודמה 

אוצמל הקושתה תא" רשאמ רתוי אל גציימ ,גנאי טרבור בתכ ,"תיטסיביטיינ הפולח רחא 

46."ינאה לש תויברעמה תוחנהה תא ףקשיש רחא 

תא ןנוכיש ךכ ותוא הנב זכרמהש יפכ ןנוכמש טקייבוסה אלא וניא הזה "רחא"ה ןכש 

תוינויצה תוחנהה תא ףקשיש "רחא" אוצמל תיטסיסיקרנה הקושתה תא תרשמש ,זכרמה 

רדגב הניא "תוידילי"ו תונויצ לש תימוטוכידה הדמעהה .ימואל טקייבוסו תוימואל לש 

ירוקב יובש רתונ רבד לש ופוסבש ,ידילי ,"יטנתוא" ,"יתימא" רחא הזיאל היגלטסונ 

ינענכה דיליה תא תכפוה תאזה תימוטוכידה הדמעהה :ינויצה זכרמה לש ימצעה ןוניכה 

.ינויצה זכרמה תא ןנוכיש הז תויהל ותילכתש אצמומ דיליל 

תוביציל ,תניימודמ תוימואל לככ ,ןועטל ינויצה חישל תרשפאמש איה וזה תורחאה 

הסנמ ,תוימואל לכ ומכ ,תונויצה .ימואלה יומידה לש תוכמסל רקיעבו םימיה־תוכיראלו 

םייק רבד איה "תינויצ תוימואל" ןמסמה ידי־לע תנמוסמש תניימודמה הליהקהש ןועטל 

תוכמס רקיעבו תוביצי ,רוקמ תלעב תושי אלא ,האצמה אלו רצות אל :ןוימד אלו ,םלועב 

הביצי "תורחא" וזה תוכמסל־תנעוטה הדימעמ ,וז התדימע תא ןנוכל ידכ .ימואלה יומידל 

.זכרמה תוביצי תא תננוכמ איהש ךכ התוא תפקשמש 

הימוטוכידה תבייחמ ,ביציו יתודחא ,יטנרהוק היהי תינויצה תוימואלה בטוקש ידכ 

אוה ףא היהי - "רחא"ה לש היציזופואה - תינענכה "תוידילי"ה בטוקש םג הדחה 

לע רחאה הנעי אל ,ידירביהכ ןכש .יכרע־ודו ידירביה אלו ,ביציו יתודחא ,יטנרהוק 

לש ףקשמ רשאמ רתוי אל אוה רחאה וליבשבש זכרמה לש תיטסיסיקרנה הקושתה 
.ולש דוסיה־תוחנה 

וכפה ינגומוה ןמז לעב ימואל רופיס לש תוירוגיטק תועצמאב תוינענכה לש םיגוציי 

לש ןמזה תסיפת לע רוערעה תאו תולג תונש םייפלא ינפ־לע תוינענכה לש גולידה תא 

תידילי תירבע תוברת תיינב תועצמאב םוקיש־תב הגירחל תניימודמה תימואלה הייליהקה 

םיגוצייב התנבנש תינענכה "תוידילי"ה לש הסרגה .םירבעל תפתושמה הירוטירטב 

ףצר ךותב תמקוממש "תוידילי" איה תוינענכה לש םיירקחמהו םייעונלוקה ,םייתורפסה 

אצומ לש יאדו רוקמ לע העבצה תועצמאב התוהז תא תננוכמה ,ינגומוהו יראיניל ןמז 

תוהזה לש תננוכמה הירוטירטב הווהב שממתמ רשאו ירבע רבע ןמסמש ףתושמ ינתא 
.תימואלה 

הסיפת תועצמאב םיינענכה םיטסקטה לש תויכרע־ודה תקחדהב הקסע תרוקיבה 

תורחת"ב "ונחגא"ה ןושל :תינענכה תורחאה לש תיטסילאיסנסאו תינגומוה ,תיטמימ 

 .R. Young (1990). White Mythologies (p. 165). London 46
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םידוהי "ונחנא" ,םיברעו םידוהי "ונחנא"כ שרפתהל הלוכיש - זומת ןימינב לש "היחש 

תעבקתמ תאזה "ונחנא"ה ןושל - ילוכו יפוטוא דיתעב םיברעו םידוהי "ונחנא" ,דבלב 

תורשפאה תא ץימחהש חוטבו קצומ ידוהי ילארשי "ונחנא" ידכל ינויצה שוריפה ךותב 

לע רבדמה ,הזה רופיסה ףוס .יברעה רחאה םע םולש לש הלועפ־ףותישל וא גולאידל 

תינויצה האירקה וליאו ;"ונחנא" לש הלאכ תואירק ינימ לכ רשפאמו חותפ וגיה ,"ונחנא" 

.רורב "ונחנא"כ ותוא תעבקמש איה 

(ינפג אגרש לש םינודיספ) בתונ ןתיא לש ורופיסל ץרג תירונ הבתכש שוריפב םג ךכ 

העיבצמ איה ,1948 תמחלמ ימיב יברע רפכ לש ירזכא שוביכ ראתמה 47,"םיהלאל חבשה" 

לש תיפצתה תדוקנ ידי־לע הנבנה ,ףצרה ןוגרא םא" ובש רופיסה לש תויכרע־ודה לע 
םירשפאמ רופיסה יטרפ ירה ,םתועשרו םילארשיה תוירזכא תא טילבמ ,רוביגה־דליה 

.םיברעה לע טפשמ תאצוהל אקווד שמשמה ,הנוש ןוגראב םיעוריאה תא ןגראל ארוקל 

,ררבתמ ךכ ,םחולה .ידוהי לש הצלוח שובל םחול םייובשה ןיב הלגמ רמושה ליחה [...] 

דדונתמ רהזי לצא [...] .םהינזוא תא תרכו םיתמה תא זזב ,תינוכמ לש היעסונ חצר 

הייטנל לווע לע עוזעז ןיב וא ,םיברעה יפלכ סואימ לש סחיל םימחר לש סחי ןיב רוביגה 

םיברעה םע תוהדזה רוציל ןויסנה ןיב אוה קבאמה ןאכ וליאו .תיללכה תושידאב עוקשל 

םירזל ורשפא ,םהינכש םע םולשב תויחל תורשפאה לע ורתיווש לע םתעקוה ןיבל 

ףיסוהל רשפא ךכ לע ךא 48."שוביכל ופיצו םרפכ תא אלמל (םילגנאו םיברע םימחול) 

ינפקות גוציי ־ םיספרתמו םינפנחכ םיברעה לבא םיזזובכ רופיסב םיראותמ םידוהיהש 

הקולחה היפ־לעש תפסונ תורשפא איה הזה שוריפב קחדומש המ ןכלו .דחי םג דהואו 

העקוהה יכו תיעמשמ־דח הניא - םידוהי לומ םיברע - םיימואל םיטקייבוסל תינויצה 

ןיב תינתאה הימוטוכידה תוביצי תא רערעל הלוכי המחלמל םיפתושה לש תידדצ־ודה 

.ינויצה חישה ןעשנ הילעש םיברעו םידוהי 

םייתורפסה םיטסקטה לשו תינענכה הדמעה לש תינגורטהה תוינויציזופואה תמועל 
וחתפתה תילארשיה תוברתב תוינענכה לש היגוצייו התוחכונ יכ הארנ התרגסמב ורצונש 

תינענכה תורפסהו העונתה לש םיגוצייה .תינויצה תוברתה םע הלועפ־ףותיש ידכל 

לאיצנטופ ילעב םיטסקט סוכינ לשו בותכש לש םינונגנמכ רבד לש ודוסיב םילעופ 

ינענכה טסקטהו ,"רחא"כ ידיליה .הינומגהה תינויצה תוברתה תורישל ינויציזופוא 

תרזוחה ,יאר־תנומתכ רבד לש ופוסב םיגצוימו םירזוח ,תינויצה הדמעל "רחא" טסקטכ 
.תילארשיה תונויצה לש תיסיסבה היגולואידיאה תא תלפכשמו 

.12-9 ,1950 יאמ ,ףלא ."םיהולאל חבשה" .בתונ ןתיא 47 

םירקחמ - תאלמ :ךותב ."תורפסל היגולואידיא ןיב - תינענכה הצובקה" .<ג"משת> ץרג תירונ 48 

.ביבא־לת .(385 'ע ,א ךרכ)ותוברתבו לארשי תודלותב 
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167 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

*(1951-1948)הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ 

**גנילרמיק ךורב 

אובמ 

ןמ .דתיה 1951 תנש ףוסל דעו תילארשיה הנידמה לש הנוניכ תישאר ןמל הפוקתה 

תיתרבחה התומד בוציעל םג אלא ,הנידמה לש המויקל קר אל רתויב תועבוקה תופוקתה 

לע תיתליהק־ ןיב המחלמב הנידמה הרבג וז הפוקתב .הזה םויה םצע דעו זאמ תיתוברתהו 

הרבג איהו ,הטלתשה וילעש חטשב טעמכ םלש ינתא רוהיט עוציב ךות יניתשלפה הבייוא 

יצחמ רתוי לש םבושיי ךות הביבסב תויברעה תונידמה בור לש תיאבצ השילפ הפדהו 

רגתאב רקיעב דקמתי הז רמאמ 1.תידוהיה התייסולכוא תא טעמכ וליפכהש םירגהמ ןוילימ 

רגתאה ביט תא ןייפאל ףאו וב דומעל הנידמה לש הינונגנמ וסינ הבש ךרדבו הז ןורחא 

רקיעב יטילופה־יתוברתה היוטיב תא האצמ וז תודדומתה .ומיע תודדומתהה ןפוא תאו 

הניחבמ הז רמאמב וחתוניו וראותי ויוניב יכילהתו ותוהמש ,ינומגה רטשמ ןוניכב 

ןנכותמ השעמ התיה אל תילארשיה הנידמב ינומגהה רטשמה תיינב .תיטרואיתו תיריפמא 

,תספתנה תואיצמה ,תיביטקייבואה תואיצמה חכונל השקבתנ איה ךא ,עדומ אל ףאו 

הניתשלפב ידוהיה ביטקלוקה ךותב ושבגתהש םיידסומה םילכהו תיטילופה תוברתה 

.הנידמה לש הנוניכ םרטב דוע תילאינולוקה 

הייפכ אלל הטילש :הינומגה 

Gramsci,)ישמרג בסה הילאש תיביטמיטלואה הטילשה תרוצ הרואכל איה הינומגה 

הנידמב ביטקלוקה ךותמ דחא קלח ובש בצמ והז .ונביל־תמושת תא (1971, 181-187 

.תינבומ "תירסומו תילאוטקלטניא תודחא" תועצמאב היקלח רתי לע תיגולואידיא טלוש 

2,רוהטה הבצמב ,החינמ םג אלא ,דבלב "תירסומו תילאוטקלטניא" הניא וז "תודחא" ךא 

.םייגולואידיאהו םייתוברתה ,םייטילופה ,םיילכלכה המצועה ידקומב תינמז־וב הטילש 

ןיבש תולובגה שוטשטב תדקמתמ ,ישמרג תוסיפתל ךשמהב הראותש יפכ ,וז הטילש תרוצ 

תיתוברת תלוכיו תטלוש הבכש תרצויו יתוברתהו ילכלכה ,יטילופה םימוחתה 

לע וליב םרוי ידידיל הדומ ינא .םיבותכב ילצאש רפסמ םיקרפ ינש לש הטויט לע ססובמ הז רמאמ * 

.הז רמאמ תביתכ תעב תוחיש ידכ ךות יתינהנ ןהמש ויתועצהו תויתרוקיבה ויתוציע 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה ** 

ךכל תיגולואידיאהו תיתקוחה תיתשתה תא חינהש 1950 ינויב תובשה קוח קקחנ םרטב דוע תאז 1 

תולובג לש ידמל הבחר העיבק ךות ,היחרזא לש אלו ,ידוהיה םעה ללכ לש הנידמ איה לארשיש 

ףקות היה וזל ךא תואמצעה תליגמב םנמוא ועיפוה רבכ הלא תודוסי .(ב 1998 ,ןהכה) תודהיה 

.דבלב יתרהצה 

.ינאירבוו ideal type^ המודב ,וילא עיגהל רשפא־יא ךא וילא ברקתהל קר ןתינ םלועלש 2 
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ןורכיזהו תוהזה ,וזכ תינומגה הדמע ךותמ .תיתרבחה תואיצמה תרדגהל תיטסילופונומ 

,םיילכלכה ,םייטילופה םיסרטניאה יפ־לע ,שדחמ םיבצועמ וא ,םיבצעתמ םייביטקלוקה 

תעיבק ךות הנידמב טלושה חלפ ותוא לש םיימואלה וא םייתדה ,םיינתאה ,םיידובירה 

Carnoy, 1980,)יונראק יפ־לע .ביטקלוקה ירבח בור לע םילבוקמ ויהיש קחשמ־יללכ 

ברימ תא סייגל הנידמה ךותב יטננימודה קלחה חילצה ובש בצמ אוה ינומגה בצמ ,(70 

תאו המלוע־תפקשה תא תופכל תנמ־לע תילאוטקלטניאהו תירסומה ,תיטילופה הטילאה 

ןהיכרוצ תא ןהל רידגהל ףאו הל תופופכה תוצובקה לע םייקה יתרבחה רדסבש ךויגיה"ה 

3.ןהלש םיסרטניאה תאו 

ךרוצ תוחפ הנידמל שי ןכ רתוי המלש איהש לככש אוה הינומגהה ינייפאממ דחא 

־לש־רטשמ"כ ספתנ רטשמה ןכש ,ןותנ יטילופ רטשמ םויק םשל םילא חוכב שמתשהל 

בצמ אופיא אוה ההובג הינומגה לש בצמ .(Foucauit, 1980) םיינאיוקופ םיגשומב "תמאה 

לע הטילש לש תויביטינגוקהו תויתרבחה ,תוילכלכה תויולעה תא תרכינ הדימב םצמצמש 

בחר ןווגמל הסויג תורשפא תא לידגמו (pacification לש ןבומב) היוצירו הייסולכואה לכ 

ישילשה דמימה" הניכ (Lukes, 1974) סאקולש המב שומיש והז .תויביטקלוק תומישמ לש 

רערעיש ימ ןיאו "םהילאמ םינבומ" וליאכ קחשמה־יללכו הטילשה ובש דמימ ,"המצועה לש 

הטילש לש בצמ ,וזמ הרתי 4.תיטילופויצוסהו תירוביצה הריזה ךותב םתוא רגתאיו םהילע 

הרצ הבכש לש םימיוסמ םיסרטניא תרשל ןווכמו דואמ ירלוקיטרפ אוה רשאכ םג ,תינומגה 

תינויווש ,תילסרווינוא היצאוטיסב הנבומו גצומ ,ביטקלוק ךותב רדגומ קלח לש וא 

.וכותב דיחי לכ תבוטלו ללכה תבוטל תמייקו 

םייתוברת הלעפה־ינפוצ לש םתריצי אוה הינומגה לש ןיקת םויק חיטבמש ףסונ ןונגנמ 

רדוסמו הנבומ םלוע ךותל םיגשומו םילימ תועצמאב ביטקלוקה ירבח תא םיסינכמש 
תוינתהכ םילעופש ,הלא םינפצ .םהיתושגר תאו םתוא םיסייגמו הינומגהה יכרוצל םאתהב 

הז לשו םיינוציחה "םיבייוא"ה לש ,"םי/רחא"ה לש תוהזה תא םג םיעבוק ,תויפיטואירטס 

םיגשומ ללכ־ךרדב הלא .ביטקלוקה לש םיירסומהו םייתרבחה תולובגה תאו ימינפה 

לש םתוהז תאו יביטקלוקה "עור",ר תא םילמסמו "םיללוקמ" ,ךפיהל וא) "םישדוקמ"ש 

־תויחרזאה תותדה תועצמאב ןה תויתדה תותדה תועצמאב ןה ("םירחא"הו "םיבייוא"ה 

הלא הלעפה־ינפוצמ בושח קלח .(Bellah, 1979)ןהלש יהשלכ תבורעת וא תויתנידמה 

רדסה לש תילאוטקלטניאהו תיגולואידיאה תויטננימודה אוה ינומגה בצמ לש ןייפאמה ,רומאכ 

Boccok) !"Adamson (1986 לצא רקיעב ואר ,ישמרג לצא הינומגהה גשומ לע דוע .םייקה 

.(Hoffman (1984 לצא ,יסקודותרוא־יטסיסקרמה דצה ןמ תיתרוקיב הרוצבו ,(1980) 

"וילאמ ןבומ"ה תא תורגתאמש תוצובק דימת תומייקו תטלחומ הינומגה לש בצמ ןיא השעמל 

תונוש תויגטרטסא יתשב ביגת הינומגהה לש הקימנידה .הינומגהה לש וזל דגנ־תוברת רוציל תוסנמו 

לש תונויערה תא לילכהלו סכנל <א> :המויק לע םימייאמה םיילאיצנטופ תודגנתה ידקומ לסחל ידכ 

תושעל ןויסינ ךות הכותמ קלחל ןכפוהלו הינומגהה לש ינויערה הדשה ךותב הלא תוצובק 

,ביטקלוקה תולובגל ץוחמ לא ןהיתונויער לע תוצובק איצוהל <ב> ;ןהיאשונל תיטילופ היצטפואוק 

ללכ־ךרדב תררבתמה ,תרחא היגטרטסא .תוכחוגמ וא תויטנוולרייתלב ,תוימיטיגל־יתלבל ןכפוהל 

רקיעבו רגתאל המצוע רתי תקנעומ ךכב ןכש ,ךכוסמ"ל רגתאה תא ךופהל איה ,"גנרמוב"כ 

.םמצע םירגתאמל 
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169 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

תוקיטקרפלו הווהל ולשמ תועמשמ קינעמה ףתושמ רבע הנובש יביטקלוקה קלחה אוה 

תולובג תעיבקל ,קחשמה־יללכל היצמיטיגל קינעמו ללכה ןמו טרפה ןמ תושרדנה 

;םיעובק םה הלעפהה־ינפוצ לכ אל .וכותב הצובק לכ לש יגרדמה המוקימלו ביטקלוקה 

.שומיש ללכמ םיאצומו םינשייתמש םירחאו רגאמל םיפרטצמש הלעפה־ינפוצ שי םעפ ידמ 

םניא םייטילופ וא םיירמוח םיבאשמ תאצקה לע םיקבאמש ןועטל ידכ ךכב ןיא 

ףאש ןכתיי 5.םיררועתמ םניא םייגולואידיא םיסומלופ יכו הינומגהה תרגסמב םימייקתמ 

ומייקתי הנותנ ןמז־תדוקנב ןהב תמייקתמ תינומגה הטילשש תורבחבו ןוכנה אוה ךפיהה 

םייסיסבה קחשמה־יללכ ביבס ובסיי אל הלא םיטקילפנוק םלוא ,םיפירח םיטקילפנוק 

ףא ןכתיי .םהילאמ םינבומ וראשיי הלא קחשמ־יללכו ,םהילע תתתשומ המצע הינומגההש 

,תינומגהה הטילשה תא וקזחי קרש םיינשמ םיטקילפנוקל חונ רכ הווהי ינומגה בצמש 

לש היתונורקעב םיעגונה םיאשונמ תעדה תא םחיסהבו ירוביצה םויה־רדס תא םטיסהב 

םייוניש ןיב ןיחבהל אופיא בושח .ביטקלוקה לש םיירסומה תולובגה קוזיחבו 6הינומגהה 

,הינומגהה לש תוידוסיה היתוחנה תלבק ךות ,ינומגהה בצמה תרגסמ ךותב םישחרתמש 

בושח הינומגה לש התרימשו התיינב ךרוצל .המצע הינומגהה לע םימייאמש םייוניש ןיבל 

םישוריפל רשפאה לככ ןטק םוקמ ריתותש לכה לע תלבוקמ םיקוח תכרעמ םייקתתש דואמ 

רטשמהש בושח .הינומגהה לש תוינונקה תוקיטקרפהו םיכרעה לש היצקיפידוקל םירתוס 

רשקה עבונ ןאכמ 7.והשלכ ראות־טש תפסותב ,םיתיעל ,יכ םא ,"יטרקומד"כ רכויו רדגוי 

תושרב תולת־יא לש תוזח תלעב) תרחבנ־תקקוחמ תושר תמייק הבש ,הנידמ ןיב ףסונה 

לכ אכדמה - םיינחוכ םינונגנמ לעו חוכ לע רקיעב ססובמה - ירטילטוט רטשמ ןיב ברעל ןיא 

ךרוצ ןיאש קר אל ינומגה רטשמב .הינומגה ןיבל רטשמה לש היגולואידיאל וא "וק"ל דגונמש יוטיב 

.םמצע לש היגולואידיאה ילבחב םילובכ םמצע םיטלושה םג אלא ,יוכיד־חוכ לש םינונגמ ליעפהל 

הייסולכואל דוגינב ,ינומגהה ןוטלשה תרגסמ ךותב הללכנ אל תיברעה הייסולכואה ,לשמל ,לארשיב 

.תידוהיה 

םוש םנוצרמ דדועל ללכ־ךרדב םיטונ םניא םיטלוש ןכש ,היצריפסנוקל הנעט םושמ ךכב ןיא 

,תאז־לכב .הינומגהה לע םייאל ףאו בצמב הטילשה ןדבואל ליבוהל רבד לש ופוסב לוכיש טקילפנוק 

הטילש ןכש ,תינומגה הטילש רדעהל אקווד ןמיס וניא םיפירח ףאו םייולג םיטקילפנוק לש םמויק 

ןמ דחא ,לשמל ,לארשיב .תרחא וא וז תמיוסמ הצובק לש המצועה תדמעל הרושק הניא וזכ 

ביבס היה ,םילאוטקלטניא תוצובק לש הדמע תטיקנו הסיסת ףא םרגש ,םייטילופה םיטקילפנוקה 

הארוה הנתינ ותפוקתבו ןוחטיבה רש היה ןובל סחנפ .(1961-1960) "ןובל תשרפ"כ עודיה עוריאה 

תא העציב הילוחה .ןוטלשה תא רערעל ידכ םירצמב הלבח תולועפ עצבל תילארשי לוגיר תיילוחל 

קסעה" ןפוצה יוניכב עודי הז קלח) ולתנ ףא הירבחמ םיינשו הספתנ ,תילאימולש הרוצב המישמה 

,תקפקופמה הארוהה ןתמב ןובל תא םישאהו בש השפוחב תע התואב היהש ןוירוגךב דוד .("שיבה 

ודגנתה הגלפמל וירבח בור ךא תיתכלממ הריקח־תדעו תמקה עבת ןוירוג־ןב .תאז שיחכה ןובל ךא 

.ןובל סחנפב ךומתל ידכ הדגאתה ("דוסיה ןמ" תצובק» םילאוטקלטניאה בטימ לש הצובק .ךכל 

תדמעמ ןוירוגךב לש ותקחרה ידיל םג ףוסבל האיבהש ,"השרפ"ה ביבס הנידמה הרעס םינש ךשמב 

.המצע תיתכלממה הינומגהה דגנ רוהרה ףא עמשוה אל תע התוא לכב ךא ,הנידמב חוכ 

לש תרחואמה הסרגה יפ־לע וא ,"תידוהי היטרקומד"כ הראתל ,דתיה לארשי לש הרקמב הייטנה 

ראותה ,ללככ .(Kimmerling, forthcoming :ואר> "תיטרקומדו תידוהי"כ - קקוחמה 

היצמיטיגל קינעמה יתוברתו יטילופ באשמל ,היינשה םלועה־תמחלמ ןמל רקיעב ,בשחנ "יטרקומד" 
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הקיקח .תטפושה תושרהו תקקוחמה תושרה ןיבל ,(ךפיהלו ,תטפושה תושרבו תעצבמה 

חכונל ןכש ,םייגומגהה תוקיטקרפלו םיכרעל תטלחומ היצמיטיגל ןתמ לש ךילהת איה 

ןועטל הלוכיש הנידמב רקיעבו ,תינרדומה הנידמב תוחרזאה לש תיטסילסרווינואה תוזחה 

ספתנ "יקוח"ש המ ,ללכה ידי־לע תרחבנש תקקוחמ תושר לש המויק םצעמ תויטרקומדל 

."קדוצ"כ םג אלא ,ימיטיגלכ קר אל 

ידי־לע ראותמכ ,ינגומוה יתרבח "זכרמ" לש ומויק אוה ינומגהה בצמל ףסונ יוטיב 

רוזיא ותוא קוידב אוה הז "זכרמ" .(Eisenstadt, 1966) טדטשנזייאו (Shils, 1975) םליש 

,תוילכלכה תוטילאה ןיב םיסרטניא לש הפיפח רצויה שגפמ םייקתמ ובש יתרבח 

תועמשמ ,היגולואידיא "םינרקומ" וכותמו וכותבש רוזיא ,תוילאוטקלטניאהו תויטילופה 

"הירפירפ" לא עוציבו תוקיטקרפ יללכו המזירכ ,םיכרע ,היצמיטיגל ,םייקה רדסל 

.הליבס תיתרבח תושיכ ללכ־ך־חב תספתנה 

הרבחה תא ,טעמ יטסילאידיא ןפואב ,םיראתמ (1990-ו 1977) קסילו ץיבורוה 
תיראיניל תדבורמכ "תילארשיה הרבחה" תאו "הירפירפ אלל זכרמ"כ הלוכ "תיבושיי"ה 

"הירפירפ אלל" הרבח דציכ איה הז רואיתל סחיב הלאשה ."הירפירפ"ל עובק "זכרמ" ןיב 

השוריפ ןיא הינומגה ,הז םע דחי .הלדגו תכלוה הירפירפ תלעב הרבח לש בצמל תלגתסמ 

,תישאר .ץק־ןיאלו יוניש אלל חרכהב ומצע תא קתעשמש יתרבח רדסו יטטס בצמ 

.בר ןמז ךשמל םייקתהל הלוכי הניא םימוטא היתולובגש תיתוברתו תיטילופ "תעלבומ" 

,תילארשיה הנידמה ךותב תומיוסמ תויוחתפתהל ורשקנש ,םלוע־ירדסב םייונישו תודונת 

יכילהתלו תיתכלממה הינומגהב םיקדס תורצוויהל הבושח המורת רתוי רחואמ ומרת 

,םילאוטקלטניא לש הבכשל ,דבלב תיקלח םא םג ,תוקקדזהה םצע ,תינש .התוקרפתה 
,וזכ הבכשב הינומגהה לש התולתו ,םתצפהל םינונגנמו יתרבח רדס ,תוברת ירצוי 

תונומא הלאכ תוילאוטקלטניא תובכש .הינומגהה לש התריתס יניעלג תא ןבוחב תונמוט 

תונקפסהו ,תושדח תויתוברת תוקופתו םישדח תונויער תריצי לעו תויתריצי לע 

ןכ־לע .ילסרווינואה רשקהב םג םמויק תקדצהמו םתייווהמ קלח תווהל הרומא תרסמתמה 

םא םג ,ןותנ יתרבח רדס לכ יפלכ ךורא חווטל תוימרופנוק תויהל תולוכי ןניא ןה 
.ותריציב ופתתשה 

תיינבהו תונויער םיוסמ לובג דע וכותל גופסל םנמוא לוכי יטילופויצוס רדס לכ 

המוד ךרדב ,םלואו ;וברק לא ואב יכ עדונ אלו ,תורתוסו תושדח תויתרבח תויואיצמ 

תומגידרפב םייונישו עדמב תוכפהמ תורצוויהל םיאנתה תא (1987) ןוק לש ורואיתל 

תוברת־יטירפו תושיג ,תועיד ,תונויער לש תיטירק הסמ תרבטצמו תכלוה רשאכ ,תוטלוש 

וא ,הינומגהה לש השארה ןבאה תא הווהמה היגולואידיאה םע דוע םיבשייתמ םניאש 

ינומגהה בצמה ,(הרורב תיגולואידיא הפולח תבצה אלל םג םיתיעל) התוא םירקבמש 

הנשמ־תוטילא תורצוויה םע הליחתמ הינומגהב העיגפה רקיע .ףפורתהל ליחתמ 

הלא תויוברת .תוירפירפה ךותב דגנ־תויוברת תורצוויה םעו תורוסמ שדחמ־תואיצממה 

תונשרפ ןתמו םסוכינ ךות תינומגהה תוברתה לש םיביכרמה ןמ קלחב םיתיעל תושמתשמ 

םיסרטניא םהל שיש ,תינומגהה תוברתה לש לגדה־יאשונ רשאכו םא 8.ןהל השדח 

תא םמצעל וצמיא ןיטולחל םיירטילטוטו םיירטירוטוא םירטשמ וליפא .רטשמל תינוציחו תימינפ 

.המודכו "תכרדומ" ,"תיממע" ראות־סש תפסותב ללכ־ךרדב ,"היטרקומד" ראותה 

םייזכרמ םילמסו תודוסי הלטנ איה .1974 תנשב לחה תימואל,ד־תיתדה תוברתה לש הכלהמ היה הזכ 8 
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םיקדסה תורצוויהב שוחל םיליחתמ ,המויק ךשמהב םייטילופו םיילכלכ ,םיידוביר 
־תמחלמ לש התורצוויהל םורגל לוכי הז רבד .הרעש המחלמ םיבישמ םה ,הינומגהב 

תונחמ לש תינחוכ־תיטילופ תוסייגתה תמייקתמ רבכ הבש ,"תודמע תמחלמ" וא ,תוברת 

תריצי תועצמאב דגנ־תיינומגה רוציל ןויסינ ךות תושדח תויתרבח תויצילאוק לשו 

."םהילאמ םינבומ"ל םתוא ךופהל ןויסינו םישדח קחשמ־יללכ 

םייוניש תגשהל תסיוגמו תנווכמ דחא דצמ תויהל הלוכי המצע הינומגהה ,תישילש 

תואצותל םורגל לוכי המויק םצע ,רחא דצמו ,הנידמהו תיחרזאה הרבחה ךותב 
,יפרגומדה ,ידסומה הנבמב הלא םייונישש לככ .שארמ תויוזח־יתלבו תונווכמ־יתלב 

.ופקותמ דבאיו ינומגהה בצמה ףפורתיו ךלי ןכ ,םירבטצמו םישחרתמ יכרעהו יתאצקהה 

לש תונוש תוגרד לעב הטילש סופד אלא ,ימוטוכיד גשומ ינומגה בצמב תוארל ןיא ןכל 

תינחוכ הייפכ תועצמאב הטילשה לומ ספא־םוכס תדמעב יוצמה םינוש םימוחתב תויטנטופ 

־דחמ רבעמב יוצמש הטילש סופד ,רמולכ ,תוימיטיגלמ ןיידע תינהנ וז רשאכ םג ,הרקיעב 

9.ןמזה אובב תויתוברת־ברל ףא וא תויוברת יובירל תויתוברת 

בצמ והז .ירוביצ ןוידל ץוחמו לעמ ללכ־ךרדב יוצמש יתרבח רדס איה הינומגהה 

םיגשומו םיחונימ תלבוקמה הפשב ןיאש ןוויכמ ןותנ ןמזב רוגתאל ללכ ןתינ וניאש יתרבח 

לבוקמ רדסה והז ,ךכש ןוויכמ .תוישוק וילע תושקהלו ותוא ןייפאל ןתינ םתועצמאבש 

קר 10,הל הצוחמ םייוצמש הלא .וזה הינומגהה לש היתולובג ךותב םייוצמש הלא לכל חונו 

ךא ,וז הינומגה לש היתואצות תאו היתוכלשה תא ,הנבומ תא םרשב לע שוחל םילוכי םה 

,ביטקלוקה ירבח רתי םע רשקתל הפשו םיגשומ ,המצוע ,תלוכי םירדענ ללכ־ךרדב הלא 

,ןכ־לע 11.הינומגהה העובה ךותב םייוצמה הלא םע תפתושמ היגולוטנוא םהל ןיאש ןוויכמ 

תוקיטקרפבו םילמסב ,הפשב ושמתשי הינומגהה תא רגתאל תוליחתמש תוצובק 

םילמס םתואל םירחא םינכת וקינעי השעמל ךא ,הינומגהה "העוב"ה ךותב תולבוקמה 

."הינומגהה הפשה" ןמ ןיטולחל וא תיקלח וקנתי ףוסבלש דע שדחמ םתוא ושרפיו 

,תויאבצ ,תוילאירוטירט תודבוע תעיבק ,תובשייתה ,"תויצולח") תיטסילאיצוסה תונויצה ןמ 

דמימ תלעב תולחנתה לש (counter-culture) דגנ־תוברת הרציו (דועו םזיטילא ,םזינוחסב 

ואר) הציקל המרגש וז השעמל ,דתיה תינומגהה תוברתה ילושמ האציש וז תוברת .דרפנ ילאירוטירט 

לשב אקווד ,הינומגהה תריבשל ללכ תועדומ תונשיה תוטילאה ויה אל בר ןמז .<ב 1998 ,גנילרמיק 

יתדה יפואה ןתמו תיתדה דגנה־תוברת לש התיינב ךרוצל הנשיה הקירוטרבו םילמסב שומישה 

.תירוביצה הריפסל 

הריזל תוסנכנ וא ,וזב וז תורחתמה תויוברת וז רחא וזב ללכ־ךרדב תוצצ ,תרבשנ הינומגהה רשאכ 9 

תונשב לחה ,לארשיב תידרחה וא תיברעה ןוגכ) לילכ הכותמ ורדוה ןכל םדוקש תויוברת תירוביצה 

לש תוימיטיגלב ריכמ רוהט סופיטכש יתרבח רדס איה הז תמועל תויתוברת־בר .(םינומשה 

.יוצרה בצמה תא הז בצמב האור ףאו ןהלש הימונוטואבו תויוברתה־יוביר 

םייברעה םיחרזאה ,תידרחה היסקודותרואה הלא ויה התישארב תילארשיה הנידמה לש הרקמב 10 

ןטסידרוכ ,הקירפא ןופצ ,ןמיתמ הלא רקיעב) םיחרזמה ןמ קלח המ־תדימב ,התטילש םוחתב ורתונש 

.הנידמה לש הנוניכ ירחא ועיגהש םייפוריאה םירגהמה םג ךא (דועו 

,הילושמ קר אלו ,הטילאה ךותמ םג תינויצה הינומגהה םצע לע בותכל תורשפאה ךכ םושמ ילוא 11 

.התוקרפתה תישאר וא התושלחיה םע התע קר תמייק 
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12,השלח ,הרקמ לכב אלו ,אקווד־ואל הנידמ היוצמ ינומגהה בצמה לש דגונמה והצקב 

וזכ הנידמ .ההובג (communality) תויתליהקו תויוברת יוביר הכותב שיש הנידמ אלא 

םיגושה םיקלחל בחר בחרמ הריתומו תיביטקלוקה תוהזה תרדגה לע לופונומה תא תדבאמ 

םיימונוטוא םימוחת תרדגה לע תוחפה לכל היביכרמ ןיב קבאיהל תיחרזאה הרבחה לש 

תויצוביקה תויוהזהו קחשמה־יללכ תעיבק לע רתויה לכלו ,הנידמה לומ לא םהלשמ 

גישהל ,ונייהד) הלוכ הנידמה לע ליחהל תוצפח ויה הליהקה וא הצובקהש תויפולחה 
הטיש יפ־לע הנידמה לש התמצועש בל־םישל שי 13.(תינומגה דע תיטננימוד הדמע הכותב 

םיעצמאב) דואמ ההובג תויהל ןיידע הלוכיש ,הלש הייפכה תלוכי יפל תדדמנ הניא וז 

־תיתוברתה תלוכיה יפל אלא ,(םייטרקורויב םינונגנמ תועצמאבו םיינויצילימו םייתרטשמ 

לש העודיה ותאוושמ לע הזרפרפ תושעל םא .(Nettl, 1968) הלש (stateness) תיתנידמה 

הנידמ ,הינומגה רדעה ףא וא ,הכומנ תוינומגה לש בצמב ."המצוע וז תוברת" יזא ,וקופ 

םויק ךות ,תוהובג (governability) הלישמ־תולוכי תולעב תויהל ןיידע תולוכי הרבחו 

וא המויק־יא םלוא .רתויב םימכחותמ םיתיעל ,םיימינפ םיטקילפנוק תוסיוול םינונגנמ 

,תוברת־תמחלמל - וליבויש חרכה ןיא יכ םא - ליבוהל םילוכי הינומגה לש התדירי 

14.שטשוטמ םיתיעל היהי םיחרזא־תמחלמ ןיבל הניב לובגהש 

תמלענ וא תקדסנ הינומגה רשאכ "םינפבמ" תוררופתמ ןניא הרבח וא הנידמ ךא 

תוטילאה דצמ) "םימיה ץק" תשוחתב הוולמ תויהל םנמוא לוכי הזכ יוניש .ןיטולחל 

יפוליחב הוולמו תיסחי תוימואתפב וא תוריהמב שחרתמ אוה םא רקיעב ,(תוטילשה 

אלא ללכ־ךרדב ורתואי אלו ושגדוי אל הינומגה לש הציק וא התדירי םלוא ,ןוטלש 

בצמב ,יגולואידיאהו יתוברתה רושימב .יתועמשמ חרואב הקדסנ רבכ וזש רחאל ,דבעידב 

תוצובק לש תורחתמ הנשמ־תויוברתו תויוברת תכרעמה ךותב ומייקתי ינומגה־א 

יטילופ "ישפוח קוש" לש לדומ ןיעמב ןהיניב ורחתיש תויוברת ,תונוש תויטילופויצוס 

אל ךא ,םייקתהל תאז־לכב הלוכי תיטננימוד תוברת ,ינומגה־א בצמב .יגולואידיאו 

תיטסילמינימ הנידמ אלא ,תילכלכ וא תיאבצ המצוע הל ןיאש הנידמ חרכהב הניא השלח הנידמ 12 

תוהזהו היווחה זכרמב היוצמ הניאש הנידמ ,רמולכ ,הכומנ (stateness) תויתנידמ תגרד תלעבו 

.היחרזא לש תיביטקלוקה 

בצמו היגולואידיא איה "תויתוברת־בר" ;"תויתוברת־בר" ןיבל תויוברת יוביר ןיב לדבהה והז 13 

לש תוימיטיגלב תוריכמ תויוברתה ףאו תונוש תויוברת לש תוימיטיגלב הריכמ הנידמה ובש ינבמ 

תאצקהל םינוש םיללכ ףאו םינוש םיסרטניא ,תונוש תויוהז גצייל תויושעש ,תורחא תויוברת 

.יטסילרולפ ספיספ ךותב ,םיבאשמ 

דגנ המילאה העונתה .תונוש תוגרדב תיזיפ תומילאל הלקנ־לע שולגל תולוכי תוברת־תומחלמ 14 

היצרדפה תא ךופהל הצורש ירצונ םזילטנמדנופ לש ןוחרק־הצק תמלגמ תירבה־תוצראב תולפהה 

וליאו ,תומילא תוברת־תומחלמל תומגוד ןה םיעשתה תונש לש םירצמו הירי'גלא .תירצונ הנידמל 

,ןוויס) תוקודא תוימלסיא העירש־תונידמ וננוכש תוכפהמ רבכמ ושחרתה ןדוסבו ןטסינגפאב ,ןריאב 

דרפסב רקיעבו הילטיאב ,ןפיב םזישפהו הינמרגב םזיצאנה ןוגכ םייתרבח םירדס .<1985 

םיחרזא,ר־תמחלמ םג .רתויב תומילא תוכפהמל ויהש תוברת־תומחלמ תובקעב וננוכ תיטסיקנרפה 

תיתפרצה תוכפהמל םג ;(םיילכלכ םיסרטניאב הוולמ» תיתוברת תושגנתהב הלחה תיאקירמאה 

.תוברת־תומחלמ ןיעמ ומדק תיסורהו 
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173 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

וז תיטננימוד תוברת .הילאמ תנבומו תידעלב ,הדיחי תימיטיגל היגולואידיאכ וא תוברתכ 

הווהת איהש יפ־לע־ףא ךא ,תיטסיטילאו "ההובג" תרדגומה תוברתה ללכ־ךרדב היהת 

הייפכ תלעפהב ךרוצ ןיידע היהי ,תויטננימוד הבכש לש וא הצובק לש המצועה ןמ קלח 

.יתרבחה רדסה םויק םשל תרכינ היטרקורויבו תינחוכ 

תמרב רדסה הניהש (consociational) תינויצוסנוקה וז תויהל הלוכי תפסונ הפולח 

ףאו הרקוי יבאשמ ,םיירמוח םיבאשמ לש תילאיצנרפיד האצקה היהת ויפלש תוטילאה 

,היחרזאב םהיתויוכז יפ־לע אל הנידמ ךותב םינוש םידברו תוצובק ןיב יתוברת דמעמ 

Daalder, 1974; Lijphart,) תוימונוטוא תויתד וא תוימואל ,תוינתא תוצובק ירבחכ אלא 

םיילמינימה םיסרטניאה תא חיטבמש ,ורקיעב יתאצקה־ילטנמורטסניא רדסה והז .(1969 

חרכהב חינהל ילבמ הנידמה ךותב תוקזחה תוידמעמהו תויתדה ,תוינתאה תוצובקה לש 

ןניא תוטילאה רשאכו ,הינומגהה לש התריבש םע .תופתושמ תוהז וא תוברת לש המויק 

ידיל עיגהל רומאכ הלוכי תכרעמה ,םיינויצוסנוק הרשפל וא רדסהל עיגהל תולוכי 
,םיחרזא־תמחלמ לש תונוש תוגרד ללוכ ,תונוש תורוצ שובלל הלולעש תוברת־תמחלמ 

15.הנידמה לש לופונומ תווהל רבכ לדחש םילא חוכב שומיש השענ הבש 

אוה תיטרואיתה תורפסה בורבו ,ומצעלשכ הברה רמוא וניא הינומגה גשומה םלוא 

םשלו ליעי היהי גשומהש תנמ־לע .יתרבח רשקה תלוטנו הקיר הירוגיטק ןיעמכ עיפומ 

.ןותנ ידסומו ירוטסיה רשקהב וב שמתשהל שי םייתרבח םיכילהת לש הקימנידה חותינ 

תאו הינומגהה ךותמ חמוצש יתרבחה רדסה גוס תאו םינכתה תא ןוחבל םג ךירצ 

םיוטיבו םיידסומה םירדסהה ןיבל תויגולואידיאהו תואידיאה ןיבש ןילמוגה־ירשק 

תא אוצמלו הינומגהה גשומ לש קוריפ ןיעמ תושעל וא ;תוימוימויה תוקיטקרפבו תוינידמב 

תא תורצויש תויתוברתהו תוילכלכה ,תויטילופה תויצילאוקה לשו תוצובקה לש ןמוקמ 

היתונשב תילארשיה הנידמה ךותב םיכילהתה תא חתננו ןחבנ הז ךרוצל 16.הינומגהה 

.התריתס יניעלגו הינומגהה הכותב ורצונ דציכ קודבל הסננו תויביטמרופה 

הפצהה־תריגה לע תילארשיה הנידמה לש התבוגת 

ורגיה ,םהירחאל דיימו תוברקה ידכ ךות ,הנש התוא ףוסל דעו 1948 יאמב 5־ה ןיב 

ץראב תידוהיה הליהקה התסנתה היתודלותב הנושארל .םישנא ףלא האממ רתוי הצרא 

־ ידמל תינגומוה הריגה ןיידע וז התיה .שממ לש תיביטקלס־יתלבו תינומה הריגהב 

םה .הפוריאמ היינשה םלועה־תמחלמ ירוקעו האושה ילוצינ ויה הנממ םיזוחא םינומשכ 

ומייקתי ךא ,היתויושרו הנידמה ידיב םיניוזמ תוחוכ לע תוכמסה רתווית תילמרופש בצמ םג ןכתיי 15 

םיחטשב תיבחרמה הנגהה תוחוכ וא רדסהה־תובישי ליח ןוגכ תורחתמ תוילאיצנטופ תויוכמס 

םינבר ןיבל יאבצה דוקיפהו הנידמה ןיב תובלוצ תויוכמס לש בצמב םמצע אוצמל םילולעש םישובכה 

."הרות תעד"ו 

"םינפבמ" רקוח לכ :הילאמ התונבומב איה הינומגהה לש התוהמ ןכש ללכ־ךרדב הלק אל המישמ תאז 16 

לוטנ תויהל לולע ץוחבמ ףיקשמה וליאו ,ינומגהה יתוברתה־יטילופה לולכמה ןמ קלח חרכהב היהי 

.ינומגהה בצמב םינומטש םייליטבוסה הלעפהה־ינפוצלו םייתוברתה םינפצל תקפסמ תושיגר 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיק ךורב 174 

וז הפוקתב ובשוי ,םישנא ףלא םירשעו האמכ ,רתוי םיקיתווה 1948 תמחלמ ימחולו 

תיניתשלפה הייסולכואה התע הז הרקענ םכותמש םירפכבו תונוכשב ,םירעב 
 (1994 ,Kimmerling <fe Migdal). תוישוא תא עזעזל תילאיצנטופ הלכי רבכ וז הריגה

תילאינולוקה הפוקתב וננוכש יפכ ,תידוהיה הליהקה לש יטילופהו יתרבחה רדסה 

םכונ ףא םימילש) הריבס המרב רויד הל קפסל הלכי הנידמהש ןוויכמ םלוא ;תיטירבה 

ןיב םירכינ םייתדו םייטילופ ,םייתוברת ,םייתרבח םילדבה ויה אלש ןוויכמו (וקלחב 

םיעוזעזו ישוק אלל יתרבחה רדסה ךותל וז הריגה הגפסנ 17,רתוי םיקיתוול הלא םירגהמ 

םג האלימ איה .רתויב ילויה בלשב הינונגנמו הנידמה תויה ףא־לע ,תיסחי םידחוימ 

שוכרה "סולכיא"ב ףאו המחלמה תפוקתב םימחולה תורוש לש ןשויאב םיבושח םידיקפת 

.והומכ ןיאמ בושח ימואלו ינוחטב ,יטילופ השעמל בשחנש ,שוטנה יברעה 

רתוי ועיגה 1949 תנשב .האישל הריגהה העיגה 1950 עצמא דעו 1949 תליחתמ 

רפסמ עיגה 1951 ףוס דע .םלסיאה תוצראמ םתיצחמכ ,םירגהמ ףלא הרשעו האממ 

.שפנ ןוילימ עברמ רתוי ופפוטצה תודבעמבו תונחמבו ,ףלא תואמ עבשכל םירגהמה 

תיתוברת ןה תילטנמורטסניא הניחבמ ןה הנכומ־ יתלב הנידמה תא האצמ וז הפצה־תריגה 

.רצק הכ ןמז־קרפ ךותב םירגהמ לש וזכ תומכ ןכשל ןכיהו ךיא היה אל ,תישאר .תילטנמו 

,תיטילופ תונווכמ ילעב ויה םירגהמה תייסולכואמ םירכינ םיקלח ,ךכמ בושחו ,תינש 

ומייאו "םיברעל ומד" םה .ץראב הקיתווה תידוהיה הליהקה לש וזמ הנוש תיתדו תיתוברת 

,ינוליחה רטשמה תא ,תיטילופו תיתוברת ןכמ־רחאלו תיפרגומד הליחת ,דוסיה ןמ תונשל 

םג .הנידמל הליל־ןב הכפהנש הליהקה לש ינויצהו "יברעמ"ה ,יטסילאיצוס־ןיעמה 

רטשמה רוערע לש לאיצנטופל ,םזינומוקל הרתי הדהאב ודשחנ הפוריא חרזממ םירגהמה 

תויביטקלוקהו תוילאודיווידניאה םהיתועיבתב ןה תיגולואידיא הניחבמ ןה םייקה 

.םיקיתווה לומ תידובירה תכרעמב םוקמ לע תורחתבו הקוסעתה־קושב תורזתשהל 

הריגהה בצק תא טאהלו םצמצל (א) :רשפא היה הלא תונכס ינפמ ןנוגתהל תנמ־לע 

יכילהת םריבעהל <ג> ;םירגהמה לש תידסומו תיבחרמ היצגרגס רוציל (ב) ;הפקיהו 

,ףסוי־רב) השדח תוברתל היצזילאיצוס־הרו (תירוקמה םתוברתמ) היצזילאיצוס־הד 

ובשחנ םהבש םירגובמה ןכש) םהבש םיריעצהו רעונה־ינב ,םידליה תא רקיעב - (1990 
ורדגוהו וספתנ וידחי םלוכש רפסמ םינונגנמו תויגולואידיא תועצמאב ־ ("רבדמה רוד"ל 

תימואלו תיביטקלוק תוהז םג התנבוה הז ךרוצל .שדח ידוהיה תריציל "ךותיה רוכ"כ 

.(ןלהל ואר)"תילארשי"ה התנוכש השדח 

־יסחי לע ,רומאכ ,תכל־תקיחרמ העפשה םג תויהל הלולע ,דתיה וזה הפצהה־תריגהל 

לש תינוביר־םורטה הפוקתב ובצוע הלאש יפכ ,םינושה תוגלפמהו םירזגמה ןיבש המצועה 

היינשה תיצחמה ןמל תונדפקב ורמשנש יפכו תילאינולוקה הניתשלפב תידוהיה הליהקה 

,יסחי גשומ אוה "קיתו"ה ףא םייתרבחה םיגשומה בורכ ."םיקיתו"ל תקיודמו הדיחא הרדגה ןיא 17 

וא הנידמה תזרכה ינפל טעמ עיגהש ימ לכ ,ונלש רשקהב .תיתרבח הנבומו רשקהל רשקהמ הנתשמ 

תירבעב רתוי וא תוחפ טלש ,הפוקתב ץראב ההש תוחפל וא 1948 תמחלמב ףתתשה ,הירחאל דיימ 

הלודגה הריגהה ינב לצא בשחנ ,יזנכשא היה תוחוורה תומרונל םאתהבו ,םילבוקמה הגעבו אטבמב 

וא היינשה היילעה ישנא יניעב וא <"םירבצ"ה> "ץיאה רוד" יניעבש ןכתיי ,הז תמועל ."קיתו"ל 

.(םישדחה םירגהמל הפוקת התואב יאנג־ייוניכ)"ןובס"ל וא ךמלז"ל בשחנ אוה תישילשה 
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- בטיה ךכל םיעדומו םירע ויה םייתוברתהו םייטילופה םינקחשה לכ .םישולשה תונש לש 

םייללכה־םינויצה ןמל ,היצוביקו ם"פמ דעו תינויצ־אלה היסקודותרואה ןמל 

אל בוש תנגרואמה הליהקל דוגינב .י"אפמ תטלשה ריצה־תגלפמ דעו םיטסינויזיוורהו 

םירזגמה ןיב (םדוקמכ םייתגלפמ תוחתפמ יפל) םירגהמה תא קלחל הנידמה תודסומ ולכי 

.תוסכמ יפ־לע הריגהה תא שארמ תסוול וא תומכסומ תוסכמ יפ־לע םינושה תוגלפמהו 

רובגת הווהתש ,רשפאה לככ הלודג םירגהמ תומכ סכנל הצר קיתו גלפ לכ ,ךכש ןוויכמ 

היה 18.םנובשח־לע רתי־תוקזחתה םיבירי םיגלפמ ענמת ףאו ולש רזגמל יטילופ־יפרגומד 

המצועה־יסחי תא ךוראה חווטל ועבקי םירגהמה תקולחו לופיטה יפוא יכ אופיא רורב 

קיתו חלפ לכ לע המייאב תוקומע תודרח אופיא הררוע הפצהה־תריגה .הנידמה ךותב 

םג הבוחב הנמט איה ךא ,םיקיתווה לש ביטקלוקה ללכ לעו תילארשיה הנידמה ךותב 
.תויפיצו תויונמדזה 

םירגהמה לש תידסומו תיבחרמ היצגרגס היה הלא תודרחל ידיימה ידסומה הנעמה 

תודסומ ויה םה ;הניטנרק־ייומד ויה הלא תונחמ .םילוע־תונחמ תמקה ךות םישדחה 

ידיקפ לע היה םרוסחמ לכו ,םכותמ תאצל ושרוה אל םירגהמה ,םידדובמו םירוגס םיילטוט 

םג םישדחה םירגהמה וכז הסחמ דבלמ .םידבועה־תורדתסהו תידוהיה תונכוסה ,הנידמה 

ינב ויה תונחמה ינכושמ םיזוחא םיעבראכ) םהידלימ קלחו ,תואירב יתורישבו ןוזמב 

קרש יפ־לע־ףאש רוכזל שי ."דיחא [יתנידמ] ךוניח" ולביק ףא (הטמו הרשע־עברא 

־תונחמ" ינכושמ שילש־ינשכ ,םלסיאה תוצראמ ויה וז הפוקתב םירגהמהמ תיצחמכ 

הליבגהל םינוידו ןוצר ויה הפצהה־תריגה לש התליחת ןמל .הלא תוצראמ ויה "םילועה 

,תונכוסה יחילש דצמ רקיעב ,םיבלוצ םיצחל םג אסיג ךדיאמו <א1998 ,ןהכה) התסוולו 

19.הלש היצקלס לכמ ענמיהלו הלידגהל ,ןמצע תוליהקהו תונוש תוליהק יגיצנ 

רשע־השימחכ ,ןריאמו קריעמ ,ןמיתמ םיידוהיה םירגהמה לע ףסונ ,הפוקת התואב 

הירי'גלאו היסינוט ,וקורממ ,רמולכ ,הקירפא ןופצמ ועיגה םירגהמה ללכמ םיזוחא 

 (1965,35-36 ,Matras). וז הריגה .םידוהי ןוילימ יצחכ הפוקת התואב ויה הלא תוצראב

תומצעמה ןמ הלא תוצרא לש היצזינולוק־הדה יכילהתל רתוי רחואמ טעמ הרושק .דתיה 

הלועפ־יפתשמכו םיפתושכ םידוהיה וספתנ הלא תומוקמב .םולב) תיטירבהו תיתפרצה 

ותוקלתסה תליחת םע ,ןכל .םהלש החולשכ התארנ תונויצה ףאו ילאינולוקה ןוטלשה םע 

,(הירי'גלאב ןוגכ)ויבשייתמ םעו ומיע רמ קבאמ ךות םיתיעלו ילאינולוקה ןוטלשה לש 

םיינמואל םיניצק וכרע ,ןמיתב ,רחא הרקמב 20.הלא תונידמ בוזעל םידוהיה וצלאנ 

היסקודותרואל םא רהבוה אל ךא ,יתדה רזגמל םיכייש ויהי "םינמית"ה יכ המכסה התיה ,לשמל 18 

.(ןלהל וארז הרפוה וז המכסה םג ,םוקמ־לכמ .תוינויצה־תויתדה תוגלפמל וא תינויצ־אלה 

תסחייתמ ,הריגהה לש תוסיווהו הלבגהה תונויסנל בחרנ ןויד השידקמה ,<א1998) ןהכהש ןיינעמ 19 

טרופמה הנוידב .תימוקמה הליהקל דמאנה ןוכיסה תדימו הדובע־רשוכ ,ליג ,תוכנ ,הלחמ ימרוגל קר 

תוצראמ םירגהמל םיקיתווה ןיב יתוברתה שגפמה תואצות לע הלמ וליפא ןיא ומצעלשכ ןיינעמהו 

וליפא תילארשיה היפרגוירוטסיהב ובט תניחבב אוה אשונה המכ דע בטיה םיגדמ הז רמאמ .םלסיאה 

.םיעשתה תונש ףוסב 

םיליכשמה ברקב אל רקיעב ,לארשיל הריגהל עינמכ חרכהב הספתנ אל םבשומ ץרא תביזע םלוא 20 
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(ו951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 176 

תיאבצ־הכיפה ,םיירצמה םיימלסומה־םיחאה ןמ םיעפשומ ויהש ,("םיישפוחה םינמיתה") 

.תיטירב הטילש תחת ,רתיהש ןדע למנה־ריע תא ררחשל ופאש ףאו איחי םאמיאה דגנ 

םירצמב "םיישפוחה םיניצקה" תכיפהל רפסמ םינשב המדק םיינמיתה םיניצקה תכיפה 

לש תוסחה־ינבו ןשיה רטשמה ינמאנל ובשחנש ,םידוהיב םג העיגפב הוולמ ,דתיהו 

ילאינבי ידי־לע האמה תליחתב הצרא ואבוי זאמ ,הנד תמדקמ ובשחנ "םינמית"ה .םאמיאה 

.ליעומ ישונא רמוחל ,םילוזה םייברעה םילעופב תורחתהל ידכ "םייעבט םילעופ"כ 

עצבמ)ןושארה האבהה עצבמ תא ןדעב תיטירבה הבשומה ןמ הנגרא תילארשיה הנידמה 

ךות (םירגהמ ףלא העבשו םיעבראכ)ואולמב טעמכ ידוהי ביטקלוק לש ("םירשנ יפנכ לע" 

.רצק ןמז־קרפ 

המחלמה עקר לע הארנה לככ ,תומוהמ ולחה וקורמ ןללכבו תובר תוימלסיא תוצראב 

הדר'ג) הירי'גלא לובג לעש רפס־תורייע יתשב .הניתשלפב םידוהיל םימלסומ ןיב הצרפש 

לש (ידוהיה עבורה וא וטגה) "חאלמ"ב הזחא הקינפו ,םיבר םידוהי וחבטנ (הד'גואו 

אלש ךומנה־ינוניבהו ךומנה דמעמה ינב רקיעב ,םידוהיה .םיבר םירפכו םירעבו הקנלבזק 

תרזעב ושקיב םש ,יסרמל םשמו הירי'גלאל טלמיהל ולחה ,םיתפרצה ידי־לע םינגומ ושח 

,שיא ףלא םירשעכ הצרא ועיגה 1949 ץיקל דע .לארשיל רגהל תידוהיה תונכוסה יחילש 

חכווינש יפכ) "בוט ישונא רמוח"ל ובשחנ אל "םיאקורמ"ה ,"םינמית"ל דוגינב ךא 

תא ליבגהל וא תסוול הנידמה השקיב ףלא םירשעכל םרפסמ עיגה רשאכו ,(ךשמהב 
21.םתריגה 

ןיב .יצחו הנשכ רובעכ השדחתה איה ךא תינומהה הריגהה הנשל הקספוה 1953 תנשב 

ןופצ תוצראמ םירגהמ ףלא רשע־העבראו האמ הצרא ועיגה 1957 תנשל 1954 תנש 

םיזוחא םיעשתכו ,וז הפוקתב םירגהמה ללכמ םיזוחא השולשו םישיש וויהש ,הקירפא 
ישנא לש םתדרחל ,דימתלו תחא התניש וז הריגה .םלסיאה תוצראמ ויה םירגהמה ללכמ 

לש יתוברתהו יתרבחה ונקויד תאו ינתאה ובכרה תא ,ותוגיהנמו "קיתווה בושייה" 

הנידמב הפוקת התואב לבגומה ירוביצה חישה חכונל ,םנמוא 22.ולוכ ביטקלוקה 

לכ טעמכ ,לשמל .תילאינולוקה "םאה ץראה" לש תוהזה תא ץמאל רתוי וטנ ףאש רתוי "םיינרדומ"ה 

pied־,ד) בוזעל וצלאנש םייתפרצה םיבשייתמה רתי לכ םע "תפרצל ובש" הירי'גלא ידוהי 

 noirs). היסינוט ידוהימ תיצחמכ .םלוכ טעמכ "םיתפרוצמ" ויהש םירצמ ידוהי בור םג ושע ךכ

הדנק ידוהימ קלח לש ןכו תפרצ ידוהי בור לש םאצומ ,םויכ .תפרצל ורגיה וקורמ ידוהימ שילשכו 

Alliance הלועמה רפסה־יתב תשרב "תויתפרצ"ל ךוניח לש תורוד השולשכ .םלסיאה תוצרא אוה 

 Israelite תויברע־אל תוימלסיא תונידמ יבשות ויהש םידוהיהמ קלח ,הז תמועל .םהלש תא ושע,

.םהיתומוקמב ורתונ ,ןריאו היקרוט ןוגכ 

רחאל דיימ ועיגה םהש ןוויכמו הבר הדימב תנגרואמ־יתלבו תינטנופס התיה םתריגהש ןוויכמ 21 

תונוכשב רקיעב םירגהמה ובשייתה ,יוארכ ונגרוא םרט תורבעמהו םילוע,ר־תונחמ רשאכ ,המחלמה 

םירגהמו םיררחושמ םילייח ידי־לע ןכל םדוק ושפתנ אלשו םיברעה ידי־לע ושטננש הרקויה 

בילאס־ידאו) םירעה יתאפב לארשיב תונושארה ינועה תונוכש לש ןהיניערג ורצונ ךכ .הפוריאמ 

1־מ .(ופיב "לודגה חטשה" הנוכש המו םילשוריב העקבו הררסומ לש םיינעה םיקלחה ,הפיחב 

תויברע תונוכשבו םיתבב םירגהמ ףלא םיעשתכ ונכוש 1949 לירפאב 1 דעו 1948 רבמטפסב 

.(24 ,1999 ,קסיל) תושוטנ 

האממ רתוי הצרא ורגיה 1964 תנשל 1955 תנש ןיב - וקורממ הריגהה ףקיהל רקיעב בל־םישל שי 22 
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177 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

ושענ תעדל ונחכונש יפכ םלוא ,וז הדרחל םייולג םייוטיב טעמכ ועמשנ אל ,תילארשיה 

םתעפשה תא רעזמל ידכ םייתובשייתה־םייטרקורויבו םייתוברת־םייטרקורויב תונויסנ 

;ילארשיה ביטקלוקה לש ובוציע לע "חרזמה־תודע" לש תילכלכהו תיטילופה ,תיתוברתה 

רקיעב ודעונ ,"ךותיהה רוכ" לש הקיטקרפהו היגולואידיאה ללוכ ,ינומגהה רטשמה תיינב 

,לשמל .יבמופב םג הלא תודרח ולעוה תורידנ םיתיעל קר .(1997 ,1993 ,תרמצ) ךכל 

הכרעמ הארנה לככ להינש ,ינוניבה דמעמה תודמע תא העש התוא ףקיש ץראה ןותיע 

;ויניע דגנל תחתפתמה תינומההו תיביטקלס־יתלבה הריגהה תוינידמ דגנ היומסו תססוהמ 

ענמת הלאכ בכרהבו ףקיהב הריגהש ןותיעה עבק 1952 לירפאב 11־ה ןמ תכרעמ רמאמב 

רתיב םג ןיפיקעב אוצמל ןתינ וז הדרח ידה .תינרדומ הנידמל חתפתהלמ לארשי תא 

הרשע־שמח לש הרדס ךרע ,םולבלג הירא ,הפוקת התואב ץראה בתכ 23.הפוקתה ינותיע 

םולבלג ."םהיטלוק" יניעב "הקירפא"מ םירגהמ וספתנ ךיא ראתל ביטיהו ריקחת־ תובתכ 

ןמ םדאה" לש תודרחהו םיפיטואירטסה בור תא תורופס תורוש ךותל סוחדל חילצה 
:וז הריגהב ותפצה חכונל "בושייה 

םילדבה וליא שיש הארנ .ץראב והומכ ןיידע ונעדי אלש עזג תיילע יהוז 

רמול לוכי יניא לבא ,הירי'גלאו סינוט ,וקורמ ,הינטילופירט יאצוי ןיב 

תויביטימירפהש םע ונינפל ...הלא םילדבה לש םתוהמ דומלל יתקפסהש 

רסוח רתוי דוע רומחו ,תטלחומ תורובב תלבוג םתלכשה תגרד .אישב ולש 

הגרדה לע והשמב קר םילוע םה ללכ ךרדב .ינחור רבד לכ טולקל ןורשכה 

לכב ;םהיתומוקמבש םירברבהו םישוכה ,םיברעה םיבשותה לש תיללכה 

לארשי־ץרא יברע לצא ונעדיש הממ רתוי דוע הכומנ הגרד יהוז ןפוא 

תוניפב ...תודהיב םישרוש םג םירדענ וללה ,םינמיתל דוגינב .רבעשל 

,ףסכב םיפלקה קחשמ ,המהוז אצמת תונחמב םיאקירפאה לש םהירוגמ 
רוע תולחמ ,תויניצר םייניע תולחמ יכומ םהמ םיבר .תונזו הרכשל הייתש 

םינותנ לכב רוסחמה ,תידוסי הדבוע תמייק לכל לעמ ,לבא ...ןימו 
תאנשו תינורכ תולצע ־ הנושארו שארבו ,ץראה ייחל תולגתסהל 

,םידוהי ןוילימ יצחמ הלעמל הקירפא ןופצב שי לכה ךסב ...הדובע 
היהת וז םא וז הנידמל עראי המ ונתעד ונתנה ...היילעל םידמעומ םלוכש 

הריגהה התיה וז הריגה .(45 ,1973 ,לארשיל היילעה) דבלב וקורממ םירגהמ ףלא םינומשו 

.(םיעשתהו םינומשה תונשב "םיסור"ה לש םאובל דע> תחא ץרא ךותמ רתויב הלודגה 

םסרופש ,תיזנכשאה הכפהמה ,ןוסלנצכ ןמלק לש ורפסב אוצמל ןתינ וז השיגל הטובה יוטיבה תא 23 

תינפתלו ותמרחהל ומרג ויתובקעב לחש עוזעזהו רפסה םוסרפ אקווד ךא .1964 תנשב רתוי רחואמ 

תא םישימחה תונשב רבכ הנידמה רוד לש תורפסב אוצמל ןתינ הז םע דחי .להקה־תעדב תמיוסמ 

הדרחה תא רחא דצמו ,"חרזמה תודע" יפלכ "קיתווה בושייה" ישנא לש ,דחא דצמ ,יתמדאה םסחי 

- םירגהמה ,וז תורפסב .(1998 ,דקש ;1989 ,רואל) הטובו יולג ןפואבו הבר הדימב ,םהינפמ 

תוינימ ,תונחוב ,ימצע דובכ לש תושגר ידי־לע רקיעב םיענומכ םיראותמ - םיחרזמה רקיעב 

,רזע־ןב דוהא לש יטמגידרפה ורפסב ,לשמל .תונלטבו תויביטלופינמ ,תונייתש ,תינימ תורקפהו 

תא רוערע אלל םילבקמ םה ,רופיסב "םייבויח םירוביג" םיעיפומ רשאכ םג ,(1963) הבצחמה 

."זנכשאתהל" םילדתשמו יטסילאיצוסה־ יברעמה־ ינויצה סותאה 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 178 

־תוצרא תודהי תילע םהילע ףסוותת םימיה ןמ םויב ירהו - ?התייסולכוא 

המאתהב הז רבד השעיי אל םא לבא ,םטלקלו םתולעהל שי [םנמוא] ...ברע 

.םתוא ונא אלו ונתוא םה "וטלקי" - ןמז תובצקלו תלוכי תולובגל 

(.רוקמב תושגדהה .1949 ,לירפאב 22 ,ץראה) 

הניחבמ אלו תילכלכו תירמוח הניחבמ אל ,םינכומ ויה אל ןכא התייסולכואו הנידמה 

.רתיהש ,העיגהש הריגהה בכרהלו הריגה לש הלאכ לדוג־ירדסל ,תיביטינגוקו תיתוברת 

ללוכ - וזה הריגהה ינפמ הדרחה ."בושיי"ה תייסולכואמ "תרחא"ו הקלחב הנוש רומאכ 

םלועה־תמחלמ יעוריא תובקעב "םדא קבא"כ וספתנש)הפוריא חרזמ תוצראמ ואבש הלאמ 

תוקולחמ הררועו ץראה ידיליו "םיקיתו"ה לש םתואר־תדוקנמ תנבומ התיה - 24(האושהו 

תדרח .תיביטקלס הריגה תטישל בושלו הפקיה תא םצמצל שי םא תויהתו תוטעמ אל 

הטילשה ןדבואמ הדרחה דצב םיקיתווב קומע העובט ,דתיה תיתוברתה "היצזיניטנוול"ה 

ויתועידלו ויתופקשהל יבמופב רורד אורקל אל דואמ דיפקה ,לשמל ,ןוירוג־ק .תיטילופה 

הנייהת אל ,רבס ךכ ,הלש ,ץוח תונותיעל רקיעב) ךכמ גרח םיתיעל ךא ,םיחרזמה לע 

ןיא וקורממ [םידוהיה] הלאל" :רמא <ןיקסומ טרבור) קול ןועובשה ךרועל :(תויורכ םיינזוא 

רודב ילוא ...ןתוא םיכמ ךא םהיתושנ תא םיבהוא םה .םיברעה יגהנמכ םהיגהנמ .ךוניח 

.התע תעל תאז האור יניא לבא .הנוש טעמ והשמ חרזמה תודע ידוהימ הארנ ישילשה 

ןאכ תאז [תוברת] תוארל הצור יתייה אלו ,וקורמ ייברעמ הברה םמיע ולטנ וקורמ ידוהי 

םיחרזמל םיברעה ןיב היגולנאה 25".ןאכ םיסרפל שי המורת וזיא םג האור יניא ,[לארשיב] 

ולור קירא יאנותיעל ןוירוג־ןב קינעהש רתוי רחואמ ןויאירב םג האטבתה היבופ־וברעהו 

דע םחליהל ונתבוחמ .םיברעל וכפהיי םילארשיהש םיצור ונניא" :דנומ־הל ןותיעהמ 

םיידוהיה םיכרעה תא רמשל ונתבוחמו ,תורבחו םיטרפ תיחשמה טנוולה חורב המרוח 

26".תולגב ושבוגש יפכ םייטנתואה 

לש הקספה ,הרצק הפוקתל טעמל ,וענמו וידחי ורבח רפסמ תוביס יכ המוד םלוא 

תוביוחמ"ו הלמח תושגר הררוע יכ םא רתויב האימחמ !דתיה אל "הטילפ תיראש"כ םתייאר םג 24 

ןוירוג־ןב .תויטסינומוקו תויטייבוס־ורפ תויטנב םידושח ףא ויה הפוריא חרזממ םיאבה ."תידוהי 

םימרוג ,םיסקודותרואב ןכש־לכ אלו ,םיימואלה םייתדב ואר אל י"אפמ תרמצב םישנאה רתיו 

םיטסינומוקהו ם"פמבו דחא דצמ תורח תעונתבו םיטסינויזיוורב ךא ,םהלש הינומגהה תא םינכסמה 

המישגהש האובנה ילואו ,הדרחה .(247-246 ,1984 ,בגש ואר) םינכוסמ םיבירי ואר םה רחא דצמ 

.תורחל וכשמיי םלסיאה תוצראמ םירגהמהש ,רתיה ,המצע תא 

 25 Look, ךרוע .תוצרמנ ושחכוה םה לארשיב םירבדה ומסרופשמ .(ילש םוגרת) 1965 רבוטקואב 5־ה

יוטיב־ןיעמב ןוירוגךב שמתשה תרחא תונמדזהב .קיודמב םסרפתה ןויאירהש ךכ לע דמע קול 

.<156 ,1984 ,בגש> "[םתולג ךלהמב] חרזמה תודעמ הניכשה הקלתסנ" יכ ורמואב ףירח יתד־ןיעמ 

 26 Le Monde, עתפל םיווהמ (תינלופהו תיסורה) "תולג"ה יכרע יכ בל־סישל שי .1966 סרמב 9־ה

ןיבהל שי" יכ התיה ןוירוג־ק תדמעש רובס (55 ,1993) תרמצש ןיינעמ .יוקיחל יואר לדומ בוש 

[יכו] ,הדובעה תעונת לש םיכרעה םלוע לא תויתגרדהב םכילוהלו חרזמה תוצראמ היילעה תא רתוי 

ןמ ורבעי הלא יכ ןימאהו ,ןיליפת תחנה וא תואיפ לודיג ןוגכ ,תדה יגהנמב תיתיזח םחליהל ןיא 

."םהילאמ םלועה 
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179 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

תנשב קר קקוח תובשה קוח יכ םא (א) :הנידמה ןוניכ לש ןושארה בלשב הפצהה־תריגה 

תיטננימוד ריחמ לכבו וישכעו ןאכ "תויולג ץוביק" לש תינויצה הסיפתה התיה ,1950 

שרשומ היהש ישגרו יתוברת ןפוצ והז .תוטלחה־ילבקמ ברקב םג םיזע תושגר תררועמו 

"ילנויצר" לוקיש לכ לע רבג תובורק םיתיעלו תיביטקלוקה העדותה ךותב קומע ןגועמו 

הקיטקרפ לע וא דיחי ביכרמ לע רקיעב תונויצה תא הדימעה וז הסיפת .רחא יטילופ וא 

ודמעש םירחאה םילוקישהו םיטביהה לכמ תומלעתה וא הייחד הרשפאו ,"היילע"ה ,תחא 

היצמיטיגל הקינעה הדבל "היילע"ה 27.<א1998 ,ןהכה ;1998 ,רבלג)"היילע"ה יוויצ לומ 

יטילופה ,יתקוחה היוטיב תא האצמ וז השיג 28.ביטקלוקה לש לדחמ וא השעמ לכל 

"הדירי"ה ןבומכ אוה "היילע"ה גשומ לש יגולואידיאה ולילשת .תובשה קוחב ידסומהו 

 (emigration). תינויצה היגולואידיאה לש הקדצהה תיצמת תא התוויה "היילע"הש םשכ,

תא ,הינומגהה תיינבו הנידמה שוביג לש יביטמרופה בלשה תפוקתב ,"הדירי"ה התוויה 

לש תימסוק הלועפ איהש ,"היילע" ןיב ןיחבהל שי םלוא .הקודיצבו הב העיגפה לאיצנטופ 

דועב ."היילע"ה תלועפ רבכ השמומש רחאל "םילוע"ה יפלכ סחיה ןיבל ,םלועה־ןוקית 

אל הנידמה המקוה זאמ "היילעה ירוביג" ,תינויצה היווחה זכרמב היוצמ ,דתיה "היילע"הש 

תוריש ללוכ) רבעמ־יסקטו םייוניש לש תורדס רובעל ושרדנש ,םמצע םירגהמה דוע ויה 

29."םיטלוק"ה אקווד אלא ,(Azarya 8c Kimmerling, 1980 :ואר ,יאבצ 

םויא ךא 30,םיברע ףלא םישימחו האמכ קר םנמוא ורתונ הנידמה תולובג ךותב <ב> 

תולובגל ץוחמ "םייברעה םיטילפה" ורתונ םא םג וניעב רתונ "יפרגומדה ןזאמה" 

םיברעמ "ונפתה"ש הלאכ רקיעבו ,םיבשוימ־יתלב םירוזיא בשייל "ךרוצ"ה 31.הנידמה 

םורדב ,יברעמה לילגב) תידוהיה הנידמל רוקמב ודעונש םיחטשל ץוחמ ואצמנו 

תידיימ אופיא אצמנ םירגהמל .<א1998 ,ןהכה) יחרכהכ ספתנ ,("םילשורי־רודזורפ"בו 

.הנידמה לש תילכלכה התסירק ינפמ וריהזהו סמח וקעז הלכלכה לע םינוממהו "הטילק"ה ישנא 2 7 

תחירפל דיימ םרגש רבד> דוסיה־יכרצמ לש רומח בוציק ,רמולכ ,"ענצ''ה רטשמ היה ךכל הנעמה 

ינפמ וריהזהו הז לדוג רדסב הריגה "תטילק"ל םיכורע ויה אל תואירבה יתוריש םג .(רוחשה קושה 

.תופגמ תצירפ 

םג רשפא .(1998) יקסנזדורג הארמש יפכ ,םיינמוה וא םיידוהי םילוקיש לע ףא הרבג וז הסיפת 28 

הלכלכ ןוניכ ןוגכ) תונויצה לש םירחא םיביכרמ לע םג םיתיעל םירבוג "היילע"ה ייוויצש רמול 

.(הנתיא 

םהילעמ הרסוהו "םירפסוממ" םניא בוש 1948 תנש רחאל הריגהה ילגש ךכל תוביסה תחא םג תאז 29 

לע התעמ תססבתמ תילארשיה תיפרגוירוטסיהה היצזידוירפה .תיאוריהה־"תיצולח"ה הליהה 

."םישדחה םילועה" ןעמל םיקיתווה לש רותיווכ איה ףא הגצוה "ענצ"ה תפוקת .תומחלמ 

שפנ ףלא םיינשו םינומש תואמ עבש ודקפנ 8.11.48־ב ךרענש ןושארה יצראה ןיסולכואה דקפמב 30 

םידוהי־אל ףלא דחאו םישימח לכה־ךסב ,רמולכ ,םידוהי ףלא דחאו םישולש תואמ עבש םכותמו 

היה םרפסמו ודקפנ םיברעה לכ אלש הארנ ךא .(53 ,1950 ,ןיסולכואה דקפמ) םיברע ללוכ 

רוזיא תא התטילש לא לארשי הלביק ןדרי םע קשנה־תתיבש םכסה לע המיתחה םע .לופכ דבעידב 

,ךכ .הרזחב "ןנתסהל" 1948 תמחלמ ירוקעמ תצקמ וחילצה הז דבלמ .ויבשויו וירפכ לע "שלושמ"ה 

.ףלא םישימחו האמכל לארשי יחרזא םיברעה רפסמ עיגה ,1950 תנש תארקל 

םינשב הנידמה לש ינוציחה יטילופה םויה־רדס שארב דמע םייברעה םיטילפה תרזחה־יא לע קבאמה 31 

.ןכמ־רחאל םג השעמלו הנוניכל תונושארה 
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(ו95ו -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיק ךורב 180 

תא איצוהל) ,ביטקלוקו ליבס דיקפת הז היה ךא ,יברעה-ידוהיה ךוסכסב יזכרמ דיקפת 

רחואמ .ותויזכרמל םיעדומ ויה םה םא קפסש ("םינגתסמ"ה דגנ המחלמה תיזחב םתבצה 

אל ןכ־יפ־לע־ףא ךא ,"הלוע ונחוכ הלועל הלועמ" המסיסה הצפוה ,םיעבשה תונשב ,רתוי 

ילג תשמח וכז הבש תיאוריה הליה התוא הנידמה םוק רחאלש "היילע"ל התוולתה 
.םינושארה םירגהמה 

וא קספיהל הלולע הריגהה ,רצונש "ירוטסיהה עגרה" לצוני אל םאש ששח היה <ג> 

תוצראש םושמ םאו םהינומהב רגהל וצרי אל בוש םידוהיהש םושמ םא ,דואמ םצמוצי הפקיה 

היה יחרזמה שוגה לש ותורצוויהו ושוביג ךילהת .םתאיצי תא דוע ורשפאי אל אצומה 

תילארשיה הנידמה תא הכותב לולכל הווקתה ןמ תוצעומה־תירב השאונש רחאלו ,ומוציעב 

תוצעומה־תירב ךותמ הריגהה לע ןיטולחל טעמכ לזרבה־ךסמ דרי ,"תיטסילאיצוס"ה 

.רצונו ךלהש יחרזמה שוגה תונידמ רתימ האיציב םג םיישק ומרענו הפוג תבחרומה 

הנידמה ךותבו םלועב הדודיעו הריגהה ןוגרא לע םידקפומ ויהש םינושה תודסומה <ד> 

ןמ תיקוח־יתלבה הריגהה ןוגראמ רתונש המו "םידחוימ םידיקפתל דסומ"ה רקיעבו) 

,לודג הדימ־הנקב הריגהה ךשמהב םיניינועמ ויה <"ב היילע" - תילאינולוקה הפוקתה 

.תכרעמב תויזכרמו םיירמוח םיבאשמ ,המצוע רובצל ךישמהל ינוגרא סרטניא ךותמ 
היגיהנמ ,הנידמה םעטמ תושרו םואית אללו םמצע תעד־לע לועפל וברה הלא םינוגרא 

תקנעה ךות ,תכרעמה לע "םילוע"ו "םירוקע" לש ץוחבמ ץחל םג רוציל וטנ םה .הידיקפו 

רשאל תיתנידמה היטרקורויבה לע ץוחלל ידכ ,שומימל ללכ ונתינ אל בורלש תוחטבה 

"תאלעה" לע תונושה תוצראב "םיחילש"ה ןיב חוכ־יקבאמ ףאו תורחת ורצונ .םתריגה תא 

רשאכ רקיעב ,דיקפתה םעו םוקמה ישנא םע תוהדזה ךותמ םהיתוצראמ םישנא רתויש המכ 

.ולעפ םהבש תומוקמה ידילי "םיחילש"ה ויה 

"םירוקע" םייפוריא־זכרמו םייפוריא־חרזמ םידוהי לש תיתימא הקוצמ ,דתיה <ה) 

ןוכיתה חרזמה תוצראמ םידוהי לש ןכו (1998 ,יקסנזדורג ;1996 ,לטרז) םירוקע־אלו 

תורצוויהו ,םייתד םיגשומב רקיעב ,הלואג יפוסיכ לש תבורעת ,דתיה וז הקוצמ .ןמיתמו 

הירוטירטב תידוהיה הנידמה לש הנוניכ תובקעב .םהיתומוקמב םייאמו שדח יטילופ בצמ 

ועלגתה ,םיידוהי "םירפוכ" ידי־לע םצראמ םיברע שוריגו "תימלסיא ץרא"כ הספתנש 

.הפוריא חרזמב ףאו תוימלסיאו תויברע תוצראב םידוהיב םימורגופו םקנ ישעמ 

.הלא הנכס ייומיד םיצעהל וגאד ףא םהינימל "םיחילש",ד 

תיבחרמו תידסומ היצגרגסו יתוברת רוהיט 

ומקוה םילועה־תונחמ םוקמבו הנוש "הטילק תוינידמ" הלחה 1950 יאמ עצמאב 

ךא .תוינמז ןה ףא ורדגוהשו םיפירצ וא םינוחפ ,םילהואמ תויונב ויהש ,"תורבעמ",ד 

םירומא ויה תורבעמה ינכוש .תוחותפ תוליהק ויה ,םילועה־תונחמל דוגינב ,תורבעמה 

תושרה וא/ו הנידמהש ךות םלרוגל םינודא תויהלו םתסנרפל םמצעב גואדל רבכ 

םירוגמה יאנת .םייסיסב םייתליהק םיתוריש םהל תוקפסמ םתברקב תילפיצינומה 

םומיחהו ןוזמהש ןוויכמו ,תונחמבש הלאמ הברהב םירפושמ ויה אל תורבעמב האורבתהו 

השעמל ויה ,טעמכ תירשפא־יתלב התיה הדובע תגשהו םניחב וקפוס אל רבכ (ףרוחב) 

.ןד הז רמאמ ךכב אל ךא .תונחמבש הלאמ ףא םיעורג תורבעמב םייחה יאנת 
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181 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

ודיקפתש ,"םואיתל דסומה" ,הלשממלו תונכוסל יטטירפ ףוג םג םקוה שדוח ותואב 

האמ לש תיתנש הסכמ לע טילחה דסומה .הפצהה־תריגה תא קיספהלו ליבגהל היה 

יכ טלחוהש תוצראמ "הלצה־תיילע"ל תויומידק רדס לעו הנשל םירגהמ ףלא םישימחו 

יפ־לע .ךשמהב רשפאתהל אל הלולע םתריגהש וא םידוהיל ןהב תפקשנ תידיימ הנכס 

וכייתשהש תוצראהמו הפוריא חרזממ םידוהי תריגהל תומידק הנתינ הלא הדימ־תומא 

32.<קריע רקיעבו הירוס ,ןונבל ,םירצמ) תיברעה הגילל 

הניחבמ ןה תובר תווקת ולתנ ובש ףסונ הטילק ןונגנמ חתפתהל לחה תינמז־וב 

ספתנ הז ןונגנמ ."םילועה־יבשומ" תריצי - תיגולואידיא ןה תילטנמורטסניא 

תישארמ .(ג 1998 ,ןהכה) הנידמה ליבשב ןה םמצע םירגהמה ליבשב ןה עבק־ןורתפכ 

ןמ תחאל ,םיאלקחל םתכיפה ,םירכיאל םידוהיה תבסה הבשחנ תינויצה תובשייתהה 

תרגסמב רקיעב ,תיאלקחה הדובעה ."שדחה ידוהיה" תיינבב תוירקיעה תולטמה 

בצמב .ינויצה סותאה ןמ קלחלו רתויב תיתרקויל הבשחנ ,ץוביקה לש תיטסיביטקלוקה 

הלדגה השרדנ ,הייסולכואה לש הלדוגב תררחסמה היילעה חכונלו ץראב ררשש ילכלכה 

.תפרו לול ירצומ ,תוקרי ,םיניערג - םינושה ויפנעב יאלקחה רוצייה לש תיטמרד 

המדאה־תדובעב ןמוימ היה אלש דבלב וז אל םירגהמה לש עירכמה בורהש הדבועה 

תישיאה ותרקויב השק העיגפ תורכיאל ותללסהב האר ףא אלא ,םייפכ־תדובעבו 

ףא ויה .(Willner, 1969)"םיבשיימה תודסומה" תא דחוימב הדירטה אל ,תיביטקלוקהו 

תואלקחב תורחתהל וצלאנ תיתנידמ־םורטה הפוקתב םיאלקחהש דועבש ךכב ןורתי וארש 

Weintraub, Lissak <fe Azmon, 1969,) וזכ תורחת ,דתיה אל תעכ ,הלוזה תיברעה 

 267).

תונכוסה לש תובשייתהה תקלחמבו הלשממה שאר דרשמב וותה 1949 תליחת ןמל 

םלוא .םירגהמ לשו םיררחושמ םילייח לש תובשייתה יניערג לש המקהל תינכות תידוהיה 

ץוביקה"ו "דחואמה ץוביקה") תויצוביקה תועונתה יתשב ןה הטלש העש התואש ,ם"פמ 

יבושיי לש םתמקהל ףקות לכב הדגנתה ,תורדתסהה לש "יאלקחה זכרמ"ב ןה ("יצראה 

העבנ ם"פמ לש התודגנתה 33.דחאכ יאבצו יאלקח ןויסינ ירסוחמ הלאש הנעטב ,םירגהמ 

םיקיתווה םיצוביקהש הצפח אל איה (א) :רתוי הברה םיבחר םיסרטניא ינשמ השעמל 

34:"םירז" םימרוג םע שוטנ שוכרל וכפהנש םייברעה םירידאה עקרקה יבאשמ תא וקלחי 

ןיע־תיארמל ןויסינל קריע ידוהי לש םתאבהל הנתינש תופיחדה תא סחיימ (1998) בהנשש ןיינעמ 32 

ונתנש המ םג הז בהנש יפ־לע .םוקמה ןמ ורקענש םייניתשלפה םיברעה שוכרב םשוכר תא רימהל 

.ןבומכ ,ךכ לע רבד עודי אל ןהכהל .םהל חטבוהש שוכרה תא ושפיח םה םאוב םעו ,ןיבהל םירגהמל 

,הזכרמו הפוריא ברעמ ויה הקוצמב םהב םייוצמ םידוהיה ןיאש תומוקמכ ורדגוהש תוצראה ןיב 

עברב וקורממ הריגהה לאיצנטופ דמאנ העש התואב .הקירפא ןופצ תוצראו ןריא ,ודוה ,היקרוט 

.ףלא האמכב היסינוטמ וליאו ,ןוילימ 

ןפוצל ויה תיאלקחה תובשייתהה םע דחי ,"תויצולחה לס" ךותב ינשה םרוגל התיהש ,תויאבצה 33 

הרשכה רובעל לייח לכ לעש עבק ןוחטיבה תוריש קוח .(1995 ,רזעילא־ןב ואר> תוברתב יטננימוד 

.תואלקחב םישדוח הנומש דובעלו תיאלקח 

םיטילפה לש םתוכזב הריכהש 194 הטלחה תא תודחואמה־תומואה תרצע הלביק 1948 רבמצדב 11־ב 34 

תא לבקלו ,תידוהיה הנידמה תוכמס תא םהילע ולבקיש יאנתב ,םהירוגמ תומוקמ לא בושל םייברעה 
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ם"פמ .י"אפמ התבירי לומ לא השדחה הנידמב הטילשה לע קבאמה ךשמהכ <ב> רקיעבו 

תנש ןמל תידוהיה הליהקב םירצמ ילב הטלשש ,י"אפמל תילאיר הפולח המצע התאר 

תועונתב התטילשו 35אבצה לש דוקיפה יגרדב הלש תויטננימודה תוכזב רקיעב ,1933 

.תויצוביקה 

בשיימ ןוגרא תוסח לא םירגהמה תא ונפה תונכוסהו הנידמה ,י"אפמ ישאר ,ןכ םא 

בשומה לש יביטרפואוקה סופדהש טלחוה .םיבשומה תעונת ,ירק ,םתטילשב היהש הרחתמו 

ביבס תויוליעפה רתי לכ ןוגרא ךא תיביטרפואוק הרוצב םתשיכרו םירצומה קוויש) 

תוילנומוקל דוגינב - הכירצו קוויש ,רוציי תדיחיכ ךרדומה "תיבה־קשמ" וא החפשמה 

תעונת הריתה ןכ־ומכ .םישדחה םירגהמה לש תוילטנמל םיאתמ (ץוביקה לש הרומגה 

םרז" םרז־תתה וא "םידבועה םרז" ,התרגסמב דבלב דחא ךוניח םרז םויק םיבשומה 

םיבשומ דחאו םיעבש האמ ומקוה ,1950 תנש ףוס דע ,ךכ .(ןלהל ואר)"יתדה םידבועה 

בור 36.םלסיאה תוצראמ םהמ יראה־קלח ,הצרא ועיגה התע הזש םירגהמב םבורב וסלכואש 

סובוטוא אצי עובשב םימעפ קר" םהילאש זכרמה ירוזיאמ קחרה ומקומ הלאה םיבשומה 

תומזי תדדועמ םנמוא התארנ בשומ לש וז תרגסמ .(61 ,ג1998 ,ןהכה) "ביבא־לתל 

,עקרק ,תיתשת תקפסא) הבר תולת השעמל הרצי ךא ,הב םיבשויה לש תיתרבחו תילכלכ 

,םיבשומה תעונת ,ירק)"םיבשיימה תודסומ"ב (םירצומ תשיכרו קוויש ,יארשא ,תויונמוימ 

ןיב (תושוטנ תויברע) תועקרק אשונב םיכוכיח המרג ףאו *הלשממהו תידוהיה תונכוסה 

.(םייחרזמ בורל) םישדחל (םייזנכשאה) םיקיתווה םיבושייה 

יתובשייתה סופד רוציל ןויסינ השענ *םילשורי־רודזורפו ןוילעה־לילגה) רהה ירוזיאב 

תובשייתהל תיעקרק תיתשת השעמל רוציל היה םדיקפתש ,"הדובע־ירפכ" ,ףסונ 

תמייקה ןרקה לש תובשייתהה תקלחמ ידי־לע וקסעוה וללה םירפכה ישנא .תידיתע 

,הלא ןיעמ םירפכ השימחו םישולשכ ומקוה 1951 תנש דע .קחד־תודובע ןיעמב לארשיל 

־תרייע רתוי רחואמו בשומה רקיעב ,הלא םיסופד .רצק ןמז ךות וקרפתה םה םלוא 

תועינ בורל םהמ וענמו םיילאירפירפ םירוזיאב םירגהמה ןמ קלח םג ועביק ,חותיפה 

הכומנ ,דתיה םירגהמה לש תיאלקחה תובשייתהה לש תילכלכה התחלצה .תיתרבח 

םירגהמ ברעל ןויסינה .םהלש תיביספ תודגנתהב הלקתנ םירכיאל וא םיאלקחל םתבסהו 

םהילעש םייביטרפואוקה תודוסיה תא קתישו םימילא םיכוסכס ררוע תונוש תוצרא יאצוי 

לש םימנוד ןוילימ לארשיל תמייקה ןרקל "רוכמל" הנידמה הטילחה ךכ לע הבוגתב .הרזחב םשוכר 

ןהב תוחכונ תנגפהו ןדוביע םשל םימייק םיבושייל רקיעב רכחיהל תורומא ויהש תושוטנ תועקרק 

.(Kimmerling, 1977 :ואר> 

הפוסבו המחלמה תליחת םע דיימ קרופ ,ח"מלפה ,התטילשב התיהש תיליעה־תדיחי לש הטמהש ףא 35 

.ם"פמל הקיז ילעב םידקפממ לילכ אבצה רהוט 

,יאקירפאךופצ אצוממ םיזוחא העשתו םירשע םהמ ,"תיב־יקשמ" ףלא םיינשו םישיש האמ וללכ הלא 36 

תיחרזמה החפשמהש ןוויכמ .הפוריא יאצוי םיזוחא םישולשו היסא יאצוי םיזוחא השולשו םישולש 

בור הקירפא־היסא יאצוי וויה ןיסולכואה ירועיש תניחבמש חינהל שי ,רתוי הברה הלודג התיה 

קר הלאה םינשב ורסויש םיבשומה דחאו םיעבש האמ ךותמש םיארמ ויפתושו בוארטניו .עירכמ 

Weintraub <fc) תילכלכ הניחבמ םמצע םיקיזחמל ובשחנ ,םיזוחא רשע־העברא וא ,העבראו םירשע 

 10 ,1971 ,associates).
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183 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

םיגולופורתנאו םיגולויצוס לש ןושאר רוד .ססבתהל תורומא תושדחה תוליהקה ויה 

ץרא תניחבמ ינגומוה סיסב לע תושדחה תוליהקה תא תיתשהל תודסומל ץעיי םיימושיי 

גוזימ" לש היגולואידיאה תא הדגנש יפ־לע־ףא הלבקתנש הציע ,ןהיבשוי לש אצומה 

.(Weintraub, 1971 :ואר)"תויולגה 

וא חותיפה־תורייע לש ןתיינבב לחוה הדובעה־ירפכו םילועה־יבשומ לע ףסונ 

וא תויברע תורייע המכ ןוגכ ,חותיפ־תורייעל תוקיתוו תונטק םירע המכ לש ןתכיפהב 

הלא לא .הלופעו הירבט ,תפצ ,<לד'גמ> ןולקשא ,דול ,הלמר ,וכע ,עבש־ראב ,תוברועמ 

ןוגכ ,םימייק רבכ ויהש םיבושיי םיסב לע אל ןהה םינשב ונבנש תורייע ופרטצה 

תנש ףוס דע 37.קמעה־לדגמ וא יכאלמ־תירק ,אביקע־רוא ,ןאש־תיב ,רוצח ,הנומש־תירק 

ללכמ יצחו םיזוחא העבשכ ,שפנ ףלא םירשעו האמכ הלא תורייעב וררוגתה 1951 
הלא תורייע .(םיזוחא רשע־השישל םרועיש עיגה 1964 תנש דעו) תידוהיה הייסולכואה 

םיתוריש ןתמ לש םיזכרמכ ןה ושמשי רשא םישדח םירגהמ לש תורייע תווהל תורומא ויה 

יכרוצל ןה םירגהמה ילגל רויד תונורתפב ןה ,םהירוזיאבש תונטקה תוירפכה תוליהקל 
,םהיתונוצרב תובשחתה לכ אללו תוילטורב ויה םבושיי תוטיש 38."הייסולכואה רוזיפ" 

תיסורפ היטרקוריב"כ הרידגה לטפסוי ארויגש היצאוטיס ךותב ,םתוברתב וא םהיכרוצב 

:תשבוגמ הסיפת התיה אל הלא תורייעל .(240 ,ג1998 ,ןהכה)"םייוויטימירפ םישנא לומ 

םירומא ויהש ,םיריעז רזע־יקשמל עקרק התצקוה םייתמוק־דחהו םינטקה םיתבה דיל 

ידמ םינטק ויה הלא םיקשמ םלוא ;יקרטוא־יצח יאלקח הנבמ ןיעמ תיבה־יקשמל קינעהל 

,תמלוה תיתקוסעת תיתשת םלועמ התנבנ אל תורייעה בורב ,החפשמ לש םויק יכרוצל 

.רחסמו היישעת ,ךוניח ןוגכ שממ לש תינוריע תיתשת חותיפ רשפא אל ןלדוגו 

"בורעימ" לש ךילהת םאצומ ץראב רובעל וקיפסה רבכ םקלחש ,לשמל ,וקורמ ידוהי 

לכ םהל היה אל ןהבש תוירפירפב םימקוממ םמצע ואצמ ,תרכינ הלכשה ושכרו רויעו 
תמר םע תפרצל ועיגהש םהיחא .הלאכ םהל ויה םא םג םהיתויונמוימב שמתשהל יוכיס 

inbar 8c Adler, 1977,) תפרצב ינוניבה דמעמה ךותל וגפסנ ההז וא המוד תויונמוימ 

םנמוא .תיתפרצה תילאוטקלטניאהו תילכלכה הטילאה ךותב תודמע וספת ףאו (128-130 

תמר תניחבמ תפרצל םירגהמה תמועל לארשיל םירגהמה תערל תילילש הרירב המייקתנ 

־יפ־לע־ףא ךא ,(Ben-Simon, 1969,1971)יתלחתהה ימונוקא־ויצוסה דמעמהו הלכשהה 

ןיב םתריגהב ולצפתהש ,החפשמ התואל םיחא ןיב םיוושמ רשאכש רלדאו רבנע ואצמ ןכ 

בור לצא הריגהה התוול אל ,םימוד םיימונוקא־ ויצוס עקר ינותנ ילעב ויהו לארשיל תפרצ 

יפלכ תועינ ףא היה השוריפ טועימ לצאו ,הטמ יפלכ תועינב "םיתפרצה־םיאקורמה" 

,הנומיד ,תג־תירק ,תילע־תרצנ ,תליא ,םיקפוא ,תורדש ,םחורי ןהילא ופרטצה ןכמ־רחאל םינשב 37 

.תוביתנו דודשא ,תולעמ ,ימולש 

םיבשותה לש תשדוחמ תיבחרמ הקולחב "ינוחטב ךרוצ"כ הגצוה "הייסולכואה רוזיפ" תנירטקוד 38 

.המחלמ לש הרקמב תיאבצ הניחבמ םיעיגפ תויהל םירומא ויהש םילודגה םיינטילופורטמה םירוזיאהמ 

םיסלכואמ םניאש וא ,םיסלכואמ־אל םירוזיאב םידוהי לש םבושייב ךורכ היה ףסונ יטילופואיג טביה 

וז תוינידמ םלוא .םהב תיטילופה הטילשה תניחבמ הנכסל םינותנל ובשחנש ,םידוהי ידי־לע 

םיקיתווה ןיב ףסונ היצגרגס יעצמאל התיה ךכו ,םישדחה םירגהמה יבגל קר השעמל המשגוה 

.םישדחל 
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.הטמ יפלכ תועינב םתריגה התוול "םילארשיה־מיאקורמה" בור לצאש דועב ,הלעמ 

םייקסע ,םיילהנמ םידיקפתב וקסע יתפרצה םגדמהמ םיזוחא הנומשו םירשע ,לשמל 

םיאקורמה" ברקב ,הז תמועל .תונמוימ־אלל תודובעב םיזוחא העברא קרו םייעוצקמו 

הנומשו םישולשו ןבל ןוראווצ לש תוקוסעתב םיזוחא רשע־השולש קר וקסע "םילארשיה 

39.תונמוימ־אלל תודובעב םיזוחא 

תויונמוימ םע חותיפ־תורייעל ועיגהש ,"ם'יילוע"ה ולקתנ ךכ םיללסומ םתויהב 

הדובע תאיצמב םיישקב ,ןבל ןוראווצ לש תודובעל וא םייפכ־תודובעל םתוא ורישכהש 

יפלכ תועינל רתוי דוע םייספא םייוכיס ויה םיכומנ םיגרדמב ולחהש הלאלו ,המיאתמ 

תויהל אופיא הטנ םיחרזמה יפלכ סחיה .(Spilerman 81 Habib, 1976, 804) הלעמ 

םינושה םהיכרוצ תא ןובשחב איבהל ילבמו ,תינגומוה הייסולכוא לאכ ,ילאיצנרפיד־יתלב 

.םהל ויהש םינושה ישונאה ןוההו הלכשהה תומר תא רקיעבו 

.ןוכישה תוינידמ התיה "הייסולכואה רוזיפ" לש תוינידמל המילשמו תטלוב המגוד 

ילבמ ,יתחפשמ םיסב לע וצקוהו (ןוחבטמו הניש ירדח ינש) דיחא לדוגב ונבנ "םינוכיש"ה 

אלפ ןיא ."תיפוריא"ה וזמ המכ יפ הלודג .דתיה תיחרזמה החפשמהש ןובשחב איבהל 

הנידמב תטלחומ־טעמכה תולתה .ינוע־תונכשמל הרהמ דע ורדרדתה הלא "םיגוכיש"ש 

םיטלוקל וכפהנש םייזנכשאה םיקיתווה (א) :תינתא הדובע תקולח הרצי הינונגנמבו 

םידבוע ,םירומ ,םידיקפ) םיירוביצהו םייתנידמה םינונגנמב םידיקפתה בור תא ואלימו 

ןוהה ןמ דבל רשא םיחרזמה (ב) :(Kimmerling, 1983b)(המודכו אבצ ישנא ,םיילאיצוס 

תעב תכרעמה ךותב (יתרבח ןוה) םיבאשמו המצוע לכ ירדענ ויה םתודהי לש ילמסה 
.התורצוויה 

תמקה רחאל םילודגה הריגהה ילגב ועיגהש םירגהמה ןמ קלח םגש שיגדהל שי 

,"הטילק תודסומ" םתוא לא ונפוה - יפוריא־זכרמ וא יפוריא־חרזמ אצוממ םג - הנידמה 

לכב םירגהמ לש ןושאר רוד לכ קד דע ללכ־ךרדב "םיקחוש" הריגה יכילהת יכו 

תונש לש תילארשיה הנידמהש חוכשל םג ןיא .ילאיצנרפיד חרואב יכ םא ,הריגה־תנידמ 

התע הז ךאש ,תילכלכ הניחבמ תחתופמ־יתלבו םיעצמא־תלד הנידמ התיה םישימחה 
דחי .הב וגרהנ םיידוהיה היבשות ללכמ זוחאשו תודרשיה תמחלמכ הספתנש המחלמ הרבע 

ברקמ ויה הירפירפב ורתונש הלא לש ןושארה רודה תיברמש איה הדבועה ,הז םע 

,יתוברתו יתרבח רדס .הפוריאמ םירגהמה ברקמ ויה םיטעמ קרו םייחרזמה םירגהמה 

"םיזנכשא"ה לש תילמרופ־יתלבו תילמרופ הפדעהו החפשמ־ירשק ,תויתוברת תויונמוימ 

,1999 ,קסיל) םיחרזמל תיסחי םבור לש תילכלכהו תיתרבחה תועינה תא וציאה 
 136-134 ).40

לע ססובמ אוה ןכש ,"םילארשי"ה תבוטל הקזח םגדמ־תייטה הארנה לככ שי הז רקחמבש ןייצל יאדכ 39 

"םילארשיה־מיאקורמה''ש היה וב םיאצממה ןמ דחאו לארשיבו תפרצב דבלב םירקמ העבראו םישיש 

לדבהב "םיתפרצה־םיאקורמה"מ תוחפ חופיק תושגר ואטיבו הרבחב רתוי הברה םירועמ ואצמנ 

.יתועמשמ 

ינמרגל אל יאדוובו "יסור"ל ,"ינמור"ל ,"ינלופ"ל ההז םנמוא היה אל ,"ילארשי"ה ,שדחה ידוהיה 40 

הדימבו "ינמית"ה ,"יאסינוט"ה ,"יאקורמ"ה ןמ רתוי הברה הנוש היה אוה ויומידב ךא ,<"הקיי"ה> 

."יקריע"ה ןמ םג הבר 
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185 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

ןיקמורפ תדעוו םידליה דיצ 

םיחלפהו התישארב תילארשיה הנידמה םג וסחיי ,יתוכמס רטשמ לכל המודב 

ויה שדחמ־ךוניחהו ךוניחה .ריעצה רודה ךוניחל הבר תובישח הוביכרהש םייטילופויצוסה 

,דפסה־תיב :הינומגהה לש םיירקיעה םייולגה םינכוסה תשולש ידי־לע עצבתהל םירומא 

:ךכ תאז חסנמ (3 ,1997) תרמצ .אבצהו 41רעונה־תועוגת 

42הנידמה התסינ תונושארה םינשה לש תורעוסה תויושחרתהה ךותב 

יניעב הבשחנ הנידמה ...ןמרתלא [ןתנ] לש ונושלכ "םעה תא שובכל" 

:יכוניח "שוביכ" תונויסינ ועצוב םינש ןתואב .תכנחמ הנידמל היגיהנמ 

"ךותיהה רוכ"ב תוריהמב םכיתהל םיצמאמו ץראל םינומה תאלעה 

רקיעבו ,הנידמו הרבח תוכרעמ ולעפוה ."םישדח םידוהי"ל םכפוהלו 

לש בוציעה תכאלמ ךרוצל ,םילעופה תעונת לש תונמושמה היתוכרעמ 

תשר המקוה ,םירעבו תדבועה תובשייתהב תורדתסהה ירבח וסיוג :םילועה 

,רעונה תיילע תלועפ הבחרוה ,אבצ תודיחי ולעפוה ,דיחא ךוניח לש ם"יב 

.דועו ,תויצולח רעונ תועונת וחפוט ,ע"נדגה דסונ 

הננוכש ,ךוניחה תכרעמב תידוהיה הליהקה התאר תיטירבה תילאינולוקה הפוקתב םג 

,יטילופה־ידסומה היוניכמ יזכרמ קלח ,תיתלשממה תכרעמה ןמ דרפנב י"א-הניתשלפב 

תויתרבח־תויטילופ תוכרעמ שולשב הכמת תינויצה העונתה .םינפ יפלכ ןה ץוח יפלכ ןה 

תכרעמ לכ התכז הבש הכימתה דצב ,ןתוא הדסביסו ("םימרז") תודרפנ תויגולואידיאו 

ללכמ תיצחממ רתוי ודמל הנידמה ןוניכ םע .הכייתשה הילאש תיטילופה הגלפמהמ דרפנב 

דמעמה לש םינוגראהו תוגלפמה םע ההוזמ היהש "יללכה םרז"ב םיידוהיה םידימלתה 

תודחאתה ,םייללכה םינויצה תגלפמ ןוגכ) תינוריעהו תירפכה תונגרובהו ינוניבה 

היהש ,"םידבועה םרז" .(1999 ,תרופךב> (םייטסינויזיוורה םיגלפה םג ןיפיקעבו םירכיאה 

ןמ םיזוחא העבשו םירשעכ ףיקה ,תיללכה תורדתסהה לש "ךוניחל זכרמ"ל ףופכ 
הכפהנש) ריעצה רמושה תעונתו י"אפמ תוגלפמ םע ההוזמ היהו םיידוהיה םידימלתה 

לש תפעוסמ תשר תלעב ,רתיהש "תדבועה תובשייתה"ב רקיעב הרכינ וז תכרעמ .<ם"פמל 

םיגשיה "יללכה םרז"ל םיסחיימ םידומילב םיגשיהה תניחבמ .תוימינפו ךוניח תודסומ 

יטננימוד היה אוה - ןג־תמרבו ביבא־לתב רקיעב - םיינוריעה םיזכרמבו ,םיפידע 

ובש ןהלשמ "םרז" היה "יחרזמה לעופה"ו "יחרזמה" תוינויצה־תויתדה תוגלפמל .ןיטולחל 

םע שדוק ידומיל גזמל הצר רשאו םיידוהיה םידימלתה ןמ םיזוחא השולשו םירשעכ ודמל 

רפס־יתב ויה "םידבועה םרז" ךותב םג .ימואלהו "ינרדומ"ה םדאה ןמ שרדנה עדיה ללכ 

ךוניחה תכרעמ ־ "יעיבר םרז" רכוה הנידמה לש הנוניכ םע .יתד ןווג ילעב םידחא 

ןעבטמ ויה ןה ןכש םישדחה םירגהמה ךוניחל תומיאתמו תוליעי ואצמנ אל רעונה־תועונת 41 

."קיתווה בושייה" לש יביסולקסקא זועמל ובשחנו תורוגסו תויטסיטילא 

:ואר> רתויב םישטשוטמ ויה םייתשה ןיב תולובגהש ןוויכמ הגלפמה תא םג ףיסוהל שי ןאכלו 42 

 .(Kimmerling, 1993
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(195ו - 1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיק ךורב 186 

תילאינולוקה הפוקתב הלעפש "י"וגא לעופה"ו "לארשי־תדוגא" לש תיתרוסמה־תינרותה 

43."ןגרואמה בושייה" תולובגל ץוחמ 

דע שמח יאליג לכ יכ עבקנ ובו "םניח הבוח דומיל קוח" קקחנ 1949 רבמטפסב 

ינפוג בצמ ,תד ,עזג ,ןימ לדבה אלל ,הנידמה םעטמ םניח ךוניחל םיאכז ויהי הרשע־עברא 

םילשה אלש הרשע־עבש דע הרשע־עברא םיליגב (!הרענ אל ךא) רענ לכ יכו ,ישפנ וא 

הכלה .םידבוע םירענל רפס־תיבב דומלל בייח היהי ידוסיה רפסה־תיבב וידומיל תא 

.םירכומה םימרזה תעבראמ דחאב דומלל םהידלי תא חולשל םירוהה לע לטוה השעמל 

העש התוא םיאולכ רומאכ ויה םירגהמ יפלא תורשע :םימרז השימח הנידמב ויה םלוא 

ךוניח" םהב גהנוה הז תמועל ךא ,הבוח ךוניח קוח לח אל תונחמה לע .םילועה־תונחמב 

תא ךופהל ,דתיה "דיחאה ךוניחה" תרטמ .ךוניחה דרשמ לש תוברתה תקלחמ םעטמ "דיחא 

,תינוליח התיה וז "תוילארשי" ."םילארשי"ל תירשפאה תוריהמב םירגהמה ידלי 

ויה םבורש םידימלתה ירוה לש םהייח־חרואלו םהיכרעל הזבו תיטוירטפו תיטסילאיצוס 

ךוניחה" דגנ וממוקתה "םיגמית"ה םשארבו םידימלתה ירוה .הקירפא ןופצו ןמית יאצוי 

םיגיהנמהו תוגלפמה לא תוינפו תותיבש ,תומוהמ ,תונגפה לש הרושב ולחהו "דיחאה 

.ץראב םייתדה 

רומאכ אלא ,הנידמה לש קר אל תוטלתשה ןויסנל חתפ םג חתפ הבוח ךוניח קוח םלוא 

תכרעמ לע טלתשהל הסינ "םידבועה םרז" ;הנידמב וטלש וישנאש "םידבועה םרז" לש םג 

קוח" קקוח תע ,1952 תנש עצמאל דע ."יללכה םרזה" ןובשח־לע רקיעב הלוכ רפסה־יתב 

םרז" ליפכה ,"יללכה םרזה"ו "םידבועה םרז" ןיב קר השעמל גזימש "יתכלממ ךוניח 

ולעפוהש רחאל תאז ;הנידמב רתויב לודגה םרזל היהו ךכמ רתוי ףאו ומצע תא "םידבועה 

וא הקפסאו ןוכיש ,הדובע ללוכ) םיצחלו םייותיפ לש ןווגמ ,םישדחכ םיקיתו ,םירוהה לע 

םרזה לש רפסה־יתבל םהידלי תא וחלשיש תנמ־לע (תואירב יתוריש לש הקפסא תעינמ 

ללכמ םיזוחא םישולשכ לש ףקיהל דרי ךא ולדוגב ינשה רתונ "יללכה םרזה" .םיאתמה 

"טלק"ש יפ־לע־ףא ,םידימלתה לע וז תורחתמ תצקמב עגפנ "יחרזמה" םרז םג .םידימלתה 

יצחו םיזוחא םיינשו םירשעמ דרי ורועישו ,הקירפא ןופצמו 44ןמיתמ םירגהמה ידלימ םיבר 

.םיידוהיה םידימלתה ללכמ םיזוחא םירשע ידכל 

רקיעבו ,"םידימלתה תאצקה"ל שיגר םנמוא היה יסקודותרואהו ינויצה־יתדה רוביצה 
םירמוא שיו) םיינוליח רפס־יתבב דומלל תויתדו תויתרוסמ תוחפשממ םידלי תייפכל 

ךותל "טולקל" ,תיביטמרונ־תישגר אלו תידסומ אל ,ךורע היה אל אוה לבא ,(םייתד־יטנא 

הבשחנש ךוניח תכרעמ לש התללכהב דצ לכ לש םיסרטניאה ויה המ ןודל םוקמה הז ןיא 43 

הנושארה הלשממהש ריכזהל יאדכ םלוא .הנידמה לש הכימתהו הרכהה ךרעמ ךותב תינויצ־יסנאל 

םיעברא) י"אפמ ןיב היצילאוק ,דתיה <1949 ראוניב 25־ב> תונושארה תוריחבה תובקעב המקש 

רשע־השיש - תוינויצ־אלהו תוינויצה תויתדה תוגלפמה לכ לש> תיתדה תיזחל (םיטדנמ השישו 

יפכ הנידמב הטילשה לע קבאייש ימינפ בירי םהיגוסל םייתדב ואר אל י''אפמו ןוירוגךב .(םיטדנמ 

,דתיה תדה ,"המדק"ה לא תיראינילה םתשיג יפ־לע .םיטסינויזיוורבו םיטסינומוקב ,ם"פמב וארש 

.(1997 ,תרמצ ואר) תכעודו תכלוהה ,תינמז העפות תויהל הרומא 

יכו יתדה רזגמל םיכייש "םינמית"ה יכ <תינוביר־םורטה) תיתליהקה הפוקתה ןמ דוע המכסה התיה 44 

.ףקענ הז ןורקיע םילועה־תונחמב .תויתד תויכוניח תורגסמב ךנחתהל םהידלי לע 
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187 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תא ןכל םדוק רבכ רבע הז רוביצ .םלסיאה תוצרא רתימו ןמיתמ םירגהמ ויתודסומ 

ןילופב ולצינש תוריעצו םיריעצ הנומשו םירשע םייתאמ ףלא םתוא ,"ןרהט ידלי תמוארט" 

ורבעוה םהמ םירשעו תואמ עבשכ .1943 ראורבפב 18־ב ןריא ךרד הצרא ועיגהו היסורבו 

ןוגרא תועצמאב תויטסילאיצוס־תוינוליח תויתובשייתה ךוניח תורגסמל תורישי 
הלא רעונ־ינבו םידלי וכייתשה םייתדה יניעב .(10-9 ,1993 ,תרמצ) "רעונה־תיילע" 

הבשחנ םייצוביק־סיינוליח תודסומל תדעוימה םתיינפהו "תיתרוסמ" הרבחל םרוקמב 

ונפוה ,ףירח סומלופו תודעו יתש תמקה רחאל ,רבד לש ופוסב .תד תרבעהלו הייפכל 

םהמ םיעבראו "יחרזמה" לש ךוניחה תודסומל "ןרהט ידלי" ברקמ הנומשו םיעבש םייתאמ 

־ינוליחה רזגמה לומ קר אל להנתה הלא םידלי לע קבאמה .םיידרח ךוניח תודסומל 

תגהנהב) תינויצה "יחרזמה" תעונת ןיב ,ומצע יתדה רזגמה ךותב םג אלא ,יטננימודה 

ברה היה הגיצנש) "לארשי־תדוגא" ןיבל <גוצרה ברה הניתשלפל יזנכשאה ישארה ברה 

ועיגהש "ןמית ידלי" רתוי רחואמ וררוע גוס ותואמ תמעזנו הדרח הבוגת .(ןיול 'מ 'י 

דרפנ־יתלב קלחו ורזגנ םהיתואיפ ,םיינוליח תודסומל םה ףא ונפוהש ,1943 תנשב הצרא 
45.םנוליח תא יולג חרואב ללכ "שדחמ־פכוניח"מ 

לכוי אל םעפה יכ יתדה רוביצה שח ,םילועה־תונחמב תומוהמהו תואחמה ולחהשמ 

התגהנהב י"אפמ דצל יזכרמ ףתושכ תיטילופה ותמצוע תא שממל ילבמ םויה־רדסל רובעל 

הריקח־תדעו הלשממה שאר הנימ תוחורה תא טיקשהל ידכ .הנידמה לש הלוהינבו 

השיגה 1950 יאמב 46.ןיקמורפ דג (תילאינולוקה הפוקתה ןמ) ןוילעה טפושה תושארב 

הרוסמה םתדובעל םיחבש ללכ ח"ודה .הלש ןובשחו־ןידה תא הירבח לכ תעד־לע הדעווה 

לע ,תומודקה םהיתועיד לע הפירח תרוקיב חתמ םג ךא םירגהמה תונחמב םידבועה לש 

ןיקמורפ תדעו .םתוברתו םירגהמה יפלכ תאשנתמה םתשיג לעו םהלש "ךוניח"ה תוטיש 

לדומ ,תויתוברת־בר לע ססובמה "תויולג ץוביק" לש יפולח לדומ השעמל העיצה אל 

תא ךכ םג שרפל דבעידב ןתינ ךא ,תוילארשיה הנידמהו הרבחה ידי־לע ץמוא אל םלועמש 

47.היתונקסמ 
־הייפכל הלשממה דצמ תנווכמ תוינידמ לש דשח לכ ריסהל דחא דצמ הרהימ הדעווה 

הטילקלו ןושלה תלחנהל הקלחמה לע תוירחאה לכ תא הליטה רחא דצמו ,תיתד(־יטנא> 

ותושארב (ךכ תובקעב רטפתהש ,רזש ,ךוניחה רש לע ןיפיקעב) ךוניחה דרשמב תיתוברת 

,דתיה תירקיעה הצלמהה .<ח"ודה תובקעב רטפתהל אוה ףא ץלואש) ןיוול םוחנ לש 

דיל הנחמב ונכושש ןמיתמ םידוהי תואמ שמחו םיפלא תעבראכ הצרא ועיגה 1944-1943 םינשב 45 

םייתד םיגוח ומיקה הז הרקמב םג .םייטסילאיצוס־סיינוליח םיכירדמ ידיל ורסמנ םהידליו ,רוכרכ 

.תינוליח תרגסמב הרתונ וז הצובקו םדיב העייס אל וז ךא ,האחמו הקעז םיידרחו 

םיינוליח ויהש ,(םידרפסה תעיס> חילמלא יאו (י"אפמ)יבצ־ןב ־י תסנכה־ירבח ויה הדעווה ירבח רתי 46 

הדעווה בכרה .גאש 'או אנהכ 'ק םינברהו ,תדהו "לארשי תודע" יפלכ ושחרש היתפמיסב םיעודי ךא 

יפכ תוטוב הכ תונקסמל הפיצ אל שיא םלוא ,תואחמה תא ועיגרי ויתואצותש שארמ השעמל חיטבה 

־תונחמב תיתד(־יטנא>־הייפכ רבדב תומשאהה תא קודבל ,דתיה הדעווה תוכמס .(ןלהל ואר)ומסרופש 

תרמצ לצא אבומ אלמה ח"ודה .ץראל־ץוחבו ץראב תונותיעב התסהל יארחא ימ ררבלו םילועה 

 (1993).

לדומה לש וכופיה טעמכ אוה - וזב וז תוקבאנה תויוברת - הנידמב תויוברת יוביר לש םויק 47 

.(ב 1998 ,גנילרמיק»"רחא",ד לש ותונושל היצמיטיגל תנתינו הרכה תמייק ובש יתוברת־ברה 
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(195ו -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 188 

תונחמה ינכושל קינעהלו ךוניחה דרשמ לש ךוניחה תקלחמל תונחמב ךוניחה תא ריבעהל 

ןושאר דיקפתכ האר ןונגנמה" 48.ץראב םיידוהיה םידליה ירוה רתיל ויהש תויורשפא ןתוא 

.ולש םוי־םויה ייחבו ולש הרבחה ברקב יוצמ אוהש יפכ ילארשי־ץ־ואה יווהל דליה לוגיס 

דדומש הדימב וא ומצעל דדומש הדימכ ול דדמש .רתיה [ןונגנמה לש] תידוסיה תועטה 

ךותב יתדה םרז־תתה לש וקלח תנמ םג ויה הלא תויולכנתה ".תויפוריא תוצראמ םילועל 

ברוקמ היהו הז םרז־תת להינ תע התואש ,לשמל ,'ץיבוביל והיעשי ר"ד ."םידבועה םרז" 

,םישרופמ םירבדב םירוהה לע םייא"ו תורדתסהה חילש אב אתפילב יכ דיעה ,י"אפמל 

לש הרוצב םא ,תונוזמ תרוצב םא םהב הזה רבדה םקנתי םהידליל יתד ךוניח ושרדי םאש 

אוה וב תואבומה תויודעה ןמו ח"ודה ןמ לבקתמש םשורה ."הדובע תלבקב םאו השבלה 

לש םנוצר דגנ ונווכש ,םיכירדמהו םירומה ,םינוממה לש תויולכנתהה ןמ קלח תוחפלש 

ויה ,םהידליל יתד ךוניח קינעהלו יתדהו יתרוסמה םייחה־חרוא תא םייקל םירגהמה 

הלא םג ךא 49."הלעמלמ" תנווכמ תוינידמ אקווד־ואלו ,(grass roots) תוימוקמ תומזוי 

תאו "ךותיהה רוכ" תנירטקוד תא ,"דיחאה ךוניחה" תוינידמ לש החור תא השעמל ופקיש 

.םיחרזמהו םינמיתה יפלכ רקיעבו תוצראה לכמ םירגהמה יפלכ ררשש יטסילנרטפה סחיה 

רקיעבו ,םירגהמה יפלכ "הטיש"כ תושק תויולכנתה לע תויודעב אלמ היה ח"ודה 

אלא ,םילועה־תונחמב קר אל יתד םייח־חרוא לש ןממס והשזיא וניגפהש םינמיתה יפלכ 

תוקיטקרפה לש תוילטורבה ןמ ועזעוז הדעווה ירבחש קפס ןיא .םינוכישבו םיבשומב םג 

לש רקיעבו) םייחרזמה םירגהמה לש תרוסמבו תדב תוקבדה ייוליגב תושקעה דגנ וטקננש 

לש תיפוסה הרטמה תא וללש םהש םהיתונקסמ ךותמ רורב הז ןיא ךא ,("םינמית"ה 

.רתוי ךוראה חווטלו םעונ יכרדב םירגהמה לש "היצזילארשי"ו "היצזינרדומ" 

תטלשהל תונויסנב םייתועמשמ םייוניש ולח אל ח"ודה םוסרפ ירחא םג ,םוקמ לכמ 

םג ואר םירגהמה םלוא .םירגהמה ידלי לע ,"יתדה םידבועה םרז" רקיעבו ,"םידבועה םרז" 

םירפסה ,דמלנה רמוחה ןכש ,"תיטסילאיצוסה תד"ל םריבעהל יפולח יעצמא ןיעמ הז םרזב 

לש לדומה תא ןכש־לכ אלו יסקודותרואה לדומה תא ומאת אל יאדווב וב ודמילש םירומהו 

החספ וז תויתד לע 50.םאצומ תוצראב התיכהש יפכ רתוי תיממעהו תיחרזמה תויתדה 

הלכשה לומ תויתד לשו םידגנתמ לומ םידיסח לש םילודגה םיקבאמה לש המוארטה 

.(1999 ,ןשד) תוינוליחו 

י"אפמ .תיתדה תיזחל י"אפמ ןיב תוחיתמה לש יזכרמה םרוגל היה הז םרז לע קבאמה 

םהידלי לכש "תיתדה תיזח"ל י"אפמ ןיב המכסה ,רתיה םהיבגלש ,"םינמית"ה ויה ללכה ןמ םיאצוי 48 

.יתד ךוניח ולבקי 

םינושארה לש םהיתונויסנ איה "םיטלקנ"הו "םיטלוק",ד לש םיכרעה ןיב תויושגנתהל תקתרמ המגוד 49 

םג ילואו תרוסמהו ןידה יפ־לע םירגובמ םילעבל ואשו,דש ,דואמ תוריעצ תודלי־סישנ "ליצהל" 

תא הניבמ איהש הריעה ןיקמורפ תדעו .םהיניב חוכב הדרפה ידי־לע ,םידדצה לכ ןוצר יפ־לע 

תופירח תומגוד .תרוסמלו תדל ,ןידל דוגינב ולעפ םה ךא ,"םיכירדמ"ה לש תירסומה םתורמרמתה 

תודקרה ,תונבלו םינבל תופתושמ תותיכ םייקל תונויסנ ויה תאז־לכב םעז תוררועמ ךא תוחפ 

.םירגהמה תונחמב "םיעונצ־יתלב" םיטרס תנרקה ףאו תוברועמ 

םדא םנמוא דמע םרזה שארב .םידימלת הרשעכ הז םרזב ודמל יתכלממה ךוניחה קוח לש ותגהנהל דע 50 

.'ץיבוביל והיעשי ר"ד ,תידוהיה תדה תוהמל רתויב תוינתלכש השיגו הסיפת לעב ךא יסקודותרוא 

.הפוקתה לש םייתדה םירגהמה תוסיפת תא ומאת אל יאדווב ויתוסיפת 
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189 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס'ישת 

תוגלפמה וליאו ,יתדה ךוניחה לע לופונומ תויתדה תוגלפמל קינעהל ןכתיי אל יכ הנעט 

אשונ תא ןוירוג־ןב דימעה ףוסבל .אוושל תדה םש תא אשונ םרזה יכ ונעט תויתדה 

.וז העבצהב הלפנ הלשממהו ,ןומא תעבצהל תסנכה ינפל םירגהמה ידלי לש ךוניחה 

ינפל דוע .ילוי שדוחל תושדח תוריחב ועבקנו 1951 ראורבפל 4־ב הרזופ תסנכה 

תקיקחלו ךוניחב םימרזה לוטיבל רותחל ןתוביוחמ לע תוגלפמה יתש ועידוה תוריחבה 

תורשפא ךכב התאר ,"הכלממ"ב הטלשש ,י"אפמ .יתגלפמ־לע יתכלממ ךוניח קוח 
טסוגואב .תיתגלפמ־לע "תויתכלממ" לש הווסמב "םימרז"ה לכ לע תחא־תבב טלתשהל 

רכוה ,ויכמות לש תירוקמה הנווכל דוגינב םלוא ,יתכלממה ךוניחה קוח קקחנ 1953 

"יתד־יתכלממ"ה ךוניחה - םייתד םיירזגמ םימרז ינש לש ימונוטואה םמויק םג ימיטיגלכ 

דרשמב ידסומה ומוקימ תורמל ,וילוגלג לע ,"יחרזמה" תטילשב ראשנ םויה דעו זאמש) 

.("לארשי־תדוגא" תטילשב) תידרחה תיאמצעה ךוניחה תכרעמו (ךוניחה 

שולש השעמל ןעוט (1997 ,1993) תרמצ .וז העפותל ריבס רבסה ונל ןיא םויה דע 

תויחונה ;תד־תמחלממ ענמיהל הצר ,רבעה ןויסג חכונל ,ןוירוג־ןב :תונוש תונעט 

תובירי תויתדה תוגלפמב האר אל ןוירוג־ןבו 51:וז הרשפ הבייח תינויצילאוקה 

.םלועה ןמ הרהמב הנרובעת אליממ תויתד תונומאש ךירעה ןכש ,שממ לש תויגולואידיא 

ןועיטה תא לכו לכמ תרתוס ךוניחב םיימונוטוא םימרז לש םמויקל המכסהה ,הרואכל 

איהה הפוקתב הנתינש הימונוטואה יכ רוכזל שי ךא ,הינומגה לש הנוניכ רבדב 

הרבחה ילושב אליממ םקוממה ריעז חלפ לש הרדהה ךשמה תניחבב התיה היסקודותרואל 

תישארב תוחפל ,"יחרזמה" לש ךוניחל רשאב .הינומגהה ינונגנממ קלח ,דניה הרדה םגו 

."תויתכלממ"ה לש דוסיה־תוחנה בור תא אליממ "יחרזמה" ומצע לע לביק םישימחה תונש 

התרימשבו התריציב םייטנטופהו םייזכרמה םינונגנמה חרכהב םניא רפסה־יתב ,הז דבלמ 

.הינומגהה לש 

,"תוברתה ינרצי" ,םילאוטקלטניאה ובש יתרבח רדס איה הינומגה יכ תורפסב לבוקמ 

תרושקת ישנא ,הימדקא ישנא ,םיפוסוליפ ,םיררושמ ,םירפוס) היציפמו תוברתה ישרפמ 

־רטשמ" םייקלו תונבל ,תעדמ־אל וא תעדמ ,םיסיוגמה הלא םה (םהינימל "חור־ישנא"ו 

תושיגו תועיד־יקוליח םימייק .ןותנ ילכלכו יטילופ רטשמ ןיררוע אלל קידצמה "תמא־לש 

רטשמב ךומתלו סייגתהל לארשיב "חורה־ישנא" לש םתונוכנו "תוסיוגמ"ה יבגל תונוש 

־ףתשל ובריס םיילארשיה םילאוטקלטניאה בורש ןעוט (1991,1988)ןרק ,לשמל .םייקה 

יכ םינעוט (1997) רוחצו (1997) אריפש 'א .ןוירוג־ק לש "םעה ךוניח" טקיורפב הלועפ 

תא וביבס זכירש ץראב רתויב לודגה דסומה ,תירבעה הטיסרבינואה לש םילאוטקלטניאל 

ידימלת" תדבכמה תידוהיה תוברתה תשרומ) םיוסמ דובכ ושחר ,תואידיאה ינרצי 

ינושה חכונל ,ינויצה לעפמה תחת הריתחבו תויטסב םהב ודשח םג ךא ("םימכח 

."תימלשוריה הרוספורפ"ל הדובעה תעונת לש היגיהנמ ןיבש אצומב ינושהו יגולואידיאה 

לע ףסונ .רתויב המצמוצ תיתוברתה םתעפשהו (םיפוצה רה) "רהה ישנא" ורדוה ןכ־לע 

לש יוניבה יכילהת לש תיסחי םירחואמ םיבלשב החתפתהו הדסונ הטיסרבינואה ,ךכ 

תיזחהו תוולנה תויברעה תועיסה ,י"אפממ תבכרומ ,דתיה תוריחבה רחאל המקוהש היצילאוקה 51 

תוריחבב םיירקיעה םיחצנמה ויהש ,םייללכה םינויצה הלשממל ופרטצה הנשכ רובעכ .תיתדה 

.הקרפתה תיתדה תיזחהו םידרחה ושרפ םג זא .םיביסרגורפהו ,(םיטדנמ השולשו םירשע) 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 190 

םיסיוגמ ויהש םילאוטקלטניא לש תינשמ הבכש רבכ תמייק !רתיה "בושיי"ב רשאכ ,המואה 

םיגיהנמה ןמ קלחו םיטסיצילבופ 52,םירומ רקיעב הלא ויה .ךויער"ל םשפנ ימינ לכב 

הטיסרבינואה ישנא וחד םא םגש גנילרמיק ןעט הז תמועל .הדובעה תעונת לש םינקסעהו 

יפ־לע "םעה ךוניח"ל םיסיוגמ תויהל םיאקיטילופה יביתכת תא (םירחא םילאוטקלטניאו) 

ועגפש םייולג םיביתכת ,תיטילופה הגהנהה םהמ העבתש םיידיימה םיכרצהו תוסיפתה 

שוביגל םתמורת תא ומרתו םיינויצה קחשמה־יללכל םיביוחמ םבור ויה תאז־לכב ,םדובכב 

םילאוטקלטניא םיתיעל וחתמ םא םג Kimmerling).53 1992,1995) הינומגהה תוברתה 

לש "םיירסומה תולובגה" תא הקזיח קד איה ,הינומגהה תוברתה לע תרוקיב הלא 

.ביטקלוקה 

הטילאה לא .םיפסונ םילגעמ המכל ביחרהל שי התלועפב־הינומגהה יביכרמ תאש אלא 

השחו הכיישש הירפירפה :תוירפירפ יתש ףיסוהל שי תיתוברתהו תילכלכה ,תיטילופה 

בור הלא ויה הז הרקמב .ונממ התנהנש וזו םייקה־רדסה ןמ דרפנ־יתלב קלח המצע 

ויה הלא .ימואלה־יטסילאיצוסה ימצעה־יומידה ילעבו םינוליחה ,םיזנכשאה ,םיקיתווה 

רדסה תא קתעשלו םייקל תעד־ילבמ ףאו יתובדנתה ןפואב וסייגתהש הינומגהה "ילייח"ל 

תוינידמ תעיבק וא הארוה םוש הצוחנ התיה אל .םהל חונ הכ היהש יתוברתה־יתרבחה 

ידכ ,1950-1949 םינשה לש םיבשומבו "םילוע,ר־תונחמ"ב לגסלו םיכירדמל "הובג"מ 

שדוק ידומיל םהמ וענמי ,םמש תא ותרבעי ,םירגהמה ידלי לש םהיתואיפ תא ורזגי הלאש 

תא תוגהל םתוא ודמליש וא ("תדלומ" וא ןובשח ןוגכ) "םילבוקמ םידומיל" תבוטל 

תא תרישו וילאמ ןבומ היה הז לכ .הנייגיה תוחרוא םייקל וא "הנוכנ" הרוצב תירבעה 

לגעמל הינומגהה גשומ תא ביחרהל שי ,ןכ םא .דחאכ הנידמה תבוט תאו "םילועה תבוט" 

לש בצמ לכבש ,תימצע־סיוגמ ןכוסכ שמשמה הייסולכואה ןמ קלח ותוא לש בחרו ףסונ 

54.וילע חקפמו שדחמ־ךנוחמ תויהל ךירצש הייסולכואה לש קלחה תא ךנחמ היצקארטניא 

םתוא הליעפמו "הינומגהה ילייח" תא תסייגמ ,"הלעמלמ" האב ןכא המזויה םיתיעל ךא 

המזי 1954 תנשב ,לשמל .תינומגהה תוברתה תולובגל ץוחמש הירפירפה לומ לא 

ברקמ םיבדנתמ םיפלא תשולשמ רתוי סייגל החילצהו 55ןושלה תלחנהל עצבמ הלשממה 

הרבח"ב םיפוג תורשע .םירגובמ ףלא םישישמ רתוי תירבע ודמל 1955 תנשב .םיקיתווה 

ףאו םיבר םירפס ומגרת ,דומיל ירפס ובתכ ,םינוש םימוחתב םיינבבוח םירקחמב וקסע םג םקלח 52 

,קסיל) יטקדידוטוא היה רכינה םקלח .תוגה ירבד ובתכו םיררושמ ויה ,םירפוס טבשב וכשמ 

.(1984 ,אריפש 'י ;1986 ,רורד־םיובלא ;1981 

םידדומ תויהלו םמצע סייגל ולכי "רהה ישנא" - הז תא הז םיאיצומ םניא וללה םינועיטה לכ ,בגא 53 

םיצחל תחת םעפ אל ודמע (ימואל דסומ הב וארש) תירבעה הטיסרבינואה ישנא ,השעמל .תינמז־וב 

.וב םיפתושכו המואה יוניכמ קלחכ םתוביוחמל רקחמהו הימדקאה יללכל םתוביוחמ ןיב םיבלוצ 

לש םילודגה תוברתהו עדמה יזכרממ תילאוטקלטניאו תיזיפ קחורמ םוקמל םאוב םצעב ,לכה תולככ 

תוביסנה חרוכמ ןאכל ועיגהש הלא םגו ,תינורקע תיגולואידיא הדמע ללכ"ןרדב וטקנ רבכ םתפוקת 

."םתיילע" לש דבעידב היצזילאידיאלו ימצע עונכשל וטנ הפוריאב תויטילופה 

תיינב ךרוצל (avant-guards תא) הייסולכואהמ םיקלח סייגל וסינ םינוש םיירטילטוט םירטשמ 54 

.רצקה חווטב תוחפל ,םלוכמ תחלצומה ,דתיה תונויצהש המוד .שדח רטשמל "םישדח םישנא" 

,רוניד ןויצ־ןב ךוניחה רש ידי־לע הננוכש ,"תוברתל הנוילעה הצעומה" הטילחה 1952 תנשב רבכ 55 

תא ליחנהל" הבוח תוימוקמה תויושרה לע ליטיש "תירבעה ןושלה תלחנה"ל קוח קקוחל שיש 
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הנפה אבצהו ,םהירוה תא דמלל ושרדנ רפסה־יתבב םידליה ,עצבמל ובדנתה "תיחרזאה 

תאו םינכתה תא ,הפשה תא םישדחה םירגהמה םילייחה תא דמלל ידכ תולייח תואמ 

."תוילארשי"ה לש תויסיסבה תוקיטקרפה 

ןיילק ח"ודו דעסה תוינידמ 

תיבחרמה הרדההו זוכירה 56,הריזב יזכרמ (actor)ןקחשכ היתוחולשו הנידמה תעפוה 

יתש ורצי ילכלכ חותיפל םיבאשמה רדעהו םהלש תידסומה היצגרגסה ,םירגהמה לש 

לש שדח יטרקורויב־ינוניב דמעמ (א) :וזב וז תויולת תושדח תוימונוקא־ויצוס תובכש 

ןכש) תירבע ירומ ,םירומו תורומ ןוגכ ,"היילעה תטילק" היה וקוסיע רקיעש ןבל ןוראווצ 

םיק"שמ ,םיאפור ,תויחא ,םהינימל םיכירדמ ,("ןושלה תלחנה"ל ףיקמו לודג עצבמב לחוה 

תוריש" ךותל וגפסנ הלא לכ .(םירגהממ תובכרומ ויה ויתודיחי בורש) אבצב םיניצקו 

Rosenfeld 8c Carmi, 1976;) ומצע ינפב יתנידמ דמעמל ויהו םידממ־לודג "ירוביצ 

 Kimmerling, 1983b). <ךשמל םילטבומ וא םיינע לש הלודג הבכש :םהלש תוחוקלה <ב

ואצמוה םליבשבשו םידליה־תובורמ םהיתוחפשמ תא סנרפל ולכי אלש ךשוממ ןמז 

57.("קחדה־תודובע" ,ירק)"תוירוביצה תודובעה" 

התחדנ הז קוח תלבק םלוא ,הלטבא חוטיב קוח תקיקח לע םינויד ולחה 1953 תנשב 

רשאכ קר לחה הלטבא חוטיב תקיקח לע קבאמהש ןעוט (1969)ןורוד .1972 תנש דע 

ןוראווצ ילעבו ינוניבה דמעמה ןמ םיריעצ ,תוקיתו תויסולכוא םג םילטבומה לגעמל וסנכנ 

םיקוח ולבקתנ וליאש ךכל הפיסומ (122 ,1997) םורמ .קוחה לבקתנ זא קרו ,ןבל 

שפוח תוגרד רתוי הברה םילטבומה םירגהמל םיקינעמ ויהש ןכתיי םייואר םיילאיצוס 

"ודעוי" םהש םיינשמה הדובעה־יקושל םתללסה לע השקמ היהש רבד ,הקוסעתה תריחבב 

הכותב היה הנידמה לש הנוניכ ןמל .(םיתורישו היישעת ,תוכאלמ ,תואלקח ןוגכ) םאלמל 

יללכ תחנ־רסוח היה ךא (תויתדה תוגלפמה תלחנ ללכ־ךרדב היהש) דעסל ןוירטסינימ 

חלשנ ,לארשי תלשממ לש התשקב יפ־לע ,1957 רבמבונב 15־ב .הז דרשמ לש ודוקפתמ 

יתוריש תא קודביו ןחביש ידכ ןיילק פיליפ החמומה ם"ואה לש ינכטה עויסה תונכוס םעטמ 

םסרפ 1961 ראוניב) לארשי תלשממל שיגהש תוח"וד תרדסב 58.םירופיש עיציו דעסה 

 ^untaa לע קר אל תינושארו הנמזל תבקונ תרוקיב ןיילק חתמ (יפוסה ח"ודה תא

ךכל תוצקהל ולכי אלש תויושרה תודגנתה תמחמ זנגנ קוחה ךא ,םישדחה םירגהמה לכל "ןושלה 

.םיבאשמ 

.Kimmerling, 1993 :ואר ,הז ךילהת לע 56 

דדועל התסינ דחא דצמ :לופכ רסמ הנידמה הרדיש םידוהיה לש יעבטה יובירהו הדוליה ןיינעב ,בגא 5 ז 

ואר רחא דצמ ;םיילמס םילומגת ףאו תובצק תועצמאב ןתוא למגתל ףאו םידלי־תובורמ תוחפשמ 

.יתוברת רוגיפל ןמיס םידלי יובירב לשממה ידיקפ 

,1949 תנשב .(קרוי וינ> היבמולוק תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רוספורפ היה ןיילק פיליפ 58 

לש ןומימבו המזויב ןיילק םיקה ,היינשה םלועה־תמחלמו האושה תובקעב רצונש בצמה חכונל 

תנשבו ,(תפרצ)יאסרוב דלאוורב לואפ םש־לע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב תא םיידוהי םינוגרא 

אל התרבחו ץראה תויעב תא ותורכיהש ןאכמ .םילשוריב הטלוקפה לש תודוסיה יחינממ היה 1955 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 192 

לע םג אלא ,"היצרטסינימדאה חור" לעו תוימוקמה תויושרה לשו דרשמה לש םילהנה 

,1997 ,םורמ ואר) דעסה יקקזנ יפלכ סחיה ןיבל יצולחה־ינויצה סותאה ןיבש רשקה 
 38-36):

הדבועל דבלב יוול תועפות םה [םיקקזנל ישממ דעס תקנעהב] םיישקה לכ 

ידיב המקוה הנידמה .תילארשיה תוברתה לש תחא תידוסיו תללוכ 
ויהש םיטסילאידיא :םנוצרבו םפוגב םילשוחמ םישנו םירבג :םיצולח 

ונב םה ,ללכב תושעיהל ןתינ רבדהו הדימב .תילעופ תובהלתהב םירודח 

םילמעה ןעמל הנידמ איה דעסה־תנידמ .םילעופ לש תיטסילאיצוס הליהק 

םיטילפ ינפב םירעשה תחיתפ .דחי םג ימואל לאידיאו קשמ ינוב ,םירצויה 

דיקפתה תרכה ךותמו הבהא ךותמ התשענ תונכס ירוזיאמ וטלמנש 

ויה הלא םג רשאב ,םישלחו םינקז לש םאוב לע םג וכרב םה ...יחישמה 

רדגב ראשנ ,לארשימ ילרגטניא קלח םיווהמ הלא םגש ןויערה ךא .םידוהי 

תודגנתהל םינמיס םג שי ןכ לע רתי ...ירקיעה אשונל תינססה הרעה 

בורקמש חרזמה תוצראמ םישדחה םילועה לא תוססובמה תובכשב תמיוסמ 

םה הלא םילועש ,םיקיתווה יפמ יתעמש רופס ןיא םיתעל .ואב 
גזמל תורשפא ןיאש ,םהלש תוילטנמב ןיטולחל םינוש םהש ,"םייביטימירפ" 

וטלקיי םהידלי קרש "רבדמ־רוד" םיווהמ םהשו ;תיתוברת הניחבמ םתוא 

.השדחה לארשיב האלמ הטילק 

תולתה תויעב לא אילפהל תיתואיצמ־יתלב השיג תמייק הלא תוביסמ 

םינלצעל םיבשחנ םיקקזנה וז השיג יפל .ונוקית יכרד לאו תילאיצוסה 

־יתב יבשוי םינזבזבל םיבשחנ תוחפשמה ישאר רקיעב .תוביצי־ירסוחמלו 

ידוהיה לש יפואה םהל ןיאש ךכב םתוא םימישאמ .היבוקב םיקחשמו הפק 

ררועמ החפשמה לדוג .המיחל חורו תויציבמאה אלמ ,לכשה ףירח ,יברעמה 

השעמל 59...רתוי םילודגה םיכרצה בושיחל סיסב שמשמ רתוי ינחלס זוב 

תונהיל ךירצ וניא ,ונמזמ קלחב דבועה קחד לעופ ויפל גהונ רבכ עבקנ 
אצויה .היהי רשא ותחפשמ לדוג היהי ,הכימת לש הרוצב תיפסכ תפסותמ 

קחדה תדובעמ טמתשהל קקזנה תא םיצלאמ ילסכודרפ חרואבש הזמ 

.האלמ תולת לש בצמ ףידעהלו 

תושירדל םאתומ ישונא ןוה אללו ןוה אלל אב םירגהמה לש לודגה בורהש וילאמ ןבומ 

,דתיה אלש הריעצהו השדחה הנידמה יפתכ לע לטנכ לפנו ,ימוקמה יתקוסעתה קושה 

רומח רוסחמב הלקתנ הנידמה .הלאכ בכרהבו ףקיהב םירגהמה לש םאובל ללכ הכורע 

ןהילע עיבצה ןיילקש תויעבה ךא 1961 תנשב םנמוא םסרופ יפוסה ח"ודה .הז יונימ םע קר הלחה 

.<1997 ,םורמ) הב דקמתמ הז רמאמש הפוקתב רבכ ורצונ 

אל ןכש תילאיצוס־יטנא ,דתיה קחדה־תודובע ימי לש "תינויווש הקולח"ש התיה ןיילק לש ותנווכ 59 

םירגהמה לש היצזיביטקודורפל ךוניח הז היה "םיטלוק"ה יניעב .םיכרצבו החפשמה לדוגב הבשחתה 

,אופיא ,אלפ ןיא .היכרצ יפל וא החפשמה לדוג יפל דעס תובצק תקנעהמ הכומנ התיה ותולעו 

.זנגנ ןיילק ח"ודש 
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ירצומב העקשהל םלג־ירמוחו דוסי־יכרצמ לש אוביי לע דואמ השקהש 60,ץוח עבטמב 

המדקש המחלמהו ,וז הריגה .(םישטולמ םימולהיבו םירדהב ומכתסה הפוקת התואש) אוציי 

תונרק רקיעב ,ץוחה ןמ המ־תורוקמ הל ויה םנמוא .הנידמה תא תילכלכ וטטומ טעמכ ,הל 

ןיעמ זרכוה ןכ־לע .הכותב םיליעי הייבג ינונגנמ הל ויה אל ךא ,תידוהיה תונכוסה 

הכירצ ירצומ לש םיריחמה לע חוקיפב אטבתהש ,"ענצה רטשמ" ,ילכלכ םוריח־בצמ 

היצלפניא ץראה תא הדקפ םיריחמה לע חוקיפה תורמל .םבוציקו (םדוסביס ךות) םיידוסי 

ןה ,"הליבקמ הלכלכ" ןבומכ החתפתה הז בצמב .םיזוחא םישולשכ לש תיתנש (השובכ) 

ינוריעה ינוניבה דמעמה ישנא ,םיקיתווה .(1997 ,סורג) הקוסעת לש ןה םירצומ לש 

תוחפ םייולתו תוחפ םיעיגפ הבר הדימב ויה (םיצוביקה בורו תוקיתווה תובשומה) ירפכהו 

המחל הלשממהש ,רוחשה קושה תוחתפתה .םייתלשממה םייסיסבה םירצומה לש תובצקהב 

ןתינ םג ךכו ,יסחיה םדמעמ תא ססבל םהל עייס ,תומסיסו תוזרכ תועצמאב רקיעב וב 

קר אל ךא ,םיחרזמה רקיעב) םישדחה םירגהמה .קשמה לש הריהמה החימצה תא ריבסהל 

(95-93 ,1998) רדנסכלא .החימצה לש ירקיעה לטנב ואשנש הלא םירבדה עבטמ ויה <םה 

םיטלוק םילוע" הבש וללה םינשה לש "הטילקה תלכלכ" לש רתויב הדורו הנומת תרייצמ 

,"שי"ה לש תינויווש הקולח תישענ ,"תוינרצי תודובע"ל םנוצרמ םינופ םלוכ ,"םילוע 

םיריחמה לע חוקיפ שיש ןוויכמ היצלפניא ללכ ןיא ,הנש לכ םיזוחא תורשעב חמוצ קשמה 

רחאל הינמרגב אל ללוכ ,םלועב דוע עדונ אל הזכ ילכלכ סנ .האלמ הקוסעת תמייקו 

הבחר העפות לע דועית ןיאו הסרק אל הלכלכהש התנעטב תקדוצ רדנסכלא ךא .המחלמה 

החמומ ,ןייבשיפ סירומ ר"ד ץראב רקיב 1952 רבוטקואב ,הז םע דחי 61.ץראב בער לש 

רפיס וז האצרהב .םיאפורה תורדתסהו האופרל רפסה־תיבב האצרה אשנו ,ם"ואה םעטמ 

ומכ הנוזת־תת לש םירקמ הברה ךכ לכ יתיאר אל ,םלועב םיברה ייתועסמ לכ ךשמב" יכ 

־אלה ותקולח ,ןוזמב ליעי־יתלב שומיש ,ןוזמב רוסחמ :הנמ ךכל תוביסה ןיב ."לארשיב 

62.םיעורג האורבת יאנת בקע וצופנש תולחמו תילנויצר 

.ןתליחתב רקיעבו םישימחה תונשב תולודג תוחלצה תאז־לכב ולחנ הנידמהו רטשמה 

קלח ךא הווהמה ,דבלב ילכלכה םוחתב אל שפחל שי הנידמה לש הלודגה התחלצה תא 

יונישה תורמל ,ותועצמאבש ינומגה יטילופ־יתרבח רדס תונבל התחלצהב אלא ,הנממ ןטק 

םיפסונ םירושע השולשכ רמתשהל רטשמה חילצה ,יטמרדה יתוברתה־יפרגומדה 

ןתינ היהי אל י"אפמ תאש הרבסה החוור זא דע ;1977 תנשב ךפהמל דע ,תילמרופ) 

.יטירבה אבצל םיתורישו םיכרצמ תילאינולוקה הנידמה הקפיס היינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב 60 

הינטירב האיפקה המחלמה םות םע .גנילרטש תורילב םייטירב םיקנבב ללכ־ךדדב הדקפוה הרומתה 

תונש תישארב .תודחא םינש רחאל קר םתוא הרישפהו השקה ילכלכה הבצמ חכונל הלא תונובשח 

תוברזרה בצמב הבטהל רתוי רחואמ םרתש רבד ,תוילארשי תורבח לש תונובשח ורשפוה םישימחה 

תנשב תירבה־תוצרא תודהי ברקב וצפוהש בוחה־תורגא לש ןתקפנה תליחת םע דחי ץוחה־עבטמ לש 

.(1952 ףוס) תילרדפה הינמרגמ םייוציפהו ("סדנוב"ה) 1951 

הליבקמה הלכלכה תא ןובשחב איבהל וצר אלו ולכי אלש םיימשרה םינותנה לע תססובמ וז הנומת 61 

בר ינוע היה ןכש הרדגה ןועט רדנסכלא לצא "בער" גשומה םג .ץראב גשגש רשא ("רוחשה קושה") 

.ץראב םיקיתווה ןיבל םישדחה םירגהמה ןיב םימוצע םירעפ יאדווב ויהו 

.1952 ,רבוטקואב 22 ,ץראה 62 
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םייתורדתסה ,םייתנידמ םינונגנמב התטילש ללגב "םלועל" ןוטלשה ןמ דירוהל 
63.(הינומגהה תדירי םע םג הכשמנש ,םייתגלפמו 

תיתכלממה־תינוליחה־תינויצה הינומגהה תיינב 

הנידמה לשו ביטקלוקה לש םתורצוויה ךלהמב השענ תיתכלממה הינומגהה ןוניכ 

לש הרפא לעו <י"א-הניתשלפ» תיטירבה־תילאינולוקה הנידמה לש המוקמב תידוהיה 
התיה וז תיתכלממ הינומגה .1948 תמחלמ רחאל הכותב הרתונש תיברעה הרבחה 

.תכל־תוקיחרמ תואצות הבינה ךא םימי־תרצק 

הייסולכואה תא דיחכהל הלכי אל איה ;םיבשייתמ־מירגהמ ידי־לע הננוכ הנידמה 

ןתחתהל אל ,(הינייקואו הקירמא ןופצב לשמל עריאש יפכ> (aborigines־™ תימוקמה 

איה ;התביבס ךותלו הכותל לבקתהל אל ףאו (הזכרמבו הקירמא םורדב עריאש יפכ) םתוא 

יפלכ ,יתד םג המ־תדימבו ,ימואל־ינתא טקילפנוקו ץוח יפלכ תומחלמ להנל 64הצלוא 

.(Levy, 1997) תינומגה הטילש ןוניכל םיחונ םיאנת הכותב ורצונ הלא לכ ךותמ ;םינפ 

,ינתאה הבכרהב תולודג תויונוש רצק ןמז ךות הנידמב ורצונ ,הז רמאמב םגדוהש יפכ 

הנידמה התיה הזכ בצמב ;תיסיסב תוינויווש־יא ורציש ידמעמהו יתוברתה ,יתייווחה 

המצע לע לבקל הנוכנ התיה הקיתווה התייסולכוא .הכותב ינומגה בצמ תורצוויהל הלשב 

ימינפה יתרבחה רדסה לע ספתנה םויאה חכונל ,תינומגה הטילש היקלח רתי לע ליטהלו 

המצוע תלוטנו השלח התיה השדחה התייסולכוא 65.ץוחבמ הדמשה לש םויאה םע ברועמה 

תויתוברת תועוב רוציל ידכמ וא ,הינומגהה לש הנוניכל ליעי חרואב דגנתהל ידכמ 

לש תודרשיה תייגטרטסא ,תושולח םירגהמ תויסולכוא ךרדכ ,ץמאל הפידעהו ,תוימונוטוא 

ןמזב־וב ךא הילע התפכנ הז גוסמ תוטלקיה .תטלוקה הרבחב התלוכי לככ הריהמ העימט 

ביטקלוקה לש ויתולובג דודיחו תיבחרמהו תידסומה הרדהה תועצמאב הנממ הענמנ 

.קיתווה 

לש הנוניכב "חרכה"ל תוביסה ןמ תחא קר אל היה ךשמתמה יברעה-ידוהיה ךוסכסה 

םייטילופה ,םייפרגואיגה תולובגה תאו םיידסומה םילכה תא םג קפיס אלא ,הינומגהה 

הפוקתב דוע תידוהיה הליהקב הנבנש ןמושמהו ללכושמה יתגלפמה ןונגנמה תוכזב קר אלו 63 

,1975 ,אריפש) י"אפמ יגיהנמ לש םייביטלופינמה םהירשוכ תוכזב וא תיטירבה תילאינולוקה 

.העפותב קלח היה ךכל םג יכ םא ,(1977 

וא תילארשיה הנידמה לע ופכנ ןהמ קלח וא תומחלמה לכ םא עובקל הנווכה ןיא "ץוליא" גשומב 64 

תודימתמה תונכההו תומחלמ ץורפ לש ספתנה םויאהש איה הנווכה .ןהמ ענמיהל הלוכי ,דתיה איהש 

.תילארשיה תיתוברתהו תיתרבחה תכרעמה לע םייזכרמ םיצוליאו םיביכרמ ורתונו ויה ןהל 

תואיצמה התיה המ אלא ,אל וא הדחכה תנכס םנמוא התיה םא בושח הז ןיא יחכונה ןוידה ךרוצל 65 

,(Harkabi, 1977) politicide וז הנכס הניכ יבכרה טפשוהי .תילארשיה תוברתה ךותב התנבוהש 

לכב ותוא רותפל וא ךוסכסה תמר תא דירוהל תלגוסמ הניא לארשיש רבסו ,דייסונ'ג לקשמ לע 

תורשפ תרומת יכו ךוסכסה לע הטילש שי לארשילש יבכרה רבס רתוי רחואמ .טוקנתש תוינידמ 

םילחנתמה־סירגהמה תנידמ לש הדמשה עונמל קר אל ןתינ הנובנ תוינידמ תועצמאבו תוילאירוטירט 

.(1986 ,יבכרה) רוזיאב הסוסיבלו התלבקל עיגהל ףא אלא ,תילארשיה 
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195 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999 -ס"שת 

ךשוממ ןמזל התרימשלו הינומגהה לש הנוניכל ומרתש ,תולדבתה לש םידחה םייתרבחהו 

לש ןתכיפהל ליעי ץחל־ריס היה ,המודמהו הנבומה ,יתימאה ינוציחה םויאה .תיסחי 
תריציל םינושארה םיאנתה 66.יטילופה חוכה זכרמ ידיב רצויה דיב רמוחל תוירפירפה 

"ידוהיה בושייה" לש תיטילופויצוסה העובה ךותב ןכל םדוק דוע ורצונ הינומגהה 

הפאשש תינויצה היגולואידיאה ןמ קלחכו ,תיטירבה תילאינולוקה הנידמה ךותב לדבתמה 

הרבחה לש התלילשו הדוגינ היהתש השדח הרבחו <1996 ,גומלא) "שדח םדא" רוציל 

ךא רוציל ןתינ היה תיברמ הינומגה לש הנוניכל םיחונ םיאנת םלוא ."תיתולג"ה תידוהיה 

67.תינוביר־תיתנידמ תרגסמ ךותב קרו 

םג המ־תדימבו תיטילופה תיתשתה תא התוויהש ,תיטילופה תויטננימודה לש הישרוש 

דוד ןיב תרכנש "טדרוקנוק" ןיעמב תירוטסיה םיצוענ ,הינומגהה לש תיתוברתה 

,תידוהיה תונכוסה שאר־בשויל היה בורוזולרא םייח חצר רחאלש י"אפמ גיהנמ ,ןוירוג־ןב 

תגלפמ" לש הנוטלש תא השעמל חיטבה הז "טדרוקנוק" .תיתדה תונויצה ישאר ןיבל 

תוריחבל דעו 1933 תנש ןמל הנידמבו "בושיי"ב ,תינויצה העונתב "לארשי־ץרא ילעופ 

,תירוביצה הריפסה לש "ידוהיה היפוא" "יחרזמ"ל חטבוה הרומתב 68.1977 תגש לש 

הנשה־חולבו םיגחה ידעומב ,תבשב ביוחי ינוליחה "םידבועה קשמ" םגש המכסה ,רמולכ 

תשמח לכ ךשמב 69.תורשכב ובייוחי (םיצוביקב ללוכ)"םילעופה יחבטמ" לכשו ,םיידוהיה 

לעמ ,תילארשיה הנידמב יתרבחה רדסה לש יזכרמה ןיעלגה ,י"אפמ ןוטלש לש םירושעה 

דחי ."ינוליחו יטסילאיצוס ינויצ רטשמ" היהש יטילופויצוס בצמ היה ,הלשממ לכל רבעמו 

,ידוהיה םואלל תידוהיה תדה ןיב הפיפחה לש הילאמ־תונבומב הז רטשמ אטבתה הז םע 

Kimmerling,:ואר) תילארשיה תוהזה לש תיחרזא הרדגהל תישממ תורשפא לכ הלכיסש 

 1985a: הנידמה לש םיידוהיה היחרזא בורל תפתושמ החנה יהוז .(א 1998 ,גנילרמיק -

םינוליחל ,םירבגלו םישנל ,םירישעלו םיינעל ,םיחרזמלו םיזנכשאל ,לאמשלו ןימיל 

היחרזאל אל ךא - םהיתוצובקלו םהינוגל ,םהיגוסל תווצמה ירמושלו םייתרוסמלו 

םיידסומה םירדסההו תויתנידמה תוקיטקרפה בור ויה תינמז־ובו הז םע דחי .םייברעה 

לשו הלש םיקקוחמה־תיב לש ,הנידמה לש רותיווה תא איצוהל ,םייחרזא־םיינוליח ןיעמ 

.הרובקהו תושיאה יניד לש יזכרמה ירוביצה םוחתב תוברעתה לע טפשמה־יתב 

ולחה ("תויתכלממ"ה) תיתנידמה־תינויצה הינומגהה לש תוירקיעה דוסיה־תוחנה 

וא תיכרע הניחבמ ץוחנ וא בוט ,ער היה "ינומגהה בצמה" יכ העיבק םושמ הלא לכב ןיא 66 

.ענמנ־יתלב תניחבב היהש אל ףאו ,תילטנמורטסניא 

היעבה ."ינומגה בצמ" לש תונוש תוגרד אלא ,"האלמ הינומגה" לש בצמ יטילופויצוסה "עבט"ב ןיא 67 

לש תויטננימוד ןיבל הניב לובגה ןכיה ,רמולכ ,הינומגהה לש תוכומנה תוגרדב הליחתמ תיגשומה 

.רתיל סחיב תוצובק לש היצילאוק לש וא הצובק 

ןעמל ךא ,1977 תנשב ןוטלשה יפוליח םע המייתסה אלו הלחה אל הינומגהה לש התריבש 68 

.וב זחאיהל חונ ךיראת והז ,הבר הדימב תיתורירש דימת איהש ,תיפרגוירוטסיה היצזידוירפ 

םידקתכו לדומכ ושמיש רתוי רחואמ םלוא ,זא ומיוק אל תורשכהו םידעומה תרימש לש םיפיעסה 69 

'ל 'י ברה ,ןוירוגךב 'ד לש םתמיתחב) 1947 ינויב 19 םוימ תידוהיה תונכוסה תלהנה םעטמ בתכמל 

תא הוויהו "ווק־סוטטס"ל סיסבכ שמישש ,תימלועה לארשי־תדוגא תורדתסהל *םיובנירג 'יו ןמשיפ 

.הינומגהה שוביגב יסקודותרואה־יתכלהה ביכרמה 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 196 

םינשב תאש רתיב ושבוגו ,תילארשיה תוהזה האצמוהו הנידמה הננוכ םרטב דוע שבגתהל 

,הלא דוסי־תוחנה .ןמזה ךשמב ופסותיה תורחא דוסי־תוחנה .הנוניכ רחאל תונושארה 

םוחתה לא םג ורדח ,םאות ירוביצ חישו הקירוטרבו תויטרקנוק תוקיטקרפב תוולמ ןהשכ 

תא ומאת וללה דוסיה־תוחנהמ קלח .תוינויער תוכרעמו םיגשומ ,םילימ וללכו יטרפה 

יטנוולר־יתלב וא דגונמ היה רחאה ןקלח םלוא ,םייחרזמה םירגהמה לש םלועה־תופקשה 
:םהיתויווחל 

תורוד לכ לש הפיאשה תאו ינויצה ןוזחה תמשגה תא תינמז־וב הווהמ "לארשי־תנידמ" .א 

ךא םיחרזמה לש םג תיזכרמ דוסי־תחנה התיה וז - "וצראמ לארשי הלג" זאמ םידוהיה 

.תדה חורב תונשרפב םלצא התכז איה 

ךכבו ,ישונאה ןימבש ילסרווינואה דוסיה תא הכותב תמלגמ תיתנידמ תושיכ לארשי .ב 

.םהלש ידובירהו יתוברתה הנבמה לשו םידוהיה לש ,תודהיה לש "םלומרינ" תא םג 

.םיחרזמה יניעב תעדה לע תלבקתמ־יתלב וא תנבומ־יתלב בורל התיה וז תפסות 

,תונשרפל החותפ הראשנ "תודהי"ה תרדגה םלוא ,תידוהי םואל־תנידמ איה הנידמה .ג 

.הנידמה ךותב םינתשמה המצועה יסחיו תוליעפה ימוחת ,םיאשונה יפל הנתשמ איהו 

תינוליח־תימואל וא תינוליח־תימואל ,הינוגל תיתד תויהל וז תונשרפ הלכי תינורקע 

הנידמה לש התודהי תוהמל תונשרפה ,השעמל .תדה ךותמ םיביכרמ לע היונבה 

־תיתדה תונשרפה לא יבקע חרואב וטנ םייטילופויצוסה היתולובג תעיבקו 

[תינוליחה] תינויצה העונתה" ,(1979) ץ"כ לש ותרדגהבש םושמ תאז .תיסקודותרואה 

,"םיילכלכ וא םיילאיצוס ,םיינידמ םיילנויצר םיגשומב ץראל הקיזה תגצהב התשקתה 

םייתד תוקמנהו םילמס לע יולג וא יומס חרואב ןעשיהל ןמזה בור הקקזנש ןאכמו 

לש שדוקה תפש - 70תירבעה הרחבנ םג ךכ .(Kimmerling, 1983a :ואר) םייחישמו 

,טיבש) התוא ןלחל שאונ ןויסינ ךות ־ "שדוקה ץרא" וא "ןויצ" איה ,דעיה־ץרא 

"שדוקה ןושל" םע דחי ,"ץראה לע תוכז" הנקמה ,ןנוכמ טסקטכ ך"גתה ךא .(1998 

תוהזה" לע םיירוקמה םהינכות תאו םמצע תא ופכש םיפוריצ וויה "שדוקה ץרא"ו 

לכ .רצה יתדה הנבומל הבורקה "תידוהי תוהז"כ רתויו רתוי התלגתנש ,"תילארשיה 

םינושה הינכוס וליא םיחרזמה לש ןושארה רודה לע דואמ לבוקמ תויהל לוכי היה הז 

.םאתהב תויבקעב םיגהונ ויה הנידמה לש 

אוה רשאב ידוהי לכ .דבלב היחרזאל אלו ,ידוהיה םעה ללכל "תכייש" הנידמה .ד 

.תיתקוח תוכז ףקותמ הילא "בושל" - בייח ,ןוירוגךבכ תאז ושריפש ויהו - יאשר 

לש התמקה ןמל תונויצה לש השארה ןבאל ויה וירוחאמ תדמועש הסיפתהו הז קוח 

םגש) תירבעה ןמ תונימזו תורישע ,רתוי הברה תויממע ויה תוינוליחה תויריאה תוברתהו הפשה 70 

לומ לא התשודק תלאשב וטבלתה הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמב הושדיחש םיליכשמה 

וז הריחב .םירשעה האמה לש םירשעה תונשב קר תיפוס השעמל הרחבנ תירבעה היצפואה .(התוינוליח 

־םירגהמה תרבח לש יחרכהה רושיקה תא לוכיבכ הקפיס ,ך"נתל המודב ,תירבעהש ךכמ העבנ 

(תדה םוקמב) םיחרזמל םיזנכשאה ןיב "רשג" איה תירבעהש ןויערה .םוקמה לא תינויצה םיבשייתמה 

הצרא תינויצה הריגהה תעגה ינפל דוע יכ רואיתל תואיצמב הזיחא שי ךא .רתוי רחואמ קר הלעוה 

לכל תפתושמ רוביד־תפשו הגע ("ההובג"ה תיליכשמה תירבעה אל) תימוקמ־תירבע ןיעמ השמיש 

."שדוקה ץרא" ידוהי 
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197 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

ןטק קלח קר אקע אד ךא ,םיחרזמה לש םתפקשהל דואמ המאת וז ההגה םג .הנידמה 

.םידוהיכ וגהנו םידוהיכ וארנ הזה קוחה ףקותמ ועיגהש םידוהיהמ 

תינרדומ הנידמ היהת לארשי יכ ,דתיה תוחפ תנבומהו תוחפ תלבוקמה החנהה .ה 

תוצובק ."תויברעמ",ר לש <תיפוריא־חרזמה) תיזנכשאה התסרג יפ־לע תיברעמו 

תרגסמב ורבעי ,םלסיאה תוצראמ םידוהיה ןוגכ ,וז תוברת םיאשונ םניאש םיטרפו 

קרו ,("היצזילארשי"כ םג םיתיעל הרדגוהש)"היצזינרדומ" ךותיה־רוכ לש וינונגנמ 

רשאכ םג 71.ביטקלוקב םיאלמ םירבחל ובשחיי םה הז ךילהת לש האלמה החלצהה םע 

הרתונ הרבחה לש רתוי תיטסילרולפ הייארב רמוהו תימשר "ךותיהה־רוכ" לדומ חנזנ 

תיטסילרולפ הרבח לש לדומ ץמוא םא םג .תינויצה העדותה קמועב וז הסיפת ןיידע 

קר השעמל 72.תוסחייתה לדומכ שמישש "יברעמ"ה לדומה הז היה ,רתוי תילרבילו 

ךכב ואר ,שרדנה יונישל םיאשומה רקיע וויהש ,םלסיאה תוצרא יאצוימ דואמ טעמ 

ויה ןושארה רודב .(1981 ,יקסריבס) ירסומ־יתלבו לשחנמ ,ינסרוד טקא הליחתב 

תונויסגב ואטבתהו (1959 ,ףסוי־רב)ןרקיעב תוירקמו תוידרופס תויודגנתההו האחמה 

תידרפסה הדעה תצעומ לש רבודה ,לשמל .(1986 ,גוצרה)"תויתדע תומישר" תמקהל 

Rejwan,)ןאו'גר וליאו ,"יתוברת דייסונ'ג" 1965 תנשב הז ךילהת הניכ םילשוריב 

רוהיט" לקשמ לע ,(cultural cleansing) "יתוברת רוהיט" ךכב האור (1967, 99 

הימיב ןמיתמ םירגהמה תאחמ םג התיה ךכ .ןפוד־יאצוי םירקמ ויה הלא ךא ,"ינתא 
.הנידמה לש םינושארה 

לע הנידמב תויוכז־יווש םיחרזא תויהל םירומא ,םיברעה רקיעבו ,םידוהי־אלה ללכ .ו 

לא תינויוושו תינתומ־יתלב ,תישפוח השיג םהל היהת אל ךא ילאודיווידניא סיסב 

הרוצב אלא (תורשמו תונויכז ,תוידיסבוס ,תועקרק ןוגכ) םייביטקלוקה ןיבוטה ללכ 

לש םתורבח היהת תיתרבחו תיטילופ הניחבמ ,ביטקלוקל סחיב .תיביטקלס 

תולובגל ץוחמ ומקומ םה תיתוברת הניחבמו ,תיקלח הנידמב םידוהי־אלה 

ויה ןהבש תוצראמ ואבש םירגהמל הילאמ תנבומ דוסי־תחנה ,דתיה תאז 73.ביטקלוקה 

.תומחותמו תולבגומ תויוכז ילעב תוסח־ינב םיטועימה 

־תכרעמ לש דקומה םה האבצ רקיעבו היתודסומ ,הילמס ,היקוח ,המצע הנידמה .ז 

סיסבה תא ווהיו השודק תליהמ ונהיי םה ;הנידמהו הרבחה לש תיזכרמה םיכרעה 
,דתיה וז דוסי־תחנה .(1995 ,והירזע) "תיתדה תד"ל המילשמ "תיחרזא תד"ל 

;םיישארה םהיאכדמ ויה הינכוסו הנידמהש םושמ רקיעב םיחרזמה יניעב הליבק־יתלב 

הרומא התיה - "תויתכלממה" ,התנוכ איהש יפכ וא - הנידמה־תד םא ןכש־לכ אל 

רשאמ רתוי םיבר םירקמב םלוא ,"היצזילארשי"ה שבכמ תחת רובעל ועבתנ םייזנכשאה םירגהמה םג 71 

ותוברתל רתוי הלודגה םתברק תוכזב רתוי ירשפאו תוחפ יטמוארט הז ךילהת היה םיחרזמה ברקב 

.ףידעה ידובירה םדמעמ תוכזבו "בושייה ןמ םדאה" לש 

זירכה הנרהסה תא *רבוטקואב 7> 1998 תוכוסב הגגחש "תידרוכה הדעה" ינב ינפל םואנב ,לשמל 72 

תאצל ושרדייש םדא־ינב דוע ויהי אל .ךותיהה־רוכ תשיג לש התומ לע והינתנ הלשממה שאר 

ףיטמ אוה הז םע .יתדעה ודוחיי לע דחא לכ ורמשיש םינוש םיגוסמ םילארשי ויהי ;"דחא ץנטש"מ 

."תיברעמ" הלוכ איהש תיטסילטיפק הלכלכ תטישל 

.םואל סיסב לע אל ךא ,עזגו אצומ ,תד ,ןימ סיסב לע ןויווש החיטבה תואמצעה תליגמ ,לשמל 73 
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לש הז ןורחא ביכרמ .הנידמהו החפשמה ,טרפה ןיב םיסחיה ללכ תא רידסהל 

תוסיפתל בורק ,היווחה זכרמב "תויתכלממ"ה תאו הנידמה תא םשש ,הינומגהה 

ךשמל אכדל חילצה אוה ;הינכוסו היתודסומ ,הנידמה לש םידיקפתל סחיב תויטסישפ 

התיה ךכ לע ףסונ .לארשיב תיחרזא הרבח לש התוחתפתה תא תובר םינש 

יחרזאו יביטינגוק ,יתוברת םזירטילימ תחימצל םייזכרמה םימרוגה ןמ תויתכלממה 

וא ,(1993 ,גנילרמיק) הינומגהה לש קותעשו הרימש ןונגנמלו יזכרמ ןכוסל ךפהנש 

רישכמו ךוניחלו היצזילאיצוסל רישכמ" ,תינרמשה היגולויצוסב תאז חסנל גוהנש יפכ 

,ןכל .(Lissak, 1972; Roumani, 1979; Bowden, 1976)"ךותיהה־רוכ לש יזכרמ 

תויטסיביטקלוק תויונווכמב דואמ קזח שגד םג םשוה ,תינוביר־םורטה הפוקתל המודב 

.תימצע תוסייגתהל ףאו תוירפירפה לש דימתמ סויגל תונוכנבו 

וא ,תיזיפ הדמשה לש תדמתמ הנכסב לוכיבכ םייוצמ ידוהיה ביטקלוקהו הנידמה 

קשנ ללוכ ,הלודג תיאבצ המצוע קרו ,תיאמצע תיטילופ תושיכ הדמשה תנכסב תוחפל 

ןכ־לע .רוזיאב הנידמה לש המויק תא המ־תדימב חיטבהל הלוכי ,ילנויצנוונוק־אל 

העדותהו ןורכיזה תא הבר הדימב בצעמה יטמוארט עוריא קר הניא האושה 

,רבעבש־האושה תכפהנ ךכב .ומצע לע רוזחל לולעש ימויק בצמ אלא ,םייביטקלוקה 

לש הלעפהה־ינפוצ רורצ ךותב יזכרמ קלחל ,המצע לע רוזחל הלולעש האושה 

ינשה רודה ךא ,האושה ןפוצל שידא היה םיחרזמה לש ןושארה רודהש הארנ .הינומגהה 

.לכשומ ןפואב וב שמתשהל דמל רבכ 

רבד־תירחא 

תועפותה יתש .תובר תורומת תילארשיה הרבחה הרבע םינורחאה םירושעה ינשב 

תויוברת לש ןתושבגתהו הינומגהה לש הקוריפ ןה וזל וז תורושקהו רתויב תוטלובה 

תויוברתש יפ־לע־ףאש דבעידב רבתסמ .ןיאמ שי וליאכ חטשה ינפ־לע ופצו וצצש תושדח 

ויהש 74םייתחפשמה םינבמה ךותב רקיעב הארנה לככ ,ושדחתהו וחתפתה ,ורמתשנ הלא 

םוחתה ךותב ,הינומגהה לש הינכוסו הינונגנמ לש םתוברעתה ינפמ תצקמב םינגומ 

רושעב ופסותיה הלא תוירוקמ תויוברתל .אכוד ףא וא שחכוה ,םלעוה ןמויק םצע ירוביצה 

ןתעפוה .(ב 1998 ,גנילרמיק) "תיפויתא"הו "תיסור"ה וז ןוגכ תושדח תויוברת ןורחאה 

.ינומגהה בצמב הדח הדירי לש הרישי האצות ןניה וללה תויוברתה לכ לש ןתושבגתהו 

תויהל הלדח ,הדובעה תעונת לש התסרגב ,תיברעמ־ןיעמה תינוליחה "תוילארשי"ה 

תיטיאה (empowerment)ןתמצעה ךות עריא הז ךילהת .תיטננימודה תיביטקלוקה תוהזה 

םיגולויצוסהו םיגולופורתנאה בור ברקב תחוורה הנעטל ,הרומג הריתסב אל םג םא ,דוגינב תאז 74 

.וחוכ תאו ודמעמ תא דביא ךראירטפה־באהו הקרפתה תיחרזמה תיתרוסמה החפשמה היפלש לארשיב 

התויה בקע אקווד הבר הדימב רמתשהל תאז־לכב החילצה תיחרזמה החפשמה ךא ,הנוכנ וז הנעט 

,ןפוד־אצויכ ,ואד» הכרעהב תיחרזמה תוברתה התכז אל ובש ינסרודה ירוביצה םוחתה חכונל טלפמ 

תד ,החפשמ - שודקה שולישה םיחרזמה לש םייתרוסמה םיקלחה ברקב רמתשנ ךכ .(1999 ,דקוש 

.םואלו 
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199 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,רומאכ ,ןתעפוהו תילארשיה הנידמה ילושב תומקוממ ויה רבעבש הייסולכוא תוצובק לש 

ףקיהב תויטירק תוסמל ויה וללה תויוברתה בור .הכותב תושדח תויסולכוא לש 

,גנילרמיק) (תילרוטקלאו תיטילופ המצועל םג תומגרותמה תויומכ) !היתויסולכוא 

ודמע אלש תויתרבחו תויטילופ תויונמוימ לש ןתלעפהו ןתשיכר תועצמאבו <א1998 

.ןתושרל םדוקמ 

- םישדח םייתרבח תולובגו ,ודדוח ןכל םדוק רבכ םימייק ויהש םייתרבח תולובג 

הלא תויוהזו תולובג .וססבתהו ורצונ ־ תושדחתמ וא תושדח תויצוביק תויוהזב םיבוגמה 

םירפסמש םייטסירלוקיטרפ םייביטקלוק תונורכזו תוירוטסיה םיקתעשמו םירזחשמ ,םירצוי 

ךותב המוקמו ,המצע הצובקה לשו הנידמה ללכ לש היתודלות תא םירזחשמו שדחמ 

.תינונקה היפרגוירוטסיהב לבוקמ היהש הממ הנוש ןפואב ,לולכמה 

בורל ךא ,תונושה תויוברתהו תוצובקה ןיב תויקלח תופיפח תומייקתמ םיתיעל 

תולכ לש ףתושמ ןיאושינ־קוש :ףתושמה ןמ לידבמה ברו םיריבע־יתלבו םידח תולובגה 

לש םינוש תולובג שי ןוזמה םוחתב) "ףתושמ ןחלוש" ןיא ;טעמכ םייק וניא םינתחו 

,םייח ןונגס ,הכירצ יסופד ;ןיטולחל טעמכ םידרפנ םירוגמה ;(תונוש תוגרדב "תויורשכ" 

םיווהמ הלא לכ 75;רוביד לש םידרפנ םינפצו הגע ,םידירפמו םיהזמ שובל יטירפ וא שובל 

תוכרעמ לע םג תונעשנ הלא תויוברת .ומצע לובגה ןמ קלח וא הדרפהה לש תולובג ינמס 

וא תויתד תונומא ,הליפת־יתב ,רפס־יתב ןוגכ תודרפנ תויטילופויצוסו תוידסומ 

םירדושמ ,םיטלקומ ,םיספדומ) תרושקת יעצמאו הקדצ תופוק ,קוויש תותשר ,תויחרזא 

םינפצ קר אל שי וזכ תוברת לכל .תמיוסמה תוברתל םיידוחייו םייפולח (םינרקומו 

היוארה םיבאשמה תקולח לשו קחשמה־יללכ לש הנוש הסיפת םג אלא ,הלשמ םיימינפ 

תובייחמש תודרפנ "קדצ"ו טפשמ תוכרעמ םויקב יוטיב ידיל האב םיתיעלש) הלוכ הנידמב 

.(הליהקה ללכ תא 

:וזמ וז תודרפנ תוילארשי תויוהזו תויוברת שמח הינומגהה לש התריבש םע ורצונ ךכ 

־תיחרזמה ,זתינויצ־אל ךא תידוהי) תימואלה־תיסקודותרואה ,תימואלה־תיתדה 
."יברעמ" ומצע האורה ינוליחה ינוניבה דמעמה תוברתו תילארשיה־תיברעה ,תיתרוסמה 

הנידמה המקוה הסיסב לעש תיטילופויצוסה תכרעמה ,הנידמה לש הנוניכ םרטב דוע 

ימוחת תא הפיפכה ףאו ,הלש תינוליחה הקירוטרה תורמל ,תדה ןיבל הניב הדירפה אל 

םע דחי םלוא .הכלהה ינידל ביטקלוקל תוכייתשהה לש הדימה־תומא תרדגה תאו תושיאה 

ךשמב .הידיקפל ,תישארה תונברה תועצמאב ,םיניידה תאו םינברה תא תכרעמה הכפה הז 

העפות !רתיה אל וז .הנידמל יתדה יפואה ןתמ לש ידסומהו ילמסה ךילהתה לחה ןמזה 

הפידעהש ־ תטלשה הגלפמה לש תינויצילאוק תויחונמ האצותכ קר המרגנש תירקמ 

ץוחה־תוינידמ לש ןלוהינב םישישהו םישימחה תונשב וברעתה אלש םייתד םיפתוש 

- תבשו תורשכ ,יתד ךוניח ןוגכ םיירזגמה םיסרטניאה לע ורמש אלא ,םינפה־תוינידמו 

ךותבו תונויצה ךותב היונב ,דתיה תדה .ריבסהל םיתיעל םיגהונ הנידמה־עדמ ישנאש יפכ 

"ןויצ" ,דתיה אל הידעלב יכ ,הנידמה ןוניכ םע החתופו האצמוהש תילארשיה תוהזה 

ךותב וידחי ךכ ומשוה הינומגהה הררש דוע לכ .תיביטקלוק הלואגלו הריגהל דעי־ץרא 

םג (תירהמא וא תיסור ,שידיי ,תיברע) הנוש איה תיתוברת תכרצנהו תרבודמה הפשה םג םיתיעל 75 

התוברתו תירבעה הפשה תאז־לכב .אדירג םיילטנמורטסניא םיכרצל תירבעב שומיש םייקתמ רשאכ 

.המצועה־יבר תילארשיה תיביטקלוקה תוהזה יסיסבמ דחאכ תושמשמ 
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םלוא .תימואל הינומרה ךות תוינוליחה לשו תדה לש םייזכרמ םיביכרמ ינומגהה הנבמה 

.ןמזה םע יוטיב ידיל אובל הלחה וז תימינפ הריתס 

תוברתה לעמ קתניהל הנושאר החילצהש דגנה־תוברת ,הרקמב אל ,םנמואו 

תוברתה התיה אל ,ךכ לע קבאיהל תוחפל וא המוקמ תא סופתל הווקת ךותמ ,תינומגהה 

."םינומא־שוג" תסרגב תיטנטילימה תימואלה־תיתדה תוברתה אקווד אלא ,תיחרזמה 

םיבשייתמה - השדח הרבחל תילאירוטירטה תיתשתה הרצונ םינומשהו םיעבשה תונשב 

לש תיטילופ־תימואל המישמ קר ,דתיה אל וז .ןורמושו הדוהי לש םיימואלה־םייתדה 

ךכ תילארשיה הנידמה לש תולובגה תבחרהו תדלומ תומדא םוכינו שוביכ ,תוטלתשה 

רסומ־תליהק לש הנוניכל תיתשת תחנה ךכב ,דתיה אלא ,לארשי־ץראל תפפוח אהתש 

ישנאש זא הארנ .םינברה תוקיספו הכלהה יניד יפ־לע להנתהל הרומא ,רתיהש המלש 

לש ומוקמ תא רקיעבו תובבלה תא ,(ילמסהו יפרגואיגה) רהה תא ושבכי םינומא־שוג 

.יגולותימה הנחמה ינפל ךלוהה דרגנוואכ בשייתמ,ר־םחולה־ינוליחה־רבצה־קיגצוביק,ר 

.הלוכ ץראה ינפ־לע טשפתהל הרומא הרושבה ,דתיה "ןורמושו הדוהי" ימוחת ךותמ 

המשגהה תוכזב תינרדומ תימואל הכלה־תנידמ ןנוכל ןנוכתה ימואלה־יתדה ןכפהמה 

יפכ)יביטקלוקה סרטניאה תא וגוצייו וכרדב תטהולה הנומאה ,תוכילהה םעונ ,תישיאה 

םדוקה בלשה ךלהמב ןוונתהו באתסהש "רוהטהו יתימאה ידוהיה" תאו (ויניעב ספתנ הזש 

םג טעמכ תחטבומ התארנ תינומאה הכפהמה תחלצה .ומצע תא הצימו "ןויצ תביש" לש 

בצמל תועמשמו הנעמ קינעתש שממ לש הכישמ תלעב הרחתמ היגולואידיא רדעה םושמ 

תובשייתהה וויה וז הניחבמ .1973־ו 1967 תומחלמ תובקעב רצונש יתרבחהו יטילופה 

־תויתד תוצובקו םישנא םג ;ןוחרקה־הצק תא קר םיחטשב םייגולואידיאה םיבשייתמהו 

תיטילופה הסיפתל - ודגנתה ףא וא - םיפתוש ויה אלו "ולחנתה" אלש תוימואל 

םהיניעב הלענה הפיאשל םיפתוש ויה ע"שי תצעומו םינומא־שוג ישנא לש תיטסיביטקאה 

תודהי לש וז הסיפת ךותב רשאכ ,ןתינש לככ "תידוהי"ל תילארשיה הנידמה תכיפה לש 
.םייטננימוד םייתכלהה־ םייתדה םיביכרמה ויה 

־יתלב תואצות יתש הבינה תימואלה־תיתדה הכפהמה לש תינושארה החלצהה ךא 

:התוא ונתימ תוחפל וא תינומאה הכפהמה לש הציקל השעמל ומרגש תונווכמ 

וקלחב שטנש ורקיעמ יטסילאודיווידניא שדח רוד הלדיגש הכפהמה לש הרגשהה - תחאה 

הטילש ןיב דירפהל רשפא־יא יכ חיכוהש יניתשלפה ירמה - תרחאהו 76;הכפהמה תא 

שי היפוטואל םג יכ וחיכוה וללה תואצותה יתש 77.ןתייסולכואב הטילשו תוירוטירטב 

.אבה רודל םהלש היגולואידיאה קותעשל טעמכ םימלשומ םיאנת ויה םינומא־שוג לש םידסיימה רודל 76 

,רעונה־תעונת ,תיבה ןיב תינויער הפיפח ,דתיה ןהבש תונטק תוליהקב וכנחתהו ולדג םידליה 

השיגדהש תיטסיטילא הליהקב לדג יגומאה רעונה ןמ קלח תוחפל ,הז םע דחי .הליהקהו רפסה־תיב 

תידומיל ,תישיא תויגשיהו םזילאודיווידניא תשגדהל םג רבד לש ופוסב הליבוהש תויגשיה 

.ינכפהמה טהלה תכיעדל ומרגש ןה ,רתיה ןיב ,הלא תויונווכמ .תיעוצקמו 

תודבוע הרצי איה <א> :הלודג החלצהכ תינומאה העונתה תא רידגהל הלוכי תיפולח תונשרפ 7 7 

,דמיע הררגו ל"דפמה תא "םינפבמ השבכ" איה <ב> ;"ע"שי" יחטשב םיבושיי תומדב תוכיפה־יתלב 

לארשיב תטלשה היצילאוקב יזכרמ קלח הווהמ איה <ג> :ימואלה יתדה רוביצה בור תא תיטילופ 

תסחייתמ הז רמאמ לש תיגשומה תרגסמב ןולשיככ הכפהמה תרדגה .1977 תנש ןמל תופיצרב טעמכ 
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יתדה דוסיה ןיב המלשה שישמ חתמ תוחפ אל שיש םג הלגתנ .הלשמ תולבגמו תולובג 

ןיב תוריתס ועלגתנשמ ,םעפ אל ,ןכ־לע .תיחישמה־תינומאה ותסרגב ימואלה הזל 

םתוא המליג תינויצ־אלה היסקודותרואהש - םייתדה הלאל םיימואלה תודוסיה 

הלחה ךכ 78.תינומאה הליהקה ןמ םיקלחב רבגתהל םייתדה תודוסיה ולחה - םתרהטב 

תויהל ךרוצ ןיא יכ הדיצמ התליגש ,תוידרחה ןיבל תימואלה תויתדה ןיב תוברקתה 

ןמואל תויהל תנמ־לע (ירשפא יכ־םא> ע"שיב לחנתהל וא הגורס הפיכ שובחל ,"ינויצ" 

,הכותב המצועה יקחשמב ליעפ חרואב ףתתשהלו הנידמה ילמסמ קלח לא רבחתהל ,ידוהי 

םג אלא ,םייביטקלוקה םיבאשמה תאצקהב םידרחה לש םקלח תא לידגהל ידכ קר אלו 

.הנידמה לש היפוא תא עובקל תנמ־לע 

דועב ,ךכ .הנד תמדקמ חרזמה תודהי העדי םיעשתה תונש תישארב וליג םידרחהש המ 

היתוריתסו םייטילופה םייונישה חכונל ןואפיקלו רבשמל תעלקנ תינומאה הכפהמהש 

לש הביל־בלב הכנחתהו החמצש תיחרזמ־תידרח הריעצ הטילא הרצונ ,תוימינפה 

ידרחה םלועה יככותב השקה הילפאה תשוחת חכונל םלוא .תיזנכשאה היסקודותרואה 

ויה םקלח תוחפלש - וללה םיריעצה רשאכ ץרפ הז דרמ .דרמה סנ תא וז הטילא הפינה 

םחנמ לש ותרדגהכ ,"םידמול תרבח" התוא לש הדימה־תומא יפ־לע םינייטצמ םינדמל 

הלוצאה תוחפשמ ךותל ךדתשהלמ םיעונמ םהש תעדל וחכונ ־ ולדג הכותבש ,ןמדירפ 

ינש .תויתרקוי תוינבר תודמעל תונמתהל יוכיס םהל ןיא ףאו תידרחה־תיזנכשאה 

להקו ףסוי הידבוע ברה לש ותומדב יטמזירכ גיהנמ :םתושרל ודמע םיעירכמ תונורתי 

לש תידוהיה הייסולכואה ןמ עברב דמאנש) דואמ לודג לאיצנטופ לעב היהש ותיערמ 

תיתוברתה הכפהמה .םייטנתוא תוהדזה דקומו תוגיהנמ ןכ ינפל ול ויה אלשו (הנידמה 

לש - הינבה קויד רתיל וא ־ האייחה הללכ "הרות ירמוש םידרפס"ה לש תיגולואידיאהו 

תקנעהב היה הדוס רקיעש אלא ,תויתדו תוינתא וידחי הכרכ קר אלש תיתרבח תוהז 

טרפה לש םתונשרפו םתויחונ יפ־לע טעמכ ,תדה תווצמ לש יביטקלס םויקל היצמיטיגל 

לעמ .הליהקה ךותמ יודינב - ךכמ עורג וא םוניהיגה שאב םיואמ תויהל ילבמ ,החפשמהו 

המרב יכרעהו ילכלכה ךסחהו לבסה ,יוכידה ,תולפשהה ,תולוועה לכ ,ךכל רבעמו 

הרטע ריזחהל" היצמיטיגל וקינעהש יביטקלוק ןורכיזבו הרדאהב וכז תיתחפשמה 
79."הנשויל 

־תימואלה תינוליחה הינומגהה תא רערעל תימואלה־תיתדה תודהיה החילצהשמ 

ילבמ) ךרדה תא הללס איה ,תיתרבחה הריזה זכרמ לא העונת ךות ,תיטסילאיצוסה 

ובש םוקמ ותואב ,הנידמה לש ילמסה זכרמב םג המצע םקמל החילצה אל תינומאה תומדהש הדבועל 

וא עדומ ןפואב הפאשש יפכ השדח הינומגה הרצי אלו ,"רבצ"הו "ץולח"ה רבעב םימקוממ ויה 

.עדומ־יתלב 

תולודגל ובשחנ ץראל־ץוזובו ץראב תוינויצ־אלה תויסקודותרואה תוינברה תויוכמסהש דוס הז ןיא 78 

תורחתב דומעל ולכי אל םלועמש "תוינויצ"ה תוינברה תויוכמסה ןמ הרותב רתוי תויזואוטריוולו 

םהינימל םיצ"דבה תויורשכ וליפא .םייסקודותרוא םיינבר םישיאו "הרותה ילודג תצעומ" לומ 

.הכלממה ינבר לש הלאמ "רתוי תורשכ"ל ובשחנ 

הלא תושוחת המיצעה קר ,היתורודל הדובעה תגלפמ םשב ,קרב דוהא לש םיחרזמה ןמ החילסה תשקב 79 

.תפסונ היצמיטיגל ןהל הקינעהו 
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לש תונוש תוגרדב ,תופסונ תוימונוטוא תויוברת לש ןנוניכל םג (ךכל הנווכתהש 

תא דחא דצמ הרשפאש וז איה ילסקודרפ חרואב .תילארשיה הנידמה ךותב ,תונלדב 

תרבוגה םתוברועמ תא רחא דצמו הנידמב םייברעה םיחרזאה לש הימונוטואה תבחרה 

תויוברת־תת םע תויתרבח תויצילאוקל םיפתושו תירב־ילעבכ ירוביצהו יטילופה םוחתב 

ידסומ יוניב לש ותורצוויהל ךרדה הצרפנ ןכ .(תינוליחה תוינויה ,לשמל) תורחא תוידוהי 

־ברל היצמיטיגל הקינעהש היגולואידיא תחימצ אלל םא ףא ,תונוש תויוברת ביבס 
.תויתוברת 

,ותועצמאבש יאבצו יחרזא יטרקורויב ןונגנמ ,ליעל ראותמכ ,הנידמה המיקה הלחתהב 

ךותל הרדח איה ,היכרצל המתר איהש םייתנידמ־אלה םינונגנמהו םיפוגה תועצמאבו 

80.םייתנידמה םידיקפתל ןתוא הסייגו ןהילע הקודה הטילשו חוקיפ הליעפה ,תוירפירפה 

(םיקיתו לש) שדח ינוליח ינגרוב־ינוניב דמעמ הכותמו הכותב הנידמה הרצי ךכ לע ףסונ 

הנותנ הרומגה ותונמאנ ,דתיה ,הז דמעמל ינש רוד ,הלש ישימחה רושעה ףוסל דעש 

.הכותב םיררושה רטשמבו תוגלפמב ,ןוטלשב יולת־יתלבו הנתומ־יתלב חרואב הנידמל 

םיטרפכ םיברע ןכו םייחרזמ םידיחיו תוצובק םג ןמזה םע וגפסנ הז דמעמ ךותב 
והז .תויתוברתו תוילנויספורפ ,תוילכלכ ,תוילהנמ תוטילא ללוכ הז דמעמ .תוחפשמבו 

תוברתה ונמזב החפוטו התנבוה וכותבש ירקיעה לכימה תא הוויהש ורקיעב ינוליח דמעמ 

."תוילארשי"הו (תיחרזאה) תילארשיה תוהזה ,"תילארשיה תוברתה" היורקה תינומגהה 

תייסולכוא רתי יניעב ףאו ומצע יניעב ,הנידמה יניעב הוויה 81הז דמעמ ,וזמ הרתי 
תדירי םע ,הנורחאל .תילארשיה הרבחה תאו תילארשיה תוברתה תא 82,הנידמה 

תויטננימודה ןדבוא לש דימתמ ךילהתב יוצמ הז דמעמ ,הנידמה לש תיסחיה התמצוע 

תיסחיה ותויזכרמ תא רמשל ןיידע חילצמ אוה ךא ,תוינומגהה רוערעמ קלחכ תיתוברתה 

,היישעתבו רחסמב ,םילודגה םיקסעב רקיעב ותטילש לע ןיידע רמוש אוה .דמעמכ 

לחה הלא םימוחתב םג יכ םא ,הימדקאהו אבצה לש םיהובגה םיגרדב ,תדסוממה תרושקתב 

.יטננימודה ודמעמב םוסרכ 

ןדבואלו רצה יתוברתה־ידמעמה ויפואל רתויו רתוי עדומ תויהל ליחתמ הז חלפ 

העדות לש הינבה יכילהתב ליחתמ ינוליחה ינוניבה דמעמה .ולש יתוברתה לופונומה 

תונושארה םינשב ויה אל הינכוסל םתכיפהו הנידמה תורמל וללה םיקזחה םיפוגה לכ לש םתפפכה 80 

יזכרמ ומצע האר וללה םיפוגה ןמ דחא לכ .םישק םיקבאמ ךות ורבע ןהו רקיע לכ הטושפ הכאלמ 

ןויער לש האצמהה תועצמאבש אלא .ויתורטמ לשו ולש תנכוסל הנידמה תא ךופהל ומצעב ץפחו 

הינמרגמ םימולישהו ץוח־עויס ,תויבגמ) ץוחה ןמ ומרזש תורוקמה בורב הטילשה ,"תויתכלממ"ה 

תילארשיה הנידמב הרכההו הנידמב תועקרקה ללכ ךותמ םיזוחא העבראו םיעשת תמאלה ,(תילרדפה 

ךותב תיטסילופונומו תיטננימוד הדמע גישהל הנידמה החילצה ידוהיה םעה ללכ תא תגציימכ 

םואלה־תנידמ תויזכרמ לש ,הל המוד וא ,וז העפות דציכ הארה סנדיג ינותנא גולויצוסה .תכרעמה 

.ינרדומה םלועב תיזכרמה העפותל ,רתיה ,הרבחב תומילאה יעצמא לע התוטלתשהו 

תובר םינש ךשמבש ,תיתוברתו תילכלכ ,תיטילופ ,תידוביר הניחבמ תנחבומ הצובקל איה הנווכה 81 

הלא קר ;תיטסירלוקיטרפ תיתצובק תוהז וא "תידמעמ העדות" החתיפ אלו "דמעמ" המצע התאר אל 

.ךכ הואר הילא וכייתשה אלש 

.ץוחמו תיבמ הירקוח יניעב ףאו 82 
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203 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

ףא הסנמ אוה .ולש תניימודמה הליהקה תולובג לש שדחמ טוטרשבו תירוגמו תידמעמ 

תוברת־דמעמ .הנידמה ךותב קחשמה־יללכ תא ,ומיע וחוכ תיראש דוע לכ ,שדחמ בצעל 

.רתוי תוטובו תויולג תודמע־תמחלמו תוברת־תמחלמ לוהינל תונגראתה יבלשב יוצמ הז 

קוה־דא תויתרבחו תויטילופ תויצילאוקל תירב־ילעב שופיח ךות השענ הז שדחמ־ןוגרא 

ויבירי תא םג םיצעמ אוה ךכב .תורחתמ תויוברתו םירחא הייסולכוא יחלפ ברקב 

הפוקתה ,תינושארה תבצעמה הפוקתבש תולאשה שדחמ תוחתפנ םג ךכו םייתרבחה 

.םלא ןהיבגל רוזגל וסינ ,הב דקמתה הז רמאמש 

תורוקמ 

.<1914-1854 :א ךרכ) לארשי־ץראב ירבעה ךוניחה .(1986) 'ר ,רורד־םיובלא 
.יבצ־ןב די :םילשורי 

:ךותב ."לארשי תנידמל ןושארה רושעב הטילקה תלכלכ" .(1998) 'א ,רדנסכלא 
.(104-59 'ע) תונושארה םינשה םישימח :תואמצע ,(תכרוע) אריפש 'א 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - רבצה .(1996)'ע ,גומלא 

:ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה - תנווכה ךרד .(1995) 'א ,רזעילא־ק 
.ריבד :ביבא־לת .1956-1939 

.תילארשיה תונגרובה תודלות - םהה םינגרובה םה הפיא .(1999) 'א ,תרופךב 
.סנגאמ תאצוה ,תולוכשא תיירפס :םילשורי 

אריפש 'א :ךותב ."לארשי תנידמל ןושארה רושעב הטילקה תלכלכ" .(1998)'י ,תרופ־ןב 

זכרמ :םילשורי .(104-89 'ע) תונושארה םינשה םישימח :תואמצע ,(תכרוע) 

.רזש ןמלז 

.251-247 ,17 ,דלומ ."היעבל עקרה :םיאקורמה" .(1959)'ר ,ףסוי־רב 

."םילוע לש תולגתסהה ךילהת :היצזילאיצוס־הרו היצזילאיצוס־הד" .(1990)'ר ,ףסוי־רב 

םיטביה :הדובע ,הטילק ,החפשמ ,(םיכרוע) םירחאו םייח־רב 'א :ךותב 
.ןומדקא :םילשורי .(153-133 'ע) תילארשיה הרבחה לש םייגולויצוס 

תינויצה השיגב תורומתו םיטבל :תובשה קוח דעו 'ולעת־לא'מ" .(1998) 'י ,רבלג 

סותימ - לארשי ץראל היילע :תויולג ץוביק ,(תכרוע)ןהכה 'ד :ךותב ."היילעל 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(284-249 'ע) תואיצמו 

דה :ביבא־לת .1951-1945 ,םינויצ לומ םידוהי :בוט ישונא רמוח .(1998)'י ,יקסגזדורג 
.יצרא 

רושעה ,(םיכרוע) הקנולבי יחו תרמצ 'צ :ךותב ."לארשי תלכלכ" .(1997) 'נ ,סורג 

.יבצ־ןב די :םילשורי .<150-137 'ע> ח"ישת-ח"שת :ןושארה 

תוימואלה תובישיה :יטילופ םזילקידרו יתד םזילטנמדנופ" .(1998) 'א ,איחי־ןוד 

תונושארה םינשה םישימח :תואמצע ,(תכרוע) אריפש 'א :ךותב ."לארשיב 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(470-431 'ע) 

,הייעבה תויולשלתשה :לארשי תנידמב הלטבאה חוטיב לע קבאמה" .(1969) 'א ,ןורוד 
.448-439 ,10 ,דלומ ."1967-1948 
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דקוש 'מ :ךותב ."חרזמה תוצראו הקירפא־ןופצ יאצוי לש תויתדה" .(1999) 'ש ,ןשד 

הקירפא ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד ,ןשד 'שו 

.יבצ־ןב די :םילשורי .<250-237 'ע ,תבחרומ הרודהמ) 

טדנמה תפוקתב לארשי ץרא ידוהי :הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 

.דבוע םע :ביבא־לת .תיטילופ הליהקכ 

.רתי סמועב הרבח ־ לארשי :היפוטואב תוקוצמ .<1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

לש תיתוברת־תיתרבח הטילק :היתוכלשהו "הרישיה הטילקה" תטיש .<1994> 'ד ,ןהכה 

רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .םיעשתה תונש תישארב תונידמה רבחמ םילועה 
.לארשי 

היילעה תלבגהל תונויסינה :הנידמל ןושארה רושעב היילעה תוינידמ" .<א1998)'ד ,ןהכה 

סותימ ־ לארשי ץראל היילע :תויולג ץוביק ,(תכרוע)ןהכה 'ד :ךותב ."םלרוגו 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .<316-285 'ע> תואיצמו 

,(תכרוע) אריפש 'א :ךותב ."וביבס םיחוכיווהו ונכות - תובשה קוח" .<ב1988)'ד ,ןהכה 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .<87-56 'ע) תונושארה םינשה םישימח :תואמצע 

ןושארה רושעב בגנב םילועה תובשייתה :םייחירהו ןיערגה .<ג1988> 'ד ,ןהכה 
.דבוע םע :ביבא־לת .הנידמל 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םילשורי .(1973) 1972-1948 לארשיל היילעה 

.דבוע םע :ביבא־לת .תוילרוג תוערכה .<1986)'י ,יבכרה 

ירוטסיה־יגולויצוס חותינ :תואיצמ לומ יומיד - תיטילופ תויתדע .<1986> 'ח ,גוצרה 

די :ביבא־לת ,(1984-1920)תסנכלו םירחבנה־תפיסאל "תויתדע"ה תומישרה לש 

.דחואמה ץוביקה ,חרזמה תוצראב תויצולחהו תינויצה העונתה רקחל ןוכמה ,ןיקנבט 

לארשי־ץראל תיתרתחמה תידוהיה הריגהה :םידוהי לש םבהז .(1996) 'ע ,לטרז 
.דבוע םע :ביבא־לת .1948-1945 

תוסמ :תידוהי תוימואל :ךותב ."תונויצה ירשבמ גשומה רוריבל" .<1979> 'י ,ץ"כ 

.תינויצה היירפסה :םילשורי .םירקחמו 

הנידמה תונשב תירבעה תורפסב 'אשונ ןכות'כ תינומהה היילעה" .(1989) 'ד ,רואל 

.ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .<די ךרכ) ףסאמ - תונויצה ."תונושארה 

עקר :טדנמה תפוקתב לארשי ץראב ידוהיה בושיה לש תוטילאה .(1981)'מ ,קסיל 

.דבוע םע :ביבא־לת .הריירק יסופדו יתרבח 

לש םיצאומ םיכילהת :'הינשה לארשי ץרא'ו 'הנושארה לארשי ץרא'" .<1996> 'מ ,קסיל 

םילוע ןיב ,(תכרוע) רפוע 'ד :ךותב ."םישימחה תונשב יתוברת־יתרבח בוטיק 

.יבצ־ק די :םילשורי .(19-1 'ע> 1953-1948 ,הלודגה הילעב לארשי :םיקיתוול 

היילעה תטילק :םישימחה תונשב תיתרבח־תיפרגומדה הכפהמה" .(1998) 'מ ,קסיל 

תונושארה םינשה םישימח :תואמצע ,(תכרוע) אריפש 'א :ךותב ."הלודגה 
.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(57-13 'ע) 

.ךותיהה רוכ לש ונולשיכ :םישימחה תונשב הלודגה היילעה .(1999) 'מ ,קסיל 

.קילאיב דסומ :םילשורי 

הרודהמ) 1974-1949 ,םיניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .(1991) 'ב ,םירומ 

.דבוע םע :ביבא־לת .(ןגמ ןונרא :םגרת :ילגנאה רוקמה לש תנקותמו תבחרומ 
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תיזכרמה הכשלה :םילשורי .36 'סמ דחוימ םוסרפ .(1950) ןיסולכואה דקפמ 
.הקיטסיטטסל 

ןתווהתהו םיששהו םישימחה תונשב לארשי לש תיתרבחה תוינידמה" .(1997)'ש ,םורמ 

תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,ינש ראות תלבק םשל רוביח ."'הקוצמה תובכש' לש 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הירוטסיהל גוחהו 

- לארשיב םיזנכשאו םיחרזמ :םילשחונמ אלא םילשחנ אל .(1981)'ש ,יקסריבס 

.תרוקיבלו רקחמל תורבחמ :הפיח .תוליעפו םיליעפ םע תוחישו יגולויצוס חותינ 

.דבוע םע :ביבא־לת .םאלסיאה יאנק .(1985)'ע ,ןוויס 

.1956-1948 ,םילפונה תחצנהו תואמצעה תוגיגח :הנידמ ינחלופ .(1995)'מ ,והירזע 

.בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא :עבש־ראב 

ןוזח ןיב ,(ךרוע) ץיו 'י :ךותב ."הימדקאל הקיטילופ ןיב הירוטסיה" .(1997) 'ז ,רוחצ 

ןמלז זכרמ :םילשורי .(218-209 'ע) תינויצ היפרגוירוטסיה תונש האמ :היזיוורל 
.רזש 

:רקוב־הדש .(1950)םילועה ידלי לע הריקח תדעו :ךותיהה רוכ ימי .(1993)'צ ,תרמצ 

.בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא ,ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה 

־הדש .תונושארה הנידמה תונשב לארשיב ךוניחה :רצ רשג ילע .(1997)'צ ,תרמצ 

.בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא ,ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה :רקוב 

םייאטיסרבינוא םילעפמ :ביבא־לת .תויעדמ תוכפהמ לש הנבמה .(1987)'ס 'ת ,ןוק 
.רואל האצוהל 

.140-123,4 ,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה הרבחב םזירטילימ" .(1993)'ב ,גנילרמיק 

ןאירא 'א :ךותב ."תיביטקלוק תוהז לע קבאמכ תוריחב" .<א1998> 'ב ,גנילרמיק 

ילארשיה ןוכמה :םילשורי .<56-35 'ע) 1996 תוריחב :לארשי ,(םיכרוע) רימש ימו 

.היטרקומדל 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת־יוביר :םישדחה םילארשיה" .<ב1998> 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

:עבש־ראב .המזירכו תעד המצוע :םילאוטקלטניאהו ןוירוג־ןב .(1988) 'מ ,ןרק 
.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

,תומר :ביבא־לת .תילארשיה היצנגלטניאה לש היטבל :ברחהו טעה .(1991)'מ ,ןרק 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

,לארשי־ץראב תימואל הרבח לש התריצי ךילהתב תוברתה לש הדמעמ" .(1998)'י ,טיבש 

ידוהיה בושייה תודלות ,(תכרוע) טיבש 'ז :ךותב ."דוסי יגשומו דוסי תודמע 

לארשי־ץראב תירבע תוברת לש התיינב :הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץראב 

דסומו םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה :םילשורי .(42-9 'ע ,ןושאר קלח) 

.קילאיב 

.ונימוד :םילשורי .םינושארה םילארשיה :1949 .(1984)'ת ,בגש 

ירה יאצוי תליהקב םינבו תובא יסחיב תורומת :תורודה דוריפ" .(1999) 'מ ,דקוש 

לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד ,ןשד 'שו דקוש 'מ :ךותב ."סלטאה 

.יבצךב די :םילשורי .(236-221 'ע ,תבחרומ הרודהמ) הקירפא ןופצ יאצוי 

,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה תימואלה תואנובשחהו קאריע ידוהי" .(1998)'י ,בהנש 
 50-48, 77-67.
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דה ימו ץ"כ 'ש :ךותב ."תירבעה הטיסרבינואהו הדובעה תעונת" .(1997) 'א ,אריפש 

תולחתאו םישרוש :םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תודלות ,(םיכרוע) 

.סנגאמ תאצוה :םילשורי .(689-677 'ע> 

:ביבא־לת .יטילופ ןוגרא לש ותמצוע :תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 
.דבוע םע 

.הדסמ :ןג־תמר .לארשיב היטרקומדה .(1977)'י ,אריפש 
.תילארשיה הרבחב םיגיהנמ תורוד :םיכישממ אלל תיליע .(1984) 'י ,אריפש 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת 

:ךותב ."תירבעה תרופיסב חרזמה תודע לע :םיווש ,רתוי םיווש ,םיווש" .(1998)'ג ,דקש 

תואיצמו סותימ - לארשי ץראל היילע :תויולג ץוביק ,(תכרוע) ןהכה 'ד 
.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(398-363 'ע) 

 Adamson, W.L. (1980). Hegemony and Revolution: A Study of Antonio

 Gramsci's Political and Cultural Theory. Berkeley: University of
 California Press.

 Azarya, V. and Kimmerling, B. (1980). "New Immigrants in the Israeli Armed

 Forces". Armed Forces and Society, 3, 455—484.

 Bellah, R. (1979). Beyond Belief. New York: Harper and Row.

 Ben-Simon, D. (1969). "L'integration economique des immigrants Nord africains
 en Israel et des Juifs Nord-africains en France". Revue Francaise de

 Sociologie, 70,491-514.
 Ben-Simon, D. (1971). L'integration des Juifs Nord-africains en France. Paris:

 Mouton.

 Bocock, R. (1986). Hegemony. Chichester Sussex: Horwood.

 Bowden, T. (1976). Army in the Service of the State. Tel Aviv: University
 Publishing Projects.

 Carmi, Sh. and Rosenfeld, H. (1989). "The Emergence of Militaristic
 Nationalism in Israel". International Journal of Politics, Culture, and

 Society, 1, 5-49.

 Carnoy, M. (1980). Economic Democracy: The Challenge of the 1980s.
 Armonk, NY: E. Sharpe.

 Daalder, H. (1974). "The Consociational Democracy Theme". World Politics, 4,
 604-627.

 Eisenstadt, Sh.N. (1966). Modernization: Protest and Change. Englewood
 Cliffs: Prentice-Hall.

 Eisenstadt, Sh.N. and Giesen, B. (1994). "The Construction of Collective

 Identity". European Journal of Sociology, 36( 1), 72-102.

 Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. New York: Pantheon.

 Gramsci, A. (1959). "The Formation of Intellectuals". In The Modern Prince

 and other Writings (trans. L. Marks; pp. 110-121). New York:
 International Publishers.
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 Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. London: Lawrence
 and Wishart.

 Harkabi, Y. (1977). Arab Strategies and Israel's Response. New York: The Free
 Press.

 Hoffman, J. (1984). The Gramscian Challenge: Coercion and Consent in

 Marxist Political Theory. Oxford: Blackwell.

 Inbar, M. and Adler, Ch. (1977). Ethnic Integration in Israel: A Comparative

 Study of Moroccan Who Settled in France and Israel. New Brunswick,
 NJ: Transaction Books.

 Kimmerling, B. (1977). "Sovereignty, Ownership and Presence in the Jewish

 Arab Territorial Conflict: The Case of Bir'am and Ikrit". Comparative

 Political Studies, 10(2), 155-176.

 Kimmerling, B. (1983a). Zionism and Territory: The Socioterritorial

 Dimension of Zionist Politics. Berkeley: Institute of International Studies,

 University of California.

 Kimmerling, B. (1983b). Zionism and Economy. Cambridge, Mass: Schenkman.

 Kimmerling, B. (1985a) "Between the Primordial and the Civil Definitions of

 the Collective Identity". In E. Cohen, M. Lissak and U. Almagor (eds.),

 Comparative Social Dynamics (pp. 286-292). Boulder: Westview.

 Kimmerling, B. (1985b) The Interrupted System: Israeli Civilians in War and
 Routine Times. New Brunswick: Transaction.

 Kimmerling, B. (1992). "Ideology, Sociology and Nation Building: The
 Palestinians and Their Meaning in Israeli Sociology". American
 Sociological Review, 57(4), 446—460.

 Kimmerling, B. (1993). "State Building, State Autonomy, and the Identity of

 Society: The Case of the Israeli State". The Journal of Historical
 Sociology, 6(4), 397-429.

 Kimmerling, B. (1995). "Academic History Caught in the Cross-Fire: The Case

 of Israeli-Jewish Historiography". History and Memory, 7(4), 41-65.

 Kimmerling, B. (forthcoming). "Religion, Nationalism and Democracy in
 Israel". Constellations.

 Kimmerling, B. and Migdal, J.S. (1994). Palestinians: The Making of a People.

 Cambridge, MA: Harvard University Press.

 Levy, Y. (1997). Trial and Error: Israel's Route from War to De-Escalation.

 Albany: New York State University Press.

 Lijphart, A. (1969). "Consociational Democracy". World Politics, 2, 207-225.

 Lissak, M. (1972). "The Israel Defense Forces as an Agent of Socialization and

 Education - A Research in Role in a Democratic Society". In M.R. Van

 Gils (ed.), The Perceived Role of the Military (pp.325-340). Rotterdam:

 Rotterdam University Press.
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 Lukes, S. (1974). Power: A Radical View. London: Macmillan.

 Matras, J. (1965). Social Change in Israel. Chicago: Aldine.

 Nettl, J.P. (1968). "The State as a Conceptual Variable". World Politics, 20,
 522-529.

 Rejwan, N. (1967). The Two Israels: A Study in Europeocentrism". Judaism,
 16(1), 96-108.

 Rosenfeld, H. and Carmi, Sh. (1976). "The Privatization of Public Means, the

 State-Made Middle Class, and the Realization of Family Values in Israel".

 In J.G. Peristiany (ed.), Kinship and Modernization in Mediterranean

 Society (pp. 127-142). Rome: American Universities Field Staff.

 Roumani, M.M. (1979). From Immigrants to Citizens: The Contribution of the

 Army to National Integration in Israel - The Case of Oriental Jews. The

 Hague: Foundation for Studies of Plural Societies.

 Shils, E. (1975). Center and Periphery: Essays in Macro-Sociology (pp. 1
 27). Chicago: University of Chicago Press.

 Spilerman, S. and Habib, J. (1976). "Development Towns in Israel: The Role of

 Community in Creating Ethnic Disparities in Labor Forces

 Characteristics". American Journal of Sociology, 4, 781-812.

 Weintraub, D., Lissak, M. and Azmon, Y. (1969). Moshava, Kibbutz and

 Moshav Patterns of Rural Settlement and Development in Palestine.
 Ithaca, NY: Cornell University Press.

 Weintraub, D. and associates (1971). Immigration and Social Change:
 Agricultural Settlements of New Immigrans in Israel. New York:
 Humanity Press.

 Willner, D. (1969). Nation Building and Community in Israel. Princeton:
 Princeton University Press.

 Yiftachel, O. (1997). "Israeli Society and Jewish-Palestinian Reconciliation:

 'Ethnocracy' and Its Territorial Contradictions". Middle East Journal,

 57(4), 505-519.

 Zerubavel, Y. (1995). Recovered Roots: Collective Memory and the Making of

 Israeli National Tradition. Chicago: University of Chicago Press.
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- לארשיב תניימודמ היטרקומד 
תירוטסיה הביטקפסרפו יטרואית עקר 

** *גרבנירג בל 

אובמ 

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

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

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

,תיתאוושה תירוטסיה הביטקפסרפמ תילארשיה היטרקומדה תולבגמל רבסה עיצהל שקבמ 

קר אלו יביטמרונ גשומכ אל ,היטרקומד גשומב ןוידל תיטרואית תרגסמ תעצה ידכ ךות 

.יטילנא ילככ םג אלא ,תירוטסיה העפותכ 

לע לארשי לש תיאבצה הטילשה יסחיבש היטרקומדה רסוח ןיב רשק םייקש איה הנעטה 

תולובג ךותבש תילארשיה תיטילופה תכרעמב היטרקומדה תולבגמ ןיבל םיניתשלפה 

םג ןכ ,הז לע הז םיעיפשמ תילארשיה הקיטילופהו ימואלה ךוסכסהש הדימ התואב .1948 

הלאשה םלוא .הזמ הז קותינל םינתינ םניא לארשי לש היצזיטרקומדהו ךוסכסה ןורתפ 

ןיבל ,"ינוציח"כ הנבומה ,ימואלה ךוסכסה ןיב הקיזה ביט המ ,ןבומכ ,איה תיזכרמה 

."תימינפ"ה תילארשיה הקיטילופה 

לש תיתדה התרדגהב ןרוקמו ,תועודי תילארשיה היטרקומדה תולבגמ ,הרואכל 

,הנידמל סחיב ינויווש דמעמ םיידוהי־אלה היבשותמ תללושה ,תידוהי הנידמכ הנידמה 

לש ףסה־תורמושכ ןדמעמ ףקותמ תויתדה תוגלפמל ןתינש םוצעה יטילופה חוכבו 

לש ץומיא אוה םהב יזכרמהש ,םיטביה המכמ רסחב הקול תאזה השיגה םלוא ."תודהיה" 

תונידמב הנידמהמ תדה תדרפה תדמוע הז ךילהת דוסיב יכ החינמה היצזינרדומה תסיפת 

םייתרבחה םיטקילפנוקהמו חוכה דמיממ תומלעתה שי וז הסיפתב .הפוריאב תוינרדומה 

ןיב שוטשט ידכ ךות ,ידסומ־יתוברת ןיינעכ גצומה ,היצזיטרקומדה ךילהת תא םיפחודה 

הנידמה תרדגה .הנידמה ןוניכ לש ידסומה דמימה ןיבל םואלה תיינב לש ילמסה דמימה 

היטרקומדה לש תימינפה הריתסב תערכמ תובישח תלעב םנמוא איה "תידוהי"כ 

,םואל־תנידמ תיינבה לש ירוטסיה ךילהתמ קלחכ ןודית איה ןאכ םלוא ,תילארשיה 

,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה * 

רקחב תורומת" סנכב 1996 רבמצדב האשינ הנושארה :תואצרה יתשב וגצוה הז רמאמ לש םיקלח ** 

רקחל תיאקירמאה הדוגאה הכרעש אריפש ןתנויל הרכזא בשומב - היינשהו ,"תילארשיה הרבחה 

ידי־לע ךמתנש ירקחמ טקיורפמ קלח אוה רמאמה .סרגטור תטיסרבינואב 1998 ינויב (ISS) לארשי 

.סל'גנא־סולב הינרופילק תטיסרבינוא םעטמ Mellon תגלמ ידי־לעו ןיבר םש־לע טיירבלופ תגלמ 

רמאמה לש הטויטל תוליעומה םהיתורעה לע םר ירואו לאחתפי ןרוא ,ןמלה תירש ירבחל הדומ ינא 

ןבומכ איה יפוסה חסונה לע תוירחאה .אשונב ונמייקש םיירופ םינויד לע ירפמה ןוכממ יתימעלו 

.דבלב ילש 
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לארשיב תניימודמ היטרקומד גרבנירג בל 210 

."תינרדומ־אל־תיחרזמ" הביבסב תיפוריא־חרזמה תינוליחה תוגיהנמה לש הטילש יעצמאכ 

תריציב ,תימואלה הליהקה תא ןיימדל ןויסינב ישומיש יעצמא םתניחבמ ,דתיה תדה 

םלוא .ץראה שוביכלו תובשייתהל היצמיטיגלבו םידוהי־אלה תמועל הליהקה תולובג 

.תדל ןוליח ןיבש יטסינרדומהו ידוהי־מינפה ,לבוקמה ןוידה ןמ תילכתב הנוש רבדה 

תיינבהו היטרקומדה לע תולאשה תרגסמב אוה ףא ןודיי תידוהיה תדה לש המוקימ ,רמולכ 

.םייברעה םיבשותה םע ךוסכסה 

תיטרקומד תוהמ תמייק יכ החנהה איה היטרקומדב ןוידה לש תויזכרמה תולבגמה תחא 

ןתשלוח .הז ןוימ תרגסמב לארשי תא ביצהלו תויטרקומד יגוס ןיימל ןתינ הרואלש יהשלכ 

לש ימנידהו ירוטסיהה דמימה תא ריבסהל ידכ ,יתעדל ,ןהב ןיאש איה הלא תושיג לש 

הינבהה יכילהת לש יונישה יכילהת תא אל םגו תויטילופ תוכרעמ לש הינבהה יכילהת 

לכ םדוק ןייפאמה ןויד ןאכ עיצא היטרקומדל סחיב "תוינתוהמ"ה תושיגה תמועל .םמצע 

תודסומ ןוניכ םירשפאמה םיילרוטקנוינוקהו םיילכלכה ,םייטילופה םיאנתה תא 

ךילהתכ היטרקומדה תא ןאכ גיצא ,רמולכ ,םנוקיתו םתבחרה ,םסוסיב ,םייטרקומד 

תוגיסנ ,םיקבאמו תוריתס ידכ ךות ,ןמזה לכ הנתשמה תיטילופ הינבה לש ימניד ירוטסיה 

.הביציו העובק תידסומ־תיתוברת תוהמכ אלו ,תומדקתהו 

,ןאכ עצומה חותינה דוסיב םה תידוהיה הנידמה ןויער וא תינויצה היגולואידיאה אל 

םיבשייתמה ןיב שגפמהמ האצותכ ושבגתהש תודסומהו תיטילופה היגטרטסאה אלא 

םשארב ,תוימוקמה תויסולכואה ןיבל הפוריא חרזמב תוימשיטנאהמ םיחרובה םיידוהיה 

תוהז ילעב ונידלו שידיי ירבוד םידוהי - "ןשיה בושייה" יורקש המ םג לבא םיברעה 

תימואל הליהק תונבל יטילופה ץמאמב אוה שגדה .תינדדומ־תימואל אלו ,תינתא־תיתד 

תויסולכוא םע תושגנתההו תובשייתהה ,הריגהה ךילהת ידכ ךות הנידמ תודסומו 

.היצזיטרקומדל םישורדה םיכילהתל הריתסב דמע הז ץמאמ יכ איה הנעטה .תוימוקמ 

םידוהיה םירגהמלו ,אסיג דחמ ,תוימוקמה תויסולכואל תינויצה תוגיהנמה לש סחיה 

ןוניכ לש ךילהתה זכרמב דמוע ,אסיג ךדיאמ ,םואלה־תנידמ יוניב לש טקיורפל םיסיוגמה 

היטרקומדה תא וליבגהו םיברעה תא "וניצחה"ש תיטילופ הטילש תוכרעמ 
ןיבל "תידוהי־םינפה" הקיטילופה ןיב הז םוחית .תחא הנועבו תעב "תילארשי־םינפה" 

םואלה־תגידמ תיינבהל םזינכמ היהש ,םייניתשלפה םיברעל סחיב "תינוציח" הקיטילופ 

.(Kimmerling, 1992)ילארשיה רקחמב תיטמגידרפ דוסי־תחנה בורל שמשמ ,תידוהיה 

ךילהתה חותינ םשל .חתנל ונילעש תירוטסיה העפות איה םיברעה "תנצחה" ,הז רמאמב 

תילארשיה הקיטילופה תרדגה תינמז־ובו ביטקלוקהמ םייברעה םיבשותה "תנצחה" לש 

."תניימודמ היטרקומד" גשומה ,שדח יטילנא ילכ ןאכ עצומ ,היטרקומדכ 

הריתסב אצמנה וכופיהו רבד אוה ,רמולכ ,יטקלאיד יטילנא ילכ אוה "ןיימודמ" גשומה 

חנומה לש תורתוס תויועמשמ יתשמ תבכרומ וזה הקיטקלאידה .ימניד ךילהתבו תימינפ 

יפכ תואיצמב םייק ךא ישחומ וניאש ,ילמס רבד לש תועמשמב ןיימודמ - תחאה :ןיימודמ 

לש ןבומב ןיימודמ ־ רחאה ןבומהו ;(Anderson, 1991) םדאה־ינב ידי־לע תספתנ איהש 

תא ריתסהלו ינומגה ןפואב םנוטלש תא ססבל ידכ םיטלושה ידי־לע אצמומה ,בזוכו ירקש 

תא רצויה אוה היטרקומדה תרגסמב תויועמשמה יתש לש ןבוליש .תוינחוכה םהיתורטמ 

אסיג דחמ שי תויביטקלוקה תויוהזה לש םייומידה תיינב ךילהתב :יונישל ףחודה חתמה 

תואיצמה רומיש לש תלוכי םג תמייק ךא ,תואיצמה יונישו םייומידה לש תושממתה תלוכי 

.רוביצה לש המימתה הנומאב יביטלופינמ שומיש ידי־לע 
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םיגיהנמ ןיב רשק תריצי תבייחמ איה :היטרקומד ןייפאמה ימנידה ךילהתה הנה 

תורטמו םיסרטניא ,תויוהז םינמסמה םילמס תועצמאב רוביצה ןיבל םייטילופ םינוגראו 

םיסרטניאב םינחבומה ,םיאקיטילופ םתוא יכ הנכסה דימת םג תמייק ךא ,תויביטקלוק 

םייומיד םתואב שמתשהל וכישמיו םידעיה תא ושממי אל ,םהיכמות רוביצמ םהלש 

דוסיב דמוע היטרקומדה לש ןיימודמה יפואה .םדמעמ רומיש ךרוצל היגולואידיאכ 
םאתהב גיהנמב וא הגלפמב ותכימת תא םצמצמ וא ביחרמ רוביצה רשאכ הלש תוימנידה 

קר ןבומכ תמייק וז תוימניד םלוא .תוחטבההו םייומידה סיסב לע קר אלו ,םהיעוציבל 

חוקימו העפשה לש יגולאיד רשק םייקתמ רשאכ ,רמולכ ,"תדקפתמ" היטרקומדה רשאכ 

היה "דקפתל" תילארשיה הקיטילופה לש התלוכי תניחב .רוביצה ןיבל םיאקיטילופה ןיב 

.אריפש ןתנוי לש ורקחמ דקומ 

'אריפש ןתנוי לש הדובאה הלאשה תובקעב 

ליחתהל ךירצש יל הארנ תילארשיה היטרקומדה תויעב לע םירבדמ ונחנאשכ 

,יוגש ןפואב ןבוה אריפש ןתנוי .וז היגוסב אריפש ןתנוי לש תיצולחהו הפנעה ותדובעמ 

תא ,םיוסמ ןבומב ,התהקה וז תונשרפ 2.לארשיב חוכה תותילע לש גולויצוסכ ,יתכרעהל 

,ןאכ ןועטל הסנאש יפכ ,יכ םא ,לארשיב היטרקומדה לע אריפש לש ותרוקיב תמצוע 
לש גולויצוסכ אריפש לש תונשרפה .ומצע אריפש לש איה וז היעטהל תיזכרמה תוירחאה 

סחיב תירוקמה ותלאש תא ריתסהל לחה רשאכ רקיעב וידי־לע התנבנ חוכה תותילע 

.ךשמהב האראש יפכ ,םינומשה תונש ךלהמב החפוטש האווסה ,תילארשיה היטרקומדל 

לש תיסלקה הלאשה התיה אל ויתודובע לכב הרוזשה אריפש לש תיזכרמה ותלאש 

לע תורפסל תכיישה ,תרחא הלאש אלא ־ ?לארשיב טלוש ימ ־ תותילעה לע תורפסה 

לוכי היה אל אוהש הלאשה ?תדקפתמ הניא תילארשיה היטרקומדה עודמ :היצזיטרקומד 

תא ןיידע םירידגמ ונחנא ,תדקפתמ הניא היטרקומדהש יפ־לע־ףא ,עודמ :איה לואשל 

הייהתל רבסה עיצהל ,אריפש לש ותדובעב ןודל הסנא הז קרפב ?היטרקומדכ לארשי 

.אצומ ךרד עיצהל הסנאו וזכ הלאש לואשל לוכי היה אל אוה עודמ 

שארב ,וידי־לע רקיעב ,רומאכ ,התנבנ תותילע לש גולויצוסכ אריפש לש תונשרפה 

תילארשיה היטרקומדה לע תוקימעמה תולאשה תא "איבחהל" לחה רשאכ הנושארבו 

ריבסה םינומשה תונש ףוסב .(1989)ונתרחב ןוטלשלבו (א 1984)םיכישממ אלל תיליעב 

:הדובעה תעונת תגהנהל קר אל ורקחמ תא הנושארל שידקמ אוה עודמ אריפש 

תחת ,1998 ינויב 14־ב ,(AIS) לארשי רקחל הדוגאה סנכב האשינש האצרה לע ססובמ הז קרפ 

.Shapiro's Latent Question: Is Israel a Democratic State? :תרתוכה 

הדבועל בל־סישל שי .(5 קרפ ,Ram (1995 לצא ואר ,אריפש לש תותילעה תשיג לע הצממ ןויד 

לידבהל ,הנידמב תטלושה תיטילופה תיליעל ותנווכ רשאכ ,תיליע הלמה תא תייאל גאד אריפשש 

,הרבחה ימוחתב תומרה תוצובקל תסחייתמה תיטסילנויצקנופ השיג אטיבש תוטילא גשומהמ 

המרל תוטילא וליאו ,תינחוכ המרל סחייתי תותילע חנומב ןאכ שומישה .סוטטסהו תוברתה 

.אריפש לש ותנחבה תא שיגדהל הנווכ ךותמ ,תיתוברת־תיתרבחה 
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הלאשה .הדובעה־י"אפמ ןזכרמבו ,תוגלפמב יתקסע םימדוקה יירפסב 

יתוא הכירדה ?הטילשה תעצבתמ דציכו לארשי תנידמב טלוש ימ התייה 

רתויב םיבושחה םייטילופה םינוגראה ןה תויטילופה תוגלפמהש החנהה 

הנבמ תנבהל ינויח ןנוגראו ןהלש הנבמה תרכה יכו ,תיטרקומד הנידמב 

<7 'ע ,1989 ,ונתרחב ןוטלשל ,אריפש 'י) .וזכ הנידמב הטילשה 

רישיו שרופמ אריפש היה ,(1977)לארשיב היטרקומדה ורפסב ,םיעבשה תונש ףוסב 
:ותוא ודירטהש תויעבל סחיב רתוי הברה 

היטרקומד אלא ,תילרביל היטרקומד הנניא לארשי תיתוברתה המרב 

דצמ ,טועימ תויוכזו טרפ תויוכז שי תילרבילה הבשחמה זכרמב .תילמרופ 

היטרקומדה ...ינש דצמ ,הנידמה לש החוכ תא ליבגהל הפיאשהו ,דחא 

הגהנה תריחב לש ךילהת אלא ,הלא תורטמ תרתוס הנניא תילמרופה 

איה החנהה .לארשיב םימכסומ תילמרופה היטרקומדה תונורקע .תיטילופ 

ןוצרל םירחבנה תונעה תא תוחיטבמה ןה תוילמרופה תורודצורפהש 

.העפשה ןיא ,העפשה ילעב םייאמצע חוכ ידקומ ילב [םלוא] .םירחובה 

,אבצה - הנידמב חוכה ידקומ לכ לע תחא הצובק תטלש ןהב תונידמב 

תודסומ ,תיתלשממה תודיקפה ,היישעתה ,םייעוצקמה םידוגיאה ,הרטשמה 

,אריפש 'י) .היטרקומד ןיאו גולאיד ןיא ,תואטיסרבינואה ,תואירבהו דעסה 

<192-191 'ע ,1977 ,לארשיב היטרקומדה 

ךותמ אריפש לש רקחמה תלאש לש הרדגהב לחש הנפמה תא ןיבהל שי יכ יל הארנ 

היטרקומדב רישיה ןיינעה עבנ םיעבשה תונשב :לעפו יח וכותבש ירוטסיהה רשקהה 

היעבה .ןוטלש יפוליח ןיאו הפולח ןיאש השקה השוחתהמו י"אפמ לש ךשוממה הגוטלשמ 

שי ירה - היטרקומד ונל שי הרואכל :הנוש ,רתיה םינומשה תונשב אריפש לש תירקחמה 

םלוא ;ינומגההו יזוכירה הדמעמ תא הדביא י"אפמו ,הדובעל דוכילה ןיב ןוטלש יפוליח 

ןמ רתוי דוע תקתונמל תוינידמה הכפהנ ,ילמרופה יטרקומדה קחשמה לש ומויק תורמל 

תורומתב אל םגו תוימואלניבה תויוחתפתהב אל הריכמ הניאשו הליעי־יתלבל ,תואיצמה 

חישל ותוניינעתה דקומ תא ריבעהל אריפש תא עינה רבדה .תויתרבחהו תוילכלכה 
.תיטילופה הכימתה יסייגמ םיסותימלו םילמסל ,יטילופה 

גשומה תועצמאב אריפש ידי־לע ורבסוה תואיצמב הרכהו תיטמגרפ תוינידמ רדעה 

תועמשמה .ןמצע לש םיסותימה ידיב תויובשל וכפהנ תוגלפמה יתש רשאכ ,"םזילופופ" 

לש דוקפתה רסוחל ךשמה ןבומכ איה תיטסילופופכ תילארשיה הקיטילופה תרדגה לש 

אריפש הילא עיגה םא םגש הנקסמ וז םלוא .םיעבשה תונש לש תילארשיה היטרקומדה 

קר .םינומשה תונשב ויתודובע ךלהמב תושרופמ התוא אטיב אל אוה ,ומצע ןיבל וניב 

וידימלתלו ויארוקל ריאשהל טילחה אוה ,ותומ יגפל ,ןורחאה ורפס לש ןורחאה דומעב 

:תילארשיה הקיטילופל סחיב חותפ הלאש־ןמים 

ללכ ךרדב .תוינידמב םייוניש תוגלפמ תוללוחמ םייטרקומד םירטשמב 

הנוטלש תפוקתב םישחרתמה םייונישל לגתסהל ןוטלשב הגלפמה השקתמ 

תוגלפמ תוליבומ םייונישה תא .הלש ץוחה יסחיבו הנידמה ךותב 

תויוחתפתהל רתוי תורע ןה .ןוטלשה תוירחאמ תוררחושמה ,היציזופוא 

תא םג ןברדל [תויושע ןה] ...השדח תוינידמ עיצהל תולגוסמ ,תושדח 
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הלעפ אל וז הקימניד .השדחה תואיצמל תונורתפ שפחל ןוטלשה תגלפמ 

ןדיעב אל םגו ,תיטננימוד הגלפמ הטלש ןהב םינשב אל ,לארשיב 

ןגראתהל הדובעה תגלפמ החילצה תונורחאה םינשב קר ...יטסילופופה 

תוינידמ הצמיא [איה] ...דוכילה ןוטלש לע םייאלו היציזופוא תגלפמכ 

יגפב םידמועה םירגתאה לע ונעיש ,ןוחטיבו ץוח יאשונב תיביטנרטלא 

,1996 ,םיאקיטילופה יבשב הרבח ,אריפש 'י) .תונורחאה םינשב הנידמה 
(136-135 'ע 

אל םלועמ תילארשיה היטרקומדה יכ בותכל זעה אוהש ךכל הביסה יכ הארנ םלוא 

וז התיה .יטרקומדה ןדיעה ליחתמ ,וימי בורעב ,תעכ ילוא יכ הווקתה קיז ,דתיה הדקפת 

:רבעה לע תרוקיבה אולמ תא אטבל ול הרשפאש ,יל הארנ ,דיתעל הווקתה 

תסנכב םירבח ויה ,םיילוש תוצובק רפסמ איצוהל ,םידוהיה םיבשותה 

לארשי תסנכ ירבח .תוינויצה תוגלפמה ידי לע הלהונו הנגרואש לארשי 

דעוה ,ןהלש להנמ דסומב הרחבש םירחבנ תפיסאל תוגלפמה יגיצנב ורחב 

לארשי ץרא לש היבשות בור רמולכ ,םידוהי אלה םיבשותה .ימואלה 

הליהק התייה וז .היתורשמ ונהנ אלו הב םירבח ויה אל ,תירוטדנמה 

היצמיטיגל וויהש ,תיטרקומדה הרודצורפה יללכ יפ לע הלהונש תינתא 

<12 ,םש> .םירבחה ידי לע תוריחבב ורחבנש הליהקה יגיהנמ לש םתוכמסל 

לארשי תא ילוא ליבוי ןיבר לש ונוטלש הנה יכ אריפש שח םירחא םיבר ומכ יכ הארנ 

אל ןוטלשל והינתנ תיילעו ןיבר חצר .היצזיטרקומד ביניו תיתואיצמו תיטמגרפ תוינידמל 

טעמכ ויה אלא ,םיסותיממ תררחושמ תיטסילאיר תוינידמל הווקתה תא ובזכאש דבלב וז 

סליכא בקע תא םג תוארל עיצמ ינא ןאכ םלוא .אריפש לש םזילופופה גשומ לש הרוטקירק 

־לע־ףא :ררחתשהל חילצה אל ונממש יטמגידרפה דוכלמה תאו אריפש לש ויתודובע לש 

ולעופו דסממה םע הדימה לע רתי ההדזמכ תידסממה היגולויצוסה תא רקיבש יפ 
תעונת יכ תיטמגידרפה דוסיה־תחגה תא םלועמ שטנ אל אוה ,<ב 1984 ,אריפש 'י) 

םג ורדגוה תניימודמה תירבעה הליהקל .המוא יוניב לש ירוטסיה טקיורפ הגיהנה הדובעה 

התיה ,ורוד ינבו אריפש לש ויתויפיצ יפל .לארשי־תנידמ תמקה םע םייפרגואיג תולובג 

היטרקומדה ,יתנעטל .הלא תולובג תרגסמב םייקתהל הרומא תילארשיה היטרקומדה 

תולובגב 1967 תנש ןמל היחש תניימודמ תימואל הליהקב תמייקתמ תילארשיה 

איה :דבלב בזוכה ןבומב תניימודמל תילארשיה היטרקומדה תא ךפוהש המ הז .םיניימודמ 

םיטביה תרזעב ,תקמחתמ איהו ,לעופב שממתהל הלוכי הניא איה יכ ימניד ךילהת הניא 

התויה ןיבל לארשי־תנידמ לש יטרקומדה היומיד ןיב תידוסיה הריתסה ןמ ,םיילמרופ 

.יקלח וא אלמ ןפואב םתוחרזא תא תללושו םיניתשלפה לע היופכש תינוטלש תכרעמ 

הדובעה תולשממ ידי־לע יביטקא ןפואב הנידמה תולובג ושטשוט 1967 תנש ןמל ,עודיכ 

הנידמ תולובג לש םרדעה תורמל ,היטרקומדכ ספתיהל החילצה לארשי־תנידמ .דוכילהו 

לומ ישחומ אל - יטקלאידה ןיימודמה ,ריפואל תודוה ,ילרביל יחרזא רטשמ לשו םירורב 

3.היטרקומדה לש - בזוכ 

הטילש ןונגנמכ לובגה שוטשט לש היעבה תא היטרקונתא לע ותדובעב הבחרהב שיגדמ לאחתפי 3 

.(Yiftachel, 1996, 1997 ;1999 ,לאחתפי) םיניתשלפה לע לארשי־תנידמ לש יביטקפא 
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היטרקומדה דוקפתל ביצמ שוביכהש םיישקל עדומ היה אריפש יכ קפס לכ ןיא 

רשאכ ,ךכ לע ףסונ .1967 תנשב ילארשיה םזילופופה לחה ותנעט יפ־לע ירה ,לארשיב 

- ויניעב תילרביל היטרקומד לש הדוסימ תא הענמש תיזכרמה היגוסב אריפש ןד 

תמקה םע קינעהל התצר אל י"אפמש היה ולש רבסההמ קלח - הקוח קקוחל אל הערכהה 

תולובג תא עבקל התצר אל םגו םייניתשלפה היחרזאל תווש תויוכז הנידמה 

ומויק ךרוצל ןובירה ףוגה תויהל הרומאש ,תיחרזאה הנידמה .1949 תנשב קשנה־תתיבש 

.(47,1996 ,אריפש 'י)תדהו םואלה :תויושי יתשל לארשיב הפפכוה ,יטרקומד רטשמ לש 

הדבועה לש היתוכלשהב אוה ,ורוד ינב םילארשיה בור ומכ ,ריכהל בריס אריפשש המ 

4.םידוהיה םע דחי תחא תינידמ תרגסמל םיפופכו הלכלכהמ קלח םה םיניתשלפה יכ 

םוחתל םתללכה תנש יפל) יקלח וא אלמ ןפואב - (excluded) םידדומ םיניתשלפה 

,יטילופה בחרמה ןמ ,ןיימודמה ימואלה ביטקלוקהמ קר - (לארשי־תגידמ לש הטילשה 

5.תוללשנ תויטרקומדה םהיתויוכזו 

ןבומב אל ,השעמל הכלה השממל ןתינ אל יכ ןוימדב קר תמייק תילארשיה היטרקומדה 

תא ןיימדל רשפא .(Peled, 1992; Yiftachel, 1996,1997)יחרזאה ןבומב אלו יפרגואיגה 

היעבה :יניתשלפה "רחאה" לש הליהקה תא םגו תידוהיה־תילארשיה תימואלה הליהקה 

תא ןיימדל החלצהה םצע ,ךפיהל ,תוימואלה תוליהקה יתש תא ןיימדל ישוקה הניא 

ןיב הרשפו תורבדיה ידי־לע דיתעב ךוסכסה לש ןורתפ לכל סיסבה איה תימואלה הליהקה 

תא םגרתל תלוכיה רסוח איה תיזכרמה היעבה 6.תוליהקה יתש לש םייטילופה םיגיצנה 

־ הנידמה תמרל ,ונייהד ־ יטילופה דוסימה תמרל תוניימודמה תוימואלה תוליהקה 

לש תויטרקומדה תויטילופה תויוכזה שומימ תא םירשפאמה תודסומו םינונגנמ רדעהב 

ןיא דוע לכ בזוכה ןבומב תניימודמ איה לארשיב היטרקומדה .תוימואלה תוליהקה יתש 
.םיבשותה לכל תוחרזאה לש ינויווש שומימ םירשפאמה םידסוממ םיימיטיגל םינונגנמ 

הניא איה ,רמולכ ,תילארשיה־תידוהיה הליהקל קר תסחייתמ היטרקומדהש איה היעבה 

אריפשש יפכ .םימכסומ םיללכ תרגסמב קבאמ ידי־לע תויוכז שומימ לש ךילהתכ תדקפתמ 

המצוע תקולחל תמכסומ תידסומ תרגסמ ,רמולכ ,דבלב תילמרופ איה היטרקומדה ,ןעט 

לש וז תילמרופ הרדגהש איה היעבה .תיטננימודה תימואלה־תיגתאה הצובקה ךותב 

םתיינבה ידי־לע םיניתשלפה תויוכז לש ןתרפהמ תומלעתה תרשפאמ היטרקומדה 

7.תילארשיה היטרקומדל "םייגוציח"כ 

תישממה לארשי־תנידמ רשאכ תרכינ תניימודמה היטרקומדה לש תבזוכה תועמשמה 

ץוחמ תושענכ ,"תוינוציח"כ תורדגומ הלא תולועפו ,םיניתשלפה תויוכז תא הריפמ 

.1948 תנש ירחא תידוהיה הנידמב ןה תיטירבה תירוטדנמה הנידמב ןה 

Kimmerling,) גנילרמיק אוה תיטמגידרפ ךרד־תצירפ עציבו אריפש יפלכ וז תרוקיב חיטהש ימ 

 1992).

 1993) Lustick) תא חפסל המלשה לארשי־ץרא ידיסח לשו דוכילה לש ןולשיכה תא ורפסב הארמ

תיברעמה הדגב האורה תינומגה הסיפת תריציב ולשכנ םה ,רמולכ .םילארשיה לש םחומב םיחטשה 

לע ,ותכרעהל ,לקהל הרומא וז הדבוע .לארשי־תנידמ לש וילאמ ןבומו דרפנ־יתלב קלח הזעבו 

.םולש םכסה תרגסמב םיחטשה ןמ תודרפיה 

.תיניתשלפה תושרה יחטשב וא לארשי ןוטלש תחת 
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ןונגנמב רבודמ ןיא לארשיב הינומגהה הסיפתה יפ־לע .תיטרקומדה לארשי־תנידמל 

,םילארשיה־מידוהיה לש ןוחטיבה לע הנגה ןונגנמב אלא ,םיניתשלפה לע (הנידמ) הטילש 

ןיב הריתסה תא בשייל הדיחיה ךרדה .תונידמ ןיב םיימואלניב םיסחיב רבודמ וליאכ 

,אסיג דחמ ,הנידמה לש הטילשה תולובגב היחה הייסולכואהמ קלחל תויוכזה תלילש 

היחש תימואל הליהק לש ןוימד ידי־לע איה ,אסיג ךדיאמ ,תיטרקומדכ לארשי תא ןיימדלו 

היטרקומדה תייעב ,רמולכ .לעופב שממתהל םישרדנ םניאש םיניימודמ תולובגב 

חרכהב תניימודמ איהש ,תימואלה הליהקה תרדגה ןיב לדבהה שוטשט איה תילארשיה 

 (1991 ,Anderson), לע יטרקנוק הטילש ןונגנמ דימת איהש ,הנידמה תרדגה ןיבל

היטרקומדה לש היעבה ,שיגדהל בושח ,םלוא .(Weber, 1968) הייסולכואו הירוטירט 

לש תיטמגרפ־יתלבהו תיגולותימה תוינידמב ,רידגה אריפשש יפכ ,קר הניא תילארשיה 

חרזא תויוכז לש תוישממ תורפהב רקיעבו םג אלא ,תואיצמה ןמ םימלעתמה היגיהנמ 

המרב תלבומו הליהקה לש תילמסה המרב תנצחומש המלש הליהק לש תויטילופ תויוכזו 
.הנידמה לש תישממה 

הדידמה ,תניימודמה המרה ןיב הריתסב תדקמתמ תילארשיה היטרקומדה לש היעבה 

תרגסמה ךותב לעופב םתללכה ןיבל ,ימואלה ביטקלוקה תרדגהמ םיניתשלפה תא 

בושייה תא דסמלו םיקהל החילצה אל תונויצה .הנידמה לש תילאירוטירטהו תילכלכה 

לע הטילש ןונגנמ הדסימ אלא ,(1993 ,ריפש ואר) היגיהנמ ורתח וילאש רוהטה ירבעה 

,פמק ;Kimmerling, 1989) תוימואלה תוליהקה יתש ןיב םירודח תולובג םע םיניתשלפה 

תא ןיימדל םנמוא חילצה תימואלה תוהזה תיינבה ךילהת .(1997 ,לאחתפי ;1997 

תדרפנ הנידמ ןנוכל חילצה אל םלוא ,םיניתשלפה ןמ תדרפנ תימואל הליהקכ םילארשיה 

הווהמש הפוקת ,1967-1948 םינשה ןיב הרצק הפוקתב ינמזו יקלח ןפואב טעמל ,תישממ 

עדומ היה אריפש 8.תיטרקומדו תדרפנ הנידמכ לארשי לש (imagination)ןוימדל סיסב 

םייטרקומדה תונורקעה תוכזב ךכ־לכ אל הדסומ תילארשיה תילמרופה היטרקומדהש ךכל 

ןמ תדרפומה תניימודמה תירבעה הליהקה תריציל יעצמאכ אלא ,םידסיימה רוד לש 

עבנ תואיצמה ןמ תמלעתמה הרוצב םואלה תא ןיימדל ךרוצה .(1996 ,אריפש 'י) םיברעה 

.יטירב ןוטלש תחת המייקתהש תימואל־וד הנידמ לש תואיצמה ןמ אקווד 

ךות ,תילארשיה תיטילופה תכרעמה החתפתה ןהבש תוידוחייה תוירוטסיהה תוביסנה 

ןאכ עצויש רבסהה לש יזכרמ קלח ןה ,תימוקמה תיברעה הייסולכואה םע שגפמ ידכ 

דדומתהלמ אריפש ענמנ ,םינוש םירוכזא טעמל ,םלוא .תילארשיה היטרקומדה תולבגמל 

ןיבל "תידוהי־םינפ"ה הקיטילופה ןיב תידדהה תולתה לש תיזכרמה היעבה םע תורישי 

רוד לש היעב וז .םייניתשלפה םיברעה םע םיידוהיה םירגהמה לש ינויווש־ יתלבה שגפמה 

םייתדה םיסותימהו תונמואלה ,םזירטילימה .םואלה לש ותיינבהו ושוביג ןמזב לדגש םלש 

םינמאנ ורתונ תאז־לכבו ,ולדג הילעש תיגולותימה לארשי־תנידמ תא "םהל ולקלק" 

תונויצה לש םידסיימה תובאה ידי־לע התנבנש תניימודמה תינוליחה תירבעה הליהקל 

תא וסרהש הלא ןה 1967 תנש ירחא תויוחתפתהה ,וז הייארל םאתהב .תיטסילאיצוסה 

םיידסומה תולובגה שוטשט ,י"אפמ לש ןוטלשה תויזוכיר ,יאבצה לשממה ללגב ןבומכ איה תויקלחה 8 

,רבעב יתנעטש יפכ ,םלוא .תידוהיכ הנידמה תרדגהו ,הקיטילופהו תיחרזאה הרבחה ,הנידמה ןיב 

.(Grinberg, 1993) היצזיטרקומד לש לאיצנטופ וז הפוקתב היה 
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השקתה םידסיימה ינב לש רודה .םואל־תגידמ ןיינבב תינויצה הדובעה תעונת לש היגשיה 

איה 1967־ל 1948 םינשה ןיב תדרפנה םואלה־תנידמ לש הפוקתהש הדבועה םע םילשהל 

־םירודחה תולובגב תוארל בריסו תונויצה תודלותב תפלוחה הדוזיפאה השעמל איה 

םרטב .הניתשלפ/לארשי־ץראב תילארשיה תובשייתהה לש יזכרמה סופדה תא תידדה 

ןמ םיניתשלפה לש םתקיחדו תוימואלה תוצובקה לש ןתיינבה ךילהת חותינל הנפנ 

.ימניד ירוטסיה ךילהתכ היטרקומדה חותינל תיטילנא תרגסמ ןאכ עיצא ,יטילופה בחרמה 

הינבה לש ירוטסיה ךילהתכ היטרקומד :תיטילנאה תרגסמה 
תיטילופ 

תספתנ היטרקומדה :תילרביל הייאר לע ססובמ אריפש שמתשה ובש היטרקומד גשומה 

םייניבה־תודמעמ רשאכ ,םייטסילטיפק םירטשמב תשחרתמה תילנויצרו תיבויח העפותכ 

לש לבגומ־יתלבהו ץירעה וחוכ תא ליבגהל ידכ חרזא תויוכז םיעבות םיהובגה תודמעמהו 

אוה וז הסרג יפ־לע תוגלפמה לש ןדיקפת .הנידמה לש םייטרקורויבה הינונגנמ לשו ךלמה 

הרבחה) םינושה תודמעמהו םיחרזאה לש תועיבתהו םיסרטניאה ןיב רשגלו ךוותל 

לע םויאה .הרבחה ללכ לש םיסרטניאהו םידעיה תא הרידגמה הנידמה ןיבל (תיחרזאה 

ינומה ,היטרקומדה תוכזב ,יטילופה בחרמל םיסנכנ רשאכ עיפומ תילרבילה היטרקומדה 

אוה ילארשיה םזילופופה ,אריפש יפל ,ךכ .גוצייל תועיבתב םיאבה םירכיאהו םידבועה 

תושלחה תובכשל ,םילעופה דמעמל ,םינומהל תויוכזה ןויווש לש ותבחרה לש האצות 

.ךומנה־ינוניבה דמעמלו 

םזילטיפקהש םייתרבחה םיחתמה רושיגלו ךוויתל ןונגנמ ןכא איה היטרקומדהש דועב 

תא תואטבמה תוינומה תוגלפמ תועצמאב איה םהילע רבגתהל תחלצומה ךרדה ,רצוי 

םיבייח םילאוטקלטניאהו ינוניבה דמעמה ,דקפתת היטרקומדהש ידכ .םינומהה תועיבת 

םה ךא .םייתרבחה םיחתמה לש רשגמו ךוותמ םרוג תויהלו תוגלפמ ןתואב םיליעפ תויהל 

םינונגנמל הנכס אוה םזילופופה .תוליעיבו תויעוצקמב ,תוניצרב תאז תושעל םיבייח 

ידכ ךות םתוא םיסייגמו םינומהל תורישי םינופ תוגלפמ יגיהנמ הז בצמב יכ םייטרקומדה 

ןיב רשגלו ךוותל םירומאה הקיטילופה לש עוצקמה־ישנאו םינוגראה ,תוגלפמה תפיקע 

הליעי ,הלוקש הרוצב הנידמה ןיבל ,םינומהה לש הלא תוברל ,תיחרזאה הרבחה תועיבת 
.תילנויצרו 

החינמ וז השיג .היטרקומד גשומל תיפולח השיג ןאכ עיצא תילרבילה השיגה םוקמב 

םלוא ,םזילטיפקה ידי־לע ףחדנש ירוטסיה ךילהת לש האצות םנמוא איה היטרקומדהש 

םינכוסה םה הובגהו ינוניבה דמעמה יכ תילרבילה החנהה תא תמאות אקווד־ואל איה 

ךומנה־ינוניבה דמעמהו המדאה־ידבוע ,םילעופה ינומה וליאו היטרקומדה לש םיירוטסיהה 

.הילע םויא םיווהמ 

ליבקמב חתפתהש ךילהת לש האצותכ היטרקומדה הננוכ תירוטסיה העפותכ 

דמעמו ינוניבה דמעמה תוקזחתה :הזכרמבש רויעלו תיטסילטיפקה קושה־תלכלכל 

הריפסה"ו "תיחרזאה הרבחה" הנוכמש המ תורצוויהו תרושקתהו עדימה תצפה ,םילעופה 

Habermas, 1989; Rueschemeyer et al., 1992; Barrington Moore,) "תירוביצה 

םה ,ךפיהל :םייטרקומד םה םיטסילטיפקהש ךכב רבודמ ןיא ,שיגדהל בושח .(1966 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:04 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



217 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

טולשל םילוכי םה דוע לכו ,הנידמה לש םיבאשמה ברימב הקיזחמה הנטק טועימ־תצובק 

םה ,היטרקומד אלל ,הקזח תיאבצו תיתנידמ היטרקורויב םע וא תועקרק ילעב םע תירבב 

תורצוויה לש האצות איה היטרקומדה :וננוידל תיזכרמה הדוקנה ןאכ םלוא .תאז םישוע 

םישלחנ הנידמה ינונגנמו ןוהה־ילעב רשאכ ,םירעב תירוביצ הריפסו תיחרזא הרבח 

ברקב תרבוגה הסיסתה חכונלו ינוניבה דמעמהו םילעופה דמעמ לש םחוכ תמועל 

ןמ לידבהל ,םירעב .תינומה תרושקתב תרוקיבה תצפהו םילאוטקלטניאהו םיליכשמה 

תיחרזאה הרבחה תחימצ בקע רצונ "יטילופה בחרמה" ,עקרקה לש יטילופה ןוגראה 

הנידמה לש םייגרדמה םייטרקורויבה םינונגנמה ןיב הדרפהה בקעו תירוביצה הריפסהו 

הנידמה לש הימונוטוא לש הדימ תאטבמ וז הדרפה .תוברתהו הרבחה ,הלכלכה ייחמ 

.וזל סחיב וז תיחרזאה הרבחהו 

םייטרקומדה קחשמה־יללכ תא ךפוה תובחרתמו תוכלוהה םירעב הטילשב ךרוצה 

תלוכי .הנידמב ןוטלשה לע ןהיניב תורחתמה תוגלפמה ןיב םכסומה הטילש סופדל 

תא ץלאמ ןהב טולשל ישוקהו םירעב תיחרזאה הרבחה לש תימונוטואה תונגראתהה 
.תימיטיגלה הטילשה תא ססבל תנמ־לע וביחרהלו יטילופה בחרמה תא חותפל הנידמה 

הרבחה ןיבל תיגרדמהו תיזוכירה הנידמה ינונגנמ ןיב ךוותב אצמנ יטילופה בחרמה 

ינש ןיב שגפמה םוקמ אוה יטילופה בחרמה .הכותב תוריתסה תאלמו תרזובמה תיחרזאה 

ךילהת וב שחרתמו ,תיחרזאה הרבחהו הנידמה ,םתוהמב םינוש םיימונוטוא םירושימ 

הנידמל סחיב ימונוטוא וניא יטילופה בחרמה יכ שיגדהל בושח .ךוויתהו רושיגה ,חוקימה 

בחרמה רשאכ .םהינשמ דחאל היצקודרל ןתינ וניא אוה הז םע דחי ךא ,תיחרזאה הרבחלו 

רדגומה ,יטילופ בחרמ רסוחב טושפ רבודמ ,םירושימה ינשמ ויד ןחבומ וניא יטילופה 

.תיחרזאה הרבחל הנידמה ןיב רעפהו םוחיתה ידי־לע קוידב 

תויהל תבייח תויוכזה תא שממל תורשפאה ,אריפש תשירדכ ,דקפתת היטרקומדש ידכ 

ןיב רעפה .היתויוכז לע קבאיהל תמיוסמ הצובקל קיפסמ חוכ ןיידע ןיא םא םג ,החותפ 

םינוש תוחוכ ןיב םירעפמ בורל עבונ השממל תלוכיה ןיבל היטרקומדה תא ןיימדל תלוכיה 

םירדסה םג אלא ,דבלב תוחוכה־יסחי אל םיתיעל ןה תולבגמה ךא 9.תיחרזאה הרבחב 
שומימל תורשפאה תא םימסוחה (םהלש בוליש וא) םיידסומו םיינבמ םיאנת וא םיילמרופ 

תוהמ וזיא הניא איה ,דבלב תניימודמ תויהל הלוכי הניא היטרקומד ,רמולכ .היטרקומדה 

ןיב ןיימודמה ןויוושה שומימ לש ימניד ךילהת אלא ,תיטילופ־א וא תירוטסיה־א ,תטשפומ 

לש האצותכ תושדח תויוהזלו תוצובקל יטילופה בחרמה תבחרה ידי־לע םיחרזאה 

.הנידמה תרגסמב חוכ־יקבאמו תונגראתה 

ויה ןוהה־ילעבש םושמ אל םזילטיפקל תירוטסיה הרושק היטרקומדה ,ןכ םא 

חוכה ללגבו ילכלכה םוחתהמ יתנידמה םוחתה לש תונחבומה ללגב אלא ,םייטרקומד 

Rueschemeyer et al.,) םיפופכה תודמעמלו ינוניבה דמעמל םג קינעהל לגוסמ קושהש 

םירצוי ,םרוג יטסילטיפקה ילכלכה חותיפהש ,םייתרבחה םיטקילפנוקהו םיחתמה .(1992 

יטילופ בחרמ תחיתפ לש השימג תידסומ תרגסמו ,הנידמה לש היצמיטיגלו הטילשל רגתא 

םינשה האמ אוה ןוימד ותוא שממל שורדה חוכה ןיבל ןויווש ןיימדל תלוכיה ןיב רעפל המגוד 9 

ירחא תודבעה לוטיב ןיב תויוכז ןויווש גישהל ידכ תירבה־תוצראב םירוחשל ושרדנש 

תורשפאה .םירשעה האמב םישישה תונשב תויוכז ןויוושל העונתה תמקה ןיבל םיחרזאה־תמחלמ 

.ושומימל חוכה תריציל םדוק הנש האמ תמייק התיה ןויוושה תא ןיימדל 
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תרושקתה ,רויעה ,םזילטיפקה .םנסרלו הלאה םיחתמה תא ליכהל תרשפאמ דימתמ 

םירשפאמה םיאנת םה הלא לכ - םינגרואמו םיקזח םידבוע דמעמו ינוניב דמעמ ,תינומהה 

בצומ תויהל לוכיש ילמרופה דמימה ןמ לידבהל ,תויטרקומדה תויוכזה שומימ לע םיליקמו 

 installed)) תוררופתה רקיעב ,תונושמו תונוש תורוטקנוינוקו תוביסנ בקע קתעומ וא
O'Donneii <fe :ואר) םיימואלניב םיצחלו םיירטירוטוא םירטשמ לש תוליעי רסוחו 

 1992 ,Schmitter, 1986; Przeworski, 1991; Diamond <fc Marks).

 Rueschemeyer היטרקומדה יכ רתויב ףיקמ יתאוושה רקחמב םיארמ (1992) םירחאו

םידבועה תא קזחמ ,ידמעמ טקילפנוק רצוי םזילטיפקהש ללגב אקווד םזילטיפקל הרושק 

,םידסמתמ םייטרקומד םירדסה .םהיתויוכז לע קבאיהלו ןגראתהל םהל רשפאמו םירכיאהו 

לכ תרצונ אלש יאנתב ,ידמעמה טקילפנוקה תא ףירחמ חתופמה םזילטיפקה רשאכ ,ךכיפל 

םואל וא תד ,תוינתא ,עזג ןוגכ תורחא תוקולח ןיבל תידמעמה הקולחה ןיב הפיפח 

 (1992 ,.Rueschemeyer et al). "םזילטיפקל אל תכיושמ הניא תיטרקומד "תוהמ

ירוטסיהה רשקהב תויולת ןהיגיהגמו תוגלפמה תודמע .והשלכ דמעמל אלו ומצעלשכ 

םירדסה לש דוסימ םירשפאמה תוחוכ־יסחי לש ירפ םהש תויונמדזהה הנבמבו יטרקנוקה 

רקחמ לכ .תגסורמ־יתלב הטילשו יוכיד לש תועפות וא הרשפו תורבדיה םידדועמה 

םירקמה םיבר :היטרקומדל סחיב תודמעמ לש יבקע וק אוצמל השקתי יתאוושה ירוטסיה 

ינפמ ןנוגתהל ידכ םיינדור יוכיד ירטשמ םע תותירב תורצוי תוילכלכה תוטילאה םהבש 

רחאב דחא יוכיד רטשמ ופילחהש תוינומה תוכפהמל תומגודהו :םהב טולשלו םינומהה 

.(Barrington Moore, 1966) p ףא תועודי 

לש ותוחתפתהל ןכא הרושק איה ךא ,םיוסמ דמעמ לש הנוכת הניא היטרקומד ,ןכ םא 

זכורמה יטרקורויבו יאבצ חוכ :חוכ תומר יתש ןיב הרצונו הכלהש הנחבהלו םזילטיפקה 

תוצובק ןיב רזופמה יתוברתו ילכלכ ,יתרבח חוכו :הנידמה יטילש ידיב יגרדמ ןפואב 

ךוויתל (space) בחרמ רצונו ךלה תומרה יתש ןיבש ךוותב .תיחרזאה הרבחב תונוש 

."יטילופה בחרמה" ותונכל עיצמ ינאש בחרמ ,הנידמה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב הרשפו 

ןיב םירשגמה םישיאו תוצובק ,םינוגרא םישוע יטילופה בחרמב ךוויתה תלועפ תא 

גשומה .הנידמה לש תויללכה תורדגהה ןיבל םיחרזא לש םייביטקלוקו םייטרפ םיסרטניא 

ןכש ,תניימודמה היטרקומדה לש יטקלאידה ,ריפואב ןוידה תא םילשהל אב יטילופ בחרמ 

תויביטקלוק תויוהז תרצוי ףאו תאטבמ יטילופה בחרמב םוגרתהו רושיגה ,ךוויתה תדובע 

.הנידמה ןונגנמ לש תיטרקנוק תוינידמל ןתוא הריממו תיחרזאה הרבחב תוגיימודמ 

תוניימודמ תוליהק ןיבל תוגלפמ ןיב חיש־ודב קוידב הנומט הקיטילופה לש תוימנידה 

תרחא וא וז הגלפמב הכימת ריסהל םגו ךומתל חוכה שי םינורחאלשכ ,תיחרזאה הרבחהו 

בחרמה .גוצייהו ךוויתה ,רושיגה דיקפת תא האלימ הבש הדימה תא םתייארל םאתהב 

תיחרזאה הרבחה תא סייגל םיסנמה םיפוג לש ןגרואמה דמימה תא ןה ללוכ יטילופה 

תא ןה (Linz <fe stepan, 1996 :יפ־לע ,תיטילופה הרבחה) הנידמה לש תוינידמה בוציעל 

,תירוביצה הריפסה) תוינידמה ביבס ירוביצה ןוידב םיפתתשמה תוצובקהו םידיחיה 

ןאכ עצומה יטילופ בחרמ גשומה לש םיידוחייה וינויפא םלוא .(Habermas, 1989 :יפ־לע 

הרבחהו אסיג דחמ הנידמה ינונגנמ ידי־לע עבקנ אוה ,ימונוטוא־יתלב אוה (א) :םה 

םוחתה אוה <ב> :ימניד ןפואב ומוצמצלו ותבחרהל םהב יולת אוהו ,אסיג ךדיאמ תיחרזאה 

עוציב לש ישממה רושימה ןיבל תיחרזאה הרבחב תוליהק לש ןיימודמה רושימה ןיב רשגמה 

.הנידמה ידי־לע תוינידמה 
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שומימל תונתינ־יתלב ןתויה ללגב גשומה לש הרדגהה םצעמ תוניימודמ ןה תוליהק 

הזל הז םיוושכ הליהקל םדא־ינב לש תוכיישה תשגרה ךותמ תומייקתמ ןה ;יטרקנוק 

ןיא ןיימודמ חנומה םלוא .(Weber, 1968; Anderson, 1991) םהיניב ןויוושה־יא תורמל 

םדא־ינב לש םתוגהנתה לע תועיפשמ תוליהקה ,ןפיהל ;תואיצמב םייק־יתלב ושוריפ 

תימואל הליהק לש התורצוויה םצע םא םג ,םתלועפו םתשגרה ,םתבשחמ תא תונווכמו 

Brubaker,) יתורירש ףאו ליזנ ,ילרוטקנוינוק ,ירקמ תובורק םיתיעל אוה תניימודמ 

איה הנידמה ,תניימודמה איהש ,תוליהק לש תיביטקלוקה תוהזה תשוחתמ לידבהל .(1996 

ידי־לע תולהונמה הייסולכואו תרדגומ הירוטירט םע ,ישחומ םויק תלעב תישממ תרגסמ 

הנידמל וכפוהל ידכ םואלה ןוימדב ןיא ןכ־לע .םייאבצו םייחרזא םייטרקורויב םינונגנמ 

הליהקכ ,םואלה :םואל ןיבל הנידמ ןיב תיגשומ ןיחבהל ךרוצה רצונ ןאכ .תישממ 

ץוחמש םואל ינב לולכל םג לוכיו הנידמה יבשותמ קלח קר לולכל לוכי ,תניימודמ 

תולובג ,הירוטירט תלעב תיטרקנוק תושי רותב ,הנידמה םלוא ,הנידמה לש הירוטירטל 

.תישממ ,תישחומ ,תיטרקנוק איה - תניימודמ תויהל הלוכי הניא ,תרדגומ הייסולכואו 

הליהק ןיבל תיטרקנוקה ןתייסולכוא ןיב הפיפח ןיא תונידמה לש עירכמה בורב ןכל 
.תחא תימואל 

ךילהת איה ,תיטרקנוק הנידמ לש תידסומ תרגסמב תמייקתמה ,היטרקומדה ךכיפל 

ןיבל ןניב ךוויתו רושיג רשפאמה ,תוליהקו תוצובק ,םיטרפ לש תויוכז שומימ לש ימניד 

לש ימנידה .ריפוא .יטילופה בחרמה תבחרה ידי־לע הנידמה לש תישממ תוינידמ 

תויתרבח תוצובק יטילופה בחרמה ךותב ליכהל התלוכיב ןומט תניימודמה היטרקומדה 

רשפאמה אוה תמכסומו תדסוממ תרגסמב יטילופה בחרמה תבחרה .גוציי תועבותה תושדח 

חותיפ לש האצותכ םירצונה םיטקילפנוקה תא הכותב ליכהל ,רמולכ ,דקפתל היטרקומדל 

תועיבתו תושדח תויעב דימת םירצויש רויעו הריגה יכילהתו ריהמ יגולונכטו ילכלכ 

תא תושועש הלא ןה יכ היטרקומדל תוינויח תוגלפמה .(Maier, 1987)גוצייל תושדח 

הנבמה ןיבל הליהקה לש תיקפואה תוינויוושה ןיב ,יטרקנוקל ןיימודמה ןיב הרמהה 
.הנידמה לש יגרדמה 

הדעונ הנממ קלחל וא הייסולכואה לכל אלמ וא יקלח ןפואב יטילופה בחרמה תריגס 

הרבחה רשאכ רשפאתמש רבד ,תויוכז שומימ לש יטרקומדה ךילהתה תא ליבגהל 

ססבתמ יטרקומדה ךילהתה .הנידמל סחיב תימונוטוא הניא ,הקלח וא הלוכ ,תיחרזאה 

תחיתפ ידי־לע ןשממלו תוליהק ןיימדל ןתינ הבש השימג תידסומ תרגסמ תיינב ידי־לע 

תומרב - וזל וז תורושקה תונוש תומרב תשחרתמ םוקמה תחיתפ .ןליבשב יטילופ םוקמ 

תידסומ תרגסמב .יחרכה יגולונורכ רדסב אל ךא - תידסומהו תינוגראה ,תילמסה 

תונגראתמה תוליהקו תועונת ,תוצובק לש ןוימדה שומימ ןעמל קבאיהל ןתינ תיטרקומד 

לש םתליחתב .תויטילופ תותילע ידי־לע תודדועמו תואצמומ ,תומוזיה וא ןמצע תוחוכב 

יטילופה בחרמה ןמ ןתשלוח ללגב תודדומ תונוש תוצובק ויה היצזיטרקומדה יכילהת 

תימואלה הליהקהו תוחרזאה תונורקע םלוא .הווש תוחרזא לש ןורקיעה לע תתשומה 

הרשפא תיטרקומדה תידסומה תרגסמהו ,תויוכזה ןויווש תא ןיימדל ורשפא תינובירה 

חוכ תלעפהו חוכ סויג ,תונגראתה אלל יכ שיגדהל בושח .שומימל םיקבאמו תונגראתה 

בחרמה תא רוגסלו םירחאה לש תויוכזה תא לולשל איה םיטלושה לש הייטנה ,תודגנתה 

רסוחו םיפופכה יקבאמ לש האצות איה היטרקומדה .רגיתה־יארוקו םירחתמה לש יטילופה 

.(Rueschemeyer et ai., 1992) םנוצר תא ידדצ־דח ןפואב תופכל םיטלושה לש תלוכי 
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קחשמ־יללכ אוצמל ךרוצה לש הדלות אוה היטרקומדה לש ילמרופה ידסומה דמימה 

ךילהב הנידמה ןיבל ןניבו תונוש תוצובק ןיב םיטקילפנוק רותפל ורשפאיש םימכסומ 

םע דדומתהל ךרדה תאו תוחוכה־יסחי תא רידסמ היטרקומדה לש ילמרופה דמימה .םכסומ 

ןוטלש תוגלפמ ,תדסוממה תילמרופה תרגסמה תוכזב קר .םייתרבח םיטקילפנוקו םיחתמ 

ךותמ תאז תושוע ןה .היציזופואל ןוטלשה תא ריבעהל ,תוריחבב ןתסובת רחאל ,תולוכי 

אלל םלוא .(Przeworski, 1991) דיתעב ןוטלשל ןריזחהל היושעש הטישה תוביציב הנומא 

תועמשממו ןכותמ ןקורתהל לולע ידסומה־ילמרופה דצה ,תדמתמ הלועפו תונגראתה 

היטרקומדהש תנמ־לע ,ןכל .הלמה לש בזוכה ןבומב תניימודמ היטרקומדל ךפהילו 

ךותב ימניד ןפואב תויוכז שממלו םיטקילפנוק ליכהל תלגוסמ היהת ,רמולכ ,דקפתת 

לש תויוכז תבחרה ידי־לע ןיב ,תונתשהל תלגוסמ תויהל תבייח איה ,תדסוממ תרגסמ 

הרבחה ןיבל תיטילופה תכרעמה ןיב םוחיתה תבחרה ידי־לע ןיבו תושדח תוצובק 

תמיוסמ הדימ רוציל תדסוממה תלוכיה אוה םייטרקומד םיכילהת דחיימש המ .תיחרזאה 

תיתנידמה תיגרדמה תוכמסה ןיבל תוילכלכו תויתוברת ,תויתרבח תורומת ןיב םואית לש 

תוביסמש ןיב ,תמגפנ וז תלוכי רשאכ .ךוותמה יטילופה בחרמב תורומת תועצמאב 

תא אטבלו גצייל יטרקומדה רטשמה לש תלוכיה ,תוילרוטקנוינוק וא תוינבמ ,תוידסומ 

.תמגפנ ,םיחתמה תא ליכהל ךכ ידי־לעו ,תיחרזאה הרבחה 

תיינב לש ךילהתל ליבקמב תינרדומה היטרקומדה החתפתה ירוטסיה ןפואב 

תדה לש םתוכמס תוררופתה חכונל ןוטלשל היצמיטיגל תתל ךרוצלו םואלה־תונידמ 

העיפוה תוימואלה .תיאקירמא־ןופצה וא תיתפרצה ,תילגנאה הסרגבש ןיב ,היכרנומהו 

תונוביר ,רמולכ ,הנידמב תונובירה תא המצעל תעבותה תרגסמכו תוירדילוסל סיסבכ 

דוסיב היה תוטלושה תותילעה דגנ םינומהה סויגב ךרוצה .ךלמה תונוביר םוקמב םעה 

םג ןכ ,תניימודמ איה תוימואלהש םשכ ,וז הניחבמ .דחאכ היטרקומדהו תוימואלה 

תניימודמ איה תוימואלהש דועב םלוא .תניימודמ איה ,ןיימודמה םעל יוטיבכ ,היטרקומדה 

ךילהת ידי־לע תשממתמ הניאו תניימודמ קר תראשנ היטרקומדה םא ,התרדגה יפ־לע 

.בזכ אלא הניא איה ,דוסימו תונגראתה לש יטילופ 

תידסומה תרגסמהו ,םיקבאמו תונגראתה תועצמאב ישעמ שומימל תנתינ תוחרזאה 

תנתינ הניא היטרקומדה םא .תויוכזה שומימל קבאמה תא תרשפאמה וז איה תיטרקומדה 

המוד הניא הז הרקמב ןיימודמ לש תועמשמה יזא ,תניימודמ תראשנ אלא ,שומימל 

תועמשמ יכ ,בזכב רבודמ אלא - יטרקנוק־אל ,רמולכ - תוימואל לש הרקמב ותועמשמל 

לש ןיימודמה טביהה הז הרקמב .היצמיטיגלו הטילש יכרוצל היעטהו רקש איה ןיימודמה 

םיטקילפנוק תלכהלו תושדח תויוהזל יטילופ בחרמ תחיתפל שמשמ וניא היטרקומדה 

שממל תלוכיה ןיב ףצרב אלא ,הימוטוכידב רבודמ ןיא ,תוירוטסיה תועפותכ .םייתרבח 

,ירקש דמימ םג דימת שי שומימ־תב יכה היטרקומדב - בזכה ןיבל תויוכזה תא לעופב 

גשומה ןכ־לע .תויוכזה תא שממל תמיוסמ תלוכי דימת שי תבזוכ יכה היטרקומדבו 

לש שומימה תלוכי תא ימניד ןפואב תונחובה תולאשל ונתוא הנפמ "תניימודמ היטרקומד" 

רקחמל ילכ אוה הזככו ,יטילופה בחרמה לש ותוחיתפ תדימ תאו םיחרזאה תועיבת 

.יתרוקיב 

;תוחרזאה ןוימדב יד ןיא הנידמה תמרב ,תניימודמ דימת איה תימואל הליהקש דועב 

תוגלפמ ןיב דחוימה רשקה .תויוכזה תא שממל תישעמהו תינורקעה תלוכיה השורד 

דמימה ןיבל שומימ רשפאמה דמימה ןיב ןיימודמה לש וזה תויגשה לע ססובמ ןהיכמותל 
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טביהל םיכיישה םילמסו םיסותימ תועצמאב רוביצל תונופ תוגלפמה .אכדמהו ירקשה 

לש שומימה תדימ יפ־לע םג רתוי רחואמ טפשיהל תויושע ןה םלוא ,הליהקה לש ןיימודמה 

דמימה ןכ םא והז ."תוחטבה םויק" בורל יורקש המ ,םיעיבצמה לש תויוכזהו םיסרטניאה 

,חיטבהל לוכי יאקיטילופה :תניימודמה תיטרקומדה הקיטילופה לש ךוותמהו ימנידה 

חיש לע היונב הקיטילופה לכ הבש הנידמב .תוחטבהה ומייוק םא טופשל לוכי חרזאהו 

דוקפתב היעב שי ,תוריחב תומייקתמ םא םג ,שממל םג תלוכי ןיאו ילמס יגולותימ 

10.היטרקומדה 

רורב םוחית תריצי לש ןה האצותה אוה יטילופה בחרמה ,ןאכ תעצומה הרדגהה יפ־לע 

בחרמב .םהיניב רשגל ןוצרהו ךרוצה ,תלוכיה לש ןה ,הנידמה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב 

תונוש תוצובק סייגל תולגוסמה תויביטקלוק תויוהז תוניימודמו תואצמומ יטילופה 

לע חרכהב ססובמ יטילופה בחרמב חישה ןכל .תפתושמ תוהז לש השוחת רוצילו תונווגמו 

תויועמשמ םינוש תוצובקו םישנא יפלכ םיגציימו םימומע םה םעבטמש םילמסו םיסותימ 

םידדובמ תויביטקלוק תויוהז תונבל תרשפאמ תילמסה הפשה .תורתוס ףא םיתיעלו תונוש 

םנוימדו םתאצמה אלל תויביטקלוק תויוהזל חרכהב םיכפהנ ויה אלש תויתרבח תוצובקמו 

םזילופופל קר תינייפוא הנוכת וניא םיסותימבו םילמסב שומישה .תיטילופ תיליע ידי־לע 

אצמיי תויוכז שומימ לש יטרקומדה ךילהתה .ללכב יטילופה םוחתל אלא ,םזישפל וא 

ןויוושה לש שומימהו ךוויתה ינונגנמ רשאכ להקה לא הרישי היינפ רבעל הגיסנ ךילהתב 
לש הימונוטואה םוצמצב רבודמ .םילטובמ וא םישלחנ - תוגלפמהו תודסומה ־ יחרזאה 

.יטילופה בחרמה תריגסבו תיחרזאה הרבחה 

,תימנידל היטרקומדה תא ךפוהה אוה יטילופה בחרמה לש ןיימודמה יפואה אקווד 

ךילהת לכ ומכ ,היטרקומדה לש תוילמרופה תורגסמה תיינבה .ןמזה לכ הנתשמו תיכילהת 

תא חיטבהל םישקבמה ,הווהב םייטילופ תוחוכ לש ןזאמ לש האצות איה ,חוכ לש דוסימ 

תוברואה תונכסהמו היטרקומדה לש תוימנידה ןמ ששחה ךותמ אקווד דיתעב םחוכ תוביצי 

קחשמה־יללכ תא ילמרופ ןפואב םידסממ הווהב "םעה יגיצנ" ,רמולכ .דיתעב םהל 

יטרקומדה ךילהתה .דיתעב םחוכ רומיש תא חיטבהל ידכ םהיניע תואר יפל םייטרקומדה 

תחיתפ לש ךילהתו תוימניד רשפאל היד השימג היהת תידסומה תרגסמהש ךכב יולת 
.תושדח תויונגראתהלו תויוהזל יטילופ בחרמ 

םוחתב תוגלפמ ידי־לע םיכוותמ תיחרזאה הרבחה ןיבל הנידמה ןיב המצועה יסחי 

תונובה ןה תוגלפמה .הרבחה ךותב תונוש תוצובק ןיב םג תורשפמו תורשגמה ,יטילופה 

תעיבקו תושדח תויוהז תיינב ידי־לע ותוא תוביחרמו ןחבומה יטילופה םוחתה תא 
הרבחהמו הנידמהמ ותונחבומש ,ישילש דבור אוה יטילופה םוחתה .שדח םוי־רדס 

הנידמה תורירשמ תורענתהה .יטרקומד ךילהת לכל ינויחו ירקיע יאנת הווהמ תיחרזאה 

בחרמה רצונ םייתשה ןיבו ,הדגנ תיחרזאה הרבחה לש קבאמב תאטבתמ תירטירוטואה 

,םיטרפ לש םתוליעפ ידי־לע ,ךוותמו רשגמה ,ישילשה םוחתה לש ותיינב תא רשפאמש 

תורטמו תיביטקלוק תוהז תולעב תוליהק רוציל םישקבמ הלא .םינוגראו תוצובק 
.הנידמה תודסומ לעו תוינידמה לע רוביצה תכימת תועצמאב עיפשהל םיפאושו תופתושמ 

הרבחה ,הנידמה) םימוחתה תשולש לש ןחבומה םמויקש איה תיטרואיתה יתנעט 

שיש םירטשמ ןייפאל ונויסנב (O'Donnell (1994 לש "תיביטגלד היטרקומד" גשומה תא ואר 10 

.ןוטלשה לע ךכ־לכ הבר העפשה ןיא םיחרזאל םלוא תוריחב םהב 
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,דקפתמהו ימנידה הנבומב היטרקומדה שומימל יאנת אוה (יטילופה בחרמהו תיחרזאה 

תיטילופ שממל תלוכי דסוממ ןפואב םהב ןיאש םירטשמב .ילמרופה ןבומהמ לידבהל 

המכ םא םג ,העטמה ,בזוכה ןבומב תניימודמ איה היטרקומדה ,תויביטקלוק תויוהז 

.ילמרופ ןפואב םימייקתמ ,תוגלפמ יובירו תויתפוקת תוריחב ןוגכ ,םינויפא 

־תונב תוימניד תויטרקומד לש דוסימו ןוניכ לע תושקהל םילוכיש םיבר םימרוג םנשי 
:םהבש םיטלובה .שומימ 

תיחרזאה הרבחב תונוש תוצובקל תקפסמ הימונוטוא רדעהו ילכלכ חותיפ רסוח (1 

 (1992 ,.Barrington Moore, 1966; Rueschemeyer et al): הרבח ,הלא םיאנתב

וניא רושיגלו ךוויתל יטילופה בחרמהו ,תחמוצ הניא הנידמה לומ תדמועה תיחרזא 
.חתפנ 

םוחתה לש ותושבגתה ןמזב תוחרזאו םירורב תולובג תלעב הנידמ לש תרגסמ רדעה (2 

ןיבל הקיטילופה ןיב שוטשט רצונ הלא םיאנתב :(Linz <fe Stepan, 1996)יטילופה 

תיחרזאה הרבחה תא םיסייגמה ,אבצ הנושארבו שארב ,םייתנידמ תודסומ לש היינבה 

םינחבומ תויהל אל ןכמ־רחאל םיטונ הנידמה תודסומ םג .םהילא התוא םיפיפכמו 

.(Grinberg, 1993)יטילופה בחרמה לש הלאמ 

,תד ,עזג ןוגכ תופסונ תויתליהק תויוהז ןיבל םיילכלכ םיסרטניא ןיב הקיז לש המויק <3 

הרבח ןיב םוחיתה ,הז רשקהב :(Rueschemeyer et al., 1992) תוימואל וא תוינתא 

תוליהק לע ססובמה יטילופ חוכ תונבל תונויסנו ,לטבתמ הקיטילופה ןיבל תיחרזא 

ןונגנמו הקיטילופה ,הלכלכה ןיב היטרקומדל השורדה הדרפהה תא ענומ הלא 
.הנידמה 

ןויסינב םיבר םילושכמ לומ הליחתכלמ בצינ ילארשיה הרקמה יכ הארנ הז חכונל 

.תימניד תיטרקומד תרגסמ תונבל 

המוא ןיינב ןיבל היצזינולוק ןיב 

תא ובציעש םייזכרמ םיירוטסיה םירשקה השולש שיגדהל יוארה ןמ ןוידה תליחתב 

חתונש הז אוה ןושארה רשקהה :תימוקמה הייסולכואה םע שגפמה תאו הריגהה ךילהת 

תוצובק לש הלאל תומוד ויה םירגהמה לש תויעבה היפלש ,היצזינולוקה תשיג ידי־לע 

Kimmerling, 1983; Shafir,) הפוריאל ץוחמ בשייתהל ואציש םייפוריא םיבשייתמ 

חורבל םידוהיה ינומה וצלאנ ןהבש תודחוימה תוביסנל סחייתמ ינשה רשקהה 11;(1989 

הדבוע ,הפוריא חרזמב תוימואלה תוטשפתה םע תוינעזג תופידר חכונל ,הפוריאמ 

תא ןיימדל העייסו תוימואל תועונת ןתואל תומדיהל םיינויצה םיליעפה תא הנברדש 

,ישילשה ירוטסיהה רשקהה :(1989 ,אריפש 'י :1995 ,להנרטש) םתמגוד םואלכ םידוהיה 

םירגהמה .תובשייתהה רוזיא לש וינייפאמלו הפוקתל סחייתמ ,תדחוימ תובישח לעב 

בלתשהל רבכ ולחה ץראה יבשות ךא ,שעותמ־יתלב רוזיאל םנמוא ואב םייפוריאה 

.Ram, 1995 :ואר ,היצזינולוקה תשיגב יתיצמת ןוידל 11 
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ןהבש תורבחל תיסחי תוהובג הלכשהו רויע תומר ילעב ויהו תימלועה קושה־תלכלכב 

,לדגמו גגילרמיק ;1991 ,רצמ) הילרטסואבו הקירפאב ,הקירמאב םיפוריא ובשייתה 

תריצי לש החלצהה תנבהל ןה הבחר תירוטסיה הנומת לבקל יוארה ןמ ,ךכיפל .(1999 

ינייפאמ תנבהל ןה ,םייפוריא־חרזמה םיידוהיה םירגהמה ברקמ תניימודמ תימואל הליהק 

12.תוימוקמה תויסולכואה םע טקילפנוקה 

ץוחמו שועיתה ינפל שחרתה םיברעל םידוהי ןיב תומיעה בצעמו ןושארה עגמה 

.עקרקה לע הדובעהו תולעבה ביבס בסנו םיירפכה םירוזיאב שחרתה אוה - םירעל 

דסימש ןגראמה ןורקיעהו ,תירבע הדובע היה למסה ,הדובע לע ויה םינושארה םיקבאמה 

יוטיב היה אל הז ןורקיע .םזיביטקלוקה היה םואלה־תנידמ ןיינב לש היגטרטסאה תא 

ילעבו םייברעה םיחלפה םע קבאמב היגטרטסאכ שבוג אלא ,תינויווש הרבח לש הניינבל 

תועקרק לע תידוהיה הטילשה תחטבהל םזינכמב שמיש םזיביטקלוקה .םיידוהיה תועקרקה 

רשק אלל םידוהי ידי־לע ןדוביעו םואלה תולעבל ןתריסמ ידי־לע ישפוחה קושב ושכרנש 

Shafir, 1989; Kimmerling).13, 1983)יטסילטיפקה חוורה ילוקישל 

"ןורתפה" ;תינוחטב היעבכ "היינשה היילעה" ןמזב דוע רדגוה יתובשייתהה קבאמה 

רחואמו הרימש ךרוצל הליחת) תובשייתהב תויאבצ תודיחי בוליש ידי־לע בצוע היעבל 

תולובג לש םתבחרה ךילהתו תויאבצה תודיחיה תמקהש תויה .<ח"מלפה תרגסמב רתוי 

היה ,תינויצה הדובעה תעונת לש התגהנה תחתו לארשי־תנידמ ןוניכ ינפל השענ םואלה 

,רזעילא־ןב) תובשייתה לש יטסיביטקלוקה ןורקיעה םע בלושמ ינוחטבה ןגראמה ןורקיעה 

תותילעל ועייס םייתיישעת־םורטה םיאנתב המדאה לע םיקבאמה .(1997 ,פמק ;1995 

קבאמה סיסב לע תימואל הליהק ןיימדל הדובעה תעונת לש המואה תונוב תויטילופה 

הנטק טועימ תצובק םתויה תורמל ,דבלב םיידוהי םיבשות ויח םהבש םיירפכה םיבושייב 

.תולודגה םירעה יבשות לש הצובקה תמועל 

לש תינוחטבה־תיטסיביטלוקה היגטרטסאה לש תידעלבה הטילשל ירקיעה רגתאה 

תובשייתההו רויעה ,קושה־תלכלכ לש םתוחתפתהמ עבנ המואה יוניב לע הדובעה תעונת 
סייגל דציכ התיה הדובעה תעונת לש תותילעה לש היעבה .תולודגה תויברעה םירעב 

,תולדגו תוכלוהה תוברועמה םירעה יבשות ינוניבה דמעמה ינב ,םידוהי םתוא תיטילופ 

םירוזיאב "הרוהטה תינתאה" תובשייתהה סיסב לע ןיימודש ימואלה ביטקלוקה ךות לא 

םייטסיביטקלוקה םיבשייתמה לש םאוב ינפל ץראב ויחש םידוהיהש דועב 14.םיירפכה 

םלוא ,תיברעה הייסולכואה םע אוה ימואלה "ונחנא"ה תא שבגמה יזכרמה טקילפנוקה יכ ןבומ 12 

תויסולכואה םע םהיגיהנמו םייפוריא־חרזמה םיבשייתמה לש טקילפנוקה תא םג תוארל ןיינעמ 

תופש ורבידו ,תימואל הקיז אלו ,תודהיל תיתד הקיז תולעב ויהש ,תוידוהיה תוימוקמה 

יזכרמ קלח אוה ילושל "ןשיה בושייה" הנוכש המ לש ותכיפה ךילהת .ונידלו שידיי - "תויתולג" 

.ןיימודמה ירבעה םואלה לש ותיינבה ךילהתב 

הקיטילופה לש ןגראמ ןורקיעכ םזיביטקלוקה לע םידמוע (1975) אריפשו (1995) להנרטש 13 

םימרוגל אלא ,םייברעה םיחלפה םע קבאמל ותוא רשוק וניא םהלש רבסהה םלוא ,תילארשיה 

הקיזה לע עיבצהל ךרוצה שחמומ הז רמאמב .יתוברתה־יגולואידיאה םוחתב רקיעב ,םיידוהי־"טינפ" 

.םיברעה םע יתובשייתהה שגפמה לא 

.(1993) ריפשמ חוקל "הרוהט תינתא תובשייתה" יוטיבה 14 
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ינמיס תחת) םיד םיימואל וא םיינרדומ ויה אלש םושמ תיטילופ ולספנ <1904 תנשב) 

תינרדומ־אל תימדת קיבדהל השק היה ,("הנושארה היילעה"ו "ןשיה בושייה" לש יוהיזה 

"תישימח"ו "תיעיבר" ונוכש תוילעה לש םיינוריעה םייפוריאה םירגהמל תימואל־אלו 

תוטלושה ,תוינוחטבהו תויטסיביטקלוקה תותילעה ורמשי דציכ 15.(1924 תנשב לחה) 

,םירעה יבשייתמ לע ,הב הדובעהו עקרקה לע קבאמה תא תולהנמו תירפכה תובשייתהב 

םניאו תיברעה הייסולכואה םע קודה עגמ םימייקמה םילעופהו םינגרובה ,ינוניבה דמעמה 

ןיבל המואה ןיינב ןיב חתמה ,רמולכ ?תואלקחב ומכ התיא טקילפנוקב חרכהב םייוצמ 

אלו ,םיירפכה םירוזיאב עקרקה לע ךוסכסל ודוסיב רושק ימואלה טקיורפב היטרקומדה 

תיחרזאה הרבחה לש הנוגרא תא םידדועמה ,םירעב שועיתו ילכלכ חותיפ יכילהתל 

רחסמה תוחתפתה ,רויעה לע הבוגתכ .םיינתא וא םייתד ראתמ־יווק יפל אקווד־ואל 

ןורקיעה תא םישולשה תונשב תוחתפמ םואלה־תנידמ תא תונובה תותילעה ,שועיתהו 

ןורקע - עקרקה לע תומיעל ףופככ המואה לש יוניבה ךילהת תא דסממה ישילשה ןגראמה 

.תימואלה תודחאה 

לרב יפ־לע ,"דבועה םעה" ןוניכ וא ,ןוירוג־ק יפ־לע ,"םעל דמעממ" רבעמה והז 

רבשמה לע תילרוטקנוינוק הבוגתב רבודמ .(1980 ,אריפש 'א ;1974 ,ןוירוג־ןב) ןוסלנצכ 

היגטרטסא תרצוי איה ךא ,םירעב תיעיברה היילעה לש הטילקה יישק בקע רצונש ילכלכה 

יוטיב ידיל האב איהו ,המואה יוניבב יזכרמה םרוגל הדובעה תעונת לש התכיפה הזכרמבש 

םיימואלה תודסומב הנוטלש תא שבגל התחלצהבו 1930 תנשב י"אפמ תמקהב יטילופ 

לש יטילופה ךלהמה אוה הזה ךלהמה .(1977 ,קסילו ץיבורוה) םישולשה תונש תליחתב 

תודחאה לש השוריפ תילמסה המרבשכ ,םירעב םיידוהיה םיבשייתמה לע הטילשה תיינב 

רפכהו ריעה יבשייתמ ןיב אל ,םיידוהי םיבשייתמ ןיב םיסרטניא ידוגינ ןיאש אוה תימואלה 

השוריפ תימואלה תודחאה .<1995 ,להנרטש) תונגרובו םילעופ לש תודמעמ ןיב אל םגו 

ןיב םוחיתה שוטשטו עקרקה לע םיברעה םע תומיעל םיידוהיה םירעה יבשות לש םתפפכה 

תילמסה המרב 16.םיידוהיה םייאבצהו םייתנידמה תודסומהו הקיטילופה ,תיחרזאה הרבחה 

ידכ ךות ,תדבועה תובשייתהלו תויצולחל ,עקרקה לע קבאמל תופידע הנתינ 
ינוניבה דמעמה לש ןה םיידמעמה םיסרטניאה לשו תינוריעה היווהה לש היצמיטיגל־הד 

םיסרטניאו תוצובק לש םיילאיצנטופ םירצויכ ,םירעב םילעופה דמעמ לש ןה הובגהו 

ללשנ ךכ ידכ ךות .המוא יוניבב תלבחמה תימונוטוא תיחרזא הרבח חתפל "םילולע"ש 

תודסומל הפפכוה איהו ,ריעה ייחל ךכ־לכ תינייפואה ,תירוביצה הריפסה לש םוקמה 
.םואלה־תנידמ ינוב םיימואלהו םייטילופה 

תינגרוב תיחרזא הרבח רדעה לש העפותה לע ותדובע ךלהמ לכב דמוע אריפש 

םירגהמה לש ךומנה םרפסמל קר םצמטצמ ורבסה םלוא ,י"אפמ יגיהנמ לש תונטלתשהו 

הדובעה תעונת לש הישאר לש תיקיוושלובה תוברתלו לודגה ןוהה ילעב ברקמ 

תא הריבסמה תירקיעה הדוקנה ,יתעד תוינעל ,םלוא .<א1984 ,1977 ,1975 ,אריפש 'י) 

לש םיאנתב םואל־תנידמ תונבל ןוצרה ־ ינוחטבה םזיביטקלוקה לש תויטננימודה 

רבסהה והז ,יתנעטל .וחותינמ קלח ללכ הניא - םיברעה םע תברועמ תינוריע תובשייתה 

.1973 ,ידעלג ואר ,תיטילופה הגהנהה םע היסחיו תיטסיביטקלוק־אלה הריגהה רואיתל 15 

.(סופדב) ריפואו דלפ ואר ,תיחרזא הרבח ןיבל הנידמ ןיב םיסחיה לע 16 
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תותילעה לש ןכ־לכ תיזוכירה הטילשלו םירעה לש יטילופה ןמוקימ תלילשל ירקיעה 

תא לטבמ תימואלה תודחאה לש ןגראמה ןורקיעה .הדובעה תעונת לש תויטילופה 

,"םיינרמוח" הלא יכ ,םיטרפו תוצובק ,תודמעמ לש םיילכלכה םיסרטניאה 

םישקמו המוא םינוב םניא ,תורחא םילימב וא ,"םייטסינוינוי־דיירט"ו "םייטסירלוקיטרפ" 

תוחתפתהו תינוריעה תובשייתהה ,רמולכ .תיצולח תובשייתהו היילע תטילק לע 

םע ומילשה רשאכ קר תיטילופה תיליעה ידי־לע םיימיטיגלכ ורדגוה רחסמהו היישעתה 

יטננימודה יטילופה םרוגכ ,םיירפכה םירוזיאב עקרקה לע קבאמה לש ינומגהה סוטטסה 

יפואה .םמיע ךוסכסב היוצמו םיברעה ןמ תלדובמה תניימודמ תימואל הליהק הנובש 

,המואה יוניבל ישוקו רגתאכ ,ופי-ביבא־לתו הפיח ,םילשורי לש ברועמה יברעה־ידוהיה 

םיבשייתמהש יטמגידרפ ןפואב ירוירפ־א תוחינמש תושיג ןתוא לש ןהיניעמ םלענ 

;1975 ,אריפש 'י ;1977 ,קסילו ץיבורוה ;1967 ,טדטשנזייא) דרפומ םואל םה םיידוהיה 

תונדש תויתרוקיבה תושיגה לש ןהיניעמ םג םלענ הז טביה ךא .(1995 ,להנרטש 

ןיינב לש היגטרטסאה תאו עקרקה לע ךוסכסה תא תושיגדמה ,תינויצה היצזינולוקב 

.(Kimmerling, 1983,1989; Shafir, 1989) םואלה תטילשב םייטסיביטקלוק םיבושיי 

םיברועמל םיכפהנ םיבושייהש קר הניא רויעה ךילהתבו תינוריעה תובשייתהב היעבה 

 (mutually interpenetrated), וא ,דחי םיקסע םישוע םייברעו םיידוהי םירחוס רשאכש אלא

תדרפנה תניימודמה תירבעה הליהקה תיינבה תא ןכסמ רבדה ,דחי םידבוע םילעופשכ 

הרבח םירצוי םירעב םיפתושמה םייחה .דסמלו ןיימדל הלמע תיטילופה תיליעהש 
תעונת לש תיטילופה תיליעה םלוא .תוימנידו תובכרומ ,תוינוג־בר תויוהז - תיחרזא 

הנידמה ןיבל תיברעה־תידוהיה תינוריעה תיחרזאה הרבחה ןיב ךוותל השקיב אל הדובעה 

לע טולשל הרטמב תניימודמ תידוהי הליהק רוציל השקיב איה ,ךפיהל ;תילאינולוקה 

,םיברעה תא רידהל ןכ םא איה הרטמה .םיברעה ןמ דרפנב הנידמ םיקהלו םירעב םידוהיה 

,1948 תנשב ,רבד לש ופוסבו ,יטילופה בחרמה ןמ ןה תניימודמה תימואלה הליהקהמ ןה 

ויה תירבעה הדובעהו עקרקה לע קבאמה ,תויצולחה .יזיפה בחרמה ןמ םג ורדוה םה 

ןוגראל םייטילופה תונורקעה םה תימואלה תודחאהו םזינוחטבה ,םזיביטקלוקה .למסה 

הלועפה־ףותיש לש תוריזה .םיברעה ןמ הרואכל תדרפומה ,תניימודמה תירבעה הליהקה 

Lockman, ;1995 ,גרבנירג) היצטפואוק ורבע וא הדיצה וקחדנ ילפיצינומהו ילכלכה 

 1996 ,1996; Bernstein>. ןמ דרפנב המצע תא תניימדמה ,תימואלה הליהקה לש היוניכ

ןה זמרמה תועמשמ־ בר גשומ ־ "בושייה" היה ,לארשי־ תנידמ ןוניכ ינפל הפוקתב םיברעה 

.תובשייתהה ךילהת לע ןה הלוגב תוידוהיה תוליהקה לש תיביטקלוקה תוהזה לע 

םייטילופ םיבחרמ תחיתפ לש םיכילהת :תידוהיה הנידמה ןוניכ 
םתריגסו 

תא ולטיבש םייטילופ םיכילהת ודסמתה תיטירבה תירוטדנמה הנידמה תפוקתב 

םיסרטניא לש רושיגהו ךוויתה וב םימייקתמש םוחתכ ,יטילופה בחרמה לש ןחבומה ומוקימ 

םע םלוא .הנידמ ןנוכלו תירבע הליהק ןיימדל ץמאמה תבוטל ,םייתצובקו םיירלוקיטרפ 

תומגמ ילעב םייטילופ םיכילהתב הנייפאתהש השדח הפוקת החתפנ לארשי־תנידמ תמקה 
.תודגונמ 
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תא ףיפכהל ןוצרה תא לטיב אלש דבלב וז אל לארשי־תנידמ ןוניכ ,דחא דצמ 

.ותוא קזיח ףא אלא ,םואלה־תנידמ לש יוניבה ךילהתל תיחרזאה הרבחהו הקיטילופה 

תגלפמב ,הנידמב הטלשש תינגומוה תיליע ידיב הרידא המצוע זוכיר רשפא הנידמה ןוניכ 

בורבו ,תידוהיה תונכוסהו תורדתסהה ןוגכ ,םייתנידמךיעמ תודסומב ,אבצב ,ןוטלשה 

.םהב הרבחה לש תולת תריצי ידכ ךות ,תיתורדתסההו תירוביצה תילכלכה תוליעפה 

ךכל הביסה התיה ןוטלשה תגלפמל סחיב םיימונוטוא חוכ ידקומ שבגל תלוכיה רסוח 

.דבלב תילמרופ ,דתיה תילארשיה היטרקומדה ,(1996) אריפש יניעבש 

חרזא תויוכז איה ףא הלביק הנידמה תולובגב הרתונש תיברעה הייסולכואה 

התנבנ איה תילמסה המרבו ;ימיטיגלה יטילופה בחרמל ץוחמ התנבנ איה ךא ,תוילמרופ 

ךלהמב ישממ ןפואב ואצוהש הלא)"ינוציחה" ביואה םע תוהדזהל לולעה "ימינפ ביוא"כ 

הפפכו,דו (יפרגואיגה בחרמה ןמ םג אלא ,יטילופה בחרמה ןמ קר אל תואמצעה תמחלמ 

17,לארשי לש םינמאנה םיחרזאה ויה אבצב םיתרשמה .<1985 ,קיטסול) יאבצ לשממל 

םייברעה םיטילפה לש םתביש דגנ קבאמלו רוסיאל ליבקמב .תידוהיכ הרדגוה הנידמהו 

קוח" תרגסמבש םיידוהי םירגהמ לש םוצע םרז הנידמל סנכנ (1996 ,םירומ) םהיתבל 
.םיחרזאל תידיימ וכפהנ - ידוהי לכ לש תוכזכ תידוהיה הריגהה תא רידגמה - "תובשה 

לע תובשייתהו אבצב תוריש לש תוימואלה תומישמל םיידוהיה םיחרזאה וסייוג ךכיפל 

.לובגל רבעמש םייברעה םהילעב ידי־לע "השוטנ"כ הרדגוהש עקרקה 

הפיפכהו ילסרווינואה תוחרזאה ןורקעב םנמוא העגפ תידוהי הנידמכ הנידמה תרדגה 

תיזכרמה הדוקנה םלוא ,תילרבילה היטרקומדה תא דגונה ןורקיעל םייברעה םיחרזאה תא 

הרבחה םג הפפכוה ,1948 תנשב ,תירוטסיה הערכה התואבש איה דדחל ינוצרבש 

םע הנבומ ךוסכסלו תוחרזאה לשו הנידמה לש תיתד הרדגהל תידוהיה תיחרזאה 

הפכנ לארשי־תגידמ לש ןנוכמה עוריאב 18.הנידמה תולובג ךותבש תיברעה הייסולכואה 

.םייברעה םיחרזאה םע ךוסכסב תויהלו םתד יפ־לע םירדגומ תויהל םיידוהיה היחרזא לע 

,ויתומישמו םואלה תא הרידגמה תוגיהנמל סחיב תונתייצל ועבתנ םיידוהיה םיחרזאה 

ךילהתל ופפכוה לכה ,רמולכ .דגנתהל וא אטבתהל םיינוגרא םילכ םהל ויהש ילבמ 

שוטשט ידכ ךותו הרבחהו הקיטילופה ,הנידמה ןיב הנחבה אלל ,םואלה־תגידמ לש הניינב 

הדובעה תעונת לש תינוליחה תיפוריא־חרזמה תיליעל רשפא הז רבד .םהיניב תולובגה 

.תיחרזאה הרבחה לש הימונוטואה תלילש ידכ ךות התטילש תא רמשל 

ןוניכ םע תויטרקומד־יטנאה תומגמה לש ןדוסימו ןתוקזחתה ףא־לע ,רחא דצמ םלוא 

,היצזיטרקומד לש ידגנ ןוויכב ולעפש םיכילהתו תומגמ חתפתהל ולחה ,לארשי־תנידמ 

ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב םוחיתה יכילהת .יטילופ בחרמ תחיתפו הנידמה לש החוכ ןוזיא 

תורחתה לש התובחרתהו התחימצ םעו שועיתה תובחרתה םע שחרתהל ולחה הנידמה 

םיוודב וא םיסקר'צ ,םיזורד ןוגכ םידוהי־אל לש תוצובק םיתרשמל ןבומכ ופרוצ רתוי רחואמ 17 

תויוהז תיינבה לש תורשפאה תא ררופל רקיעב דעוי הז ךלהמ םלוא ,(1990 ,קסילו ץיבורוה) 

אוה ,דז רשקהב יתועמשמה ךלהמה .לארשי־תגידמ ךותב םיברע לומ םידוהי לש תויביטקלוק 

.אבצב תורישל םיירצונהו םיימלסומה םיברעה לש םנומיז־יא 

תייעבמ יזכרמ קלחכ 1948 תנשב םואללו תדל הנידמה תפפכהב תוכיראב ןד (1996) אריפש 18 

םידוהי ןיב םיסחיה לש רשקהה ןמ קתונמב בוש תאז השוע אוה םלוא ,תילארשיה היטרקומדה 

."תידוהי־םינפ" היעבכ ,םיברעל 
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הלא לכ .(1988 ,גרבנירגו אריפש ,1993 ,גרבנירג) האלמ הקוסעת ורציש הדובעה־קושב 

הרזענש ,י"אפמ ידי־לע תטלשנו תננכותמ תיטסילטיפק הלכלכ חותיפ לש תוינידממ ועבנ 

םישוקיב ורציש (ברע תונידממ רקיעב) םוצע הריגה םרזבו הינמרגמ םייוציפבו םימולישב 

.הדובעלו םירצומל 

ינוניבה דמעמה םישישהו םישימחה תונש ךלהמב ושבגתהו וכלה הלא לכמ האצותכ 

תלוכי תולעב ויהש תיחרזאה הרבחה לש תוימונוטוא תוצובקכ םיינוריעה םילעופה דמעמו 

.י"אפמ לש הינומגהה תאו תיתילונומה הטילשה תא ורערעש תונגראתהו הלועפ 

ינונגנמ ושלחנ םהבש ןד שוג לש םילודגה םיינוריעה םיזכרמב וטלב הלא תויושבגתה 

תורח)"תויחרזאה" תוגלפמב הכימתה הבחרתה םיינוריעה םיזכרמב .י"אפמ לש הטילשה 

הטילשה וליאו ,(י"קמו הדובעה תודחא ,ם"פמ> "תוילעופה" תוגלפמבו (םילרבילו 

קרפב רומאכ ,ויהש תוירפירפבו םיירפכה םירוזיאב קר הרתונ י"אפמ לש תינומגהה 
לשו י"אפמ ישאר לש הטילשה תושלחיה .הנידמה ינונגנמב רתוי םייולת ,יטרואיתה 

שפוח לש תובחרתהב םג יוטיב ידיל האב אבצהו תורדתסהה לש םייתנידמה םידסממה 

קבאמה ,רמולכ .רודישה תושרל תואמצע תקנעה תוברל ,תרוקיבהו תונותיעה 

תיחרזאה הרבחה תפפכה לש תומגמה ןיב םייקתה םישישה תונש ךלהמב היצזיטרקומדל 

דמעמה לש תלוכיה תובחרתה ןיבל ,ןוטלשה תגלפמלו תורדתסהל ,אבצל ,הנידמל 
.תילכלכה החימצה תוכזב וז הטילשמ ררחתשהל םיינוריעה םיזכרמב םידבועהו ינוניבה 

לש ןתונגראתהב יוטיב ידיל האב י"אפמ לש הינומגהה תשלחה ,יטילופה בחרמב 

תודסומ לע הלש ידעלבה ןוטלשה דגנ ןימימו לאמשמ היצילאוקהו היציזופואה תוגלפמ 

היצזיטרקומדה תמגמלו י"אפמו הנידמה תודסומ לש םתושלחיהל םייוטיבה דחא .הנידמה 

שפוחל העיבתהו קושה־תלכלכ וז התיה הליחת .יאבצה לשממה לש ולוטיב ךילהת היה 

,(1966 ,תרופ־ןב) םיברעה לע תיאבצה הטילשה תשלחהל המרגש םידבועה לש תודיינה 

Barrington) רומ ןוטגנירב לש ותשיג יפ־לע היצזיטרקומדל ליבומה ךילהתל המודב 

 1966 ,Moore). איבהל ידכ י"אפמ דגנ לועפל לאמשמו ןימימ תוגלפמה ולחה רתוי רחואמ

הטילשו תולוק סויגל ילכ ותויה ללגב לארשי יחרזא לע יאבצה לשממה לש ולוטיב ידיל 

.(1985 ,קיטסול) אבצה לש הרואכל תויתכלממה תורמל י"אפמ לש 

תיחרזאה הרבחה לש תרבוגו תכלוהה הימונוטואהו קושה־תלכלכ לש םיצחלה לולכמ 

התטילשבש תיתנידמה תידסומה תכרעמה ךותלו י"אפמ ךותל םישימחה תונש ףוסמ ורדח 

םיקבאמו םייתעונתל םייתכלממ ןיב "םייגולואידיא" םיקבאמ ,םיירודךיב םיקבאמ תרוצב 

,רהוז־רב ;1982 ,יאני ;1993 ,גרבנירג) תורדתסההו הגלפמה ינונגנמ לומ היצזיטרקומדל 

תיבושייה תיזוכירה תיטילופה תכרעמה לש תולגתסה רבעל ופחד הלא םיקבאמ .(1977 

םעו תרדגומ תיחרזא הייסולכוא םע ,תולובג םע תינוביר הנידמ לש םישדחה םיאנתל 

יטילופה בחרמבו הנידמב י"אפמ לש תינומגהה הטילשב הלא םיקדס .תחתפתמ הלכלכ 

י"אפמ ךרעמה תמקהו י"פר לש גוליפה ידי־לע 1965 תנש תארקל ולישבה 
םייברעה םיחרזאה תונגראתה ,(ל"חג) םילרביל ־תורח שוג לש ותמקה ,הדובעה־תודחא 

בחרמ תריצי לש ךילהתל םייוטיב ויה הלא לכ .ח"קרל י"קמ ןיב גוליפהו דרא־לא תצובקב 

יטרקומדה םדיקפת תא אלמל םינוש םייטילופ םינוגרא לש ןויסינו ,ותבחרהו יטילופ 

תכפהנה ־ הווהתמה תיחרזאה הרבחה ןיב רושיגו ךווית ,םיסרטניא גוציי ידי־לע 

םימוחת םישענו םיכלוה םיידסומה היתולובגש הנידמה ןיבל ־ רתויו רתוי תימונוטואל 

.(Grinberg, 1993)יגוחטבה דסממה דחוימב ,יטילופה בחרמה תמועל 
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תוינבמ תולבגמ היטרקומדה תא שממל תלוכיל ויה 1967-1948 םינשבש יפ־לע־ףא 

הלא ינש ונזוא ,תידוהיכ הנידמה תרדגהו יאבצה לשממה תומדב ,תוחישק תוידסומו 

לעמו ,יחרזאה ןויוושה תא ןיימדל רשפאש ,הווש תוחרזא לש ילמרופה ןורקיעה ידי־לע 

לש תימונוטואה תונגראתהה תלוכי תא וקזיחש קושה־תלכלכ לש םיכילהתה ידי־לע לכה 

ומלבנ היצזיטרקומדה תומגמ ךא .םכותב םייברעה םיבשותה תא וליכהו תיחרזאה הרבחה 

לע שוביכה דוסימו המחלמה .1967 תנשב הנידמה תולובג לש םתבחרה תובקעב 

תוחרזאב תיתועמשמ העיגפל ומרג יאבצ ןוטלש תחת תיניתשלפה הייסולכואה 
תורטמל תידוהיה הרבחה סויג תאו תימואל־ ונתאה תוכיישה תא ושיגדהו תילסרווינואה 

.םיברעה לע הטילשה 

הינבהה זכרמל וריזחה שוביכה ידי־לע תוחרזאה שוטשטו הנידמה תולובג לש םתבחרה 

יוטיבכ ,תימואלה תודחאהו םזינוחטבה לש םינגראמה תונורקעה תא םואלה־תנידמ לש 

לכ זכרמבו ,השדחה תימינפה הינולוקה לומ לא תימואל־ונתאה הליהקה תא ןיימדל ךרוצל 

בוש ופיפכה ,תימואלה תודחאהו םזינוחטבה ,תונורקעה ינש .אבצה ־ הלאה םיכילהתה 
תונשב חתפיהל לחהש יטילופה בחרמה תא ורגסו תדלו םואלל תיחרזאה הרבחה תא 

ברע חתפיהל לחהש יטילופה בחרמה םצמטצה ךכמ האצותכ .הנידמה ןיבל הניב םישישה 

ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב תורשגמה תויטילופ תורגסמ תונבל יושע היהשו המחלמה 

בחרמה תריגסל ישחומ יוטיב .המצע הרבחה ךותב םידוגינה תא תוליכמהו הנידמה 

לכ לש דוחיאב ,המחלמה ברע תימואל תודחא תלשממ לש התמקהב תוארל ןתינ יטילופה 

םילרבילהו תורח לש תירבה תכיפהבו 1969 תנשב ךרעמב הדובעה תעונת לש תוגלפמה 

תא וביכרהש תוגלפמה תודמעב םיקומעה םילדבהה תורמל תאז ;העובק תיטילופ תרגסמל 

תויתרבח תויגוסב ןה "םיחטשה דיתע"ל סחיב תויטילופ תויגוסב ןה ,תוגלפמה ישוג ינש 

.(1985 ,ןילייב ;1989 ,אריפש 'י) תוילכלכו 

ןיב לובגה שוטשטל ליבקמב שחרתה הנידמל תיחרזאה הרבחה ןיב לובגה שוטשט 
תיטילופה תכרעמה ידי־לע ושטשוט אל הלא תולובג .שוביכה ירוזיאל לארשי־תנידמ 

תידסומ תוטשפתה לש תישעמ תוינידממ קלחכ אלא ,הערכהו יגטרטסא ןויד לש האצותכ 

םיינבמה םיאנתל "תידסומ תולגתסה" ןיעמ התיה תאז .תובשייתההו אבצה ,הנידמה לש 

וליאכ ,דתיה תיבחרמה תוטשפתהה .(1993 ,גרבנירג ;1985 ,תיזג) המחלמה הרציש 

,1948 תנש ינפל "דרפומה םואלה ןוימד" לש הפוקתב וכנחתהש הלאל הילאמ תנבומ 

החילצה תולובגה רדעהו תויסולכואה לש תישממה תידדהה הרידחה ףא־לע רשאכ 

,פמק> רפסה ירוזיא לא תטשפתמה תדרפנ הליהק לש יומיד רוציל תימואלה תוגיהנמה 

יתש לע טולשל תינמז־ובו דרפנה םואלה תא ןיימדל תלוכיה ,ךשמהב הארנש יפכ .(1991 

דחמ רשפאמה סקודרפ ,1967 תנש ירחא תוינידמה לש סקודרפה אוה תוברועמ תויסולכוא 

רתוי רחואמ רשפאמ אסיג ךדיאמו ,יטילופ ןובשחו־ןיד אלל תוטשפתה תוינידמ אסיג 
.רחאה םואלל יטילופ בחרמ חותפלו סייפתהל 

ובצועש ,תימואל תודחאו ןוחטיב לש םינגראמה תונורקעה לע ףסונ ,רוכזכ ,םלוא 

אל בושח ישילש ןורקיע םג היה ,1948 תנש ינפל הפוקתב םואלה־תנידמ ןיינב ךרוצל 

1967 תנש ירחא .יטסיביטקלוקה יתובשייתהה ןורקיעה אוהו ,םהמ יזכרמ ףא ילואו ,תוחפ 

,"תדבועה תובשייתהה" תועונת תועצמאב ,הדובעה תעונת לש תוגיהנמה םנמוא התסינ 

חילצה אל הז ןויסינ םלוא ,תולובגה תצירפל יטסיביטקלוקה יתובשייתהה ףחדה תא שדחל 

.תיטירבה תילאינולוקה הפוקתה תא ונייפאש הנומאו תובהלתה התוא ןמז ךרואל רוציל 
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יפולח ןגראמ ןורקיע ןמתסהל לחה תיטסיביטקלוקה תובשייתהה ךותב ימינפ ףחד רדעהב 

ןוחטיבה תונורקע תא םילשהשו 1967 תנש ירחא ורצונש םישדחה םיאנתה תא םלהש 

רושקה תיתד־תיחישמ תובשייתה לש ןגראמה ןורקיעל הנווכה .תימואלה תודחאהו 
שוביכה ירוזיא לכל תובשייתהה תבחרהב התאר וז תויחישמ .תימואלה־תיתדה העונתל 

;1986 ,קצנירפש ,1997 ,יקציבר)וזכרמב תדמוע תונויצהש הלואג ךילהת לש המשגה 

.(1987 ,ןרא 
הרשפאו שוביכה יחטש לכ לע הטילשל היצמיטיגל הנתנ תימואלה־תיתדה תויחישמה 

לש המורתל המודב ,תיגולואידיא הנומא ךותמ תאז םישועה םיבהלנ םיבשייתמ לש סויג 

םזיביטקלוקה לש ותפלחה ךילהת .ןכ ינפל יטסילאיצוסה־ינויצה םזיביטקלוקה 

שוג לש םתמקה םע לחה אוה ;יתגרדה היה תימואלה־תיתדה תויחישמב יתובשייתהה 

יקלח לכב תובשייתהה תבחרהל קבאמהו םינומא שוג תמקה םע ךשמנו עברא־תירקו ןויצע 

1977 תוריחבב אלמ יטילופ יוטיב ידיל האב המגמה .םירופיכה־םוי תמחלמ ירחא ץראה 

םע תיטילופ תירבל וז הגלפמ תרבעה ,ל"דפמה לע "םיריעצה" תצובק תוטלתשה םע 

.הנש התואב תוריחבב םיטדנמ רשע־םינש תלבקו דוכילה 

לש תילמרופה הרדגהה ןיב הריתסה תא התמצוע אולמב תוביצמ 1977 תוריחב 

בחרמ תחיתפ לש תיכילהתה הרדגהה ןיבל ,תוריחב ידי־לע ןוטלש יפוליח ,היטרקומדה 

לש ךילהת לע דיעמ 1977 תנשב ךפהמה ,הרואכל .תיחרזאה הרבחל הנידמה ןיב יטילופ 

םוקמה תא הנפמ םינש עבראו םיעברא ךשמב ןוטלשה תגלפמ רשאכ ,היצזיטרקומד 

ןכא ךכב ויה םימיוסמ םינבומבו ,הרקש המ ןכא הז תילמרופה המרב .תישארה היציזופואל 

שחרתמ רבדה םלוא .םידוהיה ןיב ןוטלשה לע תורחתל בחרמה תחיתפ לש םיטביה 

ןורקיעה םשב תיניתשלפה הייסולכואה לש תויוכזה תא לולשל המגמה קוזיח םע תינמז־וב 

תבחרה ידי־לע רתוי דוע ושטשוט לארשי־תנידמ לש היתולובג .ימואלה־יתדה יחישמה 

התועמשמב היטרקומדה תא םיליבגמה םיטביה םה הלא לכ .תידוהיה תובשייתהה 

תימואל הליהקל המוד לארשיב היטרקומדה .יטילופה בחרמה תריגס ידי־לע תיכילהתה 

ינבמ ןפואב המסחנ היטרקומדה תא שממל תלוכיה .ןוימדב תמייק איה - הנידמל אל ךא 

יבגל אל ךא ,שוביכה ירוזיאב יאבצ לשממב הנותנה תיניתשלפה הייסולכואה יבגל ידסומו 

םיבר םירושימב לארשי־תנידמ לש םייברעה םיחרזאה יבגל הלבגוהו ,םש םידוהיה 

 (1997 ,1992 ,Yiftachel). איה יכ ,העגפנ תידוהיה הרבחה לש הימונוטואה םג םלוא

םייברעה םיחרזאה ןמ התוא גליפש המ ,םיניתשלפה לע תיאבצה הטילשה תורטמל הסיוג 

לש םיניימודמה היתולובג ךותב תיברע־תידוהי תיחרזא הרבח לש התורצוויה ענמו 

תיחרזאה הרבחה ןיב ךוותל תיטילופה תכרעמה השרדנ אל הלא םיאנתב .לארשי־תנידמ 

הנידמל תונמאנ סויג לש םירחתמ םיסותימ גיצהל אלא ,הנידמה ןיבל תימונוטואה 

ןויד םג םיווהמ םניאו םיחרזא תוצובק לש םיסרטניא םיכוותמ וא םיגציימ םניאש ,תידוהיה 

.(1996 ,1989 ,אריפש 'י> הנידמה לש תויזכרמה תויגוסב םייניינע הערכהו 

ימואלה ךוסכסהו ןימי-לאמש 

הנידמה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב םוחיתה ,1967 ינויב הדסונש השדחה הנידמב 

ןיבל םילארשי־םידוהי ןיב ,תוימואל־ונתא תוליהק ןיב אוה יזכרמה חוכה קבאמ ,שטשוטמ 
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תוחרזאה ןיב הקיזה תא םילטבמ םירורב־אלה הנידמה תולובגו ,םיניתשלפ־םיברע 

היטרקומדה תא שממל רשפא־יא הלא םיאנתב .(1999 ,לאחתפי) הנידמה לש הירוטירטל 

לש הטילש ילכל תכפהנ וז םג יכ ,תילכלכ החימצ שי םא םג יטילופ בחרמ תחיתפ ידי־לע 

תינבמו תידסומ הלבגמ ליטמ שוביכה .תיטננימודה תימואל־וגתאה הצובקה לשו הנידמה 

ןבומכ ןוכנ רבדה .ותבחרהל ןה יטילופ בחרמ תריציל ןה תיחרכהה תידסומה תושימגה לע 

תומישמל םיסיוגמה םידוהיה יבגל םג ךכ יכ איה יתנעט םלוא ,םיניתשלפה יבגל 
ירוזיאב תיניתשלפה הייסולכואה לש הדמעמ .תמצמטצמ םהלש הימונוטואה - שוביכה 

רתויב רומחהו רישיה יוטיבה אוה ,תויצוביקו תויטרפ חרזא תויוכז תללושמה ,שוביכה 

ןעטש יפכ ,התנפ תילארשי־סינפה הקיטילופה םג ךא .יטרקומדה ךילהתה לע תולבגמל 

הערכהמו ןוידמ רתויו רתוי הקתנתהו םיסותימלו םילמסל ,וירקחמב קדצב אריפש 

םיסחיהו תדה ,תוברתה ,הרבחה ,הלכלכה ימוחתב תוטלובה היתויעבב םייטרקומד 

שוטשט לש חווטה־תכורא תועמשמל תיטילופה תכרעמה השחכתה לכל לעמ .םייתדעךיבה 

םישוגה וגיצה אל 1967 תנש ןמל ,רמולכ .תיניתשלפה תימינפה הינולוקה דוסימו לובגה 

אל ,תוינידמ לש תונוש תופולח ןיב הריחב תורשפא ילארשיה רוביצל םייתגלפמה 

.יטילופה בחרמה ןמ ואצוהו ושטשוט םינפהו ץוחה .םינפ־תוינידמב אלו ץוח־תוינידמב 

הטילשה ךשמהל סחיה - תיטילופה הפמה תא הרואכל תנגראמש הדיחיה היגוסב םג 

,םייומידה ןיב רשק היה אל - םייברעה םינכשה םע סייפתהל תורשפאהו "םיחטשה" לע 

,הדובעה תגלפמ :ןנוטלש ןמזב לעופב םתוינידמ ןיבל תוגלפמה לש םילמסהו םיסותימה 

וליאו ,1967 תנש ירחא שוביכה תא הדסימש וז ,דתיה ,לוכיבכ "תיטמגרפהו הנותמה" 

,םולש םכסה תרומת יניס לכ תא הריזחהש וז ,דתיה ,"האגהו תימואלה" ,דוכילה תלשממ 

לכ לע הימונוטוא םהל קינעהל הבייחתהו םיניתשלפה לש תוימיטיגלה תויוכזב הריכה 

תוריחב לש ילמרופה יטרקומדה קחשמה ,רמולכ .הזע־תעוצרו תיברעמה הדגה ירוזיא 

תיחרזא הרבח ןיב יטילופ בחרמ ןיא לבא ,םייק םילארשיל תונגראתה שפוחו תויתפוקת 

.םהיניב ךוותמכ דקפתמ וניא יטילופה םוחתה ןכ־לעו ,הנידמה ןיבל תימונוטוא 

הנידמ תולובגב תמייקתמ איה :תניימודמל הכפהנ המצע תילארשיה היטרקומדה 

םג לבא םינשיה תולובגה ךותב םירזופמ היחרזאו ,שומימל םינתינ םניאש םיניימודמ 

דוע לכ תיטרקומדה הנידמה לש קלחל ךפהיל םילוכי םניאש םישדחה תובשייתהה ירוזיאב 

תמייקמ איה ךא תונוביר תולובג הל שיש הנידמ וז .םיחרזאכ תויוכז םיללושמ םיניתשלפה 

תרחאה לע תחא תימואל־תינתא הצובק לש הטילש םע תימינפ הינולוק הכותב 

 .(Kimmerling, 1989; Yiftachel, 1997)

ונתנו תומייקה תוגלפמה לש םיסותימלו םילמסל וסייוג םיידוהיה לארשי יחרזא 

ןורקיעה .אבצל םתוסייגתהו תוריחבה םויב העבצה ידי־לע רצונש בצמל היצמיטיגל 

ןיב םוחית ענמ ,םיניתשלפה לע תילארשיה הטילשה תא חיטבהש אוה ןוחטיבה לש ןגראמה 

.ןהיניב תומחלנה תוימואלה תויביטקלוקה תויוהזה תא רציו הנידמל תיחרזא הרבח 
תולשהל ולכי ("םולשה הנחמ" םינוכמה) םיניתשלפל סחיב תוינרשפ תודמע ילעב םיחרזא 

תוכלשההמ םלעתהלו ־ 1967 תולובגבש תניימודמה היטרקומדה תועצמאב - םמצע תא 

.תימינפה הינולוקה לש תילכלכה תולתה תריציו יאבצה ןוטלשה ,תולחנתהה ישעמ לש 

תויתנידמ תומישמל םתוסייגתהו תיחרזאה הרבחה לש הימונוטואה לע רותיוול הרומתב 

,תילכלכ החימצ ,םייחה־תמרב היילע תומדב דואמ תוישממ תובטה םידוהיה ולביק 
.(1993 ,גרבנירג) םיניתשלפה תמועל תופדעהו הנגה ,תוידיסבוס 
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םידוהי <א) :םיגוס ינשמ ויה םינש ןתואב תידוהיה תיחרזאה האחמה תויוצרפתה 

הלאל תווש תוילכלכ תובטה ולביק אלש ךכב םילפומ ושיגרהש םיילאירפירפ םייחרזמ 

תימואל־ונתאה הליהקהמ קלח םתויה תורמל ,הפוריא חרזמ יאצוי םידוהי ולביקש 

:(1979 ,ןייטשנרב) םילהואה תעונת וא םירוחשה םירתנפה תמגוד ־ תיטננימודה 

ךוסכסה תחצנה לש םימדה ריחמ יכ ושיגרהש םייניבה תודמעמ ינב םייזנכשא םידוהי <ב> 

תובקעב שדחה לאמשה ןוגכ - םייתמחלמ םיעוריא ירחא רקיעב ונגראתהו דואמ רקי 

תובקעב םולשה תועונתו םירופיכה־םוי תמחלמ תובקעב האחמה תועונת ,השתהה תמחלמ 

תיחרזא הרבח לש םיינושאר תונגראתה תונויסנ ויה הלא לכ .הדפיתניאהו ןונבל תמחלמ 

,םיילרוטקנוינוקו םיידיימ ,םיידרופס ויה םה ךא ,ןילופורטמה ירעב רקיעב ,תימונוטוא 

ןייפאמה ,לכה לעמ .םתוא בינהש רישיה ירוטסיהה עוריאל רבעמ דורשל וחילצה אלו 

,תושדח תויטילופ תויוהז תריציל שדח יטילופ בחרמ וחתפ אל ןהש אוה הלא תועונת 

.הקזחתה ףאו הניעב הרתונ ךרעמ/דוכיל תיגולותימה הרירבה לש הינומגההו 

ןוידה לע תכשמנ העפשה תולעבל תובשחנש תוירטנמלרפ־ץוח תועונת יתש אקווד 

תונויסנ םתואמ קלח ,ןאכ עצומה חותינה יפ־לע ,ןניא ,וישכע םולשו םינומא שוג ,ירוביצה 

םולשו םינומא שוג .הנידמה ןמ תיחרזאה הרבחה לש הימונוטוא ןעמל קבאיהל םיינושאר 

תידוהיה הרבחה תא םיפיפכמה םינגראמ תונורקע ינש ןיב תושגנתהל יוטיב ןה וישכע 

ןורקיעה :1967 תנש ןמל אבצהו םואלה תומישמל הרבחה סויגל סיסב וויהשו הנידמל 

תועונת יתש ןיב "להקה־תעד" לוציפ .יתדה־יחישמה יתובשייתהה ןורקיעהו ינוחטבה 

ינש ןיב תושגנתהה תא אטבמ ,"םייגולואידיאה לאמשהו ןימיה" תא תונמסמה ,הלא 

לכ לע תטלושה תדחוימה תידוהיה םואלה־תנידמ תא םינובה םינגראמה תונורקעה 

תא תורבוש ןניא תועונתה יתשש קר אל ,הלאכש רותב .םיניתשלפה לעו לארשיךרא 

הנידמל תועייסמ ןה אלא ,תויתנידמה תומישמל תידוהיה הרבחה לש הנתומ־ יתלבה סויגה 

תכרעמה לש דוקפתה רסוח חכונל תידוהיה הרבחה ןיבל הניב רשגל ישוקה לע רבגתהל 
.תיגולותימה תיטילופה 

תעינמבו תימואל־ונתאה תוהזה לש הינבהה רומישב אוה הזה רושיגה סופד לש ונורתי 

תיביטקלוקה תוהזה ,הברדא .הנממ םידדומה םייברעה םיחרזאל יטילופ בחרמ לש החיתפ 

,תועונתה יתש ןיב ירוביצה חוכיווה ידי־לע תרדגומו המוחת תידוהיה־תילארשיה 

תאזו :רחאה תמועל דחא ןגראמ ןורקיע תבוטל הנידמה לע תורישי עיפשהל תושקבמה 

תיחרזאה הרבחל הימונוטוא עובתל ילבמ ,םיידוהיה תדלו םואלל התופיפכב עוגפל ילבמ 

־יתלב תונוכנ תעבה ידכ ךות ךא ,תיגולותימה תיתגלפמה תכרעמה תא תונשל ילבמו 

םוקמ ןיא םייברעה םיחרזאלש דבלב וז אל .אבצהו םואלה תומישמל סייגתהל תינתומ 

םזינוחטבה לש םינגראמה תונורקעה ןיבו וישכע םולש ןיבל םינומא שוג ןיב יטילופ 

וא םייתרבח ,םיילכלכ םיסרטניאל הלא תועונתב םוקמ ןיא םג אלא ,תיתדה תויחישמהו 

.תיתד תויחישמ ןיבל ןוחטיב ןיב חוכיוול ץוחמ םייוצמה םירחא םייתוברת 

תיניתשלפה תודגנתהה :יטילופה בחרמה לש תשדוחמה הינבהה 

םולשה ךילהתו 

הנידמה ןיב םוחיתה תא שדחמ טטרשל לחהש ןושארה עוריאה ,דתיה ןונבל תמחלמ 
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המחלמ לכל תאצל הנידמה לש תוימיטיגלה תא הרערע איהש ךכב ,תיחרזאה הרבחה ןיבל 

ידכ ךות םיחומה םיחרזא לש תולודג תוצובק לש הבוגת הרציו הנתומ־יתלב ןפואב 

תרגסמב .(1994 ,ןמלה)ןונבלב תרשל םיברסמה םילייחה ויה םהיניב םיטלובהש ,המחלמה 

.ןונבל תמחלמ לש ירוטסיהה רשקהה לש םיטביה ינש ןייצל יוארה ןמ ןאכ עצומה חותינה 

תאצלו םיחרזא סייגל אבצה תוכמס לע חוכיו חתפתה הנושארלש אוה ןושארה טביהה 

תידוהיה הרבחב טולשל הנידמל רשפאש ינוחטבה ןגראמה ןורקיעב עגפש חוכיו ,המחלמל 

לש תרוקיבכ הדובעה תגלפמ ידי־לע המוזי הרוצב התשענ אל וז העיגפ .תודגנתה אלל 

דגנ הנגראתהש תיברעה־תידוהיה תיחרזאה הרבחה ןוויכמ אלא ,דוכילה לע היציזופואה 

רחואמ קרו וישכע םולש ןוגכ םינוגרא הליחת ,יולג ןפואב ,ופרטצה םהילאשו ,המחלמה 

19.הדובעה רתוי 

,רמולכ ,"תינוציח" םיניתשלפה דגנ המחלמה תויה אוה תוחפ אל בושחו ינש טביה 

לש םכחותמה םזינכמה .תניימודמה תיטרקומדה הנידמה לש םיבחרומה היתולובגל ץוחמ 

היצמיטיגל קינעהש אוה תבחרומה הנידמה ימוחתב םייניתשלפה םיברעה לש הלכה/הרדה 

ספתנש המ תרגסמב תיניתשלפה הייסולכואה דגנ ושענש יוכידו הילפא תולועפל 

,תניימודמה היטרקומדה לש םזינכמה .םיידוהיה םיחרזאה לש "ןוחטיבה לע הרימש"כ 

לש הטילשה ימוחת ךותב םיברעה לש יטילופה בחרמה תא יקלח וא אלמ ןפואב ללושה 

ךוסכס ,רמולכ ,ינוציחל ךפהנ תומיעה רשאכ אקווד ,ילסקודרפ ןפואב ,לעפ אל ,הנידמה 

הקפיס תניימודמה םואלה־תנידמ ,תורחא םילימב .תואבצ ןיב יסופיט יתנידמ־ימואל 

ךותבו שוביכה ירוזיאב םיניתשלפה לע תידוהיה הטילשל תטלחומ תוסייגתהו היצמיטיגל 

הנידמה תולובגל רבעמ םיידוהי תונברוקלו המחלמל אל ךא ,תינובירה לארשי־תנידמ 

תעכו ,ינוחטב םויאכ וספתנש תואבצ םע תונידמ דגנ ויה זא דע תומחלמה .תבחרומה 

םיספתנ םניא םהש יפ־לע־ףא ,לובגל רבעמ םיניתשלפה דגנ המחלמל אבצב םישמתשמ 

קלח יניעב תוחפל ,הנכסלו םויאל המצעב םואתפ הכפהנ המחלמה .ימויק םויאכ 

םתאחמ ןיב יטילופ ךווית שרדנו םיחרזאה לע םויאל הכפהנ הלשממה תוינידמ ,םיחרזאהמ 

.הנידמה ןיבל םתודגנתהו 

תולובג לש ינושארה טוטרשב יזכרמ םרוג התיה ןונבל תמחלמש יפ־לע־ףא םלוא 

לע ססבתהל הנידמה לש התלוכי לע עירכמ ןפואב העיפשהו) תיחרזא הרבח/הנידמ 

ומקש תועונתה ורזפתה ןונבלמ האיציה םע ,(1999 ,קינזר ואר ;דיתעב תיתמחלמ תוינידמ 

תואחמהו המחלמל תודגנתהה תורמל ,ךפיהל .הלא תומגמל יטילופ םוגרת היה אלו 

,תולודגה תויגולותימה תוגלפמה יתש ורמש 1984 תוריחבב ,ילכלכה רבשמה תורמלו 

תלשממב ןהיניב הלועפ־ףותישל החסונ השבגתהו ינומגהה ןדמעמ לע ,ךרעמהו דוכילה 

ןיעמ רצונ הפוקת התואב 20.תוריחבה רחאל המקוהש תינויצטורה תימואלה תודחאה 

,דאמ תנגפהב לחה ,םיידוהי דצל םייברע םיחרזא לש םתוחכונ הטלב ןונבל תמחלמ דגנ תונגפהה לכב 19 

ןונבלב המחלמה דגנ דעווה לש תיסחי תונטקה תונגפהב ךשמה ,7.6.82־ב ס"ופמק לש םיטנדוטסה 

לארשי יכלמ רכיכב וישכע םולש לש תוינומהה תונגפהב הלכו ,המחלמה לש םינושארה םייעובשב 

.הליתשו הרבסב חבטה דגנ "400,000־ה תנגפה" הנוכמה הגגפהבו 

םיטדנמ השימחו םיעשתמ דחי ודרי ןהו ,ןחוכ תא תאז־לכב קחש רבשמה ךא ,םנמוא הרמשנ הינומגהה 20 

.דחאו םינומשל 
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,ןאירא) תושדח תויוהזל יטילופה בחרמה תחיתפל תורשפא לכ טעמכ רגסש "לטרק" 

ידי־לעו ,תימואל תודחא תלשממ ,ןהיניב היצילאוק תמקה ידי־לע תאז ושע ןה .< 1997 

תלשממ ."לאמש"ל "ןימי" ןיב ,הב תיטטירפ תופתושל תסנכה תועיס בור לש ןוגרא 

תאו ןחבומה יטילופה בחרמה רדעה תא האטיב 1984 תנשב המקוהש תינויצטורה תודחאה 

תונמאנה יסייגמ םילמסלו םיסותימל רבעמ ןימיל לאמש ןיב ישממ חוכיו לש ורדעה 

האבש תמכסומ תוינידמ תחת תוגלפמה ודחאתה ירוטרה בוטיקה ףא־לע .תידוהיה הנידמל 

השבוגש תוינידמ ,היצלפניא־רפיהה לשו ןונבל תמחלמ לש ןהיכוביסמ הנידמה תא ץלחל 

יתשב ירוביצ־יטילופ ןויד לכ לורטינ ידכ ךות (רצואבו אבצב) הריכבה תודיקפה ידי־לע 

ידיל ואב תיתד־תיחישמ תובשייתהו ןוחטיב לש םינגראמה תונורקעהש ןמזב .תויגוסה 

,תימואל תודחא לש ,ישילשה ןורקיעה ,וישכע םולש ןיבל םינומא שוג ןיב קבאמב יוטיב 
.תימואלה תודחאה תלשממ לש הבכרהב יוטיב ידיל אב 

הרבחה לע תיתנידמה הטילשה תיינבה לש "ילטרק"ה הלועפה־ףותיש תחסונ םלוא 

תיניתשלפה תודגנתהה ידי־לע ידוסי ןפואב הרבשנ דוכילל ךרעמה ןיב תיחרזאה 

הנידמה ןונגנמ תא םהילעמ רענל הדעונ תיניתשלפה תוממוקתהה .הדפיתניאב הצרפתהש 

תלעב הרבח ,רמולכ ,תיניתשלפ תיחרזא הרבח לש התורצוויה תא אטיבו םהילע הפכנש 

ןיבל הדפיתניאה ןיב ידוסיה לדבהה .ילארשיה יאבצה ןוטלשל סחיב תימונוטוא תלוכי 

לש הטילשה תולובג לש תרגסמה ךותב הדפיתניאה תויה קוידב אוה ןונבל תמחלמ 

היטרקומדה לש ןיימודמה היפוא דגנ קבאמ הווהמ איה ךכבו ,תבחרומה תילארשיה הנידמה 

.יטילופ בחרמל םיניתשלפה לש תויביטקלוקה םהיתויוכז תא שממל הרטמב תילארשיה 

,םיניתשלפל יטרקומד יטילופ בחרמ תחיתפל קבאמ לש תועמשמ הלביק הדפיתניאה 

איה הדפיתניאה וליאו "תינוציח" ,דתיה הנורחאהש ינפמ קוידב ,ןונבל תמחלממ לידבהל 

"תוימינפה" תדבוע .ילארשי יאבצ ןוטלש תחת םיאצמנש םיניתשלפה ידי־לע םוזי קבאמ 

םייניתשלפה םיחרזאה יוכידל תידוהיה הרבחה לש לוכיבכ יטרקומדה סויגה תלוכיב העגפ 

לש הרוצ הלביק הדפיתניאה לע תילארשיה הרבחה לש הבוגתה .תויוכזה יללושמ 

,תיטילופה תכרעמה לש ןואפיקה דגנ תיחרזא הרבח לש תימונוטוא תוסייגתהו תונגראתה 

יטילופה בחרמב תכל־קיחרמ הנפמב יוטיב תיחרזאה הרבחב יונישה לביק רבד לש ופוסבו 

הנידמל תיניתשלפה תיחרזאה הרבחה ןיב םוחיתה תריצי ,רמולכ .1992 תוריחבב 
בחרמה תחיתפל םג עייס אוה םלוא ,םמצע םיניתשלפל יטילופ בחרמ חתפ תידוהיה 

הרבחה לש תונגראתה ידי־לע הליחת ,"תילארשי־םינפה" הקיטילופה ךותב יטילופה 

ךרוצ התארש ,תיטילופה תכרעמב תורומת ידי־לע רבד לש ופוסבו ,תילארשיה תיחרזאה 

.תימונוטוא תישענו תכלוהה תיחרזאה הרבחה ןיבל הנידמה ןיב רשגלו ךוותל 

םיסחיה לש תואיצמה תא בצעל תילארשי החלצהכ המצע הדפיתניאה תא ןיבהל בושח 

אסיג דחמ םילארשי־מידוהי :"תומוא" ןיב טקילפנוק לש םיסחיכ םיניתשלפל םילארשי ןיב 

,תימואל התיה 1988 תנשב םיניתשלפה לש םתעיבת .אסיג ךדיאמ םיניתשלפ־םיברעו 

,תבחרומה הנידמה לש תולובגב היטרקומדל תיחרזא העיבת אלו ,1967 תולובג תרגסמב 

הנידמ המסיסה תחת ןכל םדוק ף"שא עבתש יפכ וא) הקירפא־םורדב םירוחשה ועבתש יפכ 

וכפהנ לארשי־תנידמ לש תויזכרמה תוינבהה יתש ,רמולכ .("תיטרקומדו תינוליח" 

יטרקומד אלו) םיניתשלפל םילארשי ןיב ימואל אוה קבאמה :םיניתשלפה לע תולבוקמל 

תיברעמה הדגב "םיחטשה" תולובג תרגסמב אוהו :(םיחרזאל תויביטקלוקו תויוכז לע 

םיניתשלפה תייעב ,ןכ־יפ־לע־ףא םלוא .<ןיתשלפ/לארשי־ץרא לכ לע אלו) הזע־תעוצרבו 
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הנידמה לש יאבצה ןוטלשהמ תורענתה אלא ,"םולש" תגשה ןיידע הניא שוביכה ירוזיאב 

תיטמגרפ המלשה ידכ ךות ,תואמצעל ילאינולוק־יטנא קבאמב רבודמ ,רמולכ .תידוהיה 

.1967 תנש ינפל לארשי־תנידמ תולובג םע 

םלוא ,שוביכה ריחמ תודוא־לע םילארשיה ברקב תולאש תישאר הררוע הדפיתניאה 

אבצה ךותב :תוילארשיה לש םינגראמה תונורקעה תא םג הרערע איה הכשמנ איהש לככ 

תגלפמב :הרשפ לש ינידמ ןורתפ אלל טולשל ךישמהל ותלוכיב יכ הנומאה הרערעתה 

לש תימדתה תושק העגפנ בחרה רוביצבו ;תימואל תודחאל הייטנה השלחנ הדובעה 

ךות ,הלאה תומגמה לכ תא האטיב 1992 תנשב ץבר תריחב .תימואלה־תיתדה תויחישמה 

הרבח יאשונב םג לבא ,ינידמה םוחתב לארשי לש תויזכרמה תויעבב ירוביצ ןויד ידכ 

יאדכ םלוא ,תימואלה תודחאהו תויחישמה דגנ לעפ ןיבר .הדיצה זא דע וקחדנש הלכלכו 

.(Grinberg, 1994) םזינוחטבה לע ןיידע ןעשנ אוהש רוכזל 

לש ןוויכב הערכה 1992 תנשב תוריחבה תואצותו ירוביצה ןוידה ויה הלא םיחנומב 

םיסותימהו םילמסה אלל הרצונש תיטילופה תואיצמב יטמגרפ ןויד היה :היצזיטרקומד 

תימואלה תודחאהמ ,תימינפה הינולוקהמ תוקלתסה ןוויכל .רתיה הערכההו ,םישטשטמה 

ל"דפמ ,דוכיל) סבוה המלשה לארשי־ץרא לש םיסותימה תפשב רבידש ימ .תויחישמהמו 

םלוא 21.(תדלומו תמוצ םג ךא ,צ"רמו הדובע) חילצה תיטמגרפ הרוצב רבידש ימו (היחתו 

,םזילאודיווידניאה תפדעה התיה םולשל ךפהמה דוסיבו ,תויופידע ירדסב יוניש םג היה 

.רפסה ירוזיאב עקרקה לע קבאמהו תובשייתהה ךשמה לע ריעה תייווחו םזילטיפקה 

בחרמה תחיתפל תיחרכה תיתשת הווהמה ,תיחרזאה הרבחה לש הימונוטואה ,רוכזכ 

דגנכ ריעה תייווחו תיטסילטיפקה תוחתפתהה לע דימת תנעשנ ,היצזיטרקומדלו יטילופה 

.םיירטירוטוא םירטשמ תנייפאמה עקרקה לע תוססבתהה 

תולובגהו תילארשיה הרבחה לש יטרקומדה ימצעה יומידה ,ילסקודרפ ןפואב 

לש תיטרקומד־יטנאה תועמשמה תא רבעב והקהש ,לארשי־תנידמ לש םיניימודמה 

קבאמלו "המינפ" לארשי לש היצזיטרקומדה ךילהתל רתוי רחואמ ועייס ,שוביכה 

תולובג תוכזב ."םולשה ךילהת" הנוכמש המ דחי םיווהמה ,יניתשלפה ילאינולוק־יטנאה 

תאצמנ ןכיה תולקב ןיימדל ןתינ היה םולש לע רבוד רשאכ ,תניימודמה היטרקומדה 

הנידמה לש בחרמה אצמנ ןכיה םג אליממו ,ןיררוע ןיא הילעש לארשי־תנידמ תיפרגואיג 

לארשי־תנידמ ןיב ןיימודמה לובגה ,רמולכ .חוקימב ןותנש תניימודמה תיניתשלפה 

תוימואל תויושי יתש ןיב תניימודמ הירטמיס םג רצי שוביכה ירוזיא ןיבל תיטרקומדה 

תא ןיימדל םג הרשפא היטרקומדכ לארשי תא ןיימדל תלוכיה .ןיטולחל תוירטמיס־יתלב 

היטרקומדהש ןבומכ אוה ישוקה .םואל־תונידמ יתש ןיב "םיינוציח" םיסחיכ םולשה 
,תילארשיה תיטילופה תכרעמה תוירירבש רשאכ םיישממ םניא היתולובגו תילארשיה 

םיידוהי םיבושיי לש תברועמה תיפרגואיגה השירפה ,תיניתשלפה תילכלכה תולתה 

.ןיימודמה םולשה שומימ ינפל לושכמכ םידמוע יאבצה ןוטלשהו םייברעו 

,השולשל תדלומו הנומשל תמוצ ,רשע־טינשל צ"רמ ,םיטדנמ העבראו םיעבראל התלע הדובעה 21 

היחתה לש תומלעיהו השישל ל"דפמה לש ,םיטדנמ םיינשו םישולשל דוכילה לש הדירי תמועל 

תיזכרמה הכשלה תאצוה ,1993 ,925 'סמ דחוימ םוסרפ .הרשע־שולשה תסנכל תוריחבה תואצות) 

.(םילשורי ,הקיטסיטטסל 
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235 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

םניא ךא ,הזב הז םירוזש םיניתשלפה םע םיסחיהו ילארשי־םינפה יטילופה ךילהתה 

תימינפה היצזיטרקומדה ךילהת ,ךשמנ הימונוטואל יניתשלפה קבאמהש דועב .םיהז 

םיאנתל לגתסהל תיטילופה תכרעמה יישק בקע אקווד ,הקומע הגיסנב אצמנ לארשיב 

םיקהבומה םייוטיבה .םירורב הנידמ תולובגו םיניתשלפל יטילופ בחרמ :שרוד םולשהש 

ותסינכ ,1996 תוריחבב והינתנ תיילע ,ןיבר חצר ויה היצזיטרקומדה ךילהת לש ותגיסנל 

,ירפ) 1999 תוריחב תארקל תיטילופה תכרעמל "הדפיתניאה ל"כטמ" לש תיביסמה 

בחרמה ןמ םייברע םיחרזא ידי־לע תוכמתנה תוגלפמה תרדהו <1999 ,גרבנירג :1999 

ןמ ררחתשהל תלוכיה רסוחל םייוטיב םה הלא לכ .תוריחבה ירחא ימיטיגלה יטילופה 

יוניב לש טקיורפל תיחרזאה הרבחה תא םיפיפכמה םיסותימהמו םינגראמה תונורקעה 
שאר .םזינוחטבה - לכה לעמו תיתדה תויחישמה ,תימואלה תודחאה :המוא־תנידמ 

וכרדב ךישממ וניאו דחי םג וללה תונורקעה תשולש תא אטבמ קרב דוהא שדחה הלשממה 

ףא היהו תימואלה תודחאבו תיתדה תויחישמב קבאנ הנורחאה ותנוהכבש ,ןיבר קחצי לש 

וז אל ,הז ןבומב .שדח תויופידע רדס תבוטל םזינוחטבהמ תוקתנתה לש יתגרדה ךילהתב 

היצזיטרקומדה ךילהתב תויכשמה תאטבמ הניא ןוטלשל קרב תיילעש דבלב 
לש תומגמהמ הגיסנל יוטיב םג איה אלא ,יטילופה בחרמה תחיתפו "תילארשי־סינפה" 

םיניתשלפה םע תורבדיה לש ךילהתכ ,סרפו ץבר ידי־לע ובצועש יפכ ולסוא ךילהת 
.םהלש יטילופה בחרמה תחיתפו 

םוכיס 

ןפואו םיברעל םידוהי ןיב שגפמה היפלש תיטילנא הנעט תולעהל יתיסינ הז רמאמב 

תלכה לש ךילהת םירשפאמה תודסומ תריצי וענמ םהיניב םיסחיה תוחתפתה 

,םיקבאמ לוהינל יטילופ בחרמ תחיתפ ידי־לע ,רמולכ ,יטרקומד ןפואב םיטקילפנוקה 

ותיא תודדומתהה ןפואו שגפמה .םימכסומ קחשמ־יללכ תרגסמב תורשפ תגשהו תורבדיה 

תוחוכ סיסב לע תיברע־תידוהי "תיחרזא הרבח" לש תורצוויה 1948 תנש ינפל וענמש םה 

תוהז ןיבל ילכלכ חוכ ןיב הקודה הקיז הרצונ םתמועלו ,רויעהו םזילטיפקה ,קושה 
.תיתד־תינתא 

לש דוסימ ילכלכו יטילופ חוכל תוינתא ןיב הקיזה הענמ תידוהיה הנידמה תמקה ירחא 

תיחרזאה הרבחה ,הנידמה ןיב רורב םוחית תריציו תילסרווינוא תוחרזא תלעב הנידמ 

תשולשב יוטיב ידיל אבש רבד ,השטשוט תומרה שולש ןיב הנחבהה .הקיטילופהו 

םזינוחטבו תימואל תודחא ,םזיביטקלוק :תילארשיה הקיטילופה לש םינגראמה תונורקעה 

ונבנו ואצמוה הלא תונורקע 22.(תיתדה תויחישמה 1967 תנש ירחא הפסונ הלא לעו) 

יוניבל ץמאמה תרגסמב הדובעה תעונתו י"אפמ לש תיטילופה הגהנהה ידי־לע 

;1977 ,1975 ,אריפש 'י ;Shafir, 1989; Kimmerling, 1983) תידוהי םואל־תנידמ 

הכפהנ הנידמה .(1993 ,גרבנירג ;1995 ,רזעילא־ןב ;Shalev, 1992 ;1995 ,להנרטש 

Kimmerling,) תרחאה תינתאה הצובקה לע תטלושה תימואל־תינתא הצובק לש ילכל 

,םזירטילימ הז ןורקיע הנכמ (1995) רזעילאךב 22 
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לארשיב תניימודמ היטרקומד גרבנירג בל 236 

 1996 ,1989; Smooha, 1993; Peled, 1992; Yiftachel), תיטילופ תיליע ידיב הליחת

םיסותימבו םילמסב תורבדמש תותילע יתש ידיב 1977 תנש ןמלו ,תיטסילופונומ 

תויעבב יניינעה ירוביצה ןוידה שוטשטב הלועפ־תופתשמ םגש ךא םהיניב םירחתמה 

.(1997 ,גרבנירג ;1997 ,ןאירא ;1996 ,אריפש 'י) תילארשיה הרבחה לש תויזכרמה 

לש ןגראמ ןורקיע םלועמ ,דתיה אל ךא ,תילמרופ ,דתיה ,אריפש ןעטש יפכ ,היטרקומדה 

,ביטרנ ,םירוביג ,םיסותימ ,םילמס שי םינגראמה תונורקעל .תילארשיה הקיטילופה 

דועב .םהב ךורכ םחוכש תותילעו םינוגרא ידי־לע םינגומו תודסומב םימלוגמה 

,הלא לכב םיאלמ ויה תיתדה תויחישמהו תימואלה תודחאה ,םזינוחטבה ,םזיביטקלוקהש 

אלא ,הלשמ ירוטסיה ביטרנ ןיאו םיסותימ ןיא ,םירוביג ןיא תילארשיה היטרקומדל 
תיחרזאה הרבחב םינוגרא תונורחאה םינשב זחאיהל םיסנמ םהבש םיילמרופ תודסומ 

.טפשמ־יתבו הקיקח לש תוילמרופה תוריזב םיקבאנה 

הרבח תונבל תלוכיה רסוח ידי־לע ןאכ הרבסוה תילארשיה היטרקומדה תולבגומ 

לע םיברעל םידוהיה ןיב תושגנתהה ללגב ,קושה־תלכלכ ידי־לע םירעב תחמוצה תיחרזא 

תיטילופ תכרעמ תיינב ללגבו תידוהיה תובשייתהה תישארמ עקרקב הטילשהו הדובעה 

התובחרתהל םירושק םיעשתה תונשב ולחהש היצזיטרקומדה יכילהת .ךוסכסה תא המאתש 

םלוא ;ןיימודמ,ד ימואלה לובגה ירבע ינשמ תיחרזא הרבח תורצוויהלו 23קושה־תלכלכ לש 

המרב דוע לכ שממ לש יטילופ ךפהמ ללוחלו תולשבל עיגהל לוכי וניא ךילהתה 

םישדח םינגראמ תונורקע ןיא תידסומ־תיטילופה המרבו םזילאינולוקה ךשמנ תיתנידמה 

.םזינוחטבהו תויחישמה ,תימואלה תודחאה תא ופילחיש 

קוריפ םג הבוחב תנמוט םיניתשלפה םע תוסייפתה לש תיטילופה הקימנידה יכ הארנ 

.לארשי־תנידמל םישדח םינגראמ תונורקע לע קבאמו הנשיה תיטילופה תכרעמה לש 

לש המוקימ המו תימואלה תודחאה יהמ ,ןוחטיב והמ שדחמ רידגהל ךרוצ ללוכ הז קבאמ 

,ןגראמ ןורקיעכ היטרקומדה תיינב ,תויגוסה לכ ןיב רשקמה ןורקיעכ .הנידמב תדה 

םייטילופ תוחוכ דצמ היופצ הפירח תודגנתה ךא ,קרפה לע תדמוע שומימ־רבו דסוממ 

ךכ םשלו תידוהיה תונוילעה תא ,ימואלה ךוסכסה תא תרחא וא וז הרוצב חיצנהל וסניש 

הפמה קוריפב ןה ךורכ היצזיטרקומדה ךילהת .הנידמו םואל ,תד ןיב שוטשטה תא 

תנשב תסנכל תוריחבה תואצות .חוכיווב תונותנש תויגוסה דודיחב ןה הנשיה תיטילופה 

לש םיכילהתש דועבש איה תיזכרמה היעבה םלוא ,הז ןוויכב ךילהת לע תועיבצמ 1999 

םע םיסחי,ד־תכרעמב םייונישה ,ךורא חווטלו םייטיא םה "ילארשי־םינפ" יטילופ יוניש 

היצזיטרקומדה ךילהת ןיב ןורכנסב ,הז חתמ .ידיימ ןפואב קרפה לע םידמוע םיניתשלפה 

תוינרמשה תומגמה תא קזחמה ירקיעה לושכמה הארנ ,"ינוציחה" ךילהתה ןיבל "ימינפה" 

.הז חתמ תוצרפתהל קהבומה יוטיבה אוה הלשממה שאר חצר .לארשיב תויטרקומד־יטנאהו 

םר לש ורמאמב ,דז ןויליגב ואר ולסוא ךילהתל עקר תווהמה תוילכלכה תויוחתפתהה לע ןויד 23 

 (1999).
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תורוקמ 

.סנגאמ :םילשורי .תילארשיה הרבחה .(1967)נ"ש ,טדטשנזייא 

.ןתיב הרומז :ביבא־לת .לארשיב הקיטילופ ,הינשה הקילבופרה .(1997)'א ,ןאירא 

םשל רוביח ."ותוברתו םינומא שוג ישרוש ,תינויצ תדל תיתד תונויצמ" .(1987)'ג ,ןרא 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק 

.םירופיכה םוי תמחלמ דע הדובעה תגלפמ ,דוחיא לש וריחמ .(1985) 'י ,ןילייב 

.םיביבר :ןג־תמר 

:ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה ־ תנווכה ךדד .(1995) 'א ,רזעילאךב 
.ריבד :ביבא־לת .1956-1939 

.דבוע םע :ביבא־לת .םעל דמעממ .(1974)'ד ,ןוירוגךב 

.קלאפ ןוכמ :םילשורי .לארשיב יברעה הדובעה חוכ .(1966)'י ,תרופ־ןב 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןוירוג ןב .(1977)'מ ,רהוז־רב 

."תילארשיה הרבחב האחמו טקילפנוק ,םירוחשה םירתנפה" .(1979) 'ד ,ןייטשנרב 
.80-65 ,<1>הב ,תומגמ 

תוינידמו םיברע םילעופ לש םנוגרא :לארשי־ץרא ילעופ תירב" .(1996)'ד ,ןייטשנרב 

.254-229 ,(3>זל ,תומגמ ."תירבעה הדובעה 

הרומז :ביבא־לת .ןורמושו הדוהיב ילארשיה לשממה ,רזגהו לקמה .(1985)'ש ,תיזג 

.ןתיב 

.דבוע םע :ביבא־לת .1929-1924 תיעיברה הילעה תפוקתב בושיה .(1973)'ד ,ידעלג 
.ובנ :םילשורי .לכה לעמ תורדתסהה .(1993)'ל ,גרבנירג 

תרוקיבל המורת - 1931 ,םייברע־םידוהיה םיגהנה ןוגרא תתיבש" .(1995)'ל ,גרבנירג 

,(ךרוע) הפפ 'א :ךותב ."ןיטסלפ/לארשי־ץ־ואב ימואלה ךוסכסה לש היגולויצוסה 

תאצוה ,םייברע םירקחמל ןוכמה .(178-157 'ע) טדנמה תפוקתב םידוהיו םיברע 
.הביבח תעבג 

,"םייטילופו םייגולויצוס םיטביה :1996 ךפהמ" חיש־ברב האצרה .(1997) 'ל ,גרבנירג 

.1997 ראורבפ ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה לש יתנשה סנכה 

."האמה ףוס תארקל תולובגו הקיטילופ ,אבצ :ןיימודמ םולש" .(1999) 'ל ,גרבנירג 
תטיסרבינוא ,"לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה הרבחה" סנכה תרגסמב האצרה 

.1999 יאמב 6-5 ,הפיח 

טדנמה תפוקתב לארשי ץרא ידוהי :הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 

.דבוע םע :ביבא־לת .תיטילופ הליהקכ 

.דתי סמועב הרבח - לארשי ,היפוטואב תוקוצמ .(1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

רוביח ."תוחרזאה לש תשדוחמ הרדגהל ןויסנכ אבצב תרשל בורסה" .(1994)'ש ,ןמלה 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל 

.רתכ :םילשורי .לארשיב םייטילופ םירבשמ .(1982)'נ ,יאני 

'היטרקונתא' :תיניטסלפ־תידוהיה המלשההו תילארשיה הרבחה" .(1999) 'א ,לאחתפי 

,12 'סמ הדובע־ריינ ,ירוזיא חותיפל בגנה זכרמ ."תוילאירוטירטה היתוריתסו 

.ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 
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.שרפמ :הפיח .תידוהי הנידמב םיברע .(1985)'י ,קיטסול 

תולועפ ,תיברעה תוננתסהה ,1956-1949 לארשי לש לובגה תומחלמ .(1996)'ב ,םירומ 

.דבוע םע :ביבא־לת .שדק עצבמל רוחאל הריפסהו לומגה 

.קלאפ ןוכמ :םילשורי .לארשי ץראב יברע קשמו ידוהי קשמ .(1991)'י ,רצמ 
םע :ביבא־לת .תיחרזא הרבחל תסייוגמ הרבחמ - לארשי .(סופדב) .ע ,ריפואו 'י ,דלפ 

.דבוע 

הרבחה" סנכה תרגסמב האצרה ."יטרקומדה שטופה :1999 תוריחב" .(1999) 'י ,ירפ 
.1999 יאמב 6-5 ,הפיח תטיסרבינוא ,"לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה 

.לדגמ :םילשורי .םיאניתשלפ .(1999) ש"י ,לדגמו 'ב ,גנילרמיק 

."תולובגו םיחטש לע הדובעה תעונת לש חישה ,תיבחרמ תוימואל" .(1991) 'א ,פמק 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבקל רמג תדובע 

."1957-1949 לארשיב תיטילופ הירוטירט תיינבה ,תולובג םירבדמ" .(1997) 'א ,פמק 

,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

ןוכמה :םילשורי ?תוברת תמחלמ .לארשיב םיינוליחו םייתד .(1997) 'א ,יקציבר 

.היטרקומדל ילארשיה 

תידוהיה תרתחמהו לובג שי - לאמשמו ןימימ םיידיל קוחה תא תחקל" .(1999)'ש ,קינזר 

,"לארשיב תיחרזאה הרבחהו תיאבצה הרבחה" סנכה תרגסמב האצרה ."םיחטשב 

.1999 יאמב 6-5 ,הפיח תטיסרבינוא 

,תילארשי היגולויצוס ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב" .(1999)'א ,םר 
.145-99 ,<1>ב 

.דבוע םע :ביבא־לת .הרבח ןוקית וא המוא ןינב .(1995)'ז ,להנרטש 

םייללכ םיטבה :תינויצה היצזינולוקב היסולכואו הדובע ,עקרק" .(1993) 'ג ,ריפש 

םייתרוקיב םיטבה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."םיידוחייו 
.תורירב :ביבא־לת .(119-104 'ע) 

.דבוע םע :ביבא־לת .היפרגויב ,לרב .(1980)'א ,אריפש 

:ביבא־לת .יטילופ ןוגרא לש ותמצוע :תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 
.דבוע םע 

.הדסמ :ןג־תמר .לארשיב היטרקומדה .(1977)'י ,אריפש 
.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיכישממ אלל תיליע .<א1984)'י ,אריפש 

?תילאנויצוסנוק היטרקומד לארשי ץראב ידוהיה בושיה היה םאה" 01984) 'י ,אריפש 

.92-85 ,23 ,םיימואלניב םיסחיו לשממ ,הנידמ ."ץיבורוה ןדל הבושת 

.דבוע םע :ביבא־לת .ונתרחב ןוטלשל .(1989)'י ,אריפש 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיאקיטילופה יבשב הרבח .(1996)'י ,אריפש 

הלכלכב קרפ :1965-1957 ,האלמה הקוסעתה רבשמ" .(1988)'ל ,גרבנירגו 'י ,אריפש 

.45 'סמ הדובע־ריינ ,ריאמ הדלוג ןוכמ ."לארשי לש תיטילופה 

:ביבא־לת .תילארשיה הרבחב םזילגל יא ,ויניעב רשיה שיא .(1986) 'א ,קצנירפש 
.םילעופ תירפס 

 Anderson, B. (1991). Imagined Communities. London: Verso.

 Barrington Moore, Jr. (1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy.
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 Narmondsworth: Penguin Books.

 Bernstein, D. (1996). "Expanding the Split Labor Market Theory: Between and

 Within Sectors of the Split Labor Market of Mandatory Palestine".
 Comparative Studies in Society and History, 38, 243-266.

 Brubaker, R. (1996). Nationalism Reframed: Nationhood and the National

 Question in the New Europe. London: Cambridge University Press.

 Diamond, L. and Marks, G. (1992). Reexamining Democracy: Essays in Honor

 of Seymour Martin Lipset. Newburn Park: Sage Publications.

 Grinberg, L.L. (1993). "The Crisis of Statehood: A Weak State and Strong
 Political Institutions". Journal of Theoretical Politics, 5, 89-107.

 Grinberg, L.L. (1994). "A Theoretical Framework for the Analysis of the Israeli

 Palestinian Conflict". Revue Internationale de Sociologie, I, 68-89.

 Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere.

 Cambridge: Polity Press.

 Kimmerling, B. (1983). Zionism and Territory: The Socioterritorial Dimension

 of Zionist Politics. Berkeley: Institute of International Studies, University
 of California.

 Kimmerling, B. (ed.) (1989). The Israeli State and Society. Albany: SUNY
 Press.

 Kimmerling, B. (1992). "Ideology, Sociology and National Building: The

 Palestinians and Their Meaning in Israel Sociology". American
 Sociological Review, 57(4), 446-460.

 Linz, J. and Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and

 Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 Lockman, Z. (1996). Comrades and Enemies, Arab and Jewish Workers in

 Palestine, 1906-1948. Berkeley, California: University of California
 Press.

 Lustick, I. (1993). Unsettled States, Disputed Lands. Ithaca: Cornell University
 Press.

 Maier, C. (ed.) (1987). Changing Boundaries of the Political. New York:

 Cambridge University Press.

 O'Donnell, G. (1994). "Delegative Democracy". Journal of Democracy, 5(1),
 55-69.

 O'Donnell, G. and Schmitter, P.C. (1986). Transitions from Authoritan Rule:
 Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns

 Hopkins University Press.

 Peled, Y.(1992). "Ethnic Democracy and the Legal Construction of Citizenship:
 Arab Citizens of the Jewish State". American Political Science

 Quarterly, 86(2), 432-443.

 Przeworski, A. (1991). Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge
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 University Press.

 Ram, U. (1995). The Changing Agenda of Israeli Sociology: Theory, Ideology

 and Identity. New York: State University of New York Press.

 Rueschemeyer, D., Stephens, E.H and Stephens, J.D. (1992). Capitalist
 Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press.

 Shafir, G. (1989). Land and Labor in the Making of Israeli Nationalism.

 Cambridge: Cambridge University Press.

 Shalev, M. (1992). Labour and the Political Economy in Israel. Oxford: Oxford

 University Press.

 Smooha, S. (1993). "Class, Ethnic and National Cleavages and Democracy in

 Israel". In E. Sprinzak and L. Diamond (eds.), Israeli Democracy Under

 Stress (pp. 309-342). Boulder, Co.: Lynne Rienner.

 Weber, M. (1968). Economy and Society (edited by Roth and Wittich). Berkeley:

 University of California Press.

 Yiftachel, O. (1992). "The Concept of Ethnic Democracy' and Its Applicability

 to the Case of Israel". Ethnic and Racial Studies, 75(1) 125-136.

 Yiftachel, O. (1996). "The Internal Frontier: Territorial Control and Ethnic

 Relations in Israel". Regional Studies, 30(5), 493-508.

 Yiftachel, O. (1997). "Israeli Society and Jewish-Palestinian Reconciliation:

 'Ethnocracy' and Its Territorial Contradictions". Middle East Journal,
 57(4), 505-519.
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:תוילטנמורטסניאו סורא 

תויתכלממ הריקח ־תודעו לש היגולויצוס 

*בהנש הדוהיו יאבג בדנ 

אובמ 

רוציל תנמ־לע לוהינהו ןוגראה םוחתמ תוירואית לע ךמתסהל תוטונ הנידמה תויושר 

םינוש םימוחתב הלגתמ וז הייטנ .ןהיתונקסמל היצמיטיגלו ןהיתוטלחה לש היצזיטרדנטס 

רוקחל תנמ־לע תומקומה תויתכלממ הריקח־תודעווב רתיה ןיב ,הנידמה תוליעפ לש 

הריקח־תודעו יתש לש ןהיתונקסמ רחא הקחתמ רמאמה .םייתועמשמ םירבשמו םילדחמ 

תריקח :לארשיב הרבחל הנידמ ןיבש ןילמוגה־יסחי תניחב ךות ,ןורחאה רושעב ומקוהש 

דציכ םיגדמ הריקחה תוח"וד חותינ .ןיבר קחצי לש חצרה תריקחו הלפכמה תרעמב חבטה 

שדחמ תורידגמ תעב הבו ינוגרא חיש לש בחרמ ךותב ןתלועפ תא תוננוכמ תודעווה 

.םייטרקורויב־םיינוגרא תונורתפ תוכירצמה תוילוהינ תויעבכ םייתרבח םיטקילפנוק 

םירמשמ ,םירבשמה תא ודילוהש םייתרבחה םיטקילפנוקה שוטשטל םילעופ הלא תונורתפ 

.המצוע לש הדמעב הנידמה ינונגנמ תא םיבצממו םידסוממ םיטקילפנוקב םתוא 

 * * *

ךורב סנכנ ,רקובב 05:30 העשה תוביבסב ,1994 ראורבפב 25־ה ,ישיש םויב 

תרעמבש קחצי םלואל ,עברא־תירק תולחנתהה בשות יתד ידוהי אפור ,ןייטשדלוג 
העשתו םירשע הבור תויריב חצר ,ל"הצ ידמ שובל אוהשכו ,ןורבח ריעב הלפכמה 

ןומה ידי־לע לסוחש רחאל קר תוריל לדח ןייטשדלוג .תורשע דוע עצפו םייברע םיללפתמ 

רבח היה ,"ךכ" ינוציקה ןימיה תעונתב יזכרמ ליעפ היה ןייטשדלוג .םוקמב םיללפתמה 

אוה .הרשע־תחאה תסנכל התמישרב ישילשה דמעומהו עבדא־תיירק תצעומב המעטמ 

.ועוציב ינפל םיבר םימי קדקודמ ןפואב חבטה השעמ תא ןנכת 

הריקח־תדעו יונימ לע הלשממה הטילחה הלפכמה תרעמב חבטה רחאל םיימוי 

ריאמ ,ןוילעה טפשמה־תיב אישנ םע תוצעייתה רחאל 1.(94 ,מ"מט :ןלהל) תיתכלממ 

,דמלמ םהוש ,רזעילאךב ירואל ונתדות .ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה 

ונלש איה הז רמאמב בותכל תוירחאה .םהיתורעה לע ףלש ןואילו בלק הרדנסכלא ,לקנרפ לכימ 

.דבלב 

ףקותב ,ןוילעה טפשמה־תיב אישנ ידי־לע הנוממו הלשממ תטלחה יפ־לע תמקומ הריקח־תדעו 

הריקחה־תודעו לש ןתמקה .1968-ט"כשתה ,הריקח־תודעו קוחל 4־ו 1 םיפיעס יפל םתוכמס 

.(טפשמ־תיבו הלשממ) םיילמרופ־םייתנידמ תודסומ לש םתטלחהל ןכ םא הנותנ תויתכלממה 

תורושקה תוביסנלו תודבועל רשאב תונקסמ קיסהלו רוקחל ,ןתרדגה יפל ,תודעונ תודעווה 

."רוריב םינועטה ,תינויח תירוביצ תובישח ילעב םיאשונ" םירדגומה םיעוריאל 
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שמישש ןוילעה טפשמה־תיב אישנ :םירבח השימח הנמת הדעווהש עבקנ ,רגמש 

הלכלכל רוספורפה ,יבעוז ןמחר־לא דבע טפושה ,גרבדלוג רזעילא טפושה ,שאר־בשוי 

ללכש ןובשחו־ןידב המכוס הדעווה תדובע .יול השמ םיאולימב ףולא־ברו ירעי םחנמ 

,טרפב הלפכמה תרעמב םנקתל םייחה תרזחהב עייסלו תוסנל ודעונש תוצלמה"ו םיאצממ 

־תילוהינ הפשב החסונ הדעווה לש תיזכרמה הנקסמה .(253 ,94 ,מ"מט> "ללכב ןורבחבו 

תוטלחה תלבק ךילהתב לשכ" לש האצות אוה הלפכמה תרעמב חבטהש ,ונייהד ,תינוגרא 

ילנויצר לשכ אוה הז לשכ ,הדעווה תעדל .(147-143 ,םש) "עוגיפל יפצ חכונל יואר 

.תואדו־יא יאנתב השענש עוגיפל תורבתסהה ןדמואב 

יפלא תורשע ופפוטצה ,1995 רבמבונב העבראה ,תבש יאצומב ,םייתנשכ רובעכ 

תלשממ לש םולשה תוינידמב הכימת תרצעב ביבא־לתב לארשי־יכלמ רכיכב םדא־ינב 

תפש לע ,יתד ידוהי ריעצ ,רימע לאגי םקמתה הנגפהה םויס ינפל רצק ןמז .ןיבר קחצי 

היה ןיבר .הלשממה שארל ןיתמהו ,הייריעה ןיינב לש ירוחאה דצבש ןוינחל ךומס הכרדמה 

תא ןיבר םילשהשכ .םשל ךומס התנחש ותינוכמל סנכיהלו תרצעה תא בוזעל רומא 

ךלהמב .תוומל תוירי שולש וב הריו חדקא רימע ףלש ,הכרדמל עיגהו תוגרדמב הדיריה 

םימעפ המכ ןנכת אוה םיניתשלפה םע ולסוא ימכסה תמיתח ןמל יכ רימע הדוה ויתוריקח 

רחאל םישדוח העברא .םולשה ךילהת תא רוצעל :הרורב הרטמב הלשממה שאר תא חוצרל 

.םלוע רסאמל ןודינו הלשממה שאר חצרב םשא אצמנ אוה .רימע לש וטפשמ םייתסה חצרה 

תיתכלממ הריקח־תדעו יונימ לע הלשממה הטילחה ץבר חצר רחאל םימי העברא 

הדעווהש עבק ,קרב ןורהא ,ןוילעה טפשמה־תיב אישנ .(96 ,מ"ר :ןלהל) חצרה תריקחל 

שאר־בשוי שמשיש רגמש ריאמ סומידב ןוילעה טפשמה־תיב אישנ :םירבח השולש הנמת 

לש תיזכרמה הנקסמה .יבצ־ןזור לאירא םיטפשמל רוספורפו רימז יבצ ףולא ,הדעווה 

לש תינוגראה תוברתב ורוקמש "יתכרעמ לשכ" היה ןיבר חצרש ,דתיה הריקחה־תדעו 

.תללוכה החטבאה תטישב םייוקילבו ב"בשה 

הלפכמה תרעמב חבטה - םהינש .תודעווה ורקחש םיעוריאה ינש ןיב םייק בר ןוימד 

תרשרש־תבוגת רוציל ודעויש יטילופ רורט לש בטיה םיננכותמ םישעמ ויה - ןיבר חצרו 

לע רגית־תאירק ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,וויה םיעוריאה ינש .ולסוא ימכסהב לבחתש 

תיטילופה תואיצמה לע הבר העפשה ,דתיה םהינשל .התוינידמו הינונגנמ ,הנידמה 

םיימלסיא םיטסילטנמדנופ ועציב הלפכמה תרעמב חבטה תובקעב .הל הצוחמו לארשיב 

ןימי תלשממ ןוטלשל התלע ,ץבר חצר רחאל הנש יצחכ .תודבאתה יעוגיפ לש הרוש 

הכימתב םג וכז םיעוריאה ינש .םיניתשלפל לארשי ןיב ןתמו־אשמה תא השעמל הרצעש 

2.םיצרענ םישודק םהיעצבמב ואר ףא ןקלחש ,תילארשיה הרבחב תומיוסמ תוצובק ברקב 

קומע טקילפנוק לש ומויק חכונל העיתפמ הניא םידוהי לש יטילופ רורט ישעמב וז הכימת 

ואבש ןייטשדלוגל הצרעהה תובוגתו הלפכמה תרעמב חבטהש רימע ריבסה הרטשמב ותריקחב 

ומצע רימע .בחרנ יוביגב הכזי והשעמ יכ ןימאהש םושמ ןיבר תא חוצרל ותוא ודדוע ויתובקעב 

החפשמ בזוע םק ,שפנ ןידע םדא ,אפור דציכ יתוא ןרקיס" :רפיס ותריקחב .ןייטשדלוג תא ץירעה 

תא יתיאר .היוולהב ויהש םיפלאה לכ תא יתיארו יתאב .היוולהל יתכלה ...ולש םייחה תא בירקמו 

".םידוהיה םיכרעה ול בושח דואמ ,םעה ןעמל םחלנ דואמש רוביצ הז ...וילא םהל ,רתיהש הבהאה 

בירקהש רוביג אוה" ןייטשדלוג יכ רימע רמא יפש־רה תילגרמל <24 ,1996 ,קוילפק לצא טטוצמ) 

.(41 ,םש) ךיבר תא גרוה יתייה ינא ...ןטק היה והשעמ לש טקפאה לבא וייח תא 
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הטילשה ךשמהלו תידוהיה הנידמה לש ימואל־ונתאה היפואל סחיב תילארשיה הרבחב 

.תיברעמה הדגה יבחרב םיחטשב 

יתרבח דמעמ ,אצומ ,ליג :םיבר תודעווה יתש לש םיבכרהה ןיב ןוימדה־יווק םג 

הלכלכ) הימדקא ישנא ,םיטפוש וללכ םיבכרהה ינש .תיטילופ־תיתרבח םלוע־תפקשהו 

ןה .תויגולואידיאו תויטילופ תולאשב טעמכ וקסע אל תודעווה יתש .אבצ ישנאו (םיטפשמו 

םינומטה םייזכרמה םיטקילפנוקב אל םגו תילארשיה הרבחה לש היגולויצוסב וקסע אל 

לש הקיגולבו תיטפשמ הפשב בחרנ שומיש תודעווה ושע תאז תמועל .הלש קמועה־הנבמב 

יאנתב דוקפת" ,"יתכרעמ לשכ" :לוהינו ןוגרא לש תוירואיתב םג ומכ קוחה־ןוטלש 

"תוכמס" ,"דוקיפה תרשרש" ,"הרקבו חוקיפ" ,"תינוגרא תוברת" ,"תוליעי" ,"תואדו־יא 

היצזיטרדנטס ורצי ,התוער לש םיטסקטה תא וז ורזחמ תודעווה ,ךכמ רתוי ."היכרריה"ו 

םייפוא .ןהלש ("וילאמ ןבומה" בחרמ) היצמיטיגלה בחרמ תא ךכב וביחרהו ןהיתונקסמ לש 

ונושלב טלבתמו ןיעה ןמ ןהינרצי תא םילעמ הריקחה תוח"וד לש יתנקסמה־יטפשמה 

םמוקמבו ,םימלענ הלאשה ינמיסו תוריהבה־יא ,תוטבחתהה .קפסה תרדענו תיעמשמ־דחה 

תובכרומ תויגוסל יעמשמ־דח ןורתפ עיצהל רמייתמש עצקוהמו ןגרואמ טסקט חסונמ 

ךכ בגאו ,לוהינהו תויחמומה תפשב םייתרבח םיטקילפנוקב קוסיעה תרמה ךות ,תוכובסו 

.תענמנ־יתלבה הנקסמל ענמנ־יתלב ןפואב ךילומה ביטרנ שרופ אוה 

םידוגינהו םיטקילפנוקה עקר לע הריקחה־תודעו יתש לש ןתלועפ תא חתננ הז רמאמב 

הלועפ רתאכ ,תודעווה יכ איה תיזכרמה ונתנעט .חצרהו חבטה ישעמ תא ודילוהש 

שדחמ תורידגמ ןהש ךות ,ינוגרא־ילגל חיש לש בחרמ ךותב ןתלועפ תא תוננוכמ ,יתנידמ 

םיינוגרא תונורתפ ךכל םאתהב תורציימו ,תוילוהינ תויעבכ םייתרבחה םיטקילפנוקה תא 

ףאו םייתרבחה םיטקילפנוקה תא םישטשטמ הלא תונורתפ .הלא תויעבל םיילירטס 

.םידסוממ םיטקילפנוקב םתוא םירמשמ 

.הריקחה־תודעו יתש לש םילוקוטורפה לש יריפמא חותינ תועצמאב רהבות וז הנעט 

וב ןפואבו הנידמה דיקפתב שגד תמיש ךות ,רמאמה לש חותינה תרגסמ תא גיצנ 1 קרפב 

לע חוכיוול ליבקמבש ןעטנ 2 קרפב .לארשיב םיטטרושמ "הרבח"ו "הנידמ" ןיב תולובגה 

לוהינ לש תוקינכט חיכנמה ילוהינ םזיביטקא לארשיב חתפתמו ךלוה ,יטופיש םזיביטקא 

שממ לש ירוביצ ןויד אלל תירסומהו תיגולואידיאה ,תיטילופה הריפסב ןוגראו 

ךות ילוהינ םזיביטקאל רתא תושמשמ הריקחה־תודעו דציכ םיגדי 3 קרפ .ןהיתואצותב 

."תואדווה־יא תתחפה" ןויגהו "יתכרעמה ןויגיהה" :תוינוגרא תוקיטקרפ יתשב שומיש 

ליבומ הריקחה־תודעו לש ילוהינה םזיביטקאה דציכ ומיגדי 5־ו 4 םיקרפ 

תא ורצי רשא םייסיסבה םיטקילפנוקה לש היצזיטילופ־הדלו היצזילטנמורטסניאל 

חותינה תא םקמיש גוליפאב רמאמה תא םייסנ .תודעווה ומקוה ןייטעבש םירבשמה 

הרבח לש התחימצו היצזילבולגה יכילהת ,הנידמה דמעמ ןוגכ רתוי תובחר תולאשב 
.לארשיב תיחרזא 

תילטנמורטסניא תוילנויצרו תויתכלממ ,הנידמ .1 

וזמ וז תולדבנש תוירוירפא וא תויטטס ,תויטילנא תוירוגיטק ןניא "הרבח"ו "הנידמ" 

םמויק יומיד םצע ךא םימומע "הרבח"ו "הנידמ" ןיב תולובגה ,השעמל .יתוהמ ןפואב 
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תאו "הרבחה" תא ,"הנידמה" תא תוארל שי ךכ םושמ .המצוע יבאשמ רצויה ןונגנמ הווהמ 

תיטילופ הינבה לש האצותכ (הדרפה וא/ו שוטשט) ןהיניב ירשפאה םיסחיה בחרמ 
הלועפה חווט תא ביחרהל וא ליבגהל לוכי וז הינבהב שומישה .תואיצמ לש תיתוברתו 

ןיב דירפמה לובגה תסיפת .(Mitchell, 1991 ;1996 ,רזעילאךב> םדא־ינב לש ישממה 

רדסה רמשנ םכרד םיידסומה םימזינכמה ךותמ ,םינפבמ טטרושמ"כ הרבחל הנידמה 

לע ססובמה חותינל השדח תועמשמ הקינעמ ,(Mitchell, 1991,78)"יטילופהו יתרבחה 

תרשפאמה תיטרואית הגשמה םג תרצוי וז הסיפת .הרבחל הנידמ ןיב ןילמוגה־יסחי תניחב 

לש םדוסימבו םייתרבחה המצועה יסחי לש םשוביגבו םבוציעב הנידמה דיקפת לש הנבה 

3.( 1995 ,יול ;Isaac, 1987; Giddens, 1982) םייתרבח םיטקילפנוק 

־תילנויצרה םתשיגו הנידמה ינונגנמ תועצמאב םייתרבח םיטקילפנוק דוסימ 

לש ירוטסיהו יטילופ ךילהת לע םיססבתמ םנורתפל הלא םינונגנמ לש תילטנמורטסניאה 

(הנידמ)"ינרדומ" ןיב ,(הרבח)"ירלוקיטרפ"ל <הנידמ> "ילסרבינוא" ןיב תולובג טוטרש 

Mitchell,)"ילגל־יתלב"ל "ילגל" ןיבו "ילנויצר־יא"ל "ילנויצר" ןיב ,(הרבח)"יתרוסמ"ל 

תמייקש החנהה תעלבומ הלא תוימוטוכיד תויחותינ תוירוגיטק לש ןתבצה םצעב .(1991 

.לקשמ־יוויש רסוחל לקשמ־יוויש ןיב ,רדס־יא לש תוחוכל רדס לש תוחוכ ןיב הדח הקולח 

הרבחה תא עישוהל הלוכי הנידמה קר יכו "ריבש" יתרבחה רדסהש השוחת ךכמ תעמתשמ 

הנידמה תא תרייצמ תולובגה טוטרש לש הקיטילופה .(Tilly, 1984, 12) היכרנאמ 

תודוסי לע תנעשנו ידימת ןפואב תללכתשמה תילנויצרו תינרדומ ,תילסרבינוא תכרעמכ 

האוושהל ןוירטירק שמשמה יתרבחה רדסה .ירוביצ רדס לש הקיתא לעו םיניקת להנמ 

Aithuser, 1976,1-60; Habermas,) תיטילופה היישעל "ינוציח" רדגומו "יעבט" ספתנ 

םיטקילפנוקל לעמ היוצמכ הנידמה תא בצממ הז יטסילסרבינוא יומיד .(1970, 81-122 

תא אטבל אב הז שומישש אלא ,הנידמב יביטקיפיאר שומיש םנמוא השוע וז תיטרואית הגשמה 

,טנמלרפה :הנידמה תודסומ לכ לש תללוכה םתלועפ ,רמולכ) ןקחשכ הנידמה לש תוילאודה 

תכרעמ ,רמולכ) הנבמכו (ילוכו תויחרזאהו תויאבצה תויטרקורויבה ,טפשמה תכרעמ ,הלשממה 

תומילאבו תודסומב ידיימ ןפואב םייולת םניא םהו םמצע לשמ הקימניד םהל שיש םייתרבח םירדסה 

יתביסה רוקמה תא ,תויתרבח תוצובקב אלו ,הנידמב תוארל עיצמ הז חותינ ןפוא .*םתוא תושייאמה 

הריקחה־תודעו לש ןתלועפו ,הנידמה תודסומ לש םג ומכ תויתרבח תוצובק לש ןתוגהנתה .הלועפל 

,דלפו יול ;1993 ,יול> הנבמכ הנידמה לש ןויגיהה תאצותכ ןכל תנבומ ,הז ללכב תויתכלממה 

 1993: 1987 ,Isaac). יסחי לש סופד קותעשל תיארחא איה ןכש המצועה רוקמ איה הנידמה

Poulantzas,) תיפיצפס תיטילופ הטילא לש וא הצובק לש הדמעמ תא תאטבמ הניאו הטילש 

 1976 ,1980; Therbom). תוטילאה וליאו ,הלש הנבמב המולגה המצועה רומישל תלעופ הנידמה

.וב יולת ןדמעמש ,הנידמה לש ינבמה ךרעמה תא רמשל סרטניא ךותמ הנידמה תורמ תא תולבקמ 

תוטשפתה םע םילשהל ןתונוכנל הרומתב יטננימודה ןדמעמ קותעש תא תוטילאל תרשפאמ הנידמה 

.יטילופה ןחוכמ קלח לע רותיו ריחמב םג ,ימונוטואה הדמעמ קוזיחל לועפל ףאו םינפ יפלכ הנידמה 

יזכרממ הלטנ תינויצה הנידמה :"תיתכלממ"ה היגטרטסאב םימלוגמ לארשיב הלא ןיפילח יסחי 

,ךוניח ,הקוסעת ,ןוחטיב ןוגכ ,בושייה תפוקתב ושלח םהילעש חוכה יזכרמ תא םייתעונתה המצועה 

תוטילאה לש תויטננימודה קותעשל םיאנתה תא תויתכלממה הרצי ,אסיג ךדיאמ .דועו הטילק 

.(Kimmerling, 1993 :1975 ,אריפש :1995 ,יול :1993 ,יול) תויבושייה 
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245 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

תארשהב .תויתרבח תוצובק לש םיירלוקיטרפ םיסרטניאמ תעפשומ־יתלבכו םייתרבח 

לכלו הרבחב רזגמ לכל הרידח ךות הנידמה לש םייטרקורויבה הינונגנמ וחתפתה הז יומיד 

תועצמאב ,הנידמה ,לארשיבש איה ונתנעט .(Tilly, 1985, 75-91) םייחה ימוחת 
תא תלהנמ ,םינושה הירתא לשו הינונגנמ לש תילטנמורטסניאה תוילנויצרה 

לש ךשמתמה םמויק 4.םדוסימו םרוקיע ,םמוחית ידי־לע םייתרבחה םיטקילפנוקה 

,םיטקילפנוקל םיינוציחכ םיספתנה ,םייתנידמה םינונגנמה תא בצממ םיטקילפנוקה 

.(344 ,1993 ,גנילרמיק) המצוע לש הדמעב 
הנידמה ינונגנמש שומישל םיטלובה םייוטיבה דחא איה "תיתכלממ"ה היגולואידיאה 

"הרבח"ל "הנידמ" ןיב תולובג תדרפה/שוטשט לש תיטילופה הקיטקרפב םישוע לארשיב 

.ילטנמורטסניא חיש תועצמאב ךשמתמ ןפואב םייתרבח םיטקילפנוק להנל תנמ־לע 

,הרבחל הנידמ ןיב שוטשטו הדרפה לש םיסחי תחא הנועבו תעב תרצוי "תויתכלממ"ה 

,הרבחב טולשיש יטרקורויבו ינוטלש ,ינידמ ןונגנמ בצעל תדעוימה תיטילופ היגטרטסאכ 

לע תססובמ "תויתכלממ"ה ,אסיג דחמ .המצוע תדמעב הנידמה תא תמקממ איה ךכ ךותמו 

,יטסילסרבינוא ןויבצ תלעבכ הנידמה תא גיצהל תרשפאמו הרבחל הנידמה ןיב הדרפה 

ךדיאמ ;הלוכ הרבחה תא תוגציימכו תוילרטינכ הנידמה תולועפ תאו ינרדומו ינויווש 

תועצמאב .הרבחהו הנידמה ןיב הרואכל (תויכשמה וא) תוהז הגיצמ "תויתכלממ"ה ,אסיג 

הרצי ,"תיתכלממ"ה היגולואידיאה תועצמאבו םיילאידרומירפ םיידוהי םילמסב התזיחא 

םיכרעה ןיבל הרבחה לש םיילאידרומירפה םיביכרמה ןיב תוהז לש חיש הנידמה 

ןתודחא תא השיגדמו םיטקילפנוקו םיחתמ הריתסמ וז תוהז .הנידמה לש םיינרדומה 

Horkheimer Sl) רמייהקרוה לצא "תילטנמורטסניא הנובת" םג הנוכמ תילטנמורטסניא תוילנויצר 

 1972 ,Adorno) רבוו לצא "תילמרופ תוילנויצר" וא (1978 ,Weber). תכפהנ תוילנויצר

םיעבקתמ השומימל םיעצמאהו ,תמלענ תמיוסמ היישעל תירוקמה הרטמה רשאכ תילטנמורטסניאל 

לכב תאצמנה תושי איה תילטנמורטסניאה תוילנויצרה .המצע ינפב הרטמל םיכפהנו 

הבשחמה ינפוא םע םיחרזאה לש הלועפ־ףותישו ,התורישל לוקיש לכ הפיפכמ איה ;<תיטנצרפינמוא> 

הארנ ןכ־לעו םיחרזאה לש ימוימויה םמויקל יחרכה התרגסמב ספתנ תילטנמורטסניאה הלועפהו 

תישענ תילטנמורטסניאה תוילנויצרהש לככ ,ךכ םושמ .(Bauman, 1989) ילנויצר םהיניעב 

.(1996 ,בהנש) תעדו עדי לש טקייבואכ רתוי הקמקמח איה ןכ ,רתוי תילטוטו תיטסילאירפמיא 

םתרנ אוה םא קר ישממכ "שי"ה תא האור תילטנמורטסניאה תוילנויצרה ,תיטסיביטיזופה התסרגב 

רדסהש יתוברתה־ילכלכה־יתרבחה בחרמב תיריפמא החכוהל וא הדידמל ןתינו "תישעמ" תילכתל 

יטילופה־ירוביצה בחרמה תא ןכב תננוכמ תילטנמורטסניאה תוילנויצרה .וב קתעושמ םייקה 

םתעפוהב הכורכ ,תוינרדומה לש העפותכ ,תילטנמורטסניאה תוילנויצרה ."וילאמ ןבומה בחרמ"כ 

תשטשטמה תוליעפ תדדועמו ,םייטרקורויבו םיילמרופ ,םיילנוסרפ־א םייתנידמ םינוגרא לש 

חישה .ינוגרא סרטניאל רסומ ןיבו תינכט־תילוהינ הלועפל תיטילופ הלועפ ןיב תונחבה 

תיטנרהניא הקיטקרפ ,(Habermas, 1970, 81-122) סאמרבה תנעטל ,הווהמ ילטנמורטסניאה 

םיכמותש ,עדמהו היגולונכטה .תוילנויצרה סותא לע תססובמה תינרדומה תיטסילטיפקה הרבחה לש 

תא םיקזחמו םינומהה תא תיטילופ םירקעמ םהש ךות ,היגולואידיאה דיקפת תא םיאלממ ,הז סותאב 

תייגטרטסאב יזכרמ ביכרמ ,ונתטישל ,הווהמ ילטנמורססניאה חישה ,ךכיפל .הנידמה לש התמצוע 

.הנידמה םע םיהוזמה תוחוכ לש הטילשה 
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־םיידוהיה םיביכרמה ,ילסקודרפ ןפואב .הרבחהו הנידמה לש (תיתוכאלמה) 

ומרת תיתכלממה היגולואידיאל וגזמנש תידוהיה־תירוטסיהה תוילמסהו םיירלוקיטרפה 

.(תידוהיה) הרבחה לומ לא (תינויצה) הנידמה לש יטסילסרבינואה היומיד קוזיחל אקווד 

,תויתרבחה תוצובקה לכ לש אלמה ןבולישל הרואכל תלעופכ התגצה ידי־לע תאז ושע םה 

,יול) "תושלח תוצובק"כ יתכלממה ינרדומה חישה ידי־לע תורדגומה הלא דחוימבו 

טוטרש לשב קר אל הנידמל המצוע רוקמ אופיא שמשמ "תויתכלממ"ה ןורקע .(1995 

םיאטבמה םילמסב שומישה תועצמאב ושוטשט לשב םג אלא ,יתרבחל יתנידמה ןיב לובגה 

5.( 1984 ,ןמבילו איחיךוד> תירלוקיטרפ תידוהי תונוביר לש רבעל הקיז 

ןדמעמ ףקותמ קר אל "תויתכלממ" תונוכמ הנידמה תוסחב תולעופה הריקחה־תודעו 

,ןדיקפת תסיפת תא הוותמ םג תודעווה "תויתכלממ" .הנידמה םעטמ תונוממב יטפשמה 

,יתנידמ הלועפ רתאכ ,תויתכלממה הריקחה־תודעו .ןהיתונקסמ תאו ןתריקח תרוצ תא 

לש םיילטנמורטסניאו םייתכרעמ ,םיינוגרא םינוירטירקל םאתהב הנידמה תא תוספות 

רשאמ רתוי אלכ ספתנ ןוטלשה ,ךכל םאתהב .תוינונכתו תוליעי ,תוינתלעות ,תוילנויצר 

,1993 ,םר> "תולטמה עוציבו םיבאשמה סויג ,ןוגראה ידעי תיוותה לע הנוממה הלהנה" 

6,ץבר חצרו הלפכמה תרעמב חבטה ןוגכ ,םייתרבח םיטקילפנוקב םרוקמש םיעוריא .<10 

לש הנולשכל םיסחוימו - יתכרעמה לקשמה־יווישב תורפה - "תוערפה"כ ןכל םישרפתמ 

תקיגולל םאתהב .ליעי ןפואב הרבחה "לוהינ"ב ,ילרטינ־יעוצקמ םרוגכ תגצומה ,הנידמה 

ןיבר חצרבו הלפכמה תרעמב חבטב תויתכלממה הריקחה־תודעו לש ןלופיט ,וזה הבישחה 

םיספתנה םייתרבח םימגפ - םייגולותפ םיעוריאכ םתוא ןתסיפת ידי־לע ךרדומ 

.היפואב "תיתכלממ"כ תגצומה ,תיתנידמה תכרעמל םיילנויצקנופסידכ 

יקרפ .תואמצעמו תונובירמ ידוהיה םעה הנהנ הבש תיארקמה הפוקתב שגדה תא המש תויתכלממה 

תואמ תקתונמ התיהש ןוויכמ הרבחה לש התשלוח רוקמכ ורבסוה ידוהיה םעה לש ויתודלותב תולגה 

יקלח ,"םוגפ" בצמכ ספתנ הז קותינ .םיינידמ םייחמו תינידמ תונוביר לש תרגסממ םינשב 

,ןיקצוקרקיזר ;1995 ,יול ;1996 ,רזעילאךב> ונקתל לגוסמ יתנידמה הנבמה קרש ,ילמרונ־אלו 

עייסל ודעונ םהש הנעטב םיקזח הנידמ ינונגנמ לש םמויק תא תויתכלממה הקידצה הז ןפואב .(1994 

הספתנ ותרגסמבש ,המואה ןיינב טקיורפ לש תיביסרוקסידה תיתשתה תא הרציו ,השלחה הרבחל 

תלעב תירסומ הליהקכ הננוכ תידוהיה הרבחה וליאו ,ןוילע למסכו הלואגל רוקמכ תינויצה הנידמה 

תינויצה־תידוהיה הנידמה םע ההוז רשא "ףתושמ בוט" לש וקוזיחו ומודיק אוהש ףתושמ דועיי 

ףתתשהל םתונוכנב הנתוה תילארשיה הרבחב םיחרזאה לש םדמעמ תעיבק .("תיתכלממ תויצולח") 

.(1993 ,דלפ) ףתושמ יתרבח בוט ותוא לש םודיקבו הנגהב ,בוציעב הליעפ תופתתשה 

תיתרבח הבוגתו תיטילופ הלועפ לש גוסכ הלפכמה תרעמב חבטה תאו ןיבר חצר תא תוארל ןתינ 

רדסב םייוצמה םייתדהו םיינתאה ,םיידמעמה ,םיימואלה םיטקילפנוקה ךרעמ ךותמ תוחמוצש 

םיכרע ןיבש הריתסה אוה הלא םיטקילפנוקל םייזכרמה תורוקמה דחא .לארשיב יטילופ־ ויצוסה 

םיכרע ןיבל תידוהי הנידמכ הנידמה לש היפוא תרימשל השירדב םיגצוימה םיירלוקיטרפ 

סייגל שקבמ דצ לכ ;וז הריתסל םיבר םידדצ .היטרקומדל תוביוחמב םיגצוימה הרואכל םיילסרבינוא 

תלצופמ הרדגהל רחא שוריפ ןתונ דצ לכ ;התוהז תרדגהב םינגועמה םיכרע יפ־לע גוהנל הנידמה תא 

לבא ,סקטה יללכ לכ יפ לע להנתה טפשמה" :רימע רמא ,וטפשמב ןתינש ןידה־קספל וסחייתהב .וז 

תידוהי הנידמ :לארשי םע לש תימויקה היעבלו םיעינמל תוסחייתה התיה אל .רפסה ןמ רסח רקיעה 

.*ונלש השגדהה ;1ב 'ע ,28.3.96 ,ץראה) "דהי םיכלוה אל תיטרקומד הנידמו 
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247 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

לש ןתלועפ דוסיב תוחנומה "תויתכלממ"ה תוקיטקרפה תא ןיבהל שי ,ןכ םא 

הטילש סופד תרצויה ,הנידמה לש תללוכ קבאמ תייגטרטסאמ קלחכ הריקחה־תודעו 

תא בצממו םייתרבחה םיטקילפנוקה תא םוקמב תיתרבחה תוינגומוהה תא שיגדמש 
הלועפ בחרמ תרצוי תיתכלממה היגולואידיאה .תילסרבינואכו תילרטינכ הנידמה 

תעב־הב ךא הרבחה תא ליכהל תשקבמ הנידמה ותרגסמבש ,הרבחל הנידמ ןיב יטקלאיד 

הרבחל סחיב ילאוד ןפואב לועפל הנידמל תרשפאמ איה .הנממ תנחבומו תימונוטוא תויהל 

תיתוברתו תיתרבח הדובע תקולח לש קותעשבו רוצייב ךישמהל ךכ ידכ ךותו 

.ךכ ידי־לע רצוויהל םייושעש םייתרבח םיטקילפנוק לש םשוטשט ךות ,תינויווש־יתלב 

לשו םייתרבח םיטקילפנוק לש (היצזיטילופ־הד) םרוקיעל תמרות "תויתכלממ"ה 
תא בסמ ילטנמורטסניאה חישה ,תישאר .וזב וז תובולשה םיכרד שולשב םייכרע םיתומיע 

יתרבחה רדסה לש ותוהמ תעבקנ הבש תיגולואידיאה הריפסהמ םייתרבחה םיטקילפנוקה 

.בצועמה רדסה לש תוילוהינה תורודצורפה תובצועמ הבש תיטרקונכטה הריפסה לא 

הב ןויוושה־יא ,תגלפתמו תכלוה הרבחהש העשב .יגולואידיא ךוסימ תרצוי תויתכלממה 

לש תיכיטסהו תיטרקונכטה היגולואידיאה ,םיפירחמ הב םייכרעה םיתומיעהו לדגו ךלוה 

םיכרע לע הנומאה תיטילונומ הדיחי ,תיפוס תושי ,רמגומ ףוג "הרבח"ב האור תויתכלממה 

ןיבש הריתסה ,הז יגולואידיא ךוסימ תועצמאב .םיינרדומ הטילשו רוציי לש תויגולונכטו 

תולעייתהו יתרבח לוהינ לש תולאשל תמגרותמ תויתרבחה תוקיטקרפל הלא םיכרע 

.(1995 ,יול ;14 ,1984 ,ןורדלק) תיטרקורויב 

תופתתשהל ,םייתרבח אלו ,םייעוציב םיללכ עבוק ילטנמורטסניאה חישה ,תינש 

תויתכלממה לש יעוציבה־יתכרעמה סותאה 7.םייתרבח םילומגת תקולחל םג ומכ תיטילופ 

םע תילנויצר תואיצמ לש יומיד דוסי לע לעופה ןונגנמ - קוש ןונגנמ לש יומיד רצוי 

םייביטקייבוא ,םיילרטינ םיכרע לע םיססובמה םישדח םיסוטטסל תינויווש תושיגנ 

המורתה דוסי לע םיילודיב םילומגת תקנעה רשפאמ סותאה תעב־הב םלוא ;םייגשיהו 

לא "םתברק" תדימ יפ־לע תוצובק לע התוסח תא שורפל אופיא הלכי הנידמה 8.הנידמל 

.(94 ,1995 ,יול) תינרדומה םתוחתפתה תגרדו ינויצה טקיורפל םתמורת תדימ ,הנידמה 

,תוילהנמ תוטילא ללוכה ,ידוהיה־ינגרובה־ינוניבה יטרקורויבה דמעמל תנתינ ךכ 

ןה הלא תוטילא 9.הלא םילומגתל תושיגנב הרוכב ,תויתוברתו תוילנויספורפ ,תוילכלכ 

סיסב לע תויטילופ תויונגראתה לש היצמיטיגל־הדב (1984) גוצרה לש הנויד תא הז ןיינעל ואר 

.יתדע 

תא רידגמ םיבאשמ לע וב תוקבאנ תוצובקש ישפוח קושכ תיטרקומדה הנידמה לש יומידה 

םיטרדנטסהמ היטרקומדה תא טישפמ אוה ךכב .תורטמה יפ־לע אלו ,םיעצמאה יפ־לע היטרקומדה 

יפ־לע .(Bachrach, 1967) דבלב םיילרודצורפ תונורקע לע םתוא דימעמו הלש םייביטמרונה 

יהשלכ הצובק לש הבצמ אלא ,הניחבל תדמועש איה תיטילופה תוגהנתהה לש הביט אל ,הז יומיד 

תכרעמה לש התוביצי אלא ,זכרמב תדמעומש איה המצע תיטילופה תופתתשהה אל ;תורחאל סחיב 

.(Duncan, 1983) התויכשמהל םימרותה םיאנתהו תיטילופה 

"יעוצקמ עדי" לע תולעבל הנעט לע אלא ,ילכלכ ןוה לע תתשומ וניא וחוכש דמעמב רבודמ 

ישנא ,םיינוגרא םיצעוי ,םיקסע ילהנממ רתיה ןיב בכרומ הז דמעמ .תילנויספורפ "תויחמומ"ו 

יחמומ ,םיסדנהמ ,םיאפור ,םינטפשמו ןיד־יכרוע ,םינלכלכ ,תוכרעמ יחתנמ ,םיבשחמו תרושקת 
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רשפאמש רדס ,תיחכונה ותנוכתמב יתרבחה רדסה לש ומויק ךשמהב רורב סרטניא תולעב 

תויאשנה םג ןה הלא תוטילא .רישי ןפואב ןמיע הביטימה הדובע תקולח לש קותעש 

תא ורשפאב ,ילטנמורטסניאה חישה .יתנידמה ילטנמורטסניאה חישה לש תוירקיעה 

ןדמעמ עוביקל םיאנתה תא קר אל רצי ,הרבחל סחיב הנידמה לש תילאודה התלועפ 

וז האווסה .הלא םיאנת תאווסהל םילכה תא םג אלא ,תויתנידמה תוטילאה לש יטננימודה 

תא ךכב תמצמצמו םייקה יתרבחה רדסל תיתרבחה תודגנתהה לאיצנטופ תא התיחפמ 

.(1993 ,יול) הנידמה ידי־לע הז רדס לש וקוזחת תויולע 

תילטנמורטסניאה תוילנויצרהו תויתכלממה לש יעוציבה־יתכרעמה סותאה ,תישילש 

.יולג חרואב הלכלכלו הרבחל הנידמה לש התרידחל היצמיטיגל םיקינעמ וב תמלוגמה 

תיתנידמה היטרקורויבה ינונגנמ לש םתבחרה תא הקידצה "השלח"כ הרבחה תגצה 

לש ילטנמורטסניאה חישה .ךנחמכ הנידמה לש הדיקפת תאו "תויעב ירתופ"כ 

תריתפב תיטילופה תכרעמה ןולשככ גצומש המל הפולח תויהל שקבמ "תויתכלממ"ה 

לעב ילנויצרו ינרדומ ןוגראכ הנידמה לש המויק תא קידצמ הז חיש .תויתרבח תויעב 

"השלח"כ תגצומה הרבחל עייסל ודעונ םהש הנעטב ,"םיקזח"כ םיגצומה םינונגנמ 

תא םג עבקמ אוה וז ךרדב .("רבשמ"ב היורש וא "תעסושמ" ,תילנויצר־אל ,תיטבש) 

."תוינרדומ"כ תונייפואמה תוצובק ןתוא לש ןה תינרדומה הנידמה לש ןה הטילשה 

הרבחב תטלחומה םתטילשו יטילופה בחרמל םייתנידמה היטרקורויבה ינונגנמ תרידח 

.היטרקונכטלו תויחמומל םייבויח םייומידו הקיטילופל םיילילש םייומיד תריציל ומרג 

תוטלחהה ותרגסמבש ,סאמרבה לש ונושלב "ילמרופ חוכ" לש גוס םיווהמ הלא םייומיד 

יתרבח ןוקית יכ החינמה ,תיתכלממה הקיטילופה .ןתוהמב "תוינכט"כ תוגצומ תויטילופה 

תומרופר לש הקיטילופ הרצי ,םיינכט םיעצמאב ןורתפל תנתינה תינכט היעב אוה 

לוהינ םע ההוזמה "ןיקת להנמ" לשו תילנויצר תוטלחה־תלבק תכרעמ לש ,תוינוגרא 
.םיחמומ ידי־לע 

היטרקומדה לש היצקודר איה הלא םיכילהת לש תוענמנ־יתלבה תואצותה תחא 
(וזכרמב םידמוע הווש דובכל םיאכזה םדא־ינבש ינידמ רסומ לש יוטיבכ) תיכרע הסיפתמ 

הנידמה תסיפתו "קוח־ןוטלש" לש ילרוטקוינוקו ילמרופ ,ילטנמורטסניא דמעמל 

תויונחבומ לש היצזיטילופ־הדל רתוח "קוחה־ןוטלש" ."קוח־תנידמ"כ תיטרקומדה 
תוגשומה תותימא לא "תוברתה לע גלדל" הפיאשה תא אטבמ אוה .תויתוברתו תויתרבח 

.םוקמ לכבו ןמז לכב תונוכנכ תוספתנהו תילטנמורטסניאה תוילנויצרה תועצמאב 

תא םיילרודצורפ םיקוח לש תכרעמב האור תויתכלממה לש תיטרקונכטה הסיפתה 

,ךכ םושמ .תויבטוקו תוקומע תויכרע תוקולחמ לע רשגל ןתינ ותועצמאבש רישכמה 

,דז דמעמ .המודכו םייתיישעת םיגולוכיספ ,םוסרפו קוויש ישנא ,חוטיב יצעוי ,םיאקנב ,תועקשה 

הקופתו תויעוצקמ ,ישונא ןוה ןוגכ םיגשומ דימעמו ,ןיינקל םיילנויצרה לוהינהו ץועייה תא ךפוה 

.(18-17 ,1994 ,רימש ;1996 ,1995 ,בהנש ;1984 ,אריפש) ולש יגשומה םיכרעה םלוס שארב 

הרודח ,תונורתפ שי םיחמומלו תויעב שי םישנאל ובש בצמכ יתרבחה םויקה תא הגיצמה ,וז השיג 

םיטקילפנוקב האורו ,יעדמ סיסב ירדענ תונוצרו םיסרטניא לע תססובמה הקיטילופ יפלכ קומע דשח 

להנמה לש תויטמגרפלו תויעדמ תודבועל הזיתיטנא תוינורקע תוינויער תוקולחמבו םייגולואידיא 

.(1995 ,רימש ;18 ,1994 ,רימש) החמומה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:28 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



249 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

םיספתנ <ןיבר חצרו הלפכמה תרעמב חבטה ןוגכ) הלא תוקולחמ םיפקשמה םיעוריא 

הלא םיעוריאש םיאולחתל תירקיע הפורתכ ספתנ קוחהךוטלשו ,קוחה־ןוטלשב העיגפכ 

םיחנומב הנידמה ידי־לע םירדגומ םייתרבח םיטקילפנוקש הדבועה 10.< 1996 ,זנג) םיאטבמ 

.ןורתפ םהל שפחל שי ובש םוקמל עגונב תועמשמ תאשונ "קוחה־ןוטלש"ב העיגפ לש 

יפל .יטילופה־יתרבחה םוחתב ,הרואכל ,יוצמ וניא ןורתפה יכ הדבועה דחוימב הבושח 

םתריקחל היוארה ךרדה תא הוותמ תיתכלממה־תיתנידמה היגולואידיאה ,וז השיג 

התרדגהב "תוינפ תלוטנ" ,"תילסרבינוא" איה הנידמה ירה :םיטקילפנוקה לש םנורתפלו 

.םייתרבחה םיטקילפנוקל ץוחמ לוכיבכ היוצמו 

םג ומכ)"קוח תרפה" לש םיעוריאכ הלפכמה תרעמב חבטהו ןיבר חצר לש םתריקח 

םידממהמ תומלעתה ךות ,(קוח יריפמכ רקיעב וא קר רימעו ןייטשדלוג לש םתעקוה 

שוטשטל תקהבומ המגוד איה 11,םתלועפ לש םיירסומהו םייטילופה ,םייתרבחה 

ילסרבינואה־יתנידמה־יקוחה ןיב םירצוי יטרקונכטה חישהו תויתכלממהש יגולואידיאה 

תטטרשמ הדרפהו שוטשט לש תיטקלאידה הלועפה .ירלוקיטרפה־יתרבחה־יכרעה ןיבל 

(קוחה תונוילע) קוחה ובש בחרמ תרציימו יכרעה־יתרבחה ןיבל ילמרופה־יקוחה ןיב לובג 

תשמשמ תויתכלממה 12.המצוע תדמעב םימקוממ <קוח־תנידמ> ותוא הליעפמה הנידמהו 

הטינא" :ץבר חצר רחאל וז חורב ובתכש םימסרופמ חור־ישנאו םירקוח טטצמ (11 ,1996) זנג 10 

הנוילע תושר שיש השיפתה' :תבתוכ (27 ימע ,10.11.95 ,תוברת ףסומ ,תונורחא תועידי) אריפש 

המכסהה תודוסי תא תרערעמ ...תידיימ הרפכ לבקלו עשפנ השעמ לכ תושעל רשפא המשבו ,קוחה ןמ 

רמוא ירניבא המלש .קוחה ןוטלשל וז המכסה הרושק וליאכו ,וזכ המכסה שי וליאכ 'תימואלה 

לש םינוילע םיקוחל םיפופכ םמצע םיאורה ...םיגוח שי לארשיב' :ןותיע ותוא לש 22 דומעב ןייארמל 

.'הנידמה יקוח לע ,תילארשיה היטרקומדה לש תוימיטיגלה לע םירערעמ םה ...דבלב םואלו תד 

וא ,תילטנמורטסניא וא תיטסינמוה איה תילארשיה היטרקומדה םאה הלאשל שרדנ וניא ...ירניבא 

ךיראת ותואמ בירעמ ףסומ לש 8 דומעב .היטרקומדה יכרע תא םירתוס הנידמה יקוחש תורשפאל 

ללגב ...תומדא ילע ה"בק יגיצנ לש הלודג הינומרהסיד הלהקמ הפ שי' יכ רשכ אסא רמוא <10.11.95) 

לש ורקיעב' .זוע סומע םלוכמ לידגמ .יקוחה הזו .םלוכ תא בייחמש רתוי קזח והשמב ךרוצ שי הז 

...'םיחטשה תרזחהבו םולשה תייעבב ותדמע חוכמ לעפ אל ןיברב שקנתהש לוונמה' ,בתוכ אוה ,ירבד 

''.(12 דומע ,10.11.95 ץראה ףסומ) חצורה לש ויעינמ רקיע תא 'קוחה ןוטלש לע הפקתה'ב האור זוע 

דומלל ןתינ יתייעב וניה תויסיסב תויטילופו תויתרבח תוקולחמ ןורתפל קוחב שומישה המכ דע 

חצרל הנבה ןתיא עיבה וז האצרהב .הפיחב רפס־תיב ידימלת ינפל האצרהב ןתיא לאפר לש וירבדמ 

תונובירבש םיחטש לע רתוומש ימ יכ ,ותנעטל ,שרופמב עבוקש ילארשיה קוחה לע וססבתהב ןיבר 

ךותמ טטצל רוסא רבכ ?הרק המ" :וירבדמ וב רוזחל בריס ףא ןתיא .תוומ וניד לארשי־תנידמ 

ףשח ךכב (76 ,1996 ,קוילפק לצא טטוצמ)"?םיקוחה רפס ,לארשי תנידמ לש ימשר יכה ךמסמה 

.הרבחה יאולחת לש םרוזמ לאכ קוחה־ ןוטלשל תוסחייתהב דרוסבאה תא ןתיא 

טפשמ היה אל ונינפב להנתהש טפשמהש שיגדהל ךרוצ וניאר" :םיטפושה ובתכ רימע לש וניד־קספב 11 

לע ומצע תא בירקהש ימכ ,הב ףטעתהל שקיב םשאנהש הליהה ךכיפלו ,ליגר ילילפ אלא יטילופ 

.(4א 'ע ,28.3.96 ,ץראה)"תבזוכ הליע איה ,ותנומא חבזמ 

."טפשמה תורמ" גשומל "קוחהךוטלש" גשומה ןיב הנחבה תושעל ,וז הביסמ ,עיצמ (1996) ףלש 12 

םייכרעה ,םייטילופה םיטביהל - ינשהו ,םיילטנמורטסניאהו םיילמרופה םיטביהל לבגומ ןושארה 

.טפשמה תכרעמ לש םיישונאהו 
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קוח־ןוטלש :"הקיטילופה לש היצזילגלה" הנכמ לדגמש המ תרשפאמה תינבמ תרגסמ ךכב 

תריסמ .(Mandel, 1985,273 :19 ,1994 ,רימש)יטרקומדה ונבומב אלו ,יטפשמה ונבומב 

הערכהו תופתתשה לש תישממ תורשפא ןתמכ אל וז תרגסמב תשרפתמ רוביצל חוכה 

תנמ־לע םייתנידמ תודסומל תונפל תילרודצורפ תורשפא ןתמכ אלא ,תויתרבח תויגוסב 

.ומצע ינפב ךרעל רישכממ ךכ תכפהנ קוחה תפיכא .קוחל םאתהב הלא תויגוסב ועירכיש 

ובש ןפואה לע דיעמ ,הריקחה־תודעו יתש לש תוח"ודב עיפומה ,אבה עטקה 

תוליעיה תרבגהל שמשמה דסומכ ןמצע תוספות ןה .ןדיקפת תא תוספות הריקחה־תודעו 

יתרבחה רדסה לש ותוניקת תחטבה לש היצקנופ תואלממכו קוחה־ןוטלש תפיכא לש 
:"יתכלממ"ה 

םג ןיא הליעי קוח תפיכא רדעיהב יכ איה ונילע תלבוקמה אצומה תדוקנ 

תוניקת תועגפנ ...השעי ויניעב רשיה שיא לש הריוואב .ליעי ןוטלש 

ראותי אל ...חטשב הליעיה הטילשה לע תודקפומה תויושרה לש ןתוליעפ 

הנובש אוה יכ ,קוחה ןוטלש לש ומויק לע דקוש וניא םא ,ןיקת לשממ 

הז רדס .יתכלממה רדסה םויק תא חיטבמש אוהו היכרנא ינפב ןגמ תמוח 

הלועפ ןיא ...תויתרבחהו תוינידמה תורגסמה לש ןמויקל דוסיה אוה 

תועיבק ילב תעמשמ ןכתית אלו ,יהשלכ םישנא תדיחי לש תנגרואמ 

;243 ,94 ,מ"מט> .תבייחמה תיקוחה הארוהה ןמ תוקנויה ,תויביטמרונ 
(123 ,96 ,מ"ר 

תרוצלו "יתכלממ"ה הדיקפתל הרע ,דתיה ןיבר חצר ןיינעל תיתכלממה הריקחה־תדעו 

ןורחאה ודומעב יטגולופא יוטיב םהל הנתנ ףאו ,ונממ הרזגנש תילטנמורטסניאה הריקחה 
:השיגהש ח"ודה לש 

תיתרבח תוברת תריציל םימעטהו םימרוגה תא רוקחל התנומ אל וז הדעו 

התעד תא תתל השקבתנ אל איה .היוטיב היה חצרה רשא תיטילופו 

הלוכי הריקח תדעווש הכאלמ הניא םג וז .חצרה תא ודילוהש תוביסנל 

םישיאה דוקפת תניחבל ,ןידב ,הלבגוה הדעווה .המצע לע לוטיל הכירצו 

,מ"ר> .הלשממה שאר לש ונוחטיב לע םינוממ ויהש תוידסומה תוכרעמהו 

 96, 203)

- ךכ לשב 

תינוחטבה תוכרעיהל רושקה לכב תונקסמו םיאצממ עבקתו רוקחת הדעווה 

,חצרה עריא הב תרצעבו ללכב םישיא תחטבאל רושקה לכבו תיניעידומהו 

(13 ,96 ,מ"ר> .טרפב 

,הריחב ךותמ ,המצעל ביצהל הטילחה הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו 

:יונימה בתכב הינפל ובצוה אלש "םייתכלממ" םיגייס 

ורוריב ךרוצל רשא "ןיינע" ותוא אוה הדעוה ינויד םיזכרתמ וביבס דקומה 

,םייללכ םיאשונ רקיעב הלעמ רוריבל ןותנה ןיינעהו לוכי ...המקוה איה 

לש וביל בל םה םהיבגל תונקסמה תקסהו םרוריבש ,יתכרעמ יפוא ילעב 

רבעמ ...תורחאה תונקסמה לכ לש ןמוקמ החדנ םתוהמ רואל רשאו ,ןוידה 
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ןתינש ,לדחמ וא הלועפמ תועבונ רשא ,תויתכרעמ תועפות תומייק ,ךכל 

ךכב בר ןויגה שי הזכ הרקמב ...הרשמ יאשונ לש ףצרל םתוא סחייל 

םידמועה םייטננימודה םימרוגה ...םייתכרעמה םיאשונב דקמתת הדעווהש 

תויצקנופ לש ןעוציב ןוגכ ,תועפותה םצע ,הלאכ תוביסנב ויהי רוריבל 

םיאשונו תוטלחה תלבק ךרד ,עדימ ןוניס יכרד ,עוציבה תמר ,תוינוגרא 

הריקחה תדעוומ םישקבתמ תירוביצ הניחבמ ,רמוא יווה .הלאב אצויכ 

אובת וז רשאכ ריבס ןמזב יתכרעמ ןורתפ תגצהו יתכרעמ אצממ שוביג 

.דיתעה יכרוצל ונעי רשא ,היתוצלמה תא תוותהלו ,היאצממ תא עובקל 

<214-213 ,94 ,מ"מט> 

תורושקה תוביסנלו תודבוע"ל סחיב תוריבס תולאש המכ דוע לע בושחל ןבומכ ןתינ 

־ חבטה תא ודילוהש תויטילופה תוביסנה ןהמ :המצעל הגיצה אל הדעווהש ,"חבטל 

םע תובשייתמ ןה דציכו ־ תויוכז תללושמ תיברע הייסולכוא לש דייהטרפא בצמ ,שוביכ 

היה חצרהש תיגולואידיאה תוברתה יהמ ?תיטרקומד הנידמכ לארשי־תנידמ לש יומידה 

רדסל הרושק וז תוברת דציכו - תוימואלל תד ןיב בולישה ,תיתד תואנק ־ היוטיב 

תעבונ ןיאמ ?ידוהיה םעה לש ותנידמכ המצע הרידגמה לארשי־תנידמב יטילופה־יתרבחה 

םיטביהה םהמ ?תשרשומ איה ןכיה דעו םיברע גורהי אל ידוהיש תינעזגה היצפסנוקה 

הכימתה חכונל דחוימב ,םייגולואידיא־סייתד םיעינממ חבט לש םייכוניחהו םיירסומה 

?ןייטשדלוג לש והשעמב םיינמיו םייתד םיגוח ברקב תבחרנה תירוביצה 

היצפסנוקה תעבונ ןכיהמ :תולאשה ןמ ליחתהל הלכי ןיבר חצר תריקח ,המוד ןפואב 

אוה לארשיב הלשממ שאר חצר םאה ?לארשיב גיהנמ לש וייחב שקנתהל הסני אל ידוהיש 

תוקומע תוקולחמל יוטיב אוה אמש וא ,ףלוחו יעגר ףחדב ורוקמש ימעפ־דחו גירח עוריא 

ובחור והמו םייגולואידיאהו םייתרבחה ויתודוסי םהמ ?תילארשיה הרבחב תויטנרהניאו 

הרבחב תוידוסי תוקולחמל ןורתפכ תיטילופ תומילאב שומישל היצמיטיגלה םיסב לש 

תוידסומה תוכרעמהו םישיאה" תניחבל "ןידב" המצע הליבגה הדעווה םא ?תילארשיה 

םקלחב קוסעל התנפ אלו <203 ,96 ,מ"ר> "הלשממה שאר לש ונוחטיב לע םינוממ ויהש 

ןכתיי דציכ ,חצרב ינרותה ךוניחה לשו םילחנתמה ינוגרא לש ,ןימיה תוגלפמ לש 

תלעפהל רושקה לכב רשויו תוניגה ,רסומ לש תולאש המצע תא הלאש אל הדעווהש 

תרבגה תועצמאב םייטילופ םיטקילפנוק לע חקפלו טולשל ודעונש ,כ"בשה לש וינכוס 

?"לודגה חאה" לש תויצלופינמבו םייתרושקת םיגצימב שומיש ךות תומילאהו האנשה 

ביכרמ איה היפלש החנהל םאתהב התריקח תא תננוכמ "תיתכלממ"ה הריקחה־תדעו 

תועצמאב הרבחב "תויעב" רותפלו רוקחל דעונש תיתנידמה תילנויצרה תכרעמה ךותב 

הריקחהש הדבועה ןמ עבונה יגולומטסיפא דוכלמ ץוענ וז ההגהב ."קוחה־ןוטלש" תפיכא 

רוקחל הרומא איהש יתרבחה רדסה תאו הנידמה תא תירוירפא תננוכמ "תיתכלממ"ה 

המצע הגיצמ הריקחה־תדעו :אבה יגולה ךלהמב ןומט דוכלמה .תילנויצר תכרעמכ 

תיביטקייבואה היצמיטיגלה ןאכמו) הנידמ היורקה תילנויצרה תכרעמב ביכרמכ 

תוילנויצר לש םוי־רדס םדקל הל תרשפאמ תיתכרעמה הסיפתה .(התלועפ לש תילרטינהו 

תוילנויצרה .("יתכרעמ לשכ") תוהמב קוסיע לש הווסמב תילטנמורטסניא 
־הד> ותוא דילוהש טקילפנוקהמ עוריאה תא קתנל הדעוול תרשפאמ תילטנמורטסניאה 

תכרעמכ יתרבחה רדסה תאו הנידמה תא גיצהל תרשפאמ היצזיטילופ־הדהו ,(היצזיטילופ 
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האורה היצקיפיארה תא החדתש תיביסקלפר הריקח רשפאמ וניא הז דוכלמ .תילנויצר 

.(1996 ,בהנש)יתרבחה רדסה לש יגולוטנואה סיסבה תא תילטנמורטסניאה תוילנויצרב 

הרומא איהש יתרבחה רדסה תא רמשלו להנל תרזוע תיתכלממה הריקחה ,דבעידב ,ןכל 

רשא תיטרקונכט הריקחל ליבומ ילטנמורטסניאה־ילנויצרה חישה ,תורחא םילימב .רקבל 

ןפואב .ינוגראו ילוהינ לשכב ןרוקמש "תולקת" םה הלש הקידבה יאשומש שארמ החינמ 

לש לקשמה־יווישבו ןוזיאב הרפהכ ,הלקתכ םיספתנ "ויתואצותו חבטה תוביסנ" ,הז 

תנמ־לע תכרעמה יביכרמ לש שדחמ ןוזיאו בוצייב ספתנ תויעבה ןורתפו ,תכרעמה 

.הנידמה םע ההוזמה "יתרבחה רדסה" לש תינומרהו הליעי ,הניקת הלועפ ךשמה רשפאל 

:ךכ היתונקסמ תא תמכסמ ןיבר חצרל הריקחה־תדעו ,המגודל 

הבישחב םימגפ םיפקשמ ,הזה ןובשחוךידב ואבוהש וניתונקסמו וניאצממ 

.ןוטלשה תויושר לש לוהינה תוברתב השלוחו םיבחרנ םימוחתב עוציבבו 

םיבר תודסומל הרהזאו ךרד רורמת הז ןובשחו־ןיד שמשמ וז הניחבמ 

<203 ,96 ,מ"ר> .םינושו 

תוברתב השלוח") םיילנויצר םילשככ םיעוריאה תא תננוכמ תיטרקונכטה הריקחה 

",תיגולוטואטו תיגולואילט איה ךכיפלו ,םיילנויצר תונורתפ םהל תתל ידכ ("לוהינה 

"ילנויצר לוהינ" םע "ןיקת יתרבח רדס"ו "תויביטקייבוא" ההזמה םימסק לגעמב תבבוס 

 .(Shenhav, 1999)

ילוהינ םזיביטקאו יטופיש םזיביטקא .2 

תונילפיצסיד יתש ובש רתא לעכ תויתכלממה הריקחה־תודעו לע לכתסהל ןתינ 
תכמתסמ תיטפשמה הנילפיצסידה .וידחי תורבוח - תילוהינו תיטפשמ - תויטסיביטיזופ 

םשל תוריבסה חישב תשמתשמ איה ."ריבסה םדאה" הזכרמבש תוריבסה תנירטקוד לע 

,רימש) "רואנה רוביצה" לש ויכרע םע ההוזמה יתרבח רדס לש הדותמל סיסב תריצי 

"רואנ" יתרבח רדסל הפיאשה תא לעופל האיצומ איה .(49-47 ,1994 ,רנטואמ :1994 

טפשמה־תיב .יטפשמל יתרבחה תא תמגרתמה טפושה לש תינובתה תויחמומה תועצמאב 

ויתוערכהל ףקות קינעהל תנמ־לע "תוריבס" גשומב ,יגולוטואט ,ילגעמ שומיש השוע 

לולכמ תא ןובשחב האיבהש וז איה הריבס הטלחהש עבוק טפשמה־תיב .תויטופישה 

םניב הלא םילוקישל ריבס לקשמ התנקה רשאו התלבקל םייטנוולרה םיריבסה םילוקישה 

14.(10 ,םש> םמצע ןיבל 

םניא םיעוריאה) תילנויצקנופ תיגולואילט תונשרפב תנייפאתמ תיתכרעמה־תיטרקונכטה הריקחה 13 

תיגולואילט וא *םיאלממ םהש יתכרעמה ךרוצה רוריב ךות אלא ,םמצעלשכ םירבסומ 

;*םייתכרעמה םיכרצב "תויעב" וא "םילשכ" ,"תורפה"כ םירבסומ םיעוריאה) תילנויצקנופסיד 

יתכרעמ ךרוצ םיאלממ םתויה םצעמ עבונ םיעוריאה לש םמויק) תילנויצקנופ תיגולוטואט תונשרפבו 

עבונ םיעוריאה לש םמויק) תילנויצקנופסיד תיגולוטואט וא *הז ךרוצ לש ומויק ךשמהב הנתומו 

.*תכרעמה לש הניקת־יתלב הלועפמ 

גשומב םוקמב (reasonableness) תוריבס גשומב שומישה םצעב ,הארמ (1994) רימשש יפכ 14 
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253 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,לארשיב יטופישה םזיביטקאה לש קהבומ גציימ ,קרב ןורהא ןוילעה טפשמה־תיב טפוש 

,תויטילופ תולאשב עירכהל טפוש לש ותוכמס יכ 1986 תנשב ןתינש ןיד־קספב עבק 

לע הווש הדימב הלחש תיללכ תוריבס תבוח לש המויקמ תעבונ תוירסומו תויגולואידיא 

ילילפה טפשמב םידיחי תולועפש הדימב הב .תירוביצ הרשמ אשונ לכ לעו טרפו טרפ לכ 

ןתינ ןכ - "ריבסה םדאה" לש ־ תוריבס לש הדימה־הנקל םאתהב תוכרעומ יקיזנהו 

אלא ,תיטילופ וא תירסומ הבוח הניא תוריבסה תבוח .ןוטלשה ישעמ תא ןוחבל םג ךירצו 

המרונל םגרתיהל בייח וניא 'יואר אל' יטילופה ןועיטה" :קרב ירבדל .תיטפשמ הבוח 

יכ תעבוקה וז איה רתויב הבורקה תיטפשמה המרונה ...'יואר אל' אוה הנכותש תיטפשמ 

תולאשה לומ <9 ,1994 ,רימש לצא טטוצמ)".הריבס תויהל תבייח ...תינוטלש הטלחה לכ 

תא ביצהל שי - "?יוצר םאה" ,"?ןוגה םאה" ,"?יואר םאה" - תויטילופהו תויתאה 

תועצמאב טפשמל הקיטילופה תפפכה תא .תיביטיזופ הלאשכ "?ריבס םאה" הלאשה 

לע טפשמה תא טילשהל שקבמה "ילקידר םזילמרופ"כ ןיבהל ןכל ןתינ תוריבסב שומישה 

.<9-8 ,1994 ,רימש :46 ,1994 ,רנטואמ)ותביבסבש המ לכ 

"יטופיש םזיביטקא" לש סופד תואטבמ תויתכלממה הריקחה־תודעו יכ ןועטל ןתינ 

םייטילופו םייתרבח םיאשונ לא יטפשמה חישה תא ביחרהל ןויסינ תוגציימ ןתויהב 
תוילנויצרב תרזענ יטפשמה חישה תבחרה 15."רוריב םינועט"כ הנידמה ידי־לע םירדגומה 

ירוטרה רגאמהמ קלחל תכפהנ ןוגראה תרות לש תוילנויצרה .תינוגראה הרותה לש 

ירוטפיצנמאה לאיצנטופה לע תונעשיהמ רבעמל ילובמיס יוטיב םושמ שי (reason) הנובת 

לע תונעשיהל ,תוינאכד תומגודמ תישונאה הבשחמה רורחשל יעצמאכ ,הנובתה לש יתרוקיבהו 

ןתינ ,תורחא םילימב .תיריפמא הדידמלו הכרעהל תנתינה הנוכתכ ,המצע ינפב הרטמכ "תוריבס"ה 

ירוטסיה רבעמ ףקשמ אוה הזככ .הנובת גשומה לש ילטנמורטסניא יוטיבכ תוריבס גשומה תא תוארל 

שומישה תשגדהל ,תורואנה תבישח לש התיתשתב חנומ היהש ,ררחשמהו ינמוהה טנמלאה תשגדהמ 

יטפשמה גשומה .ינרדומה ןדיעב םייטרקורויב לוהינו הטילשל רישכמכ הנובתב ילטנמורטסניאה 

אוה "ריבסה םדאה"ו ,"תילטנמורטסניא תוילנויצר"ב ףלחומ תויהל ןכ םא לוכי "תוריבס" 

םלועהיתסיפתש תושי התוא - ("תונוכתה רסח"ו "ידממ־דח"ה) "ילנויצרה םדאה" לש יארה־תנומת 

.הרידגמ תילוהינה־תינוגראה הנילפיצסידה לש תיעדמה 

חבטה תקידבל הריקחה־תדעו רבח תא ודיקפתמ חידהל טפשמה־תיבל השגוהש הריתע תובקעב 15 

ןידה־קספב ,קרב ןורהאו רימז קחצי םיטפושה ועבק ,יבעוז ןמחר לא דבע טפושה ,הלפכמה תרעמב 

אוהש הריקח־תדעו רבח לש ודמעמ תיטילופ תוילרטינל השירדה תניחבמ יכ ,הריתעה תא וחד ובש 

ןיב תולובגה שוטשטל ףיסוה הז ןיד־קספ .(39 ,1994 ,רנטואמ) טפוש לש ודמעמל המוד טפוש 

יבעוז לש "תיטילופ תואטבתה" תובקעב השגוה הריתעהש ןיינעמ .טפשמהייתבל הריקחה־תודעו 

יתאבשכ" :רתיה ןיב ,רמא ובש (8.4.94 ,"עובשפוס") בירעמ ןותיעל קינעהש ןויאיר ךלהמב 

לכ תא יתלאש ...םינותנ םוש יל ויה אל לבא ,םילחנתמה הז םיחטשב ירזכאה דצהש יתעדי ,הדעוול 

".הרק תמאב הזו ,ונושלב לשכיי והשימש יתיוויק .עדימ אל ,םישוחינו תושוחת ךמס לע ,יתולאש 

ול לאו ,תקולחמב יונש תולחנתההו םילחנתמה ןיינע" :ותקיספב קרב בתכ וז תואטבתה לע 

הריתומ םייטילופ םיניינעב הדמע תטיקנמ תורזנתהה ...ןאכלו ןאכל הדמע םהב טוקנל ...טפושל 

".הרבחו תוברת ,טפשמ יניינעב וביל ישחרו ויתובשחמ תא וב עיבהל טפוש לכל ידמל בחרנ רכ 

(ונלש השגדהה :607 'ע ,(3>חמ ד"פ ,2148/94 צ"גב) 
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תוילטנמורטסניאו סורא בהנש הדוהיו יאבג בדנ 254 

לש םתעד־לוקיש לע תוכמתסה לש תוימיטיגלה תא ססבל ידכ שומיש וב השוע הנידמהש 
.הינונגנמ תויוכמס תא ביחרהל ידכו "םיחמומ" 

חישל יטפשמה תוריבסה חיש ןיב בלשל הריקח־תודעו לש ןתייטנ תא ריבסהל ןתינ 

הטילש ,תוליעי ,היכרריה ,תילוהינ תוברת ןוגכ םיגשומב שמתשהלו) ינוגראה לוהינה 

הכימתה תורערעתה לש המגמה עקר לע (תויביטקפא ,תוקופתו תומושת ,הרקבו 

לארשיב םיירוביצה םייחב ןוילעה טפשמה־תיב לש תרבוגה ותוברועמב תירוביצה 

ןפואב ."טיפש לכה" יכ הנעטה לע םיילרבילו םייסקודותרוא םיגוח דצמ הברה תרוקיבהו 

- ילוהינה םזיביטקאה ,תרוקיבל הרטמ הווהמ יטופישה םזיביטקאהש דועב ,הימתמ 

טעמכ לקתנ וניא ־ םייחה ימוחת לכל תינוגראה תוילנויצרה לש התרידחו התוטשפתה 

ןיאו םימוסחמ טעמכ ןיא "לוהינ־רב לכה"ש הדמעלו ינוגראה חישה תוטלתשהל .תרוקיבב 

תיטנוולרכ ,לכה תוזחכ העיפומ לוהינה לש תוילגויצרהש הרוק ךכ .ןהיתולובג לע ןויד 

16.םייתרבחה םייחה לש רוערעל תנתינ־יתלב הדבועכ ,רבד לכל 

תמגוד םיאשונ ףיפכמ אוהש םושמ רקיעב יתייעב אוה הז ילוהינ־ינוגרא םזיביטקא 

םיגרטקמה .תיטרקורויבה תוילנויצרה לש הקיטקרפלו הפשל ,הקיגולל רסומ וא הקיטילופ 

תוירסומו תויטילופ תולאשב עירכהל ןתינ אל יכ ,קדצבו ,םינעוט יטופישה םזיביטקאה לע 

.אדירג םייטפשמ םילכ תועצמאב (יגולואידיאה קבאמה לש וא המחלמה לש קדצה ןוגכ) 

תרות לש תילטנמורטסניאה הקיגולב שומיש השוע יטפשמה חישה רשאכ ,תאז תמועל 

קומע ןפואב רודחל חילצמ אוהש הארנ ,"קוחהךוטלש לע הנגהה" םשב לוהינהו ןוגראה 

הקיטילופהו ינוגראה לוהינה לש הקיטילופה .תישממ תרוקיב אלל םייחה ימוחת לכ לא 

תוברת לש הזכרמב ןמצע תא ביצהל תודעוול תורשפאמ תיטפשמה תוריבסה לש 

רצייל ותלוכי תאו יביטקייבואה החמומה לש עדיה תא הרידאמה ,תיטרקורויב־תילגויצר 
.םייטלחה תונורתפ 

תולהנתהל רישכמה/טנמורטסניאה תא ןנוכמ אבה טסקטה דציכ ןוחבל יאדכ 

:"ילהנמה"ו "יטפשמה" ,"יתוהמה" ןיב תולובגה שוטשט ךות תילנויצר 

לכ ןיא תוטלחהה ילבקמ ילוקיש לש דבעידב הקידב ילבש ונל רורב... 

ןיד ןתיל השירדה ילבו .ןובשחו ןיד ןתילו אובל םהמ שורדל תורשפא 

,תיטופישה תרוקיבה ןה .רתסלפ םישענ קוחה ןוטלשו היטרקומדה ןובשחו 

עימטהל תונורחאה םינשב השענש ןויסינה הניה לארשיב וז העפות לש תוטובה תומגודה תחא 16 

just in) "ןמזב קוידב" וא "םיצוליא יפל לוהינ" ,T.Q.M.^ ןוגכ ,"תומדקתמ תוילוהינ תושיג" 

 time), ןמ תוחוקלה ,הלא תושיג .<1996 ,ילאירא ,לשמל ,ואר> םישובכה םיחטשב יאבצה לשממב

,םאמחה :הלש תוחוקלה תא ורידגה ףאו תיקסע המריפל יאבצה שוביכה תא תומדמ ,יקסעה םלועה 

ידדמ לש םחוסינ ידיל ואיבהו תינוגראו תילכלכ הפש וסינכה םה .תיניתשלפה תושרה ,םילחנתמה 

תייבג ירועיש ,םלה־תודעו לש תולועפ לוכיס ,תוכסמ יטוע תסיפת ,םישקובמ טוריי :ןוגכ הקופת 

לכוי ךכ .אבצה ימוסחמב "ןמזב קוידב" לש תוקינכט תלעפה וא רפסה־תיבב םידמולה רועיש ,םיסימ 

ןבומכ ,רתיה וז תיקסע הפש לש תידיימה התאצות .ולש "רצותה תוכיא" תא "רפשל" יאבצה לשממה 

קחשמל ןמוצמצו ,תולודגה תויגולואידיאה תויגוסה לשו שוביכה לש ,אבצה לש היצזיטילופ־הד 

םתויחמומ תא םימזויה ושכר םש ,םיקסע להנמל רפסה־יתבב לבוקמה (language game) הפשה 

.הלא תוטישב 
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255 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

חרכהב תוססבתמ ןלוכ ,תירוביצה תרוקיבה ןהו ...תילהנימה תרוקיבה ןה 

ינחבמל םתדמעה לעו ,וישעמו רקובמה ילוקיש לש דבעידב הקידב לע 

רישכמ הרבחה תושרל דימעמ ...הריקחה תודעו קוח .תוריבסהו תוניקתה 

לככ הפחו הריהז הרוצב להנתהל תירוביצה תרוקיבה הלוכי ותועצמאבש 

תקסהב הבר תוריהז גוהנל שי יכ ,איה הדעוה תעד ...םילשבמ רשפאה 

,הלא ןוגכ תוקידבב תחא אל םיקסוע טפשמה יתב ...השעמ רחאל תונקסמ 

ךכל הביס ןיא ...לדחמו השעמ לש - ותעשב - ותוריבס עובקל םאובב 

,מ"ר ;143 ,94 ,מ"מט> ...המוד חרואב גוהנל לכות אל הריקח תדעווש 

 96, 130-129)

.תודעווה יתש לש תוח"ודב ותעפוהב רתיה ןיב הצוענ הז טסקט לש ותובישח 

ןיינעל הדעווה לש הריקחה ח"וד ךותמ וקיתעהל ןוכנל האצמ ץבר חצרל הריקחה־תדעו 

.היתונקסמ תא עובקל האובב הילוקיש תא ריהבהל ידכ הלפכמה תרעמב חבטה 

תוילנויצרה תא קודבל האב איהש ךכ ךותמ ןאכ תננוכמ הריקחה־תדעו לש תוילנויצרה 

.הרואכל םיילנויצר םהש םילכב רקובמה לש 

דימעהל תודעווה יתש ורחבש תולאשה עבראמ םייתשב תנתינ ךכל תפסונ המגוד 

ח"ודמ עטקה תא ןיבר חצרל הריקחה־תדעו הקיתעה ןאכ םג) ןתריקח זכרמב 

:םדוקה עטקהמ תינויגה הנקסמכ (הלפכמה תרעמב חבטל הריקחה־תדעו 

ויהש תודבועהמו םינותנהמ קיסמ ריבס םדא היה המ איה היינשה הלאשה 

היהי יכ ריבסש יפצה והמ איה תרזגנה הלאשה ...הטלחהה ילבקמ ינפב 

תלבק ךילהת םשוי דציכ ...איה תיעיברה הלאשה ...הלא תוביסנב םייק 

הילע רשא תוכרעיהה המ ,םינותנהמ וקסוה תונקסמ וליא ,ונייה ,תוטלחהה 

(130 ,96 ,מ"ר ;144 ,94 ,מ"מט> ...התוריבס תדימ המו טלחוה 

יזכרמ ןוירטירקכו תיללכ הדימ־תמאכ "ריבסה םדאה" תא ןנוכמ "תוריבס"ה חיש 

ילטנמורטסניא ילנויצר םוגרת לבקמ םג אוה .תכרעומ םיטרפ לש םתוגהנתה ויפלש 

הריצי ,(fetish) שיטפ ךכיפל אוה "ריבס יפצ" גשומה ."ריבס יפצ"ל ותגשמה תועצמאב 

תוריבסה תסיפת ןיבש שוטשטה תא וכותב ליכמ אוהו ,תיטסיביטיזופ הבשחמ לש 
דציכ התע םיגדנ .תילוהינה־תינוגראהו תילטנמורטסניאה־תילנויצרה הבישחל תיטפשמה 

תאו ומצע תא הנבמ אוה דציכו הריקחה־ תודעו לש םינוידב חתפתמ ילוהינה םזיביטקאה 

.אדירג םיינוגרא םיאשונכ ותריקח יאשומ 

לוהינו ןוגרא לש הקיטקרפכ הריקחה .3 

הייאר הרואכל תרשפאמה ,"תכרעמה" םה לוהינהו ןוגראה תרותב חתפמ־יגשומ ינש 

הזיתיטנאכ תינוגראה תוילנויצרה תא תננוכמה ,"תואדו־יא"ו ,הפיקמו הבחר ,תינללוכ 

.תודעווה לש הבישחה ןפואב קומע םיעבטומ הלא םיגשומ ינש דציכ םיגדנ ןלהל .הלש 
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יתכרעמ ןויגיה 3.1 

םיטקייבוא ןיב םיסחיה תבולשת תא ןייצמ "תכרעמ" גשומה תינרדומה ןוגראה תרותב 

ילנויצקנופ אוה טקייבוא לכשכ ,יגול רואיתל תנתינ וז םיסחי תבולשת .ןוגראה ךותב 

לעב אוה ןוגראהש החינמ "תכרעמ"כ ןוגראה לש תינכמה הסיפתה .תכרעמה תורטמל 

ןויסינ ףקשמה גשומ איה "תויתכרעמ" .ומצע תא רפשלו דומלל ,הביבסל לגתסהל תלוכי 

־תודעו .ילטנמורטסניא חיש תועצמאב םדא־ינב לע חוקיפו הטילש לש ןונגנמ בצעל 

יביטמרונ ןוירטירקכו "יתרבח רדס" לש הרופטמכ יתכרעמה חישב תושמתשמ הריקחה 

ןורקע ןיבל יתנידמה "תויתכלממ"ה ןורקע ןיב היגולנאש עבונ ךכמ .טופישל 

.תשקבתמ תינוגקה ןוגראה תרותב "תויתכרעמ"ה 

הדרפה לש םיסחי תינמז־וב תרצוי תוכרעמה תרות םג ,"תויתכלממה" ומכ 

םינכוסכ םדאה־ינב ןיבל תכרעמכ ןוגראה ןיב (היצרגטניא) שוטשטו (הימונוטוא) 

,םללכב םדאה־ינבו ,תכרעמה יקלח ,תיתכרעמה הסיפתה יפל ,אסיג דחמ .םייתרבח 

הסיפתב סוזנסנוק ומכ ,תיתכרעמה הסיפתב הינומרה .הינומרהב דובעל םיכירצ 

קבאמל לאיצנטופ לכ וא תויטילופ תוקולחמ ,םיטקילפנוק שטשטל םידעונ ,תיתכלממה 

תויתכלממה ,רמולכ .(תכרעמל םיילנויצקנופסידכ וא םיינומרהסידכ םתגצה תועצמאב) 

לש םתודחא תא שיגדמ ,תוקולחמו םיחתמ ריתסמה ינגומוה חיש תורציימ תויתכרעמהו 

ךדיאמ .ןוגראה ידיב וא הנידמה ידיב הטילשה יעצמא לש זוכיר רשפאמו הרבחהו הנידמה 

הנבמ :הנידמה תא הגיצמ "תויתכלממ"הש יפכ ןוגראה תא הגיצמ "תויתכרעמ"ה ,אסיג 

יתרבחה רדסה לש ולוהינלו ורומישל לעופהו הקיטילופמו םיסרטניאמ רקועמה ילרטינ 

תייגטרטסא הווהמ ללכה תבוט םע תכרעמה יוהיז .ללכה תבוט תא חיטבהל המגמב 

ןהלש םיסרטניאה תא גיצהל תושקבמ תופדעומ תויתרבח תוצובק התועצמאבש ,הטילש 

םיטקילפנוק ריממ יתכרעמה חישה .(1993 ,דלפו יול) הלוכ הרבחה לש םיסרטניאל םיהזכ 

תא גיצהל רשפאמו םדאה־ינבל תינוציח תילכת תלעב תילנויצר הקיגולב םייתרבח 

לכ תא תוגציימכו תוילרטינכ ויתולועפ תאו ינויוושו ילסרבינוא ןויבצ לעבכ ןוגראה 

תניחבמ "קזח"כ ןוגראה תא גיצהל רזוע יתכרעמה חישה ,ךכ לע ףסונ .םדאה־ינב 
תוילנויצרה תניחבמ "םישלח"כ םדאה־ינב תא וליאו ולש "תוילנויצר"הו "תוליעי"ה 

.(Shenhav, 1999) םהלש (תלבגומה) 

ילנויצר חיש לש תופפוח תורוצ יתש ןכ םא ןה "תויתכלממה"! "תויתכרעמה" 

םיחתמ ינפ־לע תיתרבחה הינומרההו סוזנסנוקה תא תושיגדמה ,ילטנמורטסניא 

הל רשפאל תנמ־לע הנידמה לש ילסרבינואהו ילרטינה היומיד לע תורמושו ,םיטקילפנוקו 

.ךשמתמ ןפואב םייתרבח םיטקילפנוק להנל 

:חבטבו חצרב לופיטל תוירשפא תויצפוא יתש תונבמ הריקחה־תודעווש בל םישל שי 

יתש ."םיילנוסרפ"ו "םייתדוקנ םילשכ"כ וא "יתכרעמ לשכ"מ תועבונה תויצקנופסידכ 

תחא הימוטוכיד ביבס תדקמתמה ,ןתריקח .תויתרבח־או תויטילופ־א ןניה תופולחה 

תילנויצר הקיגול לש הדש ךותב ןתוא תדכלממ ,יתכרעמ לומ ילנוסרפ - תירשפא 

הריקחה־תדעו .תורחא תופולח רוחבל ללכ תועיצמ ןניא תודעווה .תילטנמורטסניא 

בלשב רבכ יתדוקנ/יתכרעמ לשכ לש הימוטוכידה ביבס תדכלמתמ ןיבר חצר ןיינעל 

היצקנופסידכ חצרב קוסעל הל תרשפאמ וז הימוטוכיד .ח"ודה תביתכ לש םדקומ 

:"החטבאה תטיש"ב הרוקמש תיתכרעמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:28 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



257 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

אל יווילהש ךכב קר היה יוקילה היפל הנעטה יכ ,התע רבכ שיגדהל שי 

םשורה תא רוציל תשקבמו םינותנה לולכממ תמלעתמ ,לאמש דצל לכתסה 

אל הלשממה שאר ...ךכ וניא רבדה ,ונרעצל .ירקמו יתדוקנ היה לשכה יכ 

תטיש לש אצוי לעופ היה הז ןולשיכו חצרנ וב ברעב יוארכ חטבואמ היה 

(85 ,96 ,מ"ר> .םייתדוקנ םילשכ וא לשכ קר אלו הדיחיב הגהנש החטבאה 

הלשממה שאר לש החטבאה תטישב םייוקילב "יתכרעמה לשכה" תא תרתאמ הדעווה 

.(129 ,םש> "הריבס התיה אלו תנכדועמ התיה אל" רשא 

תוכרעמ תא םילהנמה ...הנידמ ישאר לש םהייח לע הניגמ הדיחיה 

ררושה ינידמה רטשמה לע הניגמה תיתכלממ היצקנופ יהוז .ןוטלשה 

ימינפ יגולואידיאו יטילופ קבאממ קלחכ ןוטלשה ישארב העיגפ ...הנידמב 

םייק ...יתרבחה םקרמה תא תנכסמו היטרקומדב תעגופה תונרתח איה 

ךרעמ תא שבשל האב םישיאב העיגפה ...והובו והות תריצי לש ןוכיס 

תחטבאל הדיחיה לש התויזכרמ לע םיעיבצמ הלא לכ ...הנידמב םייחה 

.יללכה ןוחטבה תוריש ידיקפת ןיבו התמישמ ןיב קודהה רשקה לעו ,םישיא 

<115 ,96 ,מ"ר> 

,כ"בשב תינוגראה תוברתה לש רצותכ החטבאה תטישב םייוקילה תא הריבסמ הדעווה 

הלעמלמ ינוויכ־דח חרואב ולצאוה תויוכמסהש ןוויכמ םיליעי הרקבהו חוקיפה ויה אל הבש 

,הלעמלמ הרקבהו חוקיפה תא ,הדעווה תעדל ,המצמצ וז תינוגרא תוברת .הטמ יפלכ 

,מ"ר)"תללוכ תוינידמ תלעב תיתעמשמ ,תיכראריה תרגסמ לש הלועפתב םיינויח םהש" 

:תינוויכ־וד תילוהינ היגטרטסא העיצמ הדעווה ,וז תיתכרעמ הקיגולל םאתהב .(193 ,96 

.הלעמלמ תידוקיפה המזויהו הרקבה ,חוקיפה תובוח לש השיטנ אלל תויוכמס רוזיב 

:ךכ "תויתכרעמ תונקסמ"ב ןדה קלחה תא תחתופ ןיבר חצרל הריקחה־תדעו 

לש התודע תורישה שאר םעטמ הדעווב ואבוה ,תורהזאל תובושתה בלשב 

ןיב ,תלעופה תיגטרטסא הבישחלו לוהינל תינוגרא תרושקתל תיחמומ 

ןהיפל דוסיה תוחנה .ןוחטיבה תורישו ל"הצ ימרוגל ץועיי ןתמב ,רתיה 

םינוגרא לש ןחבמהו הנתשמ םלועב םיאצמנ ונא יכ ,ןה התסיפת השבגתה 

בושחה ביכרמה ...הנתשמה תואיצמל םמצע תא םיאתהל םתלוכיב אוה 

הנושארבו שארב רזגנ ,תורישה לש תללוכה היגטרטסאה שוביגב רתויב 

דבוע תורישה .תויונמדזהו םימויא רותיאו ,תינוציחה הביבסה יופיממ 

הביבסב םירתואמש םימויאה לומ .תינוציחה הביבסב ,םימויא לומ רקיעב 

םוקמבו ,םירעפה םירתואמ ,תימינפה הביבסה לש הניחב תישענ ,תינוציחה 

,96 ,מ"ר> ...םיבאשמ תתל שי ,רעפה לע רשגל ידכ ,הנעמ תתל ךירצש 
 192)

תעיבקב הריקחה־תדעו תא קר אל שמשמ יתכרעמה חישה דציכ םיגדמ ליעל טוטיצה 

יתכרעמה חישה לש ותופקת .ןהינפמ ןנוגתהל םישקבמה םירהזומה תא םג אלא ,היתונקסמ 

.דחאכ םיטפשנהו םיטפושה דצמ רורשאב הכוז יתרבחה רדסה לש גציימכ 

םייוקילב "יתכרעמה לשכה" תא תרתאמ הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:28 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



תוילטנמורטסניאו סורא בהנש הדוהיו יאבג בדנ 258 

יאנת"ב םייוקילה תא הריבסמ איה .עוגיפל יפצ חכונל תוטלחה־תלבק ךילהתב 
הלא םיאנת .םהלש תישונאה תולבגומבו םילעופ החטבאה ישנא םהבש "תואדווה־יא 

ןדמואל ילנויצר ןפואב עיגהלמ החטבאב םיקסועה םישנאה תא ,הדעווה תעדל ,םיענומ 

תיתכרעמ הקיגולל םאתהב .("ריבס יפצ" ותוא הנכמ הדעווהש) עוגיפ לש ןוכנ תורבתסה 

םיאנתב עוגיפל תורבתסהה לש ליעי ןדמואל ילנויצר־ינוגרא ןורתפ העיצמ הדעווה ,וז 

.ךכמ האצותכ רתוי תיביטקפא תוטלחה־תלבקלו תואדו־רסוח לש 

שובלב יטרקונכט לופיט תלבקמ חבטה לש תירסומהו תיטילופה הלאשה ,הז ןפואב 

.תוקופתו תומושת תדידמ לש יטסיטטס יתכרעמ 

תרבוגה הנכסה לומ ב"בשה לש תוכרעיהה רובגת תא םידדומ ונא... 

(םיבאשמ תעקשה) תומושת יפל ...םידוהי ידי־לע םיברע דגנ תומילאל 

ףקיה יפל רמולכ ,תוקופת יפל הדידמ איה הנוכנה הדידמהש דועב 
יפל האלמ הדידמ ,ונרעצל .חטשב לעופב תילוכיסהו תיפוסיאה תוליעפה 

...גציימכ תומושתה ףקיה לע ךמתסהל ונילעו ,ונדי גשיהב הניא הקופת 

ןכא ,לעופב םילוכיסו םיפוסיא ,תוקופתל עגונה םיגדמ עדימ יכ שיגדנ 

<148 ,94 ,מ"מט> .הדעוול רסמנ 

םלועה לש תיטסינימרטד הביטקפסרפ רחא שופיחב תנייפואמ תיתכרעמה הקירוטרה 

תא הפיפכמ ןוגראכ םלועה לש ותסיפת .תויארקא לש םיגשומב םלועה תגשמהל הפולחכ 

םה הלא םיללכ .תכרעמה לש תויללכה היתונוכתמ םיעבונה םידיחא םיללכל תואיצמה 

לע ףסונ .םיביטקלוק לש תעצוממה תוגהנתהה לע םייטסיטטס םידגיה ,"עבט יקוח" 

"לקשמ־יוויש" לש םיגשומב תנייפואמ תיתכרעמה הבישחה ,יטסיגכמה םזינימרטדה 

םירשפאמה ימצע תוסיוול םינונגנמ לש םמויק לע םיעיבצמ הלא םיגשומ ."םיזטסואמוה"ו 

.תכרעמה לש תויכשמהו תוביצי 

תלעב תוינידמב המוד ןפואב הנד הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו 

היצפסנוקה ןמ תעבונה) םילחנתמל קשנ תריסמ לש תוירסומהו תויטילופה תוכלשהה 

איה ;(םיננוגתמהו םיפקתומה םה םידוהיהו םיפיקתמה םה םיניתשלפהש תימואל־ונתאה 

:"םינוכיס ןוזיא" לש תיתכרעמה הרופטמה תועצמאב וז תוינידמב הנד 

ותאשל םיחרזאל האשרה ןתמ וא םיחרזאל קשנ תריסמ לש תוינידמ תעיבק 

םינוכיסה ...מינוכיס ןוזיא םשב ותונכל ןתינש ךילהת לש האצות איה 

ךכב םיכורכה םינוכיסה תמועל תימצע הנגהל םיעצמא תעינמב םיכורכה 

איה םהב םיזחואה לע הרקבהו הבר איה םתונימזש ,קשנ ילכב יוור חטשהש 

לש השומיח תדימ תא תעבוקה תוינידמהש ןאכמ .תלבגומ חרכהב 

גישהל ןויסינ השענ וב תעד לוקיש לש הדלות חרכהב איה ...הייסולכואה 

איה תילמיטפואה תוינידמהו .וללה ןוכיסה תוירוגטק יתש ןיב ןוזיא 

םא הבש הדוקנ התואל דע ןודנה רוזאל קשנ תסנכה תרשפאמה וז השעמל 

האצותכ) ךסחייש ןוכיסה לע הלעת םרגיתש ןוכיסה תדימ ףסונ קשנ סנכוי 

תילמיטפואה תוינידמה ,תורחא םילימב .(תימצעה הנגהה תלוכי תרבגהמ 

.הזל הז תוירוגיטקה יתשב "םיילושה םינוכיסה" תאוושה ידי־לע תעבקנ 

(רוקמב השגדהה ;152 ,94 ,מ"מט> 
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שוביכה תוינידמ לש תיזכרמ תיטילופ היגוסב לפטל ןתינ דציכ םימיגדמ םיעטקה ינש 

םזינכמל יתרבחה רדסה תא המדמה תיתכרעמה הקירוטרה תועצמאב םילחנתמה תומילאו 

/ליעיו ןזואמ־יתלב/ןזואמ לש תוימוטוכיד לע תססובמה תילרטינ הקיגול םע) יתכרעמ 

איה ןכש תיגולואידיא חוכ־תדמע הירוחאמ הריתסמ תיתכרעמה הסיפתה .(ליעי־יתלב 

.(תכרעמ) תילאוזנסנוקו תינומרה הרבח :לכמ רתויו ,הקיטילופמ תרקועמכ הרבח הגיצמ 

ןיבר חצר תאו הלפכמה תרעמב חבטה תא תוננוכמ תודעווה דציכ בל־םישל שי 

תויצקנופב לשכ לש תואצותכ םיספתנ חצרהו חבטה ,אסיג דחמ :תולופכ תויצקנופסידכ 

:("יתרבחה םקרמה") תכרעמה תוביצי לע רומשל ידכ אלמל רומא ב"בשהש תויתכלממה 

המצע ינפב "תינרתח" תילגויצקנופסיד תוהמכ םיספתנ חצרה ןה חבטה ןה ,אסיג ךדיאמ 

.תיתרבחה תכרעמב (תואדו־יא)"והובו והות" עורזל התרטמש 

תואדו־יא הקירוטר לש רוצייכ הריקחה 3.2 

םושמ לוהינו ןוגרא לש הירואיתב רתויב םייזכרמה םיגשומה דחא הניה "תואדו־יא" 

םג איה .םזינוטרופואהו תונמחגה ,תויזירפקה ,ןונכתה רדעה ,רדסה־יא תא תגציימ איהש 

ןתינ ןאכמו ,תוללכושמו תובכרומ תוינוגרא תוקינכטב שומישה תא ךכ לשב הקידצמ 

תינוגראה הירואיתה .תואדו־יא לע חישו הקירוטר רצייל םינוגרא לש םתייטנ תא ןיבהל 

תוילנויצר ."תואדווה־יא"ל "ןונכתה" ןיב ךוותמכ - להנמה - הרצויו החילש תא הננוכ 

ןיעמ ,ינוגראה רדסה לש םימילשמו םיכופה םינפ ינשכ תוגצומ תואדו־יאו תילוהינ 

ןוגראה .(1995 ,בהנש) להנמה סותימ תא רציימ ןהיניב רוביחהש תוירניב תויציזופוא 

,תוימויק תודרח לש ןדודיח ךרוצל תואדו־יא לש הקירוטרב שומיש תושעל עדי יתנידמה 

,ינומה סויג ןוגכ ,הלא תודרח םע ודדומתיש םייטרקורויב םינונגנמ רציימ אוה ליבקמבשכ 

ויפ־לע תלהנמ הנידמהש ,הז סופד .(Tilly, 1985) ילאירוטירט זוכרמו םיסימ תייבג 

הנידמל רשפא ,ןמיע תודדומתהל םייטרקורויב םינונגנמ לש םתריצי ידי־לע תויואדו־יא 

תויחרזאו תויתרבח תויוליעפ בתנלו הרבחב םינוש םירזגמ לע התטילש תא ליחהל 

,תיתכלממה הריקחה־תדעו .(1993 ,דלפו יול ;Tilly, 1985) הביצמ איהש םידעיל 

איה םג תלעופ ,תינוגראו תילוהינ הקירוטרב שומיש השועה יתנידמ הלועפ רתא התויהב 

השירדה תא תרציימ איה ,עוריאה חותינ ךלהמב תואדו־יא לש הרוציי תועצמאב :ךכ 
.תואדווה־יא תא תיחפהל םירומאה םיילנויצר םילכל 

?וממז תא עצבלמ ןייטשדלוג תא עונמל הלפכמה תרעמב םיחטבאמה וחילצה אל עודמ 

תלבק ךילהתב לשכ" איה הביסה ,הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־ תדעו תנעטל 

עוגיפל תורבתסהה ןדמואב ילנויצר לשכמ עבונה ,"עוגיפל יפצ חכונל יואר תוטלחה 
:תואדו־יא יאנתב השענש 

...םינפלו ינפל רקחהל תורבתסהה יטופיש וכז םתויזכרמו םתובישח לשב 

םדא ינב לש תורבתסהה יטופישש םילשכ לש המלש הרוש ולעה םירקחמה 

גרוח לעופב טופישהש אוה טופישב "לשכ" לש ותועמשמ .םהב םיעוגנ 

רוחבל שקבמש ימ לש ותניחבמ היוצרה תיטרואתה המרונה ןמ הטוב הגירח 

לש ותסיפתב ,לוכיבכ ,עובט לשכה ...ילנויצר ןפואב ותלועפ ךרד תא 

תא ותנבה תורמלו ול ןתינש רבסהה תורמל ורומל רזוח אוהו ,קדבנה 

(141 ,94 ,מ"מט> .ינתלכש חותינב לשכה 
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תמשרתמ הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו ,וז תיתבישח הקיגולל םאתהב 

:תילנויצר הניחבמ לבגומ אוה יכ הינפל ועיפוהש םידעה לש תובושתה סופדמ 

םאה :הלאשל ושרדנ הריקחה תדעו ינפל ועיפוה רשא םידעה ןמ םיבר 

לבקמ היה לוכי םאה ,ואל םאו ,שארמ הלפכמה תרעמב חבטה הזחנ 

?ותבוח ידי אצי אל ןכ השע אלשמו שארמ חבטה תא תוזחל תוטלחהה 

ללכל ואב םהמ םידחאו ,הלילשב םידעה ובישה ,היקלח ינש לע ,וז הלאשל 

תארקל יהשלכ המידקמ תוכרעיהל תורשפא התיה אל יכ ,תפסונ הנקסמ 

(145 ,94 ,מ"מט> ...חבטה 

ןוגרא תא התווילש תואדווה־יאב קוסעל הברמ ןיבר חצר ןיינעל הריקחה־תדעו םג 

תוטלחה־תלבקב ןוידהמ דבכנ קלח קיתעהל ףא תחרוט איה .םולשה תרצעב החטבאה 

,מ"ר ואר> הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הדעווה לש הריקחה ח"ודמ תואדו־יא לש בצמב 

ןייטשדלוג לש והשעמ תחלצה תא תסחיימ חבטה ןיינעל הדעווה םא .(130-129 ,96 

תא תסחיימ חצרה ןיינעל הריקחה־תדעו ,הלפכמה תרעמ לש החטבאה ןוגראב לשכל 

129 ,םש) םולשה תרצעב ןיבר לש החטבאה תטישב לשכל רימע לש והשעמ תחלצה 

םייד םיליעי ויה אל הטישה/ןוגראהש םושמ ורצונ הלא םילשכ יכ תורובס תודעווה .(132 

לש רשקהב םהלש "תלבגומה תוילנויצרה" לע רבגתהל החטבאב םיקסועה םישנאל עייסל 

.תואדו־יא 

תדמולמה םתעד לע רתיה ןיב תכמתסמ הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־ תדעו 

לש יביטמרונ לדומ")ינוגרא ןורתפ עיצהל תנמ־לע יאכז ןד ר"דו םורמ־טייב תור ר"ד לש 

םישנא לש "תלבגומה תוילנויצרה" לע רבגתהל רומא הז ןורתפ .("תוטלחה תלבק ךילהת 

לש הטופישל ןוירטירק שמשלו תואדו־יא לש םיאנתב םייתורבתסה םיטופישל םישרדנה 

־תלבק להוגב קוסיע ידכל חבטב קוסיעה לש היצקודר השוע הז חיש .החטבאה תוליעי 
.תואדו־יא יאנתב תוטלחה 

הטלחהה תלבק ךילהת תוכיא תא ךירעהל רשפא דציכ ,הלאשה תלאשנ 

לדומ םיגיצמ תוטלחה תלבק אשונ רקחב םיקסועה ?תואדוו־יא יאנתב 

לע תססובמ הטלחה תכרעה .תוטלחה תלבק ךילהתל ץלמומ יביטמרונ 

ךילהתה ...יביטמרונה לדומל ,תואיצמב השענש יפכ ,ךילהתה תאוושה 

ןאכ] םיאבה םיביכרמהו םיבלשה תא ללוכ הטלחה תלבק לש יביטמרונה 

םיפושח םישנאש הארה יגולוכיספה רקחמה ...[םיבלש השיש םיטרופמ 
הרוצב תויעב רידגהל םיטונ - טרפב .ונמנש םיבלשהמ דחא לכב תויטהל 

םיכירעמ ,םיירשפאה הלועפה יכלהמ לכל סחייתהלמ םיענמנ ,המומע 

העיפומ הלאה תויטההמ תחא לכ .המודכו תיעטומ הרוצב תויורבתסה 

תיתטיש הרוצב השענ וניא תוטלחהה תלבק ךילהת רשאכ התופירח אולמב 

,1987 ,יאכזו םורמ־טייב) .ונמנש םיביכרמה לכ לע הדפקה ךותו 
 425-424)

תינוגראה תוילנויצרה .ביכר לש דמעמל ןודינ םדאה ,זכרמב תדמוע תכרעמה רשאכ 

וניא םדאה יכ תיגולוטואטה החנהה תעלבומ תיתכרעמה הסיפתב .וב אלו ,תכרעמב היולת 

.תכרעמב ךרוצ היה אל יזא ,ךכ רבדה היה ול ירהש ,המלש תוילנויצרל עיגהל לוכי 
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ילעבכ םדא־ינב לש םתרדגה איה תיתכרעמה הבישחב וז החנה לש יולגה יוטיבה 

לעב וניה םדאהש םושמ תיקלח איה וז תוילנויצר .(Simon, 1946)"תלבגומ תוילנויצר" 

תורטמ המכ ול שיש םושמ ,תופולחה לש ןחותינ ןפואל רשאב םילבגומ תלוכיו עדי 

רדסב חוטב וניא אוהש םושמו (תורתוס וליפא ןקלח) ןמז־תדוקנ התואב תוליבקמ 

םניא םהש ןוויכמ תלבגומ םישנאה לש תוילנויצרה ,תורחא םילימב .ולש תויופידעה 

,המגודל ."חטבומ רזחה םעו תחא האצות םע תחא תלעות תייצקנופב קוסעל" םילגוסמ 

:ךכ תלבגומה תוילנויצרה תא הריבסמ תינוגראה הירואיתה 

יטירפ דבעלו רוגאל ילכשה ורשוכב לבגומ ,היהיש לככ חתופמ ,םדאה 

הרימחמ וז הלבגמ .תוכבוסמ תוטלחה תלבקל םישורדה םינושו םיבר עדימ 

םכחותמ םינותנה דוביע ךילהת ,רתוי בכרומו בר שרדנה עדימהש לככ 

תמועל ,ןוגרא .רתוי השק תואדו־יא יאנתב תופולח ןיב הריחבהו רתוי 

םינותנ תמאל ,תולודג עדימ תויומכ דבעלו זכרל םוצע רשוכב ןחינ ,תאז 

לצנלו ,םיריהמ בושחימ יעצמא ליעפהל ,רצק ןמזב םינושו םיבר תורוקממ 

תותשר .תונובנ תוטלחה תלבק ךרוצל םיחמומ לש ןויסינהו עדיה תא 

ןיאל םיריבגמ תיעוצקמה תוחמתההו הרקבהו םואיתה ינונגנמ ,תרושקתה 

תורטמל תוליעיב ולצנלו עדימב שמתשהל םינוגרא לש םרשוכ תא ךורע 

תרגסמ לכ לש וא םדאה לש ורשוכ לע הלועה רועישב ,תויתילכת 

תויטהב תוחפ םיקול םדא ינב תמועל םינוגרא ,ןכ לע רתי .תרחא תיתרבח 

םימוד םיעינממו םירצימ ,תושגרמ ,תוישיא תויטנמ םיעבונה םיתוויעבו 

(29 ,1990 ,לאומס) .תוטלחה תלבק לע םיעיפשמה 

.םדאה לש תוילנויצרה תא תדמגמו תכרעמה לש תוילנויצרה תא הרידאמ וז הרדגה 

החטבאה ןוגרא חילצה אל ןהילעש החטבאב םיקסועה לש תוילנויצרה לע תולבגמה ןהמ 

הדעווה .עוגיפל תורבתסהה טופישב לשכ :תחא תיזכרמ הלבגמ האצמ הדעווה ?רבגתהל 

בושיחב קוסעל םתלוכי־יא ,רמולכ ,םישנאה לש תלבגומה תוילנויצרב ןולשיכה תא הלות 

יפ־לע קר החטבאה תוליעי תא ךירעהל םהל תמרוג םיירשפאה הלועפה יכלהמ לכ 
:חילצהל התורבתסה 

םהב םיאנתב וליפא ...רתויב השק המישמ איה עגפמ לומ לא תוכרעיה 
וא ולוכיסל תורבתסהה ,תילמיטפוא איה עוגיפ תנכס לומ לא תוכרעיהה 

הליפאב שושיגה דוסיב תחנומ וז הדבוע .הנטק ללכ ךרדב איה ונותימל 

םלואו ...עגפמה תעפות םע תודדומתה לע םידקפומה לש םקלח תנמ היהש 

ער לאכ עגפמה יללעמל סחייתהל רשפאש הנקסמה תעבונ ןיא וז הדבועמ 

התובישח ...ודגנ תוכרעיהב םיבאשמו הבשחמ עיקשהל םעט ןיאשו יחרכה 

.התחלצהל תורבתסהב קרו ךא תדדמנ הניא תוכרעיהה לש התלעותו 

<147 ,94 ,מ"מט> 

תיתכרעמה תוילנויצרהש הסיפתל םאתהב הרהנמה הצקב רואה תא העיצמ הדעווה 
:"הליפאב םיששגמ"כ םיגצומה םדאה־ינב לש תלבגומה תוילנויצרה לע רבגתהל הרומא 

הניא עוגיפה לש ונותימל וא ולוכיסל הלועפ לש התלעותו התובישח 

וא ולוכיסל לעופב איבת הלועפהש ךכל יוכיסה הבוגב קרו ךא תדדמנ 
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וא ולוכיסל הלועפ לש התלעותלו התובישחל ןוכנה דדמה ...ונותימל 

וזשכ ,התחלצהל תורבתסהה לש הלפכמה אוה ירשפא עוגיפ לש ונותימל 

באכהש ןוויכמ .חילצי לוכיסה םא וכסחייש קזנהו באכה תכרעהב תלפכומ 

םיבאשמ תעקשה ...רתויב םיהובג םה ינומה ינלטק עוגיפמ םימרגנה קזנהו 

איה המידקמה תוכרעיהב ,תללוכה םיבאשמה תלבגמל תיסחי ,םיבר 

וא עוגיפה לכוסי תוכרעיהה תובקעבש ךכל תורבתסהה רשאכ םג תקדצומ 

תעיבק םשל םיווק תוותהלו תוסנל ,ןכ לע ,יואר ...הכומנ איה ,ןתומי 

וניאש חוכב עגפמה חכונל יללכ יפצ לש הרקמב תוכרעיהו הלועפ יכרד 

,94 ,מ"מט> .םימולע ותלועפ םוקמו דעומ רשאו ,רותיאלו יוהיזל ןתינ 
 147)

םינוגראל ךרדה תא תונפמ םדאה־ינבל תסחיימ תואדווה־יא לש הקירוטרהש תולבגמה 

תואיצמ טשפל םירשפאמ םינוגרא .םהל תקנעומ םדאה־ינבמ הללשנש תוילנויצרהש 

ןפואב גהנתהל םדאל ךכב םיעייסמו תופדעה רדס םיעבוק ,תויבקע םירשפאמ ,תכבוסמ 

.ןמזמ רבכ וחכשנ הלועפה אושנ לש יגולואידיאהו יטילופה םירשקהה .ילנויצר 

חבטהו חצרה לש היצזיטילופ־הד .4 

ףופכ הב שחרתמהש תואיצמ תסיפת התועמשמ תינוגרא תכרעמכ םלועה תסיפת 

"תכרעמ"כ םלועה .םייבקעו םיינוטונומ םה הב םיפצנה םיעוריאהשו תויתטישלו תויקוחל 

,יובינל תנתינש תיתטיש תויקוחל הפופכהו הטילשו היצלופינמל תנתינה תואיצמ ןנוכמ 

,הריקחה־ תדעוול םג ומכ ,עדמה שיאל תרשפאמ תכרעמכ תואיצמה תסיפת .רוזחשו יוזיח 

םינוירטירקל רוקחל םיניינועמ םהש "תכרעמה יביכרמ" לש תוגהנתהה תא ףיפכהל 

־הדו הלילש םג תללוכ תיתכרעמה הקיגולה ,ךכמ בושח .הכרעה לש םיילרודצורפ 

,לשמל .תואיצמה יביכרמ לש םתכרעה ךרוצל רחא ןוירטירק לכ תלעפה לש היצמיטיגל 

תוגהנתה תכרעהל םיירסומ וא םייגולואידיא ,םייטילופ םינוירטירקב שומיש תללוש איה 

תשקבמ ימרופנוק ביטקלוקכ תכרעמהש המ קוידב םיללוכ הלא םינוירטירקש םושמ 

םיוכיד תרשפאמ תכרעמכ תואיצמה תריקח .םייטסימרופנוק־ןוג םיימונוטוא םיפחד :עונמל 

תשרדנ הריקחה רשאכ .הריקחה ןמ םירדענו םיקתשומ םהש םושמ הלא םיפחד לש 
תא תננוכמ תיתכרעמה הבישחה ,םיוסמ לאודיבידניא לש ותוגהנתה יעינמל תאז־לכב 

הליעפמ ןיפולחל וא ,םיילמרונ־אלו םיינוציק ,םיילנויצר־אל םיפחדב ,םיינמחגכ ויעינמ 

הלפכמה תרעמב חבטה תריקחל הדעווה ,לשמל .היצזילטנמורטסניא לש ןוירטירק םהיפלכ 

:"עוגיפל ףחדה תנטקה תוליעפ" תרתוכה תחת ןייטשדלוג לש ויעינמב הנד 

םפתהל הייטנה אוה ...דדובה עגפמה לש םיטלובה םינייפאמה דחא 

בחרה ףתושמה הנכמה ,השעמל .םיתוועמ םייגולואידיאו םייתד תונויערל 

,עוגיפל היצביטומלו ףחדל עגונש המב םיילאיצנטופה םיעגפמה לש רתויב 

דציכ אופיא ררבל ונילע ...יגולואידיאה וא יתדה טנמלאה תוויעב אוה 

,הז רושימב לועפל עגפמה לש וממז לוכיסל ץמאמה לע םידקפומה םירומא 

<154 ,94 ,מ"מט> .יגולואידיאה וא יתדה ףחדה לש 
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263 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

־תדוקנמ לאודיבידניאה לש םיימונוטואה ויפחד תא ןנוכמ אוהש ליעל עטקב ןיינעמה 

.תוויעה לש היצזילטנמורטסניא ידכ ךות (םיתוועמ) םיילנויצר־אלכ תכרעמה לש התואר 

םיטנמלאב תוויעכ גצומ עוגיפל ףחדה ,תכרעמב םיטנמלאכ םיגצומ תדהו היגולואידיאה 

םיפחד ,וז ךרדב .עוגיפל הליבומה תוגהנתה לש יטסיטטס ןייפאמכ גצומ תוויעהו ,הלא 

םינתינ ןכלו תיטסיטטס תויקוחל םיפופכה םיילנויצר־אל םיפחדב םיננוכמ םייגולואידיא 

אוה ...םיילאיצנטופה םיעגפמה לש רתויב בחרה ףתושמה הנכמה") יוזיחלו הטילשל 

םישנא :התומלשב תיגולוטואטה הנעטה הנה .("יגולואידיאה וא יתדה טנמלאה תוויעב 

םישנאש םושמ םיתוועמ םייגולואידיאו םייתד תונויערל ספתיהל םיטונ םיעוגיפ םיעצבמש 

ךרד לעו .םיעגפמ תויהל םיטונ םיתוועמ םייתדו םייגולואידיא תונויערב םיקיזחמה 
.םיער םישנא םה םיילנויצר־אל םישנא יכ םיילנויצר־אל םישנא םה םיער םישנא :הטשפהה 

המגמל תפרטצמ תיתכרעמה הקירוטרה תועצמאב ילנויצר־אלכ עגפמה לש ותגצה 

תגשומ וז היצזיטילופ־הד .רימעו ןייטשדלוג לש םהישעמ לש היצזיטילופ־הד לש תיללכ 

.חצורה לש ותוישיאב םיילנימירקו םייטסיגולוכיספ םינייפאמב קוסיע תועצמאב רתיה ןיב 

לכמ ויעינמ תשילתלו ותשילתל ,ירק ,חצורה לש היצזילאודיבידגיאל םרוג הז קוסיע 

ררשאל הדעונ חצורה לש היצזילאודיבידניאה .יטילופ וא יתרבח ,ירוטסיה - יללכ רשקה 

יפלכ אלא תומילא ליעפהל תוכז ןיא טרפל :תומילאה לע תעבות הנידמהש לופונומה תא 

רשאכ אלא תקמונמ תומילא ןיאו ,תומילא ויפלכ ליעפהל יוצרש תעבוק הנידמהש ימ 
.הנידמה לש סרטניאב רבודמ 

לש היצזילאודיבידניאה ,םייגולואידיא ויה חצרה יעינמש תמשרתמ הדעווה םא םג 

זכרתהלו חצרל הליבוהש היגולואידיאב יטילופ קוסיעמ קומחל הדעוול תרשפאמ חצורה 

,חצורה לש םייתוישיאה וינייפאמב דקמתהל ,רמולכ ,היגולואידיאב אלו ,"תוויע"ב 

(יטילופ־א ןבומכו)ירשפא עינמ לעכ םהילע עיבצהל ךכ ידכ ךותו םיילנימירקכ םרידגהל 

השילגה" תא רשפאמ םייטרקניסוידיא םיחנומל תיטילופה תואיצמה לש המוגרת .חצרל 

.(Bourdieu, 1984, 387) תוישיא תויעבל תויטילופ תויעב תכפוהה "היפרתל הקיתאמ 

הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הדעווה ,"עגפמה לש םינויפאהו תומדה" תרתוכה תחת 

המ הנה .חבטה תא עצבל ןייטשדלוג תא ועינהש םייתוישיאה םיעינמה לע דומעל תשקבמ 

ויתונוכת תניחב םשל ,השעמ רחאל חותינ" הנכמ איהש המ רואל וילע תרמוא הדעווהש 

:"חבטה עוציבב ןייטשדלוג ר"ד לש ויעינמו 

תוינמי תויטילופ תועד לעב היה ...ןייטשדלוג לארשי ןב ןימינב ךורב ר"ד 

ןהו תדה םוחתב ןה ,רתויב תוינוציק ,רומאכ ,ויה ויתופקשה ...תוינוציק 

,הרטשמ יקית רבעב וחתפנ ןייטשדלוג דגנ ...יגולואידיאה םוחתב 

יולימב לייחל הערפה ...יטילופ ןעקירש רדס תורפה רדגב םהש םיאשונב 

,1984 תנשב ...קחצי םלואב ןארוק ירפס ןורא תכיפהל דשח ...ודיקפת 

יאמב ...עוצפ לבחמב לפטל בריס ,ןונבלב רידסה יאבצה ותוריש תעב 

,רמוא־תיבב לומגת תולועפל האיצי ,םירחא םע דחי ,ןגרא אוה 1990 

תויואטבתה םינשה ךשמב ול ויה ...ידוהי סובוטוא לע יברע יריל הבוגתכ 

תונוילעב הריכה אל ותואנק ...לומגתו המקנ ןיינעב דואמ תוינוציק 

קזנ עשפנה והשעמב םרוג אוהש ןיבה אל תרוויעה ותואנק בקע ...קוחה 

ףודר היה ןייטשדלוג ...תישפנ הקוצמב ןותנ היהו ןכתיי ...הנידמל םוצע 

<79-76 ,94 ,מ"מט> ...רוצמ לש תוילטנמ 
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יכ הלגמ איה ,םינוש תורוקממ ןייטשדלוג לע תעד־תווח תשקבמ הדעווה רשאכ ,םלוא 

םהילעש ןייטשדלוג לש םייתוישיאה וינייפאמ חותינל הריתסב תודמוע הלא תעד־תווח 

.חבטה רחאל "ויבגל הלגתנש המ" תובקעב הדעווה העיבצה 

דקפתמ ,עמשוממ ןיצקכ ותוא תוראתמ יאבצה תורישב תעדה תווח 
ותדובעב ...רתויב הבוטה הרוצב ותדובע עצבמו יארחא ,תוליעיב 

בקע הכז ףאו ,רוביצה לע דואמ דוהא היהש רוסמ אפורל בשחנ תיחרזאה 

ותומד הבשייתה אל םיבר יניעב ...תימואלה םילוחה תפוק סרפל ךכ 

חצר השעמ עוציב בקע ויבגל הלגתנש המ םע רוביצה יניעב הרייטצנש 

,רוסמ ,עוגצכ והוריכהש הלא ידי־לע ראות שיאה :שודק םוקמב ינומה 

,טסילאידיא ,ילאיול ,ןוגה יביאנ ,גזמ חונו טקש ,וידומילב ןייטצמ ,דוהא 

העייס םג ,תויומסה ויתונווכ תא הריתסהש ,וז תומד .דואמ יניצר ,בל בוט 

מ"גס רמוא ךכ .וילא םייחכונה הרעמה יחטבאמ לש םתוסחייתהב ול 
...בצומה חטשב תונחל םישרומש םייחרזא םיבכר השולש שי" :יביבר 

"...'רדסב םדא' אוהש ללגב הזש יניעב רייטצה .םהמ דחא היה ןייטשדלוג 

החנהה ןוטלשה תויושר יניעב םג ויבגל השבגתנ ראותמכ ותומד רואל 

אלש ימכו ,רתומל רוסא ןיב ןיחבהל עדויה םדאב רבודמ יכ תיעטומה 

השגדהה :78-76 ,94 ,מ"מט> .תיטנטילימ תוליעפב ףתתשהל דעומכ דושח 

(ונלש 

חותינל הריתסב תודמוע ןייטשדלוג לע תעדה־תווחש תחכונ הדעווהש יפ־לע־ףא 

היצזיטילופ־הדל תנווכמה תיללכה המגמה תא תרשמ ןוידה םצע ,םייתוישיאה וינייפאמ 

םיעינמה תריקחל עגונה לכב תיטרקניסוידיא תוסחייתה תרגסמ ורשפאב ,חבטה לש 

,בחר יטילופו יתרבח ,ירוטסיה רשקה לכמ חבטה השעמ תא תשלות וזכ תרגסמ .חבטל 

תשגדה ."דדובה עגפמה" הנוכמה תיטקרטסבא תושי לש הינייפאמב המשאה תא הלותו 

ילבמ תונקסמל עיגהל הריקחה־תדעוול תרשפאמ חבטה השעמ לש תוילאודיבידניאה 

17.ומצע "דדובה עגפמה"מ רתוי בחר יטילופו ירסומ רשקהל שרדיהל 

הדי הכמס וז הדעו םגש דמלמ רימע לאגי וחצורל ןיבר חצר ןיינעל הריקחה־תדעו השידקהש קרפה 17 

ויעינמ יטירפ"בו רימע לש ותוישיאב קוסעל אל הדעווה הרחב הז םע ."דדובה עגפמה" תחנה לע 

ח"ודב ןייצל הפידעהו (אשנתמו ליסכ ,ינוציק םדאב רבודמ יכ התומשרתה ןויצ דבלמ) "וילוקישו 

,מ"ר ואר) רימע לש וטפשמ ןמז ותואב להנתה ובש טפשמה־תיבל הז קוסיע ריאשהל תרחוב איה יכ 

יפכ ,טפשמה־תיב ילתוכ ןיב םג הכשמנ חצרה השעמ לש היצזיטילופ־הדה תמגמ .(89-88 ,96 

ויתודמע לע ריהצהלו תוסנלמ רימע קספ אל טפשמה תיבב ותודע ךשמב" :ראתמ לארה יבצש 

לש יתדבועה דצב זכרתהל ונממ שרדו ,רימע תא עוטקל ,בושו בוש ,הסינ יול טפושה .תויטילופה 

.תיטילופ הנגפהב אצמנ התאש םשור יל שי .םואנל קיספת' :רימעל יול רמא רתיה ןיב .םושיאה בתכ 

םתא המ" :רימע רמא הבוגתב <ב3 'ע ,28.3.96 ,ץראה) '".ךתוא ןסרנ ,אל םאו - ךמצע תא ןסרת 

.(28.3.96 ,תונורחא תועידי)"?יל קשחתה יכ ותוא יתגרהש ,דיגאש םיצור 
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265 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תירסומ תושידא לש יתרבח רוצייכ הריקחה .5 

ןה ,התרשל ידכ וחתופש םייתנידמה תודסומה םג ומכ ,תילטנמורטסניאה הבישחה 

םיקוחה לש םתוארנמ םהל האב הלא תודסומ לש םתוכמס .תירסומה הניחבה ןמ תורוויע 

תודמעה לכ לש ןלורטנמ אקווד האב םתמצוע וליאו ,התילכת תא םיעבוקה םינונקתהו 

תודעווה ,ךכל םאתהב .םתטילש יניתנ םדאה־ינב לש םתוארנ־יאמ - תויתאהו תוישיאה 

אל "ער" חצרה .רוהט ינכט אלא ,יתא סיסב לע אל "םיער" חצרה ישעמ תא תורידגמ 

ןמואב .הליעי הניא ןכלו ולכסל החילצה אל תכרעמהש םושמ אלא ,ויתואצות תוהמ ללגב 

 (1989 ,Bauman) תויטרקונכט תומרונב תפלחומ תירסומה המרונה הבש ,וז העפות הנכמ,

תוילנויצרה ,תחוורה תונשרפל דוגינב ,ותנעטל ."היגולונכטה לש היצזילרומ" 

םיפחדב ןתוא תלטבמ הניאו תוירסומ תומרונ דגנ תמחלנ הניא תילטנמורטסניאה 

תחת .תיביטקפא תיטרקורויב הלועפל השורדש תוילנויצרה תא םירתוסה םיילנויצומא 

קר אל איה האצותה .היתונורקעל םאתהב ןתוא תתסוומו שדחמ ןתוא תנגראמ איה ,תאז 

תוילנויצרהש אלא ,תילטנמורטסניא תוילנויצרב תופלחומ תוירסומ תומרונש 

"ער"הו "בוט"ה ויפלש דיחיה ןוירטירקל ,תירסומה המרונל תכפהנ המצע תילטנמורטסניאה 

חצרהו חבטה) היתואצותו התוהמ אלו ,(הלועפה תטיש) הלועפה לש היגולונכטה .םיעבקנ 

ויפ־לעש יתאה ןוירטירקל וז ךרדב תכפהנש איה ,(םייטילופו םייגולואידיא םיעינממ 

תיתכרעמה הסיפתב םירמומ ערו בוט .עוריאה תא ךירעהלו רוקחל הרומא הדעווה 

תודקמתהה .ןוזיא־רסוחו ןוזיא ,הערהו רופיש ,החלצהו ןולשיכ ,םיילנויצר־אלו םיילנויצרל 

:ךכ תודעווה יתש לש תוח"ודב תקמונמ ,היתואצותב אלו ,הלועפה לש היגולונכטב 

תורמל ,םהב רשא םירקמ ונכתייש איה תואדו־יא יאנתב הטלחה לש הביט 

.העורג איה האצותה ,הכלהכ ושענ תוכרעיההו הטלחהה תלבק ךילהתש 

לוקיש תורמל היוצר האצות הלבקתנ םהב םירקמ ונכתיי ,תאז תמועל 

תא טופשל שי יכ תסרוגה השיג לבקל ןיא ךכ םושמ .ןיטולחל העטומ תעד 

,מ"ר :144 ,94 ,מ"מט> .ויתולועפ תואצות יפ לע קרו ךא הטלחהה לבקמ 
 96, 130)

תורישי ןיבר חצר ןיינעל הריקחה־תדעו הקיתעה ותואש ,הז טסקטמ דומלל ןתינ 

תוהמה לע ןוידמ שגדה טסוה דציכ ,הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה־תדעו ח"ודמ 

לש תיתכרעמ הקיגולב שומיש ךות הלש היגולונכטה לע רובידל הלועפה לש תירסומה 

עוריא לש הכרעה :יניצרו ינויגה הרואכל הארנ ןועיטה .תורטמ־םיעצמאו תואצות־תוביס 

.האצותב קר זכרתהל הל רוסאו ,ותושחרתה ידיל איבהש ולוכ ךילהתה לע דומעל הכירצ 

םיעצמא ןיבש הימוטוכידה תועצמאב תיתכרעמ הבישח תרציימה ,וזכ הקיגול לבא 

חוכ־תדמע הירוחאמ הריתסמו הקיטילופמו םיסרטניאמ עוריאה תא תרקעמ ,תורטמל 

הקירוטרב ישונאה רסומה תאו תוינמוהה תומרונה תא ,םדאה תא הפילחמה תיגולואידיא 

תואצותו םיער/םיבוט םיעצמא לש יגולונכט רסומבו תוילטנמורטסניא תומרונב ,תינוגרא 

.תוער/תובוט 

יהמ תטרפמ ןיבר חצר ןיינעל הריקחה־תדעו ובש ,אבה עטקה חכונל תרהבתמ וז הנעט 

"הטיש"ו "תוטלחה־תלבק" ,"תוכרעיה" דוקה תולימ ירוחאמ תדמועש הלועפה תייגולונכט 

:דקמתהל הריקחה לע הבשו 
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העגהב רבודמ היה תרצעב הלשממה שאר לש ויתועונת ןונכת תניחבמ 

הדיריב הרזחו המבה לע םואנ ,המבה לע תוהש ,המבה לע הכילה ,בכרב 

ןיינע היה ןובשחב םאיבהל היה הבוחש םילוקישה ...ןוינחה ךרד תוגרדמב 

(131 ,96 ,מ"ר> ...הלשממה שאר לש ותעונת 

תונקסמל העיגמ הדעווה ,הכרעה לש תוילטנמורטסניא תומרונ לע ססבתהב ,ךכיפל 
:חצרה תוביסנל רשאב תואבה 

רבעמל עגונ אוהש לככ ,ןנד הרקמב הלשממה שאר לש ויכלהמ לש ןונכתה 

אלא ןיא ,ונרעצל ...ןוכיסה םע יוארכ דדומתה אל תוגרדמבו ןוינחב 

םינוכיסל ןוכנ לקשמ קינעה אל ...תוטלחהה תלבק ךילהת יכ קיסהל 

םיעצמאה ןיבל םינוכיסה ןיב ריבס־יתלב ןוזיא רצונ ןכ לעו ,םימייקה 

(131 ,96 ,מ"ר> .וטקננש 

יפל .הער החטבא תטיש לש האצותכ גצומ ןיבר חצר ,האצות-םיעצמא לש הקיגולב 

לכ ,חצרש םושמ אל ער ןיבר חצר ,תיגולונכט תוירסומ לש הלא תוילטנמורטסניא תומרוג 

םע יוארכ דדומתה אל יכ) ער היה ןיבר לש ויכלהמ ןונכתש םושמ אלא ,ער רבד אוה ,חצר 

חצר לש יטילופה־יתרבחה־ירסומה טביהה ןמ טסומ ןוידה ךכ .(ןוזיאה רפוה ןכלו םינוכיסה 

הער וא הבוט) החטבאה תטיש לש יגולונכטה־ירסומה טביהל (!?ימלו ער וא בוט) ץבר 

ןוזיא וא)ןוזיא תרפהכ הזה יתכרעמה חישב גצומ הלשממה שאר חצר :האצותה .(?עודמו 

.וטקננש םיעצמאל םינוכיס ןיב חיבס־יתלב 

ןה ולש תוירסומה הדימה־תומאשכ ,ירסומ ףוסוליפל ךפהנ ןוגראה שיא וז ךרדב 

להונש ,הזכ יטרקונכט רסומ .םיפרגו תולבט םה ויעצמאו ,תויביטקודורפהו תוליעיה 

תיאבצהו תיטילופה הגהנהה תא לשמל ןייפא ,לוהינו ןוגרא ,הלכלכ ישנא ידי־לע 

הלכלכב דראוורה רגוב ,הרמנקמ טרבור .םנטייו תמחלמ תפוקתב תירבה־תוצראב 

תרובחו הרמנקמ .הנגהה רשל הנומ ,"דרופ"ב רוצייה תביטח לש שרופה ל"כנמהו 

,"ילוהינ שאר" ילעב םינלכלכו םיעוציב ירקוח ,םיאקיטמתמ םלוכ ויה ולש "אלפה־ידלי" 

םיה־ליחב (accountancy control)"םייאגובשח חוקיפו הטילש" לש הסיפתה תא ודסייש 

םישנא :םנטייוב םג הטישה תא ומשיי םה .היינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב יאקירמאה 

:הקופת :ןמאל םישנא ,ליכאהל תויפ :המושת) תוקופתו תומושת לש םיחנומב ודדמנ 

"תללוכ הקיחש" לש םיחנומב ונייוצ שפנב תודיבא :(ביואה לש תודיבא רפסמ ,שא־חוכ 

המחלמה לוהינ .ףרועב המחלמל תודגנתהה תאו םייח םישנאל תומושתה תא םג הללכש 

תומושתה ולש םומיטפואה תמרבש ,תילמרונ תוגלפתה ףרג לש םיחנומב ראות ומצע 

.רתויב תובר תוקופתהו רתויב תוטעמ 

לש "תילמיטפוא תוינידמ" תייוותה לש תרגסמב םנטייו תמחלמ הלהונ ךכל םאתהב 

וזה תוליעיה תזוכיספ .הקופתו המושת תוירוגיטקה לש "םיילושה םינוכיסה" תאוושה 

םישנאה רפסמ תא ןובשחב ואיבה אל התוא הנייפאש תילטנמורטסניאה תוילנויצרהו 

ילוקישב בשחתהל ילבמו םיילנויצר םילוקיש אלל בירקהל ןכומ היה גנוקטייווהש 

םניא רחאה דצה ילוקישש תוארל תלוכיה רסוח ללגב .המיחלה ךלהמב תלעות־תולע 

םא גשומ םייאקירמאה המחלמה יגיהנמל היה אל ,תילטנמורטסניא תוילנויצר לע םיססובמ 

האיבה אל תוליעיה תזוכיספ ,ךכ לע ףסונ .ירשפא רבד ללכב אוה המחלמב ןוחצינ 
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ויה אל היתורטמש המחלמב הברקהל יאקירמאה ףרועה לש ותונוכנ (יא) תא ןובשחב 

תיטרקורויב הקימניד םג הרצי תוליעיה תזוכיספ .יוכיס רסח הארנ הב ןוחצינהשו תורורב 

אבצה תגיסנ לע ,בר רוחיאבו ,ףוסבל טלחוהשמ .הרצועל השק היה הלעפוהש עגרמש 

הרבחה ךותב רעושייאל ימינפ קזנ ,השק הסובת ,דתיה האצותה ,םנטייומ יאקירמאה 

.םימנטייוךופצו םיאקירמא יפלא תורשע לש יגרט ןדבואו תיאקירמאה 

,תרציימ תילטנמורטסניאה הפשהש תירסומה תושידאה לש התוהמ לע דומעל ידכ 

תיתומכ הדידמב תקסוע הלפכמה תרעמב חבטה רקחל הדעווה ובש טוטיצה תא בוש ןחבנ 

:באכ לש 

לש ונותימל וא ולוכיסל הלועפ לש התלעותלו התובישחל ןוכנה דדמה 

תלפכומ וזשכ ,התחלצהל תורבתסהה לש הלפכמה אוה ירשפא עוגיפ 

קזנהו באכהש ןוויכמ .חילצי לוכיסה םא וכסחייש קזנהו באכה תכרעהב 

הלפכמה) הז ךרע יושע ,רתויב םיהובג םה ינומה ינלטק עוגיפב םימרגנה 

לוכיסה ייוכיסשכ םג הובג תויהל (לוכיסה תורבתסהב קזנה תכרעה לש 

(147 ,94 ,מ"מט> .םיכומנ ומצע 

תעינמ תוליעי תא קלח :באכ לש תיתומכ הדידמל העיצמ הדעווהש ןוכתמה ןכ םא והז 

תעב הלועפה אשומלו הלועפל באכה תא ךפוה הז םימסק לגעמ .ביאכהל םייוכיסב באכה 

חישהמ םימלענ - הבאכהה תלועפ לש םייתימאה היאשומ ־ םדאה־ינב ,ךכ .תחא הנועבו 

ןיינע אוה רסומו ,"קזנ" אוה חצר ,הז ןויגיה יפ־לע .הריקחה לש יטרקונכטה 
:תוקופתו תומושת לש תוינובשח תויצלופינמ תועצמאב יוטיבל ןתינש יטסירויבייהיב 

,("הטישה")"ער"ה לש ולוכיס תוליעי תעבקנ ןהיפלש ,תומושתה לש הקופת אוה "בוט" 

.("ריבסה יפצה") שחרתי "ער"הש תורבתסהב תקלוחמ איהשכ 

תוילטנמורטסניאה לש "סורא"הו הרבח ,הנידמ :גוליפא .6 

המכ לע עיבצהל תונורחאה םינשב םיברמ םייתרוקיב םיגולויצוסו םישדח םינוירוטסיה 

"תיתכלממ"ה תינויצה תימואלה תוהזב יתוהמ יונישל תופחודש תויתרבח תוצובק 

,1996 ,םר ;343 ,1993 ,גנילרמיק ;Yiftachel, 1997; Peied 8c Shafir, 1996 :המגודל) 

תא רמשל תוצורה תוינלדב תוצובקב רבודמש ןיב .(118-116 ,1993 ,ריפש :23-21 

ןיבו ,תרחא תוהז ןהילע תופכל הנידמה לש התוכז לע תורערעמו ןהלש תידוחייה תוהזה 

תא ביטקלוקה לע ףוכאל תוגיינועמה תינומגה היצטניירוא תולעב תוצובקב רבודמש 

"תויתכלממ"ה לש יתנידמה ןורקיעב תואור ןניא הלא תוצובק ,ןהלש םיכרעה תכרעמ 

.(1998 ,הגוי)ימיטיגל סיסב 

תיתרבח היצטנמגרפ לש הלא םיכילהת ריבסהל הייטנ תמייק םירקוחה ברקב 

תדירי לע רקיעב םיעיבצמ םה .ימלועו ירוזיא - רתוי בחר ינוציח רשקהב תיתוברתו 

םיכילהתב לארשי לש תרבוגה תובלתשהה לעו יניתשלפה־ינויצה ךוסכסה לש ותמצוע 

,םר ;Peled 8c Shafir, 1996; Yiftachel, 1997 :המגודל ואר) םיילבולג םייטסילטיפק 

תושדח תוצובק לש ןתושבגתה) תוילקול תומגמ לש ןתעפוהו הלא םיכילהת .(1996 

םיספתנ םה .הנידמה תונוילע לע יתגרדה ןפואב םירערעמב םיספתנ (תילארשיה הרבחב 
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,רחא ןדיע לש ותליחתו תינויצה הינומגהה ןדיע לש ברקה ופוס לע םיזמרמכ םג 
18.<23 ,1996 ,םר> תיחרזא הרבחל תסיוגמ הנידממ רבעמ לע ססבתמה ,"יתנידמ־טסופ" 

התמצועל גייס תיחרזא הרבח לש המויקבו ילילש חוכ הנידמב תוארל םיטונ הלא םירקוח 

"תיטילופ תורגב" תארקל בלשו (11 ,1995 ,קליפ) התעפשה תלבגהל סיסב ,הנידמה לש 

הרומאה ,הנידמל תיפולח היגולוטנוא תושיכ תספתנ תיחרזאה הרבחה ,(26 ,1996 ,םר) 

.תויתוברת־ברלו תיטילופ תוריחל ליבוהל 

"תררחשמה הרבחה" תאו "תינאכדה הנידמה" תא וז לומ וז הביצמ וז ןיעמ הסיפת 

וז הסיפת .ךפיהלו ,תקזחתמ הרבחה תשלחנ הנידמה םא ובש ,ספא־סוכס קחשמ ןיעמב 

תוליעפה תא אל םגו הרבחל הנידמ ןיבש ןילמוגה־יסחי תא ןיבהל תרשפאמ הניא 

הסיפתה .תוירוגיטקה יתש ןיבש לובגה שוטשט/טוטרש לש תיטקלאידה תיטילופה 

ןיב - תיטרפה הריפסל תירוביצה הריפסה ןיב הנחבהה תא השיגדמה תילרבילה 

רחא דימתמ שופיחב רכינה ילסקודרפ בצמ אופיא תרצוי ־ "תיחרזאה הרבח"ל "הנידמ"ה 

רשאכ אלא ,םיילמרופ םוקימלו רותיאל ןתינ וניא הז לובג .הרבחל הנידמ ןיב לובגה 

תא תללוכה ,הרבחל סחיב הנידמה לש תילאודה התלועפ תא יטרקנוק ןפואב םינחוב 

.תינמז־וב רדענו חכונ לובגהש ךכ ,ושוטשטו לובגה תריצי 

תלעב הניא תיחרזאה הרבחהש הנקסמל הליבומ הז רמאמב העצוהש חותינה תרגסמ 

לע קבאמל הדש איה ,הנידמה ומכו ,הנידמה םע היסחיב יולת המויק אלא ,המצעלשכ ךרע 

םיילנויצרה תונורקעלו) הנידמל סחייתהל שי ןכל .וקותעשו ינומגה יתרבח רדס סוסיב 
תרגסמ .דחא לולכמ לאכ תיחרזאה הרבחלו (תנגרואמ איה םביבסש םיילטנמורטסניאה 

לארשיב הטילשה הנבמב םילחה םייונישל םיברתמה םינמיסה יכ תדמלמ וזכ תוסחייתה 

היצטנמגרפה .תיתנידמה הינומגהל תרבוג תודגנתה תלוכי לע חרכהב םידיעמ םניא 

הדובעה תעונת לש תויתנידמה תוטילאה לש הינומגהה תדיריו תיתוברתהו תיתרבחה 

םתואש םייזכרמ םיסותא ינש לש יתוהמה־יגולואידיאה םלקשמב הדיריל רקיעב תורושק 

תרוקיבה םלוא .תוינרדומה סותאו ץולחה סותא :הנידמה םע "תויתכלממ"ה הרשק 

תירדילוסה תרגסמה םע קר תדדומתמ "המוא ןיינב" לש וללה םיסותאה לע תיזכרמה 
הינומגהה םע וא ומצע הטילשה הנבמ םע אלו ,בצעל ורזע הלא םיסותאש תסייגמהו 

לש בצמש הנבהה םע תדדומתמ הניא תרוקיבה ,דחוימב .ותרגסמב תבצועמה תיתנידמה 

רחא ןפ דחא לכ םיגציימה ,"םיינויצ־ואינ"הו "םיינויצ־טסופ"ה םימרזה ןיב הערכה רדעה 

רדעה .(1993 ,גנילרמיק ואר) המצוע תדמעב הנידמה תא םקממ ,תיתנידמה הקיגולה לש 

הרבחב רדס טילשמו ברעתמ ,ךוותמ םרוגכ הנידמה לש הדיקפת תא םיצעמ הז הערכה 

םירקוח תדחאמ תיתוברתהו תיתרבחה היצזינגורטההמ האצותכ תשלחנ תינויצה הנידמה יכ המכסהה 18 

ינבמ לשכ לש האצות איה הנידמה תושלחיה ,םייתרוקיבה םירקוחה תעדל .םיידסממו םייתרוקיב 

לע םירערעמה םימרז לש םתומצעתה ידיל ,םיימלוע םיכילהת לש רשקהב ,איבמה ינורכו קומע 

,םיידסממה םירקוחה תעדל .(1993 ,לאחתפי :1993 ,ריפש :1996 ,םר :ואר> התמצוע תורוקמ 

םיטקילפנוק רידסהלו תודגונמ תועיבתל תונעיהל התלוכיב הדיריה ןמ תעבונ הנידמה תושלחיה 

םירקוחה םגו םייתרוקיבה םירקוחה םגש עבונ ךכמ .(1990 ,קסילו ץיבורוה ואר) ימכסה חרואב 

לש התמצועל תוילנויצקנופסידכ הבר הדימב תושדחה תויתרבחה תומגמה תא םיספות םיידסממה 

.רבשמב היוצמה הנידמה 
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269 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תא םייקל הנידמה לש התלוכי תא ילסקודרפ ןפואב קזחמו ,השלחכו העוסשכ תספתנה 

19.ווק־סוטטסה 

ןוגכ םיחנומב תחסנתמה ,םייתרבחה םיכילהתב הנידמה לש התוברועמ תרבגה 

תועמשמ טפשמה תכרעמלו ב"בשל ,אבצל ,הרטשמל הקינעמ ,"ירוביצה רדסה תרימש" 

תויטילופ תויוליעפ יוכידל תנווכמ הניא תוברועמה תרבגה םא םגש הז ןבומב ,תיתרבח 

לש ןתיילע .(Isaac, 1987,171; Kairys, 1990,7-8) התאצות אוה הזכ יוכיד ,תויחרזא 

תמרות יטילופה חוכיווה תורגסמ לש ןחוכ ןובשח־לע תוינידמה תויטרקורויבה 

תוידמעמו תויתוברת תויונחבומ לשו םייתרבח םיטקילפנוק לש היצזיטילופ־הדל 

.(50 ,1995 ,יול) הנידמה לש יטרקורויבהו ילהנמה הדוחיא לומ לא טרפה תא תודדובמה 

תבחרה ןיבל םייתרבח םיטקילפנוק לש םתמצוע ןיב יבויח םאתמ השעמל םייקתמ ךכ 
20.הנידמה לש התמצועב לודיגהו ילטנמורטסניאה חישה 

גוצייה חותיפל ץירמת תווהל יושע הנידמה לש היצמיטיגלה רבשמ ,תורחא םילימב 

םיסותאה לש םחוכב הלחש הדיריה .םיילטנמורטסניא םיינכט םיחנומב יטילופה חוכה לש 

הטילשה תויולעב תמיוסמ היילע ידיל םנמוא האיבה תינויצה המואה ןיינב לש םייתכלממה 

תולעבהו <היצלוגר־הד> חוקיפה ףקיה לש םמוצמצב רתיה ןיב אטבתמש רבד ,תיתנידמה 

תכלוה הרבעהבו (הדובעה־קושו ןוהה־קוש) תילכלכה הריפסב הנידמה לש <הטרפה> 

םלוא ;םיימונוטוא םימרזל הנידמהמ םייתוברתו םיירמוח ,םייטילופ םיבאשמ לש הלדגו 

החיטבמ הנידמה ,הנידמה יבאשממ קלח לע תויתנידמה תוטילאה לש רותיוול "הרומת"ב 

,אסיג דחמ .תיתרבחה הדובעה תקולח לש המויק ךשמה תאו התמצוע רומיש תא 

,םיילכלכ םירזגמו תויתרבח תוצובק יפלכ תוילכלכ תויוביוחממ הנידמה לש התורטפיה 

תימונוטואה התדמע תרימש תא החיטבמ ,קושה תריזל תילכלכה תוירחאה תיינפה ךות 

ךדיאמ .(Shaiev, 1998 ;1999 ,ולש :ואר) תוינפ רסחו ילרטינ ,להנמ םרוגכ הרבחל סחיב 

לש התרידח תקמעהל השורדה היצמיטיגלה תא תקפסמ תיתנידמה הימונוטואה ,אסיג 

.יתנידמה־ילטנמורטסניאה חישה לש קסופ־יתלבה ולולכש תועצמאב הרבחל הנידמה 

,רמולכ ,(1999 ,ולש) "ןוצרמ היצזילרביל" תדמוע הז יטקלאיד ךילהת לש ודוסיב 

הרוצב)וב תוכזלו בושל תנמ־לע (םיבאשמ לש הרוצב) חוכ לע תונידמ לש ןוצרמ רותיו 

הדובעה תעונת לש הטילאהש יפ־לע־ףא ,דציכ ריהבהל יושע הז ךילהת .(הימונוטוא לש 

ביבר םיקה (הלפכמה תרעמב חבטה תובקעב) הכלהמבש ,ב"בשה ידי־לע ביבר ישיבא לש ותלעפה 19 

יפ־לע־ףא ןיבר חצר לש הריקחה ךלהמב הפשחנ ,תינוציק ןימי תעונת ב"בשה תארוהב 

הנידמה לש התוברועמ דציכ המיגדמ וז הלעפה .רוביצהמ וז הדבוע ריתסהל התסינ הריקחה־תדעווש 

.הרבחב התטילש קוזיחל תמרות תויטילופו תויתרבח תוקולחמ לש ןתמצעהב 

לש היצמיטיגלה רבשממ שיקהל ןויסינב הנומטה תויתייעבה לע הנורחאל ודמע םידחא םירקוח 20 

Smooha, ;1999 ,ולש :לשמל ואר) תינויצה הנידמה תושלחיה לע םיינויצה םיימואלה םיסותאה 

 1998 ,1998; Shalev). [לארשי לש] התוביצי תדימ" יכ הז רשקהב ןעוט (255 ,1998) הנוי

לש תוימיטיגלה ןדבוא ןיב יתביס רשק רדעה ...הלש תוימיטיגלה תדימ לש אצוי לעופ חרכהב הניא 

המלשה ןיב בוליש לע דיעהל לוכי תיטילופה התוביציב העיגפ ןיבל םימיוסמ םירובצ יניעב הנידמה 

ןויסינ לכ לכסל הנידמה לש תינחוכה התלוכי ןיבו הב םימייקה רטשמה ירדס םע הלא םירובצ לש 

".תיטילופה התוביצי תא רערעל 
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תוילטנמורטסניאו סורא בהנש הדוהיו יאבג בדנ 270 

תא רמשל החילצמ איה ,הלש תיתוברתהו תיטילופה הינומגהה תא הגרדהב תדבאמ 

,היישעתב ,רחסמב ,םילודגה םיקסעב התטילש לע תרמוש איה .דמעמכ התויזכרמ 

וניא הז בצמש הארנו ,הימדקאה לשו אבצה לש םיהובגה םיגרדבו תדסוממה תרושקתב 

חישה לוצינ תועצמאב ,היצזילרבילה .(1998 ,גנילרמיק) בורקה חווטב תונתשהל דיתע 

ןדמעמ לע ןגהל (תויתנידמה) תוטילאל תרשפאמ ,םיידסומה םילכהו ילטנמורטסניאה 

.(1999 ,ולש)"םולכ אלו לכה הנשיש ןפואב" וקזחל ףאו ףדעומה 

םג ,תאש רתיב ףא ,אופיא תכשמנ יתנידמה ילטנמורטסניאה חישה לש הינומגהה 

לע רותיווה תא תפקשמה ,תילכלכה היצזילרבילה .תיתוברת היצזינגורטה לש בצמב 

תויטסילטנמדנופ תוסרג תרצוי ,החוור־תנידמ לשו תידמעמ תוירדילוס לש םיסותא 

תוינוג־ברו תויוהז יוביר לש םיאנתב אקווד תיתנידמ הינומגה לש תוילטנמורטסניאו 

הנידמ ןיב הנחבהה תא שטשטמ תיתנידמה היטרקורויבה לש םזילטנמדנופה .תילובמיס 

תורגסמב קר טעמכ תושעיהל הלוכי הזכ הטילש סופדל תודגנתההש ךכ ידכ דע הרבחל 

תרשבמ תיתרבחה היצטנמגרפה .(תוינתאו תוימואל ,תויתד) תויפולח תויטסילטנמדנופ 

תא אל לבא ,המואכ תינויצה הנידמה לש םיננוכמה םיסותימה תושלחיה תא ילוא 

.תנגרואמ הנידמה וביבסש ילטנמורטסניאה ילנויצרה הטילשה הנבמ לש ותושלחיה 

תולוע ןניא לארשיב תיתוברתה היצזינגורטההו תיתרבחה היצטנמגרפה ,ןכ לע רתי 

וזב וז תוקבאנ תויתרבחה תוצובקה בור ,אוה ךופהנ ;יתוברת־ברה לדומה םע דחא הנקב 

קחשמה־יללכ לש םיונישל ירשפא ןכוסו יעצמא הנידמב תואורו הנידמב הטילשה לע 

;1998 ,הנוי) הכותב המצוע תודמעל השיגלו םיבאשמ תאצקה לש הדימה־תומאו 

שארב איה לארשיב תיתרבחה היצטנמגרפה לש התועמשמ ,וז הניחבמ .(1998 ,גנילרמיק 

לוסיח ."קוש"ה תריז לא םתפירגו תיתרבחה תוירדילוסה ינונגנמ לש םקוריפ הנושארבו 

,תויתנידמה תוטילאה תא םיתרשמ םייתרבח םיטקילפנוק יובירו תוירדילוסה 

םיילוהינ תונורתפ עיצהל תושש רשא ,תוילנויספורפהו תויקסעה ,תויטרקורויבה 

,ילטנמורטסניאה חישה תוקזחתה תא תוארל שי ןכל .תיתרבח היעב לכל םיינוגראו 

21.ינומגהה טקיורפב םייונישהמ קלחכ יטפשמהו ילוהינה 

לש םתרידח תקמעה ןיבל לארשיב ינומגהה טקיורפב םייונישה ןיב רשק לע ועיבצה םינוש םירקוח 21 

(41 ,1994) יליזרב :הרבחל ילטנמורטסניאה חישהו תיתנידמה היטרקורויבה לש םינוש םימוחת 

תובחרתה ןיבל לארשיב יטילופה בוטיקה תוקזחתהו תיתגלפמה הינומגהה תקיחש ןיב רשוק 

יתוריש לש םתטרפה ןיב רשוק (1995) קליפ :תילארשיה הרבחה לש תוברתב היצזיטפשמה 

ןיב רשוק (1997)ןאהד :תילארשיה הרבחה לש היצזילקידמהו יאופרה חישה תקמעה ןיבל תואירבה 

הנוממה תינוטלשה היצרטסינימדאה לש התוקזחתה ןיבל תילארשיה ךוניחה תכרעמב רוזיבה יכילהת 

הארוההו ךוניחה תכרעמ לש היתויעבל העיצמ איהש םיינוגראהו םיילוהינה תונורתפהש ,ךוניחה לע 

םילעופ (דועו "ירפס־תיב ןימאמ ינא" ,"הימונוטוא" ,"ימצע לוהינ") הלא םיכילהת תרגסמב 

,םש) "ואפרל ידכ ומכ ךוניחה ףוג ךותל רבדל םיחמומ םויה םיקירזמש ...ליערמ םס"כ ותנעטל 

ותוקזחתה ןיבל םירבוגה היצזילאודיבידניאהו הטרפהה יכילהת ןיב רשוק (1999) ץיבוריאמ :(101 

לש הקוזיחל אקווד ילסקודרפ ןפואב תמרותש תיחרזא הקיטקרפכ יטיופרתה־יביסקלפרה חישה לש 

הרבחה לש התובחרתה ךות הנידמה ידי־לע תיחרזאה הרבחה לש סוכינ[ה]" תא הרשפאב הנידמה 

.(84 ,םש)"תיחרזאה 
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271 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

לש בצמב תיתנידמה היטרקורויבה לש הרידחה תקמעהל תיגולואידיאה הקדצהה 
וא "היצזילרביל") תיטסידרופ־טסופ תוברת לש םיחנומב תחסנתמ תיתרבח היצטנמגרפ 

,םייח ןונגס ,תישפוח הריחב :ןוגכ םיגשומ תכרוכ הלש םיכרעה תכרעמש ,("היצזילבולג" 

תכרעממ התוהמב הנוש הניא וז תכרעמ .תיברמ הקופתו תוליעי ,תושימג ,ישיא םעט 

השימג ,רתוי תללכושמ קר איה :תיתכלממה היגולואידיאה לש תיעוציבה־תימזיה םיכרעה 

רוקמכ הנידמה תא התהיז תיתכלממה היגולואידיאה .רתוי תגלופמו רתוי הליזנ ,רתוי 

תוליעיו לוהינ םיכרעה תא תספותש ,וז תיעוציב־תימזי םיכרע תכרעמ לש יזכרמה 

,התמועל :םיירסומו םיימואל םיכרעכ ,ןכלו ,הנידמב םלוגמה שדחה רדסל המורתכ 

תולועפמ קתונמכ שדחה רדסה תא גיצהל תשקבמ תיטסידרופ־טסופה היגולואידיאה 

םיכילהת לשו תוימלוע תוילכלכ־ונכט תוקימניד לש "המלענ די"ל וכיישלו הנידמה 

לש קמקמחה יומידה םע םיהוזמ הלא תוקימגידו םיכילהת .םייטסינימרטד םייטסילטיפק 

תונידמ ידי־לע םינבומ וא םיכוותמ םניאש םייגגוסקא םיכילהתב םיספתנו "םזילבולג" 

תרצוי תיטסידרופ־טסופה היגולואידיאה םג ,תיתכלממה היגולואידיאל המודב .תולשממו 

הריתסה תויתכלממה םלוא .םייכרע םיתומיעו םייתרבח םיטקילפנוק רקעמה ךוסימ 

לש תיטרקונכטה היגולואידיאה וליאו ,תיתרבח תוינגומוה לש ךסמ תועצמאב םיטקילפנוק 

."קוש"ה לש ררחשמה לאיצנטופה תא םיטקילפנוקב אקווד האור "םזידרופ־טסופ"ה 

,"תישפוח הריחב" ןוגכ ,םייביטקיפידומוקו םייקוויש םיחנומל םגרותמ הז לאיצנטופ 

לש רוחסמ םירצויה ,"קוש חוליפ"ו "תינוגרא תושימג" ,"תישיא הכירצ" ,"שימג רוציי" 

יכרע לע איה ףא תתתשומ תיטסידרופ־טסופה תוירדילוסה ,ךכל םאתהב .םוימויה ייח 

תולאשל תמגרתמ איה תויתרבחה תוקיטקרפה ןיבל הלא םיכרע ןיבש הריתסה תאו ,קושה 

.(13 ,1995 ,קליפ) תיטרקורויב תולעייתה לש תוילטנמורטסניא 

לש היחנומב תחסנתמ איהש ןיב ,הנידמה תולועפ לש היצזילטנמורטסניאה 

,תיטסידרופ־טסופ היגולואידיא לש היחנומב תחסנתמ איהש ןיבו תיתכלממ היגולואידיא 

ןיב הלוע וז הנבה ךותמ .חוכב שומישל היצמיטיגל לש המצוע־תבר תיטילופ הקינכט איה 

הקיטתסאב תוחפ קוסעל הכירצ תרוקיבה .תירקחמה תרוקיבה לש יזכרמה דיקפתה רתיה 

"ףתושמ בוט" םיאטבמה םיסותא לע רוערעב ,רמולכ ,ןוטלשה תולועפ לש היצזילרטאיתבו 

ובש םוקמב ־ תוילטנמורטסניאה לש "סורא"ב דקמתהל הכירצ איה :ילבולג וא ימואל 

היצמיטיגל וב שומישל תוקינעמ יטילופ חוכ לש תוילטנמורטסניאו תוינכט תורדגה 

תוצובקל וא םינכוסל תינוציחכו םיירוטסיה־םייתרבח םירשקהב היולת־יתלבכ תספתנה 

םיירוטסיהה םיאנתה לע עיבצהל אוה תרוקיבה לש יזכרמה הדיקפת ,רמולכ .תויתרבחה 

חישב הרוקמש תיביטלוגרו תיביטמרונ םיכרע תכרעמ תוחתפתהל ומרתש םייתרבחהו 

םימזינכמה תא ףושחל תרוקיבה לכות ךכ ידי־לע .ילטנמורטסניא־יטרקונכט ילוהינ 
הלועפה תלוכי לע הנידמה תולועפל שיש תועמשמה תא םישטשטמה םייטילופהו םיידסומה 

.םירמשנ יתרבחה רדסהו הדובעה תקולח םתועצמאבשו םדאה־ינב לש 

הזכ קוזיחש ןוויכמ ,הנידמה לש התמצוע לומ הרבחה תא קזחל וניא רגתאה ,ןכ־לע 

תועצמאב תיתנידמה הינומגהה תקמעה ושוריפ יחכונה הטילשה הנבמ לש ויאנתב 

חישה לע רערעיש יפולח טקיורפ ביצהל אוה רגתאה ;ילנויצר םזילטנמדנופ 
.תויטרקורויבה תוטילאה תאו תיתנידמה הינומגהה תא ןיזמה ומצע ילטנמורטסניאה 
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תורוקמ 

,לארשיב ינוגרא חותיפ ."הזעב רורטב המיחלה לש דקוממ לוהינ" .(1996)'ש ,ילאירא 

 2(9), 57-51.

לאיצנטופה - יגולוכיספה טביהה ןמ הריקח תדעו" .(1987) 'ד ,יאכזו 'ר ,םורמ־טייב 

.427-424 ,(גוזל ,טילקרפה ."ןויסינהמ הדימלבש 

היגולואינגה :לארשיב הרבחל הנידמ ןיב הנחבהה לש השוטשט" .(1996)'א ,רזעילא־ןב 

.228-207 ,<3>זל ,תומגמ ."ץולחה לש 

,הקיטילופ ."יתרבח יונישו תיתגלפמ תויבוטיק ,תיטופיש הינומגה" .(1999)'ג ,יליזרב 
 2, 48-31.

ץוביקה :ביבא־לת .תיטילופ תונברסו יפוסוליפ םזיכרנא :בוריסו תויצ .(1996)'ח ,זנג 
.דחואמה 

."ימונוטואה רפסה תיבב דימלתה שוביכ :ךוניחה לש 'ירשפא יתלב'ה" .(1997)'ג ,ןאהד 

.121-99 ,11 ,תרוקיבו הירואית 

:תינרדומ הנידמב תיתרוסמ תוברת לש המלידה" .(1984) 'י ,ןמבילו 'א ,איחיךוד 
.485-461 ,<4>חכ ,תומגמ ."לארשי לש תיחרזאה תדב תורומתו תויוחתפתה 

.רתי־סמועב הרבח - לארשי :היפוטואב תוקוצמ .(1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

.352-332 ,(3-2>חכ ,תומגמ "?תיטילופ תויתדע םנמאה" .(1984)'ח ,גוצרה 

.ד"נשתה ,ןורבחב הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה תדעו .(1994) מ"מט 
.יתלשממה םיפדמה ,לארשי־תנידמ :םילשורי 

לארשי :תיתוברת־בר היטרקומד וא םואל־תנידמ ,היחרזא־לכ תנידמ" .(1998)'י ,הנוי 

.262-238 ,16 ,םייפלא ."תילרבילה היטרקומדה תולובגו 

םיטביה :לארשיב םיברע-מידוהי יסחיו 'תינתאה היטרקומדה' לדומ" .(1993)'א ,לאחתפי 

.59-51 ,38-37 ,היפרגואיגב םיקפוא ."םייטילופו םיירוטסיה ,םייפרגואיג 

רוביח ."לארשיב תיחרזמ תוינתא לש הקיטילופה :'םיזנכשאל הדותו'" .(1995) 'ג ,יול 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הנידמה־יעדמל גוחה ,ךמסומ ראות תלבק םשל 

:לארשיב יטילופ־יתרבחה רדסה יוניבב תיאבצה הריפסה לש הדיקפת" .(1993) 'י ,יול 

תלבק םשל רוביח ."תיתנידמ הטילש תיגטרטסאב יברע־ ילארשיה ךוסכסה לוהינ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הנידמה־יעדמל גוחה ,רוטקוד ראות 

תשש תמחלמ יארב תילארשיה היגולויצוסה :היה אלש רבשה" .(1993)'י ,דלפו 'י ,יול 

.128-115,3 ,תרוקיבו הירואית ."םימיה 

.53-25 ,5 ,תרוקיבו הירואית ."הקיטילופה לש תוריבסה" .(1994)'מ ,רנטואמ 

הקלחמב יטיופרת־יביסקלפרה חישה :היפרתל הקיטילופמ" .(1999) 'ש ,ץיבוריאמ 

גוחה ,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח ."לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאב תיכוניחה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל 

תטיסרבינוא תאצוה :הפיח .םיכילהתו םינבמ ,םינייפאמ - םינוגרא .(1990)'י ,לאומס 

.הפיח 

הירואית ."לארשיב םיניטסלפה לש יחרזאה םדמעמ :היפוטואב םירז" .(1993) 'י ,דלפ 

.33-21,3 ,תרוקיבו 
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הנידמה ןיב :לארשיב תירוביצה האופרה :רחוסל תרבוע תואירב" .(1995) 'ד ,קליפ 

.15-3,6 ,תרוקיבו הירואית ."קושהו תיחרזאה הרבחה 

הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב הרבח-הנידמ יסחי" .(1993) 'ב ,גנילרמיק 

.תורירב :ביבא־לת .<350-328 'ע) םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר - םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

תונגראתה לא האחממ רובעל יוכיסה לע :המחלמל היינשה הנשב .(1984)'נ ,ןורדלק 

.האירק ןמיס :ביבא־לת .תיטילופ 

תאצוה ,םילעופ תירפס :ביבא־לת .םשה תרזעב יטילופ חצר :ץבר .(1996)'א ,קוילפק 

.ריעצה רמושהו יצראה ץוביקה 

תוברתב 'תולגה תלילש' תרוקיבל :תונוביר ךותב יתולג" .(1994) 'א ,ןיקצוקרק־זר 

.56-23 ,4 ,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה 

תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה עדמו הרבחה" .(1993) 'א ,םר 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב 
.תורירב :ביבא־לת .(39-7 'ע) 

הירואית ."לארשיב םינוירוטסיהה חוכיו לש היגולויצוס :תוהזו ןורכיז" .(1996)'א ,םר 

.32-9 ,8 ,תרוקיבו 

:םילשורי .ל"ז ןיבר קחצי רמ הלשממה שאר חצר ןיינעל הריקחה תדעו .(1996) מ"ר 
.יתלשממה םיפדמה ,לארשי־תנידמ 

.237-225 ,8 ,תרוקיבו הירואית ."הירואיתל תע" .(1996)'מ ,ולש 
הלכלכה תא 'ולמרינ' היצזילרבילהו היצזילבולגה םאה" .(םסרופ םרט ,1999) 'מ ,ולש 

"?לארשי לש תינידמה 

.תומר :ביבא־לת .רטשמה תוהמו טפשמה תורמ .(1996)'ל ,ףלש 

.23-7,5 ,תרוקיבו הירואית ."תוריבסה לש הקיטילופה" .(1994)'ר ,רימש 

לש םייתרבחה היתורוקמ :יטרקומד םזילטנמדנופו תודהי ,הרבח" .(1995) 'ר ,רימש 
.716-669 ,<3>טי ,טפשמ ינויע ."תיטפשמה תונשרפה 

:ביבא־לת .לוהינה תרות תודוסיב תיתרוקיב הריקח :ןוגראה תנוכמ .(1995)'י ,בהנש 

.ןקוש 

,9 ,תרוקיבו הירואית ."תוילנויצרו היגולויצוס לע :םינכוסמ םיסחי" .(1996)'י ,בהנש 
 13-5.

םייללכ םיטביה :תינויצה היצזינולוקב היסולכואו הדובע ,עקרק" .(1993) 'ג ,ריפש 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשי הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."םיידוחייו 
.תורירב :ביבא־לת .(119-104 'ע) 

:ביבא־לת .יטילופ ןוגרא לש ותמצע :תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 
.דבוע םע 

.דבוע םע :ביבא־לת .םיכישממ אלל תיליע .(1984)'י ,אריפש 

 Althusser, L. (1976). "Ideology and Ideological State Apparatuses". In Essays on

 Ideology. London: Verso.

 Bachrach, P. (1967). The Theory of Democratic Elitism. Boston: Little
 Brown <fe Co.
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 Bauman, Z. (1989). Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press.

 Bourdieu, P. (1984). Distinctions. Cambridge: Cambridge University Press.

 Coleman, J. (1993). "Rational Reconstruction of Society". American
 Sociological Review, 58, 1-15.

 Duncan, G. (ed.) (1983). Democratic Theory and Practice. Cambridge:
 Cambridge University Press.

 Giddens, A. (1982). Sociology: A Brief but Critical Introduction. London <fe

 Basingstoke: Macmillan.

 Habermas, J. (1970). Toward a Rational Society. Beacon Press.

 Horkheimer, M. and Adorno T.W. (1972). Dialectic of Enlightenment. London:
 A. Lane.

 Isaac, J.C. (1987). Power and Marxist Theory: A Realist View. Ithaca 8c
 London: Cornell University Press.

 Kairys, D. (1990). "Introduction". In D. Kairys (ed.), The Politics of Law: A
 Progressive Critique. New York: Pantheon Books.

 Kimmerling, B. (1993). "State Building, State Autonomy and the Identity of

 Society: The Case of Israel". Journal of Historical Sociology, 6, 396^-29.

 Mandel, M. (1985). "The Rule of Law and Legalization of Politics in Canada".

 The International Journal of the Sociology of Law, 13, 273-287.

 Mitchell, T. (1991). "The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and
 Their Critics". American Political Science Review, 55(1), 77-96.

 Peled, Y. and Shafir, G. (1996). "The Roots of Peacemaking: The Dynamics of

 Citizenship in Israel, 1948-1993". International Journal of Middle East
 Studies, 25(3), 391-413.

 Poulantzas, N. (1980). State, Power, Socialism. London: Verso.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian
 Conflict 1882-1914. Cambridge: Polity Press.

 Shalev, M. (1998). "The Contradictions of Economic Reform in Israel". MERIP

 reports, April 1998.

 Shenhav, Y. (1999). Manufacturing Rationality: The Engineering Foundations

 of the Managerial Revolution. Oxford: Oxford University Press.

 Simon, H. (1946). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making
 Processes in Administrative Organization. New York: Macmillan.

 Smooha, S. (1998). "The Implications of the Transition to Peace for Israeli

 Society". Annals of the American Academy of Political and Social
 Science, 555, 26-45.

 Therborn, G. (1976). "What Does the Ruling Class Do When it Rules?" The
 Insurgent Sociologist, 6(3), 3-16.

 Tilly, C. (1984). Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New
 York: Russell Sage Foundation.
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 Tilly, C. (1985). "War-Making and State-Making as Organized Crime". In
 P.B. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol (eds.), Bringing the State

 Back In. Cambridge: Cambridge University Press.

 Weber, M. (1978). Economy and Society (trans. G. Roth and C. Wittich). New

 York: Oxford University Press.

 Yiftachel, O. (1997). "Israeli Society and Jewish-Palestinian Reconciliation:

 'Ethnocracy' and Its Territorial Contradictions". Middle East Journal,
 57(4), 505-519.
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?"אצמי ימ ליח תשא" 
לארשיב תוחרזאו םישנ 

*ץיבוקרב הצינ 

אובמ 

הימיש ,תילארשיה השאל ,הידוהיה םאל ללה ריש ,ללה רישב םייסא 

קלח איהש השאה ,ונידליל ,התיבל השועה השאה ,הגאד ייוור היתולילו 

.רשפא יא ,םיעדוי ונלוכ ,הידעלבו ,םיימואלהו םיישיאה ונייחמ דרפנ יתלב 

ןתנ תאז רמאו ,תילארשיה השאהו הידוהיה םאה ,השאה יחבש ומת אל 

ןנשיש ,ןנשיש תובוטה םילימה לכ תא ךל רמוא דוע" :טטצמ ינא ,ןמרתלא 

,3.3.93 ,תסנכה ירבד) .לארשיב השאל בלה קמועמ הדות ."ןיידע 
(3712 'ע 

,ןיבר קחצי ,זאד הלשממה שאר לש יגיגחה החיתפה םואנ תא םייסמ ליעל טוטיצה 

,יתנעטל .1993 תנשב ימואלניבה השיאה םוי תא תסנכה הנייצ וב דחוימה בשומה דובכל 

יפכ לארשי־תנידמב םישנה לש ןתוחרזא תודוא־לע חישה תא םיתצמתמ הלא םירבד 

הז חיש .הז רמאמב קוסעא םהב רשאו הנידמה םויקל םינושארה םירושעב דוע בצועש 

ןתמורתב תוידוהיה םישנה לש האלמה ןתוחרזא תא הנתמ ,תויניתשלפה םישגה תא םילעמ 

תועמשמ תוהמיאל תקנעומ וז ךרדב .המורתה רקיע לעכ תוהמיאה לע עיבצמו ביטקלוקל 

שי אלא ,הז דצב הז םימייקתמ קר אל הלא םירטמרפ .תימואל תובישחו תיביטקלוק תילמס 

לבקמ אוהש הדבועהו םנ לע (תידוהיה) תוהמיאה דיקפת תאלעה .הזמ הז םיעבונכ םניבהל 

עוריאהו .חישהמ תודדומ תוידוהי־אלה םישנהש םושמ קוידב תרשפאתמ תימואל תועמשמ 

"םינימה ןיב ןויוושה" סותא תא קפסמ ,ימואלניבה השיאה םוי ,הלא םירבד ואשינ ובש 
.תוחרזאו םישנ תודוא־לע ירוביצה חישה שחרתמ ותרגסמבש 

לש ותליחת םע ,בושייה תפוקתב דוע םיצוענ ,םינושה וינכת לע ,חישה לש וישרוש 

חתפנ ןוידה .תילארשיה הרבחב םישנה לש ןדמעמו ןמוקמ תודוא־לע ךשמתמה ןוידה 

,תונושה תויטסילאיצוסה־תוינויצה תועונתה תרגסמב ועיגהש תוידוהיה םישנל ררבתהשכ 

ןקלח תא אלמל תנמ־לע קבאיהל ןהילע היהיש ,האמה תליחת לש הריגהה ילג םע 

לע םצעב בסנ הליחתבש ,הז קבאמ לע .(Swirski, 1993) ינויצה טקיורפה תמשגהב 

,,לאערזי :1987 ,ןייטשנרב)"הדובעל תוכזה" תרגסמב רדגוהו ןתבוח תא אלמל תוכזה 

.(1977 ,והירזע :1992 ,יוא'זיב־לגופ) הריחבה תוכזל קבאמה רתוי רחואמ ףסונ ,(1984 

ןוידה לש םייזכרמה םירטמרפה לא ורבחתה תידוהי םואל־תנידמכ הנידמה לש הנוניכ םע 

ינפ בוציעב תידוהיה תדה לש המוקמו תויוכזה ןויווש לש ןורקיעה ,ינויצה סותאה - זאד 

.עבש־ראב ,ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה 
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םע .תובישח הנשמ ולביק התע ךא םדוק רבכ םימייק ויהש םיפסונ םיביכרמ - ביטקלוקה 

היפרגומדה תובישחו יאבצה תורישה ,ןוחטיבה סותא תא תונמל שי הלא םיביכרמ 
תוידוהיה םישנה לש יחרזאה דמעמה תא םירידגמש םייזכרמה םימרוגה םה הלא .תידוהיה 

.שחרתמ הז אשונב ןוידה הבש תרגסמה תא םיעבוקו לארשיב 

הנבמה ךותל ויתויועמשמ וקצונ התעו ,הנידמה תמקה רחאל רצק ןמז שדחתה ןוידה 

הקיקח תלועפ רתיה ןיב ללכש ,הנידמה יוניב ךילהתב רצונו ךלהש ילמרופה־יקוחה 

תא ובציע ,השדחה הנידמה לש היפוא תא ועבק הלא םיקוח .תסנכה לש תיביסנטניא 

.הנידמה ןיבל תונוש תויתרבח תוירוגיטק ןיב םיסחיה תא ורידגהו םייזכרמה היתודסומ 

תויוכז יוויש קוח" :וז תיביטמרופ הפוקתב ולבקתהש םיקוח ינש םידמוע ירקחמ זכרמב 

ןושארה קוחה אוה דחאה ."<1949-ט"שת> ןוחטיבה תוריש קוח"ו "<1951-א"ישת) השיאה 

תובישח ילעב תודסומה דחא ־ אבצב ןד רחאהו ,םישנ לש יקוחה ןדמעמל ולוכ שדקומש 

לש םיטסקטב תכרדומ האירק .תילארשיה הרבחב הלעמב הנושאר תיטרקנוקו תילובמיס 

ןפואה תא ונל שיחמת ־ ומצע קוחה ןושלב םג ומכ םביבס ןוידב - הלא םינושאר םיקוח 

תידוהיה־תילארשיה (womanhood) תוישנה לש תויועמשמה תכרעמ התנבוהו הנבוה ובש 

ונל רוזעת הלא םיקוח ינש ביבס חישה לש השדעה ךרד תוננובתה .השדחה הנידמל סחיב 

םישנה לש ןתוחרזא תא תיביטמרופה התפוקתב הנידמה הננוכ הבש ךרדה תא חנעפל 
.לארשיב תוידוהיה 

ביתנ רצונ תויוכז ןויוושל תיגולואידיא תוביוחמ לש רשקהב יכ איה תיזכרמה יתנעט 

תננוכמ זהירוגיטקכ םישנה לש) תוהמיאה הז ביתנב .םישנ ליבשב תוחרזאל יפולח 

םיקוחה ינש .תימואל תועמשמ הל תעדונ וזככו ,ביטקלוקב תופתתשהל הסינכה סיטרככ 

וזה תויועמשמה תכרעמ תא דחי םג םהינש םיפקשמ ,הזמ הז םינוש הכ הרואכלש ,וללה 

םייתחפשמה'םידיקפתל תסחוימה תירוביצה/תימואלה תועמשמה .ףקות הנשמ הל םינתונו 

םיאצמנש םיגשומ תוחרזאבו הנידמב האורה יטרואיתה ןוידה ךותמ ןאכ ןחבית םישנ לש 

הנחבהב ןוידה לע שדח רוא ךפושהו (gender system) רדגמה תכרעמ םע ןילמוג־יסחיב 

.ירוביצל יטרפה ןיב 

תוחרזאו הנידמ ,םישנ 

סחיה לש םינוש םיטביה תנחובש הפנע תורפס חומצל הלחה םינורחאה םירושעה ינשב 

ךכ לע ועיבצה ,תורקוח רקיעבו ,םירקוח 1.םינימה ןיב םיסחיה־תכרעמ ןיבל הנידמה ןיב 

לשו תינרדומה הנידמה לש ירוטסיהו יטילנא חותינב תוקסועש תונושה תוירואיתהש 

םירקוח .(Held, 1985) הלא םייתרבח תודסומ לש םיירדגמה םיטביההמ ומלעתה תוחרזאה 

בוציעב התעפשה תאו הנידמה דיקפת תא םג ןוחבל ולחה רדגמב םידקמתמש תורקוחו 

יכילהת תא ריבסהל תנמ־לעש איה תיזכרמה הנעטה 2.םינימה לש תיכרריהה תכרעמה 

 Franzway 81 Connell, 1989; Connell, 1990; Wilson, 1977; Diamond, 1983; 1

 •Sassoon, 1987; Gordon, 1990

תודסומכ הדובעה־קושבו החפשמב קר תיטסינימפה הירואיתה הדקמתה םיעבשהו םישישה תונש דע 2 

םג דקמתהל יטסינימפה רקחמה לחה םינומשה תונשב קר .םינימה ןיב םיסחיה־תכרעמ תא םיבצעמה 
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279 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תויתרבח תוצובק הב ובלוש םהבש םינפואה תאו תינרדומה םואלה־תנידמ לש החימצה 

ןווגמ לע הנידמה ,ןכ־ומכ .םינימה ןיב םיסחיה־תכרעמ תא ןובשחב איבהל שי תונוש 

םירבגו םישנ לש תוירוגיטקה ובש ןפואה תנבהל תיזכרמ .דניה התלועפ יכרדו היתוריז 

.םיננוכמ הנותנ הרבחב ןהיניב םיסחיהו 

חכונל ףקות הנשמ תלבקמ רדגמה תכרעמ בוציעב הנידמה לש התובישח רבדב הנעטה 

הרישיה התוכמסל ץוחמ םילפונכ םדוק ורדגוהש םימוחתל הנידמה לש התובחרתה יכילהת 

.(Thomas <fe Meyer, 1984) היצלוגרלו הלועפל םישדח םימוחת התריצי חכונלו 

הקוסעת ,ןוכישו רויד ,סולכא ,הדולי דודיע לש תוינידמ :תובר ךכל תומגודה 

תקולחו יוסימ ,תינימ תוגהנתה לעו תוינימ לע חוקיפ ,הלכשהו ךוניח ,הדובע־קושו 

הרוצב ןה הרישי הרוצב ןה - תלעופ הנידמה הלא םימוחתמ דחא לכב .המודכו תוסנכה 

,םיבאשמ תיינפה ,תוינידמ תרדגה ,םיקוח תלבק ,תונקת תעיבק תועצמאב - הפיקע 

תולועפב .המעטמ לועפל םיחמומו םיטרקורויב תכמסהו תויתלשממ תויצקנופ תריצי 
תונוש תוכלשה תולעב תוירדגמ תוסיפת תומלוגמ וללה םימוחתהמ דחא לכב הנידמה 

לכ וא ,"םירבג"ו "םישנ" תוירוגיטקה לש תויועמשמה ,ךכמ רתוי 3.םירבגו םישנ יבגל 

הלא תוקיטקרפ תועצמאב תוננוכמ אלא ,ירוירפ־א תומייק ןניא ,תרחא תיתרבח תירוגיטק 
.הנידמה לש 

ןה דקמתא .הקיקחב עגונה הז - דחא הלועפ ןפוא אוה וז הדובעב יריפמאה דקומה 

ידיל אבש יפכ ,ןוחטיבה תוריש קוחו תויוכזה יוויש קוח לש םתלבק תא הווילש חישב 

תשחרתמ הב הריזכ יל שמשת ,הז ךרוצל ,תסנכה .ומצע קוחה ןושלב ןה ,תסנכב יוטיב 

תויתוברת תוסיפתו תונומא תכרעמ םיפקשמ תססובמ איה וילעש הזחמהו היללכש המרד 

.םהילע בסנ חישהש הלאל תועמשמ הקינעמה 

תיטילופה תלעותה רבדב חוכיו םייק טפשמבו קוחב תקסועה תיטסינימפה תורפסב 

בורבש ןוויכמ 4.הנידמה תלועפ לש םייקוחה םיטביהב קוסיעמ חומצל הלוכיש תיטרואיתהו 

,םילפמה םיקוחה בוד ולטובו םיילמרופה םילושכמה בוד ורסוה ברעמה תונידמ 

־יתלבה םייתרבחה םיכילהתה רקחל תינפומ תויהל הכירצ תונידמ ןתואב בלה־תמושת 

וז הרימאש איה יתנעט 5.ןיוכיד תאו םישנה לש ילושה ןמוקימ תא םיקתעשמה םיילמרופ 

 womanhood^ תונוש תויועמשמ ןה םירצונ םהבש םינושה םייתרבחה םירתאה תא קודבלו הנידמב

!^manhood .םהיניב חוכ־יסחי ןה 

ןונכת לש תוינידמה לש ירדגמה יפואה תפישחל הבוט המגוד הווהמ (1996) רססנפ לש הרקחמ 

.רדגמ תניחבמ תילרטינכ ללכ־ךרדב תספתנה תוינידמ ,ירוזיאה חותיפה לשו בחרמה 

 Charlton, Everett <fc Staudt, 1989; Henderson, 1991; Smart and :לצא םינויד ואר

 .Brophy, 1985

םינעוטה שי .תויקוח תומרופר לש הלועפה ךרד תא םג שוטנל שי תיחכונה הפוקתבש םירבוס םירחא 

in a לועפל הלו ול תרשפאמ איהש תיביסמ הכ הרוצב קוחה תכרעמב ,דרווש תיכראירטפה תרגסמהש 

 sponge-like manner יונישל ןויסינ לכ לרטנלו (1983 ,MacKinnon). ותעדב םיקיזחמה שי

לש םחוכ הבש הפוקתב חוכ לש רוקמכ יזכרמה ודמעמ תא דביא קוחהש (Foucault (1978 לש 

לגוסמ קוחהש תנעוט (Smart (1989 וליאו .תויטננימודל תוכפהנ תויספורפהו הלוע םיחמומה 

ליעי באשמ קוחב האורה הכופה השיג .וחוכ תא רידאהלו הלא תונילפיצסיד ויכרצל לצנל אקווד 

.(Fox Piven (1985 לצאו (Dahlerup (1987 לצא תגצומ תיטסינימפ תוליעפל 
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לש םיאלט־השעמ איה לארשיב תיקוחה תכרעמה .תילארשיה הרבחל תיטנוולר הניא 

ףסונ תיטירבהו תינמותועה תויטפשמה תוכרעמהמ השוריב ולבקתהש םייטפשמ תונורקע 

התווהתה ךכ .(Bin-Nun, 1990) הנידמה םוק רחאל הרצונש תירוקמ תילארשי הקיקח לע 

ןידה יניינע לכ לע םייתדה ןידה־יתב לש לופונומה ןוגכ) םילפמ םיקוח לש תבוכרת 

*תולפהה קוח ,ימואלה חוטיבהו יוסימה יקוח ,ינמותועה טפשמהמ השוריב לבקתהש ישיאה 

,ןכל .(החפשמב תומילא יניינעבו הדובע יניינעב הקיקחה ןוגכ) םימדקתמ םיקוח םדיצבו 

.תיטילופ הלועפל הרטמכ ןה הילפא רקחל ןה יטנוולר תילארשיה הקיקחה רקח 

תמייק הדימ וזיאב םילאוש הנידמבו םישנב םיקסועה לארשיב םירקחמה בור ,ןכאו 

םינחוב םהש וא ,םהיניב יקוח ןויווש גשוה םימוחת וליאבו םישנל םירבג ןיב תיקוח הילפא 

,תובושח וללה רקחמה תולאש .םייטילופה תודסומב םישנ לש תופתתשהה ירועיש תא 

רקח .רדגמ-קוח יסחיו רדגמ-הנידמ יסחי לש תיללכה העפותהמ קלח קר תוריאמ ןה לבא 

ידכ ;הייסולכואב םיטרפו תוצובק לע תולפמה ויתועפשה תא ףושחל קר אל ושוריפ קוחה 

תוירדגמה תוסיפתה תא ןוחבל - הרוחא דחא דעצ ןה דועצל שי יוארכ קוחה תא רוקחל 

- המידק דחא דעצ ןה - םייטילופ םיכילהתו תוינידמ לש םינוש םיגוס סיסבב תוחנומה 

תוירוגיטק םיננוכמ םייטילופ םיכילהתב םישנ לש תופתתשהה ינפואו קוחה דציכ רוקחל 
6.הנידמל םסחי תאו םישנו םירבג לש תונוש 

שי ,תישאר .רדגמל עגונב ןה קוחל עגונב ןה ונתסיפת תא ביחרהל שי ךכ םשל 

ןפואב יוטיב ידיל תואבש ,תויתרבח תויגולואידיא םלגמה יתוברת רצות קוחב תוארל 

וניא קוחה ,ךכמ רתוי .התוא םיביכרמה תוצובקהו םיטרפה תאו הרבחה תא ולש הרדגהה 

םיטקייבוסה תא ןנוכמו רציימ יקוחה חישה ;הנותנ תיתוברת־תיתרבח תואיצמ ףקשמ קר 

ונל רשפאמש םיטרפ לש ןייפאמ קר וניא רדגמ ,תינש .םהיניב םיסחיה תאו םייתרבחה 

תבצעמו תנגראמש תיתרבח הדימ־תמאכ ותוארל שי אלא ,תוירוגיטקל םישנא ןיימל 

תא ןמסמו למסמ רדגמ 7.םהינימל םיידסומ םימוחתב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ םיכילהת 

תונחבה לש םיחנומב םינגרואמו םינבומ םייתרבח םינבמו תוקיטקרפ ,תולועפ ובש ןפואה 

חכונ רדגמ םינפוא וליאבו הדימ וזיאב לואשל שי ןכל .(Acker, 1992) םינימה ןיב 

.היתולועפבו הנידמה תודסומב חוכה תוגלפתהבו תויגולואידיאב ,םייומידב ,תוקיטקרפב 

לש תוכרעמב תונבומ רדגמ לש תויועמשמ םהבש םינפואה תא ןוחבל שי הדימ התואב 

תורצוימש (Nicholson, 1986; Scott, 1988) תויתרבח תוקיטקרפו תויתוברת תויועמשמ 
.הנידמה ידי־לע 

תא םיבצעמה וב הנותנ איהש יתרבחה רשקהה לשו הנידמה לש םינייפאמ םתוא םהמ 

ליעפמש הנבמה לעכ היכראירטפה לע ללכ־ךרדב העיבצמ תורפסה ?ירדגמה היפוא 

ןניה הילפאה וא/ו ןויוושה תדימ לשו תופתתשהה ירועיש לש היגוסב םיקסועש םירקחמל תומגודה 

 Karp, 1989; Lahav, 1974, 1977; Raday, 1983, 1993; Shapira-Libai, :לשמל .תובר

Etzioni-Halevy 8c Illy, 1986; Azmon, 1990; Aloni, 1973 ;תומגודה ,הז תמועל .1981 

גוצרה ;1996 ,רימא :ואר .תוטעומ ןה היינשה הירוגיטקהמ תויגוסב םיקסועש םירקחמל, 1994: 

Izraeli, 1992; Fogiel-Bijaoui, 1997; תרוקיבו הירואיתב ומסרפתהש םירמאמהו, 7 (1995). 

לשמל ,ואר, Weisberg, 1993. ןכו (1997) 6 ,םילילפב םירמאמה תרדס ואר ,לארשי יבגל: 

 .Yuval-Davis, 1985a
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281 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

שיו ,הלש עינמה חוכה תא יטסילטיפקה רוצייה ןפואב םיאורה שי - הנידמה תא בצעמו 

יפואב םידקמתמש םיבר םירקחמ ,ךכיפל .םיינשה ןיב ןילמוגה־יסחי תא םינחובה 
םיתרשמ תוינידמ לש םינוש םיגוס םהבש םינפואה תא םיחתנמ הנידמה לש ילכראירטפה 

תטלושה הצובקכ ןה (םילעב) םיטרפכ םיישיאה םהייחב ןה םירבגה לש םיסרטניאה תא 

ןבומב "male-state"^ תספתנ הנידמה ,הרקמ לכב .הקיטילופבו הלכלכב חוכה ידקומב 

Connell, :לצא ןויד ואר) םהיפל לעופו םיילכראירטפ םיללכ ףקשמ ולוכ הנבמהש הז 

הדובעה־חוכב הטילשה ןה - םישנב םירבגה לש םתטילש תא םיקזחמ הלא םיללכ .(1990 

תואור תורחא תושיג .(MacKinnon, 1982)ןתוינימב ןה (Hartman, 1981) םישנה לש 

איה ובש ןפואה תא םאתהב תונחובו תיטסילטיפקה תכרעמה לש ליעפ ןכוס הנידמב 

החפשמב ןה םירבגב םישנה לש תילכלכ תולת ,לשמל) םינימה ןיב םיסחי־תכרעמ תרציימ 

יטסילטיפקה דמעמה לש וא/ו םזילטיפקה לש םיכרצה תא תרשתש (הדובעה־קושב ןה 

.(Barrett, 1980 :המגודל)(ירבגה) 

לכ לש םידחוימה םינייפאמה תא םג תוהזל שי םזילטיפקהו היכראירטפה ןמ ץוח ךא 

יתנווכ ,לארשי יבגל .תרקחנה הנידמה לש ירדגמה יפואה תנבהל םייטנוולרה הרבח 

.תינויצ תידוהי הנידמכ התוא תורידגמש הנידמה לש תוקיטקרפלו היגולואידיאל רקיעב 

לש תוחרזאה סופד תא תבצעמ הנידמה לש וז הרדגה דציכ הארא רמאמה לש אבה וקלחב 

.הנידמב תוידוהיה םישנה 

הצובק םירבגב תוארל םיטונ הלא תושיג ךותמ םישענש םיחותינה בור ,ךכ לע ףסונ 

המוד הדימב ןלוכ םישנב ,הנידמה תועצמאב ,טולשל הל רשפאמה יתרבח םוקימב היוצמש 

הלא תמגוד ,םישנ לש תונוש תוצובק לש ןמויק ןיעה ןמ םילעמ הז טבמ .היכרצל ןלצנלו 

םיגוסמ הנוש הדימב תועפשומ םג ךכמ האצותכו םואלו תוינתא לש סיסב לע תורדגומש 

קר אל ,ךכ לע ףסונ Anthias <fe Yuval-Davis).8, 1989) תוינידמ לש םינוש 
,דמעמו תוימואל ,אצומל םאתהב תונוש תועפשה שי תוינידמ לש תומיוסמ תוירוגיטקלש 

תוינידמ איה ונניינעל הפיה המגודה .דבלב תחא הצובקל הליחתכלמ תונווכמ ןקלחש אלא 

הדוקנה ,ךכמ רתוי 9.דבלב תוידוהי םישנל תונווכמה יאבצה תורישהו הדוליה דודיע 

הצובקה לש המויק ללגב קוידב םלועל האב הדוליה דודיע תוינידמש איה הבושחה 

ןוחטיבה אשונ לש ומוקמ ,המוד הרוצב .לארשי־תנידמ תולובג ךותב תידוהי־אלה 

.תונושה תוצובקה ןיב תויתרבחה תונחבהב הרוזש womanhood^ תסחוימה תועמשמה ,ךכמ רתוי 

תא םיתסוומש םיקוח תירבה־תוצרא תונידמ בורב ולבקתה הרשע־עשתה האמה ףוס ןמל ,לשמל 

לעו הלילב הדובע לע םירוסיא ןוגכ תולבגה לש הרוש ידי־לע הדובעה־קושב םישנה תופתתשה 

הנגהל רתיה ןיב הנווכ ,"הניגמ הקיקח" התנוכש ,וז הקיקח .םיקוסיע לש תונוש תוירוגיטקב הדובע 

הלא םיקוחש ךכל ונביל־תמושת תא הביסמ (Boris (1989 ךא ."אבה רודה" תבוטלו תוהמיא לע 

.םייתיב םיתורישו תואלקח ןוגכ תורוחש םישנ רקיעב וקיסעהש םירזגמו םיקוסיע לע ולח אל 

רודה םגו הנידמה תנגהל היוארש תוהמיא לש הירוגיטקב הללכנ אל תורוחשה םישנה לש ןתוהמיא 

.וז הנגהל קוקז אצמנ אל םירוחשה לש אבה 

תוינידמבו (Lepervanch, 1989) הילרטסואב הדוליה דודיע תוינידמב םג אוצמל ןתינ וזכ העפות 

םישנל תוינידמה הנווכ םירקמה ינשב .(Unterhalter, 1987) הקירפא־סורדב יאבצה תורישה 

.םידיליה לומ ותונוילע רומישו ןבלה עזגה לש ותודחא תריצי םשל דבלב תונבל 
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לש המויק ללגב תובישח הנשמ םילבקמ יאבצה תורישל תסחוימה תועמשמהו 

רשפא־יאש איה יתנעט .ידוהיה בורה ןיבל יניתשלפה טועימה ןיב תמיוסמ םיסחי־תכרעמ 

לש ןמויק תא ןובשחב איבהל ילבמ תוחרזאה/תוהמיאה דסומ לש ותובישח תא ןיבהל 

Anthias 8c Yuval-) סיוויד־לבויו םאיטנא .הנידמה תרגסמב תופסונ תוימואל תוצובק 

 1989 ,Davis) תוארל הטונ תונוש םיטועימ תוצובקמ םישנב הנדש תורפסה דציכ תוארמ

לש ןבצמ תנבהל ,רמולכ) ללכב םישנה לש ןבצמ תנבהל רושק וניאש דחוימ הרקמ ןהב 

תוינתאלו םואלל םירושקה םיכילהתש איה ,הילא תפרטצמ ינאו ,ןתנעט .(תונבלה םישגה 

.טועימה תוצובקל תויטנוולר ןהש יפכ קוידב תויטננימודה בורה תוצובקל םייטנוולר םניה 

תינויצ־תידוהי הנידמב תוידוהי םישנ 

תאו םי/ביטקלוקה תא הרידגמ הנידמה ובש ןפואה יכ עבונ הלעמל רומאהמ 

תוצובק לש תופתתשהה ינפוא תא םיבצעמש תויועמשמלו םינכתל רושק םה/ויתולובג 

החפשמהו הדוליה תוינידמ ,ךכ .לארשיב תוידוהיה םישנה ,ונניינעל ־ ןהינימל םישנה 

ביטקלוקה תרדגה ןפואמ תורזגנש ,םישנ לש יאבצה תורישה יבגל הטוקנה תוינידמהו 

דח ןפואב .וב ןדמעמ תאו ביטקלוקל םישנה לש הסינכה ךרד תא תוותמ ,ינויצ־ידוהיכ 

איהש הדבועהו תינויצ־תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ לש התרדגה דציכ ןוחבל שי ,רתוי 

.הב תובלושמ תוידוהיה םישנה ובש ןפואה תנבהל תורושק יניתשלפ טועימ הברקב הליכמ 

לש הז דמימל רהצומב םישרדנ םניא לארשי־תנידמב םישנב םיקסועש םירקחמה בור 

ןתוהז לע ,ןדמעמ לע הז דמימ לש ויתועפשהל אל םגו ־ תינויצ הנידמ התויה - הנידמה 

תעלבומש הילאמ תנבומ דוסי־תחנה הווהמ הז דמימ .תוילארשיה םישנה לש ןדיקפת לעו 

Ehrlich, 1984; Yuval- ;1978 ,ןוטלזייה) הז אשונב םידקמתמש םיטעמה וליאו 10.םבורב 

 1987 ,Davis, 1985a) ול תביוחמ לארשי־תנידמש יטרקומדה ןורקיעהמ םימלעתמ,

םא .םישנה לש ןדמעמו הנידמה לש התוהז תרדגהב יזכרמ דיקפת אוה םג אלממש ןורקיע 

הנידמה ובש ןפואה תא םיבצעמ יתרבחה־ילכלכה הנבמהו היכראירטפה קר אל ,ןכ 

םואלה-הנידמה יסחי הבש תמיוסמה הרוצה םג אלא ,םינימה ןיב םיסחיה תא תננוכמ 
,1.יוטיב ידיל םיאב תדה 

רסוח קר השוריפ ןיא תינויצ־תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ לש התרדגה ,תישאר 

הנידמה לש תימשרה היגולואידיאה .הנידמל תוכייתשה ןיבל םואלל תוכייתשה ןיב הפיפח 

,תידוהיה ,דבלב תחא הצובק לש תיביטקלוקה תוהזה תא תאטבמש הנידמל התוא תכפוה 

סותאל תודוה קר תלבסנ ותוחכונש טועימל ,תיניתשלפה ,תרחאה הצובקה תא תכפוהו 

הנידמב שמתשהל הלוכי ,תידוהיה ,תחאה הצובקה .םייקל הבייחתה ותוא םגש יטרקומדה 

.ריבסמ םרוג לאכ תונויצל סחייתהל םיגהונ לארשיב םיניתשלפה לש םדמעמב םיקסועש םירקחמה קר 10 

;תירבה־תוצראבו הפוריא תונידמב הנידמו רדגמ לש רקחמב םילפוטמ םניאש טעמכ תדו תוימואל 11 

זכרמב תודמוע ןה ךא .(Gordon (1990־! (Sassoon (1987 ןוגכ תויזכרמ םירמאמ תופוסא ואר 

Yuval-־! (Kandiyoti (1991 :המגודל .ישילשה םלועה תונידמב הלא םיאשונב תקסועה תורפסה 

 1989) Davis <fe Anthias).
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תועיבת ךופהלו התדמע תא רצבל תנמ־לע התוא םיביכרמש םינושה חוכה־יבר םיעצמאבו 

,תינש .הז ןייפאמב ןודל רוזחא ךשמהב .תוימיטיגל־אלל תורחאה תוצובקה לש תויחרזא 

תדל ימשר דמעמ תקנעהב קר אל תאטבתמ תידוהי הנידמכ הנידמה לש התרדגה 
,וז הרטמ .לארשי־תנידמב ידוהי בור לע הרימש לש הרטמה תדמעהב םג אלא ,תידוהיה 

יפכ ."יפרגומדה ןזאמה" תייעב לש םיחנומב תחסנתמ ,יניתשלפה טועימה לש ומויק חכונל 

יוטיב ידיל םיאבשו הנידמה לש היפוא תא םירידגמש וללה םיביכרמה לכ ,ןלהל האראש 

גוס לעו לארשיב םישנה ייח לע הרישי העפשה םיעיפשמ םינוש םימוחתב תוינידמב 

.ןהל הנקומש תוחרזאה 

םיגוחל הרשפא םידוהיה לש םתנידמכו תידוהי הנידמכ הנידמה לש התרדגה 

הז בצמ 12.םינוש םימוחתב תילארשיה תוירוביצב חוכו העפשה רובצל םייסקודותרואה 

דחוימב ,הלא םיגוחל היציזופואל ויד בחר הכימת סיסב לש ורדעה ללגב םג רשפאתה 

תונשרפב תאטבתמ איהש יפכ רקיעב ,תידוהיה תרוסמה .םישנה לש ןהיתויוכז תניחבמ 

תא הרידמ ,םישנלו םירבגל םינוש םידיקפת הרידגמ ,לארשיב םייסקודותרואה םיגוחה לש 

,רחא דצמ .יטרפה םוחתב הלעב תוכמסל היערה תא הפיפכמו ירוביצה םוחתהמ םישנה 

התסיפתמ קלחכ ןה םינימה ןיב תויוכזה ןויווש ןורקע תא םישגהל הבייחתה לארשי־תנידמ 

תאשונש הנידמכ ץוח יפלכ התגצה ךותמ ןה תיטסילאיצוסה תשרומל תביוחמכ תימצעה 

רדגומש הממ לודג קלח ,ךכ .תמדקתמ הרבחל לדומ תשמשמו היצזינרדומה לגד תא 

םוחתב ןה םישנה תויוכז אשונ ביבס בסנ הנידמל תד ןיב טקילפנוקב לארשי־תנידמב 

.יטרפה םוחתב ןה ירוביצה 

היגוסש םעפ לכב םישנל תויוכז ןתמל ודגנתהש םה םיידוהיה םייסקודותרואה םיגוחה 

םישנל הריחב תוכז ןתמל תצרמנה םתודגנתה ןה תוטלוב תומגוד .ןוידל התלע וז 

תולפהה קוחב יונישל ןכו <1992 ,יוא'זיב־לגופ) בושייה תפוקתב םירחבנה־תפיסאל 

לש ןסויג תא עונמל וסינש הלא םה תסנכב םהיגיצנ ,ךשמהב האראש ומכו ,<1996 ,רימא) 

.תויוכזה יוויש קוח לש ותלבק תאו יאבצה תורישל (תויתדה םישנה קר אלו)ןלוכ םישנה 

ןיירשל תונויסנה הכ דע וחלצ אל תילארשיה היווהב הלא םיגוח לש יזכרמה םדמעמ ללגב 

אל םינימה ןיב ןויוושה אשונו ,דוסי־קוחב וב םימיוסמ םיפיעס וא תויוכזה יוויש קוח תא 

.(Raday, 1993)ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוחב ללכוה 

דוסי־קוח לש סוטטס תקנעהש םששח איה םייתדה םיגוחה תודגנתהל תירקיעה הביסה 

םייתדה ןידה־יתב לש לופונומב תירשפא העיגפ םורגת םינימה ןיב תויוכז ןויווש אשונל 

הניה ישיא סוטטסו תושיא ינידב םייתדה ןידה־ יתב תטילש .ןישוריגהו ןיאושינה יקוח לע 

םישנ וז הטילש ללגבו ,הנידמל תד ןיב הדרפה־יא לש רתויב םיבושחה םיטביהה דחא 

לע ינברה לופונומה תעפשה ,ןכאו .החפשמ ינידל עגונה לכב (תיקוחו) תיתטיש תולפומ 

םימרוגכ םיספתנ ילארשיה רוביצב םייתדה םיגוחה לש יסחיה חוכהו םישנה דמעמ 

הנידמהש הדבועה הבושח ונניינעל .תילארשיה השיאה לש הדמעמ תא םיעבוקש םייזכרמה 

.החפשמב דחוימב השיאה לש הדיקפתו המוקמ רבדב תיתכלהה הסיפתה תא הצמיא 

םע תיפוס המתחנ תושיא יניינעב םיינברה ןידה־יתב לש םנוטלש ךשמה לע המכסהה 

םהיפלש ,1955 תנשב "םיניידה קוח"ו 1953 תנשב "םיינברה ןידה־יתב קוח" לש םתלבק 

.Strum, 1989 :ואר ,םישנה דמעמל סחיב םייתדה םיגוחה דמעמ לש תויטנוולרלו ירוטסיהה ןוידל 12 
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םנמוא החילצה הנידמה .הנידמה תונורקעל אלו ,דבלב הכלהה תורמל םיפופכ םינברה 

ןיינעב לשמל ,םישנב םיעגונה םירחא םיאשונב םייתדה םיגוחה תודגנתה לע רובגל 

תושיאה אשונב ךא ,תויתד תוצעומב םישנ תנוהכ לש ןיינעב ףא םויכו יאבצה תורישה 

ןוידה תא רידגהל וחילצה םייתדה םיגוחה .םויה דע יתיזח תומיעל סנכיהלמ תענמנ איה 

,ךכ םאו 13."השיאה ןויווש" ןורקע ןיבו "המואה תודחא" ןורקע ןיב טקילפנוק לש םיחנומב 

.ידמ רקי ספתנ ןויוושה ןורקע לש ותמשגה דעב םלושיש ריחמהש רורב ירה 

החתינ ,"The Bearers of the Collective" :ןועטה םשה לעב הרמאמב ,סיוויד־לבוי 

םישנה לש ןדיקפתל סחיב ףסונ טביהל הסחייתהו הכלהב הרוקמש תילארשיה הקיקחה תא 

הרדגהה ןיב רשקה לע העיבצה איה .ןאכ םינודינה הלאל תורישי רושקש ,תוידוהיה 

תוכייתשה - תילארשיה טפשמה תכרעמב הלבקתהש יפכ תיסקודותרואה תיתדה 

לש יזכרמה דיקפתה ןיבל - םאה ךרד םד־רשק לש םיינתא םיחנומב ימואלה ביטקלוקל 

:יתדה־ימואלה ביטקלוקה תולובג לש םנוגיכב היידוהיה השיאה 

 This role is that of women as reproducers, not only of the labour

 force and/or of the future subjects of the state, but also as the

 reproducers, biologically and ideologically, of the national
 (15 ,collective and its boundaries. (Yuval-Davis, 1985a

ביכרמה ןיבש רשקהמ םג עבונ "bearers of the collective"^ םישנה לש ןדיקפת 

תסחוימה תובישחב רתיה ןיב םלגתמש רשק ,הנידמה תוהזב ידוהיה ביכרמה ןיבו ינויצה 

היילע"ב םא רמשיהל לוכי ידוהי בור .לארשי־תנידמ ימוחתב ידוהי בור לש ומויקל 

רועישב ,רמולכ ,"תימינפ היילע"ב םאו ,הנידמה לא םידוהי לש הריגהב ,ירק ,"תינוציח 

תנכושש תיניתשלפה הצובקה לש יעבטה יובירה רועיש .ידוהיה רזגמב הובג הדולי 

יפואה לע םויא רדגב אוה ןכלו תידוהיה הצובקה לש הזמ רתוי הובג הנידמה תולובגב 

היגוסל םישענ תוצובקה יתשב יעבטה יובירה לש םיגושה םירועישה .הנידמה לש ידוהיה 

,ןיסולכואה לודיג איה לארשי תנידמ לש דוסיה תייעב" :הנידמל הלועפ םוחתלו תימואל 

,תימואל הייעב אלא ,דבלב תיפרגומד הייעב וז ןיא .הב םידוהיה רפסמ יוביר :רמולכ 

שי וז תיפרגומד תוינידמל .(73 ,1962 ,בנק> "...תחאכ תילכלכו תינוחטב ,תילאיצוס 

וז "תיזח" לש ןושארה וקב דומעל תוארקנש םישנ יבגל הלעמב תונושאר תוכלשה 

 .(Yuval-Davis, 1987)

דודיעל תוינידמ המזיו התמישמ תא אלמל היידוהיה השיאל רוזעל הצלחנ ןכא הנידמה 

Danino, 1978; :1962 ,בנק> 14םיימואלה םידעיה תגשהל הנווכש תידוהיה הדוליה 

יכרע" ןיבל ןויוושה ןורקע ןיב טקילפנוק לש םיחנומב רדגומ ןוידה ,לשמל ,תירבה־תוצראב 13 

.תילכראירטפה החפשמה אלא ,הנכסב דמועה אוה החפשמה דסומ אלש רורב ."החפשמה 

,םייבקע םיחנומב החסונ אל הדוליה דודיעל תוינידמה ,תישאר :תורעה יתש ריעהל שי ןאכ 14 

ומשוי הדוליה דודיעל תונושה תודעווה תוצלמהמ םיקלח קרו ,םיינללוכו םייטנרהוק 

 (1974 ,Friedlander): תימואלה העונתה לש הקבאמב םג יטילופ קשנל ךפהנ םידליה רפסמ ,תינש

- "תוטימה רדחב םתוא הכנ ונאו תולובגב ונתוא םיכמ םילארשיה" - תומסיסה תחא .תיניתשלפה 

.(Yuval-Davis, 1987) םיעבשה תונשב לחה דחוימב עמשיהל הלחה 
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 1979 ,Friedlander), דועש ןייצל שי ."תוירופה ןחלופ" הנכמ (1978)ןוטלזייהש המ רצונו

.םויה־רדסל "ידוהיה בודה" תלאש התלע ,םיעבראה תונשב רקיעב ,בושייה תפוקתב 

לש התמקה תורשפא תא קפסב דימעה אוה ןכש תרכינ תיטילופ תובישח העדונ הז ןיינעל 

תא אלמל תויונמדזה המכב םידוהיל ארק ןוירוג־ןב .בור גשוי אל םא תידוהי הנידמ 

הליהקה לש "תירסומהו תיפרגומדה העיקשה" דגנ ץצוח אציו "תיפרגומדה םתבוח" 

תוששחה ומגרות אל תוביס המכ ללגב ךא .(Friedlander, 1974) הניתשלפב תידוהיה 

."תינוציח היילע" דודיעל ,רשפאה תדימב ,ונפוה אלא ,הדולי דודיעל תוינידמל הלאה 

;רתויב תלבגומ הז גוסמ תוינידמ ליעפהל תורשפאה ,דתיה םיינידמ םילכ רדעהב ,תישאר 

השקה ,"ןגרואמה בושייה" לש דחוימב ,תידוהיה הייסולכואה לש יפרגומדה הנבמה ,תינש 

םירכזה רפסמ ןיב סחיהו ,םיקוורו םיריעצ ויה םירגהמה בור .וזכש תוינידמ לוהינ לע 

בושייה תודסומל .דתיה םהבש םיפוגב .תחאל םייתשמ רתוי הובג היה תובקנה רפסמל 

Ehrlich,) רתוי ףא הובג סחיה היה ,הדובעה ידודגו םיצוביקה ןוגכ ,רתוי הבר הטילש 

תא קוחדל וסינ תיגולואידיא הניחבמש ילעופה רזגמה ךותב םימרז ויה ,תישילשו ;(1984 

םחנמ איצוהש ח"וד תטטצמ (54 ,1987) ןייטשנרב ,המגודל .םיילושל החפשמה דסומ 

יווהה תסירה"מ קלחכ עבות אוה ובש ,1926 תנשב הדובעה דודג יגיהנממ ,דניקלא 

החפשמה סרה" תא "תיטסילטיפקה תוברתה לש םיגולוכיספ םיילכלכה תודוסיהו ינגרובה 

15."םייטוראה םימוחתה תלבגהו החפשמה םוקמ תנטקה" תאו "הרבחה לש דוסיה את רותב 

הנידמה תושרלו ,תילארשיה הרבחה לש יפרגומדה הנבמה הנתשה הנידמה המקוהשמ 

היילעה ירועישב הדיריה םע .םליעפהל הלכיש םילכו םיבאשמ לש ןווגמ ךרעמ התעמ דמע 

תוינידמ החסונ .יטילופהו ירוביצה םויה־רדסל אשונה הלע םישימחה תונש תליחתב 

לע לקהל הדעונש הקיקחב ןה םיבאשמ תיינפהב ןה ,תולודג תוחפשמ דודיעל תירוביצ 

,ןוכישה ימוחתב תוינידמה .<ללכ־ךרדב העברא לעמ) םידלי לש לודג רפסמל םירוה 

הלודגה החפשמלו ללכב יתחפשמה אתל תופידע קינעהל הלחה ימואלה חוטיבהו יוסימה 

1967 תנשבו ,הדולי תויעבל הדעו הלשממה הסניכ 1962 תנשב .(Safir, 1993) טרפב 

הדובעה דרשמל זכרמה רבע ןכמ־רחאל) היפרגומדל זכרמה הלשממה שאר דרשמב םקוה 

םילוקישמ ןוירפה תא ריבגהלו הדוליה תא דדועל .דתיה הז ףוג לש ותרטמ .(החוורהו 

ירוביצה ןוידב םג בושח דיקפת אלימ יפרגומדה קומינה .(1989 ,ןובנו רימא) םייפרגומד 

.(1990 ,ולטאבס ,המגודל) לארשיב תולפהה קוח ביבס 

ינייפאמל םאתהב תונתשמש תובר יוטיב תורוצ שי הדוליה דודיעל תוינידמל 

םא" תריחבל םיסקטה תא תוירופה ילופיט ופילחה םיעשתהו םינומשה תונשב .הפוקתה 
תוירוביצ תואפרמ לש יסחיה רפסמה תניחבמ ולוכ םלועב הליבומ לארשי ."הנשה 

ןומימה תבחרהל םג םידע ונא הנורחאל .(Kahn, 1998) תיפוג־ץוח הירפהב תוקסועש 

םושב םיכוז םניא העינמ יעצמאש דועב 16,םינושה םהיגוסל תוירופ ילופיטל ירוביצה 

.הדוליה דודיעל תוינידמ לש המויקל םידקמ יאנת דימת הניא החפשמה דסומ תויזכרמש ןייצל בושח 15 

,טסקטב אבומה טוטיצב ומכ ,החפשמה דסומ ספתנ םירשעה תונש תליחתב תוצעומה־תירבב ,לשמל 

רועיש תאלעהל הנווכש תוינידמ הלשממה הגיהנה תאז תורמל .וסרוהל שיש ירוטסיה םזינורכנאכ 

םלודיגלו םידליב לופיטל םיירוביצ תודסומ תמקה היה וז הרואכל־הריתסל ןורתפה .הדוליה 

 .(Lapidus, 1977)

תיפוג־ץוח הירפה ילופיט לש לבגומ־יתלב רפסמ ןממל םילוחה־תופוק לכ ובייוח 1999 תנשב 16 
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.קוחב תואקדנופה אשונ רדסוה הבש הנושארה הנידמה םג איה לארשי .ירוביצ דוסבס 

תרזעל תסייגתמ הנידמהש ךכל תודע םניה בידנה ןומימהו תואפרמה לש ןיוביר ,הרואכל 

ירוביצה ןוידב תוברועמ ויהש ןמצע םישגה .תוהמיאל ,םיטרפכ ,ןתוכז שומימב םישנה 

תואירבה דרשמ לע םיצחל תלעפה הללכו הריהמ החלצה הרצק ןתוליעפ)ןומימה תבחרהל 

הנידמה תבוח לע ורביד ןה ."תויוכז" לש חישב ושמתשה (תויטפשמ תועיבת תשגהו 

הללכ 1999 תנש לש תוריחבה תכרעמב .תוהמיאל ךפהיל ןתוכז תא שממל ןהל רשפאל 

תויוכזהמ תחאכ תוירופ ילופיט לשב הדובעהמ רדעיהל תוכזה תא העצמב דוכילה תגלפמ 

ךכ לע הדיעמ הנידמה לש הריהמה תונעיהה .ןהב ךומתל ךישמת הגלפמהש תובושחה 

אלא ,המואה תבוטלו ללכה תבוטל דוגינב תדמוע הניא םיטרפכ םישנה תבוט הז הרקמבש 

דוע ןעטש (זאד תואירבה רש) רוג הטומ לש וירבד תא םג ואר .םמיע דחא הנקב הלוע 

היילע תטילק רשאמ רתוי תולוז ןיידע ךא ,תורקי ןניה תויתוכאלמ תוירפהש ןכל םדוק 

.(Solomon, 1993,103 :לצא טטוצמ) 

םג ןאכמו ,תידוהיה החפשמב םידליה רפסמל הסחויש תיטילופהו תימואלה תובישחה 

הנידמה לש ידוהיה יפואה לע הרימשה ןורקעש הדבועהמ םג תעבונ ,היידוהיה םאל 

ביטקלוקל םיכייש םניא ,הצובקכ ,םיניתשלפה .הז דצב הז םימייקתמ יטרקומדה ןורקיעהו 

־יטרקומדה ןורקיעל םאתהב ,הז םע דחי ךא ,םייגתא־מיימואל םיחנומב רדגומה יטננימודה 

ןוויכמ שומימ־תונב הלא תויוכז .תויטילופו תויחרזא תויוכזמ םיטרפכ םינהנ םה ,ילרבילה 

תצובק התיה וליא .תישפוח העבצה לעו תירטנמלרפ היטרקומד לע ססובמ רטשמהש 

,תילמרופ הרוצב םג ולו ,יטילופה ךילהתב ףתתשהל תורשפא לכ תללושמ םיניתשלפה 

לע תוחפ םייאמ הזכש יטתופיה בצמ היה ,הדמתהב לדג היה הייסולכואב הרועיש םא םג 

הכוז היה יפרגומדה ןזאמהש םג רעשל ןתינ הזכ בצמב .תינויצכו תידוהיכ הנידמה תרדגה 

םינפ ינש גיצמ יטרקומדה ןורקיעה ,תילסקודרפ הרוצב ,ךכ .תיסחי התוחפ תובישחב 

היצמיטיגל הנקמה אוה ,דחא דצמ .תוידוהיה םישנה לש ןתוחרזא תניחבמ םידגונמ 

השירדו :(םיידוהיה) םירבגל המוד סיסב לעו הווש תופתתשה הרבחב ףתתשהל ןתשירדל 

ללגב ,רחא דצמ .ךשמהב האראש יפכ ,םינימה ןויווש סותא לשב ףקות הנשמ תלבקמ וז 

יטילופה ךילהתב ףתתשהל םיילארשיה םיניתשלפל םג רשפאמה יטרקומדה ןורקיעה 

.תידוהיה תוהמיאל םג ןאכמו תידוהיה החפשמה לדוגל תימואל/תיטילופ תובישח תסחוימ 

היפואל הנידמה תוביוחמ לש תלבוקמה תימוטוכידה הקולחה תא רקבמ (1993) דלפ 

תא ןייפאל עיצמ אוה .רחא דצמ קוחה ינפל ןויוושלו היטרקומדלו דחא דצמ ידוהיה 

,םזינקילבופר :םייתקוח תונורקע השולש לש בולישכ תילארשיה תיטילופה תוברתה 

לארשיב רצי הלא תונורקע השולש ןיב ךותיחה ,וירבדל .תוימואל־ונתאו םזילרביל 

םידוהיל תינקילבופר תוחרזא :תוחרזא יגוס ינש תמייקמש תינקילבופר־ונתא היטרקומד 

קר ךא ,תווש תויחרזא תויוכזמ םינהנ םיברעה ןה םידוהיה ןה .םיברעל תילרביל תוחרזאו 

ידכ ,יתנעטל .ףתושמה בוטה לש ומודיקבו ובוציעב ליעפ ןפואב ףתתשהל םילוכי םידוהיה 

איבהל שי תוידוהיה םישנה לש ןתוהמיאל תקנעומה תימואלה תועמשמה תא ןיבהל 

ףופכב ,ינשה דליה תדילל דע ,51 ליג דע םישנל תיציב תמורתב הירפה ילופיטו 45 ליג דע םישנל 

45 ליג לעמ םישנ" :התיה העידיה לש תרתוכה ןושלש ןיינעמ .(16.2.99 ,ץראה) םייאופר םילוקישל 

.(ילש השגדהה»"תיפוג ץוח היידפה ילופיט ולבקי אל 
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Shafir 8c) דלפו ריפש .הלא תומיוסמ תוצובקל םינקומה תוחרזאה יגוס ינש תא ןובשחב 

 1998 ,Peied) האצקההמ האצותכ ,הבש תוחרזא לש תדבורמ תכרעמ תורצוויה םיראתמ

,םייסקודותרוא םידוהי ללוכ) לארשיב תונושה תוצובקה ,תובוחו תויוכז לש תילודיבה 

ךא .םינוש םידברב תומקוממ (לארשי יחרזא םניאש םיניתשלפו םישנ ,םייחרזמ םידוהי 

היה אל תכרעמהמ תאצומ תחא הצובק התיה וליאש הלוע הז יגולואיג/יגולופרומ יומידמ 

לש המויק ,םישנל עגונה לכב תוחפל ,יתנעטל .הנתשמ תורחאה תוצובקה לש ןדמעמ 

םיריבסמה םה (תויטילופ תויוכזו תילרביל תוחרזא) הבוליש ןפואו תיניתשלפה הצובקה 

יכרריהה דמימב ריכהל יד אל ,ךכיפל .ינויצה ביטקלוקב םישנה תופתתשה תננוכמ דציכ 

,ןהיניב ןילמוגה־יסחי לע םג דומעל שי ;הנידמב תונושה תוצובקה לש ןמוקמ לש 
.תינויצ־תידוהיכ הנידמה תרדגהמ תרזגנ םתועמשמש 

האלמ תורבחמ תורדומ ,הצובקכ ,תוידוהיה םישנהש איה דלפו ריפש לש תפסונ הנעט 

הדימעמ הניא תוידוהי ןהש הדבועה ,תורחא םילימב .תינקילבופרה תיטילופה הליהקב 

תא הריאמ וז הבושח הדוקנ .ביטקלוקב וב םידמוע םיידוהיה םירבגהש םוקמב ןתוא 

לשו ללכב תוחרזאה לש ירדגמה טביהה לע העיבצמו םואל ןיבל רדגמ ןיב ךותיחה 

.ןיטולחל ביטקלוקהמ תודדומ ןניא םישנה יתנעטל ךא 17.טרפב תינקילבופרה תוחרזאה 

הנועבו תעב םיעצבתמש הללכהו הרדה לש םיכילהתמ היונבו רתוי תבכרומ הנומתה 

רשפאמש הז אוה ינקילבופרה ןורקיעהו יטרקומדה ןורקיעה ןיב בולישה ,תישאר 18.תחא 

יוניב לש ךילהתל םורתלו תוימואלה ןהיתובוח יולימב ףתתשהל ,תוידוהי ןתויהב ,םישנל 

תיביטקאה ןתופתתשה .םירבגהמ הנוש הרוצב ־ הבושחה הדוקנה וזו ־ יכ םא ,המואה 

אבה טוטיצהמ הלועש יפכ ,תוילרביל/תויחרזא תויוכז ןתמל הקדצהכ םג תספתנ הליהקב 

:ץבר לש וירבדמ 

ימ ליח תשא" :איה הזה יגיגחה דמעמה תא הב חותפל רשפאש הרמימה 

תורודהו םינשהש ןוויכ ,ונימיל תיתועמשמ הניא ,יניעב ,איהו ?"אצמי 
איהו ונדיצלו ונתא תאצמנ ליחה תשא .ונאצמ :הבושתה תא ונתנ ופלחש 

םע לש הירוטסהה תא הוולמ איה שנס הנח דעו האיבנה הרובדמו ,ונתומכ 

התיינבמ דרפנ יתלב קלח איהו םתוא תרצוי איה ,לארשי תנידמו לארשי 

19.(3712 'ע ,3.3.93 ,תסנכה ירבד) הנידמה לש 

םישנהש תוארל רשפא התעש הדבועה ןויצו) םישנה לש ןתוליעפ לע הז "חבשל ןויצ" 

תרגסמבו ימואלניבה השיאה םויב אשינש םואנב ןתינ (?"ונחנא"ה םה ימ ־ "ונתומכ" ןה 

םישנ ןיב ןויווש שממלו גישהל תנמ־לע טוקנל הנידמה לעש םידעצה לע בחר ןויד 

תשרופמ איהש יפכ תינקילבופרה הסיפתה תא הרורב הרוצב םיגדמ הז ןועיט .םירבגל 

ועמשוה םימוד םינועיטש הארא ךשמהב .לארשי־תנידמב תידוהיה הליהקה לש רשקהב 

.תויוכזה יוויש קוח לע ןוידב 1951 תנשב רבכ 

,םיטשפומ םילאודיווידניאש חינמ יטרקומדה־ילרבילה ןורקיעה ,ךכ לע ףסונ 

.Walby, 1994; Dietz, 1992; Vogel, 1994 :ואר ,רדגמו תוחרזא לע 17 

.Herzog, 1996 :ואר ,םיילושל הקיחדו הרדה ,הללכה לש םיכילהתו םינונגנמ לע דוע 18 

.רמאמה תליחתב טטוצמ ומויסש ימואלניבה השיאה םויב ןיבר לש םואנה תא וחתפ הלא םירבד 19 
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.תויחרזאכ וא םיחרזאכ םדמעמ תא רידגמש תויוכז רורצמ םינהנ םיהזו םיימונוטוא 

םירומא םניא הלא לכ - םהלש תיתרבחה תוהזהו יתרבחה םמוקימ ,םיטרפה ןיב םירשקה 

םיטרפ חינמ ינקילבופרה ןורקיעה ,הז תמועל 20.םהלש יחרזאה דמעמל םירושק תויהל 

תוגרד ינימ לכ םהיניב םימייקמש תירלוקיטרפ תוהז םע תויטרקנוק תויתרבח תויושי םהש 

תועצמאבו הליהקב תופתתשה תועצמאב םתוחרזא תא םישמממ םה .םייכויש םירשק לש 

תרשפאמ וז השיג ,תיתרבח תוהז םע םייטרקנוק םישנאב רבודמש ןוויכמ .הליהקל המורת 

םייולת הלאו ,הליהקל תונוש תומורתו הליהקב םינוש תופתתשה ינפוא יוהיז םג 

תגמ־לע ,םיטרפה לכל יכ שיגדהל שי ךא .םיטרפה לש םייטרקנוקה םייתרבחה םינייפאמב 

(civic virtue)"תיחרזאה הבוטה הדימה" תויהל הכירצ ,תינקילבופרה הליהקה ינב ויהיש 

Oldfield,) יתרבחה בוטה תרדגהב הליעפ הרוצב ףתתשהל תונוכנבו ןוצרב תאטבתמה 

 1990).

איהו תוחרזא לש תינקילבופרה הסיפתל תיזכרמ ,דניה ינושו ןוימד לש וז הקיטקלאיד 

תויחרזאכ ןתרדגהו תינויצה־תידוהיה הליהקה תרגסמב םישנה לש הללכה תרשפאמה 

יולימ לע ףסונ - םירבגה לשמ תונוש ןתמורתו ןתופתתשה גוס ךא .ביטקלוקל תופתושבו 

הרקמב תוהמיאה .ןתוהמיא איה סנ לע תילעומה תירקיעה המורתה ,תונוש תויחרזא תובוח 

תילובמיס האצוה אלא ,אדירג תיתיבה/תיטרפה הריפסל םישנה תאצקה השוריפ ןיא הז 

לש וז תועמשמ .ימואלה/ירוביצה לא יטרפה םוחתהמ וללה תויתחפשמה תויצקנופה לש 

/יתחפשמה ןדיקפת ךרד ,ןתוא תרשקמו יתיבה םוחתהמ םישנה תא האיצומ תוהמיא 

.תימואלה/תירוביצה הריפסל ,ילנויצקנופה 

.(soldiering)"תולייח" גשומב םג הכורכ תינקילבופרה תוחרזאהש שיגדהל שי ,הז םע 

םידיקפת יולימ ןהבשו ןהיתונכש םע ךשמתמ ךוסכסב תויוצמש תורבחב רקיעב ןוכנ רבדה 

המורתלו הליהקב תופתתשהל תובושחה םיכרדהמ םה "המואה םשב" קשנ תאישנו םייאבצ 

גשומ לש םיירדגמה םיטביהה דחא תא ריאמ תוחרזא ןיבל תולייח ןיב הז רשק .הל 

תורבחש םינעוטה שי ,ךכמ רתוי .(Kerber, 1993 :לשמל) תינקילבופרה תוחרזאה 

תורחא תורבחמ רתוי וטיי תופוכת תומחלמ ןוגכ הביבסהמ םימויא םע דדומתהל תוצלאנש 

masculine-oriented legitimating) םרקיעב םיירבג םניהש םיינויצמיטיגל םיסותימ חתפל 

 Sanday, 1981) (myths). םימחול תרבח" התויהב ,לארשיב ,ךכל םאתהב" (warrior

 society) 21,םינושה וייוטיב לע םזירטילימ לש ההובג המרב תנייפאתמ התוברתשו

22."הבוטה תיחרזאה"ו "בוטה חרזאה" תרדגהב יזכרמ דיקפת תקחשמ תולייחה 

 Rhode, 1989; :20 ואר ,םישנל עגונב דחוימב תילרביל תוחרואו "תויוכז" םיגשומב תויתייעבה לע

 .Smart, 1989; Dietz, 1992

תא ןייפאמה הו לעו ללכב םוירטילימ לע (1993) גנילרמיק לצאו (1995) רזעילא־ןב לצא ואר 21 

.טרפב תילארשיה הרבחה 

ותמצועו ךוסכסה תמרש חינהל בורל לבוקמש דועב ,ךוסכסה תמרל םוירטילימ ןיבש רשקל רשאב 22 

תיטסירטילימה הסיפתה דציכ הארמ (1995) רזעילא־ןב ,הרבחב םזירטילימה תדימ לע םיעיפשמ 

,ךכמ רתוי .יאבצה ךוסכסה תמר לע העיפשה םיעבראהו םישולשה תונשב רבכ תיטננימודל הכפהנש 

,רתיה אל ,לשמל ,ץייווש .הזב הז םיבולש חרכהב םניא ישממ םויא לש ומויקו תיטסירטילימ תוברת 

.ןיעל הארנה דיתעב היהתש הארנ אלו תונורחאה םינשה תואמ שמח ךשמב יאבצ ךוסכסב תברועמ 

.(McPhee, 1984) הרבחה הנבמבו תוברתב יזכרמ דיקפת אלממ יצייוושה אבצה ,תאז תורמל 
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שי הב אלממ יאבצה תורישהש יזכרמה דיקפתלו תילארשיה הרבחב רכינה םזירטילימל 

היווהה לש התויזכרמ .םישנה לש ןדיקפתו ןדמעמ לע תויזכרמ תוכלשהו תערכמ העפשה 

םיבר םירקחמ .ףדעומה םדמעמל היצמיטיגל הנתנו םירבגה ידי־לע הסכונ תיאבצה 

תכרעמב תונוילעלו יתרבחה הנבמב םוקימל יאבצה תורישה ןיב רשקה תפישחב םיקסוע 

Heiman,)ןמלה .(Lissak, 1985; Chazan, 1989) תיטננימודה תילובמיסה תויועמשמה 

 forthcoming) יאבצה תורישב תובלושמ תונוש תויתרבח תוצובק ובש ןפואה דציכ הארמ

izraeli,),לאערזי .םיירדגמו םיינתא םידוק יפל ןגרואמה תוחרזא לש יכרריה הנבמ רצוי 

תא תונוש תוקיטקרפ תועצמאב שיגדמ ,רחא דסומ לכמ רתוי ,אבצהש תנעוט ףא (1997 

היצמיטיגל תקנעהלו דוסימל םרות ךכבו ילושה ןדיקפת תאו םישנה לש "ןתודחא" 

ותעפשה ,לארשיב הרבחבו תוברתב יטננימודה ומוקימ ללגב .לארשיב ינימה ןויוושה־יאל 

.רחא דסומ לכ לש וזמ רתוי הבושח תירדגמה היכרריהה קותעש לע 

ןיבהל שי ,תישאר .רתוי בכרומ םישנה לש ןדמעמ ןיבל יאבצה תורישה ןיב רשקה ךא 

אלמל תוכז ,תוכזכ תספתנ הז יזכרמ דסומב תופתתשה ,תינקילבופרה תשרומל םאתהבש 

םיקומינה דחא ,ךשמהב האראש יפכ .םישנה לש ןקלחב םג הלפנ וז תוכזשו ,תימואל הבוח 

,הצובקכ ,םישנהש תוכז לש םיחנומב ןכא רדגוה הבוח תוריש םישנ לע ליחהל םייזכרמה 

,דניה הליהקל תוכיישש תוצובק לש ןדמעמ ןיב האוושהש ןוויכמ .הל "תויואר ואצמנ" 

הילפאבו םייתרבח םילדבהב תקסוע איה ןיא ,תינקילבופרה הסיפתב "תרוויע הדוקנ" 

וז הדוקנ לע קוידב רוא ךופשל תנמ־לע .הליהקב םינוש תופתתשה ינפואב םדוסיש 

שי תולייחכ שמשל ושרוה ןכא םישנהש הדבועה דצב .תילרבילה השיגב ןאכ שמתשנ 

Yuval-) התוחנה ןתדמע תאו םינימה ןיב םילדבהה תא קזחמ ןתולייח ןפואש שיגדהל 

 1997 ,Davis, 1985b; Robbins, 1994; Izraeli).

םג אלא ,יאבצה תורישב ןתופתתשה ינפואמ קר אל תקזחתמ תירדגמה הנחבהה 

הבושח .אל ימ תאו סייגל םישנהמ ימ תא ־ היצזירוגיטקל תשמשמה הדימה־תמאמ 

תוהמיאו תואושנ םישנ ךא ,ללככ םישנה לע תלטומ יאבצה תורישה תבוחש הדבועה 

ןויד ואר) תואושנ םישנל ןתינש רוטפל קומינה ,דתיה תידיתע תוהמיא 23.ונממ תורוטפ 

וב תובלושמ ןה רחא דצמ ךא ,תורישהמ תודדומ תואושנה םישנה דחא דצמ ,ךכ .(ךשמהב 

ךרד ־ ישגרה ןבומב ןה יטרקנוקה ןבומב ןה - יאבצה חישהמ קלח תושענו הרזחב 

,ואר .םימחול לש תוהמיאכו (Shamgar-Handeiman, 1986 :המגודל) תויערכ ןהידיקפת 

:ןהכ הלואג ירבדמ האבה הטטיצה תא ,לשמל 

איה לבא ...ידוהיה םעה תחפשממ ינגרוא קלח ,דניה תילארשיה השאה 

םא ,לייח לש הייער ,תלייח תויהל העביטמ הז ןכלו ...לארשיב םאו הייער 

תאצמנ איה .הלש יאבצה םיאולמה תורש והז - לייח לש תוחא ,לייח לש 

(Yuvai-Davis, 1985b, 670 :לצא טטוצמ) .יאבצ תורשב עובק ןפואב 

םיאבה םירבדה ןיבל הלעמל הטטיצה ןיב ןוימדה תא תוארל ןיינעמ הז רשקהב 

טטוצמ) 1978 תנשב הקירפא־םורדב תימואלה הגלפמה לש עדימה דרשמ ידי־לע ומסרופש 

:(Gaitskell <fe Unterhalter, 1989, 66 :לצא 

.םיאולימ תורישמ תורוטפ ןניא תואושנ םישנ ,תילמרופ 23 
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 Women are the indispensable "soldiers" within our country's

 borders and their spiritual power is South Afriaca's secret weapon...

 women are doing service every day, without call up instructions,

 without military pay, but in the service of the things which are dear

 to us: our families, our countries, our nation.

ךילהת ,יאבצל יחרזאה ןיב תולובגה שוטשט לש ךילהתב ןד (1994) רזעילא־ןב 

תבחרהמ לודג קלח .םייחרזא םידיקפת רתויו רתוי ומצע לע לבקמה אבצב ורוקמש 

ןיב רפתה וק לע בצינב תולייחה לש ןדיקפת תיינבה תועצמאב השענ הלא תולובג 

השיאה ךרד התע ־ דמימ דוע ןאכ ףסונ הז ךילהתל .(Robbins, 1994) תוחרזאל תויאבצ 

םילבקמ ,תיחרזאכ תעצבמ איה םתואש ,השיאה לש םייתחפשמה םידיקפתה - האושנה 

ןפואב םילפונ ,תיתיבה הריפסב םיעצבתמש ,הלא םייתחפשמ םידיקפת .תיאבצ תועמשמ 

.לכ־עלובה ןוחטיבה לש ומוחתב הז 

.םתוא חתנאו ןוחטיבה תוריש קוח תאו תויוכזה ןויווש קוח תא גיצא רמאמה ךשמהב 

םינכתה ,הב ושמתשה םידדצהש הקירוטרה ,םניינעב םיחוכיווה ,הלא םיקוחב ןוידה 

תישאר ךא .ןאכ דע רמאנה תא ומיגדי הלא לכ - םתוא התווילש תונשרפהו םהל וסחויש 

רקחמה תורפס ,יתנעטל .םינימה ןיב ןויוושה ןורקעל תיגולואידיאה תוביוחמל סחייתא 

לש ןמוקמו ןדיקפת בוציעב וז תוביוחמ לש התובישחב תקפסמ תוניצרב הריכמ הניא 
.לארשיב םישנה 

סותימהו סותאה :םינימה ןיב ןויוושה ןורקע 

ןויוושה ןויערל תימשרו תיבמופ תוביוחמ הכרד תישארמ רבכ העיבה לארשי־תנידמ 

הז ןורקיע לש היצמיטיגלה סיסב ךא ."השיאה ןויווש" - ןאכ יורק הזש יפכ וא ,םינימה ןיב 

,תינויצה הסיפתהמ קלחכ אלא ,תילרבילה־תיטרקומדה םיכרעה תכרעמב אל ןומט 

.םיילארשיה םיניתשלפב עגונה ןויוושה ןורקע לש היצמיטיגלה סיסבמ לידבהל 

־תיטרקומדה הבישחה תכרעממ הלואש םיניתשלפל תוילמרופ תויוכז ןתמל היצמיטיגלה 

ןויווש ביבס חישה וליאו ;םירורב תולובג הל ביצמ ינתאה ןורקיעה יכ םא תילרבילה 

םה הלא םינייפאמ .ינקילבופרה ןורקיעה םשב קדצומו תינויצ הקירוטרב ולוכ רוזש םישגה 

לכב תוימינפ תוריתסו תולבגמ םירצוי הז םע דחיו וחוכ תא ןויוושה חישל םיקינעמה 

.תוידוהיה םישנה לש ןדמעמל עגונה 

רבכ סנ לע הלעוהש ןורקיע םצעב םיכישממ םהש ,דתיה תוינידמה יעבוק לש הסיפתה 

.השדחה תינויצה תובשייתהה תלחתה םע הרואכל שמומו תינויצה העונתה תישארב 

לע 1897 תנשב לצרה רמאש םירבדמ םיטוטיצב תוחתופ ןויוושה ןורקע לע תובר תוריקס 

ויה הלאש הנומאה .ינויצה סרגנוקה םהיניבו ,היתודסומ לכ לע תינויצה העונתב ןויוושה 

ןוגכ ,דבעידב ורמאנש םיבר םירבדמ םיקוזיח תלבקמ תובשייתהב םג םירבדה ינפ ןכא 

:1954 תנשב "תודבוע תוהמיא ןוגרא" לש לבויה עצמא תדיעווב ןוידוג־ןב לש ומואנ 

ןויוויש הליחתכלמ ויה וז הילעב ...תוהמא ויה אלו תובא ויה אלש טעמכ הינשה הילעב" 

םג <68 ,1988 ,ןמפרש לצא טטוצמ) ".תובוחה לשו תויוכזה לש ןויוויש ,אלמו רומג 
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לשמל ךכ .םקלח תא ומרת םיירלופופה תעה־יבתכב םירקבל תושדח ומסרפתהש םירמאמ 
:1973 תנשב ינולא תימלוש הבתכ 

 In the days before the State... the women in the Jewish settlement

 [became] fully endowed with the yoke of duties and the

 responsibilities of the society which was then taking shape, and

 this yoke conferred upon her rights and status equal to those of her

 male counterpart (Aloni, 1973, 249).

תנידמ" :הליגמה לש טסקטב הז ןורקיע לולכל ןוכנל ואר תואמצעה־תליגמ ירבחמ 

עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל רומג יטילופו יתרבח תויוכז ןויוויש םייקת לארשי 

עגנ הנושארה הלשממה לש ינויצילאוקה םכסהב םיפיעסה דחא ,ןכ־ומכ 24".ןימו 

,ןוירוג־ןב ,ןושארה הלשממה שאר .םישנל תויוכז ןויווש ןעמל קוח ריבעהל תובייחתהב 

25:רתויב קחודו בושח רבד ותנעטל ןיינעב האר 

ןינבו תויולג ץוביקש ונעדי יכ םא ,ותוחדל ונלוכי אלש רבד היה לבא 

יקוחב תמייקה היילפאה רבד לוטיב תוחדל ונלוכי אל ,לכל םדוק ץראה 

לע בייחתה הלשממה שארו .דובכ תבוח תאזב וניאר ...השאה דגנ ץראה 

.הלשממ ןוניכל םיישארה םיאנתה דחא היה הז .הלשממה ןנוכל ותשיגב ךכ 

<2173 ,17.7.51 ,תסנכה ירבד) 

ותוללכב ירוביצה ןוידבו םיימשר םיכמסמב ,םימואנב תונשנו תורזוחה תורהצהה 

תילובמיסה תכרעמב תושמשמ ןויוושה ןורקעל הנידמה לש תימשרה תוביוחמה רבדב 

םישנה דמעמש םיבר םירקחממ םויכ רורב ,דחא דצמ .סותאכ ןה סותימכ ןה תילארשיה 

תורהצה .םירבגה לש הזל הווש תויהלמ קוחר היה םינושה היתודסומ לע םילעופה תעונתב 

,רתיהש תינויווש־אלה תואיצמה תא ריתסהו שטשטש "ןשע ךסמ" ןיעמ ןכ םא ושמיש הלא 

ןה תובהלתהב הלבקתהש ,רתוי הברה האימחמ ,הנוש תימדת רציו הפוקת התואב תמייק 

ודקמתהש תילארשיה הרבחה לש תורקוחה בור .רוביצב ןה העונתה יגיהנמ לש םתעד לע 

סותימ ןויוושב תואור הנידמה תפוקתב ןה בושייה תפוקתב ןה םישנה לש ןדמעמ חותינב 

26.אמלעב םירוביד ןיעמ ,דבלב 

ןויוושה לש הקירוטרה ןיבש רעפה תפישחב דקמתהל םירקחמה ולחה םיעבשה תונשב 

ןוירוג־ןבש רחאל די־בתכב הפסוה איה ."ןימ" הלמה תא ליכה אל ירוקמה חסונהש תרמוא העומשה 24 

Karp,) וז תפסותל תיארחאה איה ,ותשא ,הלופש םירמואה שי .ןויעל ותיבל הליגמה תא חקל 

 1989).

היהו תסנכה רוזיפ ינפל ןורחאה עגרב םינוידה ןחלוש לע קוחה הלעוה םירבדה לש וז הגצה תורמל 25 

,בהל) הנושארה תסנכב ןכא רבעויש תנמ־לע *קוחה רבעוה הילאש) הדעווב םינוידה תא זרזל ךרוצ 

 1993).

הדבועה יכ ההומתה הנעטה תא הלעמ אוה .הכופה המגוד הווהמ (Albeck, 1972) קבלא לש הרמאמ 26 

לארשיב םישנו םירבגש ךכל רתויב הבוטה תודעה הניה תורתוכל טעמכ הלוע אל ןויוושה אשונש 

.תויוכז ןתואמ םינהנ ןכא 
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לש תורתוכ ןלוכ ,תואבה תורתוכב ףוטח טבמ 27.השעמל ררשש ינויווש־יאה בצמה ןיבל 

 ideology, Myth and Reality: Sex :ךכ לע דיעמ ,לארשיב םישנב םיקסועש םירקחמ

 Equality in Israel; Israeli Women: The Reality Behind the Myths; The Status of

 Women in Israel: Myth and Reality; Are Israeli Women Really Equal?; The

 Equality of Women in Israel - Illusion and Reality; Sexual Equality - The Israeli

 Kibbutz Tests the Theories; Calling the Equality Bluff: Women in Israel; The

 .Status of Women in Israel: Facts and Myth

םישמתשמ ןויוושה ןורקע לש ופקות לע םירערעמה םג ,ליעל המישרהמ הלועש יפכ ךא 

ןויוושה ןורקע ,הז ןבומב .השוריפלו תואיצמה תכרעהל הדימ־הנקכ ,ןחוב־ןבאבכ וב 

רצוי אוה ,וזמ הרתי .תואיצמל תועמשמ קינעמה סותא םג אלא ,סותימ קר אל שמשמ 

וז תועמשמ ,יתנעטל .תויוצר תולועפ וליאו תוירשפא ןניא תולועפ וליא תעבוקש תרגסמ 

,הילאמ תנבומ התויה ללגב אקווד וניניעמ תמלענו הפוקשל תכפהנ ןויוושה ןורקע לש 

קוח" תמגוד קוחל תרשפאמה איה וז תרגסמ ,לשמל ."תיארנ"ל ךופהל ינוצרב התואו 

,ךכמ רתוי .רוערע אלל לבקתהל ,דחאכ תודליו םידלי לע לחש ,"1949 - הבוח דומיל 

רציש הלועפה תרגסמ יכ ?עודמ .ןויוושל ךרדב גשיה והשזיאב םלועמ םג ןיוצ אל הז קוח 

,םידלי לע הבוח ךוניח תלחה ,לשמל - קוחה לש רחא חוסינ רשפאל הלכי אל ןורקיעה 

28.תודלי לע אלו 

בושח ביכרמ היה הז :הז אשונ שיגדהל ןוכנל ואר השדחה הנידמה לש הישאר 

םינפ יפלכ תוביוחמ קר אל ,דתיה וז .תיטסילאיצוסה־תינויצה תיצולחה היגולואידיאב 

הרומאש השדח הרבחל המגודו לדומ לש תעדומ תימצע הגצה אלא ,ןויוושה ןויערל 

.ןויוושו קדצ לש תונורקע לע ססבתהל 

יזכרמ דיקפת הז ןפואב אלממ - סותאהו סותימה - ויתויועמשמ לפכ לע ןויוושה 

תויבקע רדעהב ןייפאתמ אוה ,יתוברת ןורקיע לככ .לארשיב םישנ תודוא־לע חישב 

חישה להנתמ ןויוושה ןורקע דצבש םושמ םג תורצונ הלא תוריתס .תוימינפ תוריתסבו 

הידיקפת תא סנ לע הלעמו רבגהמ השיאה תא לידבמה תא שיגדמש ימואלהו יתדה 

סחיהו תיתוברתה־תיגולואידיאה תכרעמב םימייקש הלא חיש יגוס ינש .םייתחפשמה 

המו .ילארשיה ביטקלוקב היידוהיה השיאה לש התופתתשה ןפוא תא םיננוכמה םה םהיניב 

אלו ,ינויצה טקיורפב בושח ביכרמכ ספתנ ןויוושה ןורקע ?תיניתשלפה השיאל רשאב 

לע ףסונ ,אוה םג ,ךכש ןוויכמ .תילרבילו תיחרזא ,תיטרקומד הסיפתמ קלחכ 

.םיילושל לארשיב תויניתשלפה םישנה תא קחוד ,תינויצה הקיטקרפהו היגולואידיאה 

1951 ־א"ישת ,השיאה תויוכז יוויש קוח 

־תועצה יתשב ןוידה לחה ,ברעב עשת העשב ,הנושארה תסנכה רוזיפ ינפל םייעובש 

.(Ram (1993 לצא העיפומ יגולויצוסה יטסינימפה רקחמה תוחתפתה לע הרצק הריקס 27 

ןותנ ךא ,לשמל ךוניחב ,םימיוסמ םימוחתב וילאמ ןבומ וניה ןויווש עודמ ,ןבומכ ,לואשל ןתינ 28 

רמאמה תרגסממ גרוח ,שורד יכ םא ,הז גוסמ חותינ .םירחא םימוחתב ןתמו־אשמלו חוכיוול ןיידע 

.יחכונה 
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דוסיה־יווקב הלשממה הבייחתה וילעש אשונ ,השיאה לש הדמעמב ועגנש תויפולח קוח 

תגיצנ ,ןגכ לחר ידי־לע השגוה "השיאה ןויוושו החפשמה קוח" םשב תחא העצה .הלש 

תוחפ הפיקמ ,תיפולח העצה גיצהל הלשממה תא הנברדש וז התיה התעצה .תסנכב ו"ציו 

ךא טפשמו הקוח ,קוח תדעווב ןוידל ורבעוה םיקוחה ינש .(1993 ,בהל) תוחפ תילקידרו 

םינוידה ךלהמב .ףוסבל הלבקתהש וז איהו םשמ הרזח הלשממה לש קוחה־תעצה קר 

יפוליחו םימואנה תניחב .םינושה ויפיעס לע םג ומכ ותוללכב קוחה לע םיחוכיו ולהנתה 

ןויוושה ןויערל הקנעוהש תונשרפה לע ונתוא ודמלי םיקקוחמה־תיבב ועמשוהש םירבדה 

יעבוק וספת ובש ןפואה לעו תילארשיה הרבחב השיאל תואנה םוקמה לע ,םינימה ןיב 

.הלא םיאשונל סחיב םמצע תא תוינידמה 

קוח" :הלשממה לש קוחה־תעצה תא תסנכה ינפל גיצה ,םיטפשמה רש ,ןזור סחנפ 

תוינושאר לש ןה השוחת וב הגופס ,רתיהו םמורמו יגיגח היה ומואנ ."השיאה תויוכז יוויש 

תואב עבקלו דסמל אלא ,םלוע־ירדס תונשל אב אוה ןיא ,וירבדל .תויכשמה לש ןה 

."התישארמ תינויצה העונת[ב]" רבכ השעמל עיפוה ותנעטלש ןשי־שדח ןויער הבותכה 

:הז ןיעמ קוח קקוחל לארשי־תנידמ לע עודמ רשה ריבסה וירבד חתפב 

היירבעה ,דשאה התייה םינורחאה תורודב השדחה ןויצ תביש לש התישארמ 

תולחנתההו היילעה יצולחל הנמאנ היוול תב םעה תובכשו םיגוחה לכמ 

לש וילעפ לכב לארשי תב לש הקלח ערגנ אל הלא ונימי דעו זאמו ,ץראב 

חרזאכ השאה השכר בושיה לש תימונוטואה תרגסמב יכ ןייצל שי ...בושיה 

אלל ,שדחה בושיה לש ובור בור ...רבגה לש ודמעמל תויוכז הווש דמעמ 

ןויווישל התריתחב ,דשאה ןימיל דמע ,תיטילופ הפקשהו דמעמ לדבה 

התאר ,ץראב תיצולחה היילעה ימרזמ דרפנ יתלב קלחכ .יחרזאה הדמעמב 

תעבותכ אלו תוינויצ תובוחל תעבתנכ לכ םדוק המצע תא תירבעה ,דשאה 

,רתיא האיבה אל ...תובוחב ,דשאה ןויוויש לש תואיצמה ...המצעל תויוכז 

ןכ לע ...השאה לש תוושה היתויוכזב האלמ תיקוח הרכה תיעבט ךרדב 

דוסיה יווק תא תסנכה ינפל האיבהב ,הנושארה תרחבנה הלשממה התאר 

,תסנכה ירבד) ...,דשאה לש אלמו רומג ןויוויש םיוקי :עובקל ,התינכת לש 

 18.6.51, 2004)

השיאה תללכהל סחיב תיכרע־ודה הדמעה רוריבב הלוע הלא החיתפ ירבדב רבכ 

תב"כ אלא ,המצע תוכזב הצולחכ אל תגצומ איה חתופה טפשמב ,דחא דצמ .ביטקלוקב 

"בושיה לש וילעפ לכב ...הקלח ערגנ אל" ,הז םע דחי ךא ;ינויצה (רכזה) ץולחל "היוול 

טוטיצה תא ליעל ואר) "ץראב תיצולחה היילעה ימרזמ דרפנ יתלב קלח" הווהמ איהו 

ךשמהה רוד לש ולודיגב םג ומכ "היוול תב"כ הז הדיקפת .<ןיבר לש וירבדמ המודה 

.הלש םידיקפתה לולכמב רתויב םיבושח םיביכרמכ וספתנ 

דב סנ לע הלעומ דיתעל־םיצולח תכנחמכו תלדגמכו ץולחל "היוול תב"כ הדיקפת 

תובישחה ,תישאר :םירבד ינש שיגדהל שי ןאכו ,ןויוושה ןויערב הכימתה םע דבב 

־ ןויוושל םישנה קבאמב ךמת בושייה בורש ךכב תורדהתההו ןויוושה ןורקעל תסחוימה 

לש התובישחמ תערוג הניא תרחא םידיעמ הפוקת התוא לע םינושה םירקחמהש הדבועה 

- ןניקסע םישנב רשאכ תויוכזב ןויוושל תובוחב ןויוושה ןיב רשקה ,תיגש .וז הקירוטר 

םיצולחה לש הלאל ךרע־תוושכ תספתנ ןתמורתש תוצובקש םירבדהמ הלוע ,הרואכל 
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תוצובק ןבומכ ויה .תויוכזב ןויוושל םג תויואר (האוושהל ןקתכ םישמשמ הלא) םיידוהיה 

ול ודגנתהש ףא ויהו ,יצולחה רזגמהמ קלח וויה אלש בושייה תפוקתב תופסונ תוידוהי 

תאבומ הניאו תדדמנ הניא ןתמורת ,אשונב ןויד ןיא ןהיבגל ךא ,ללכב ינויצה ןויערלו 

.תוקודב תוחכוהל םיקקזנ ןאכ .םישנ יבגל ןכ אל .תרחא וא וזכ תוכז ןתמל הקדצהכ 

,לשמל .םינושה םינוידה ךלהמב ואשינש םיפסונ םימואנב םג אוצמל ןתינ וז השיגל תודע 

:י"אפממ ןוסלדיא הבב ירבדב 

תונושארה ויהש ,קשמ ורציש ,תורובג תויהל ועדיש תוהמא תומייק... 

תוכז ןהל שי תוינויצה םישנה ,תוידוהיה םישנה ...תירבעה הפשב רובידל 

...ץראה ןעמל ולמעו ולעפש ,םיבושח םישנ ינוגרא ורצי ןה ...םעב הלודג 

,2.7.51 ,תסנכה ירבד) תויוכז תווש תויהל ןהל תוכז הלאה םישנה 
 2120>.29

.ינקילבופרה ןורקיעל תוחרזאה לש ילרבילה ןורקיעה תפפכה רוריבב תיארנ ןאכ 

תוחרזאל סיסבה הניהש ,םייזכרמה ויתודסומבו ביטקלוקה תריציב תופתתשהה 

תויוכז תלבקלו תילרבילה תוחרזאב תוללכיהל הקדצהה תא הווהמה איה ,תינקילבופרה 

תא הינייעמ זכרמב הדימעה איהש הדבועה ןאכ תדמוע השיאה לש התוכזל .תויחרזא 

30.תובוח ־ ןושארה ביכרמה 

הלוע ןאכו .תוידוהיה ,תוינויצה םישנה לע :ןוידה בסנ םישנ תצובק וזיא לע םג רורב 

םיקקוחמה־תיבב קקחנש ,הז קוח לש ותרטמ .ירבד חתפב יתנד םהבש םירבד,ר־לפכ בוש 

תויחרזא ןהש םישנל ,רמולכ ,תילארשיה השיאל תויוכז יוויש קינעהל הניה ,ילארשיה 

ותלוחת תא ליבגהל שיש ןעטי דחא אל ףא .רוערע ןיא וז הדבוע לעו ,לארשי־תנידמ 

הימגילופ םירסואה הלא ,קוחה יפיעסמ םיינש ,ןכ לע רתי .דבלב תחא םישנ תצובקל 

םניה ,(1 חפסנב גצומה קוחה לש אלמה חסונה תא ואר) החרוכ לעב השיא שוריגו 

םינוידה בורב ןה קוחב ןוידב ןה ,הז םע דחי ךא .דבלב תוימלסומ םישנל םייטנוולר 
,היידוהיה השיאה .היידוהיה השיאב השעמל םינד לכה ,השיאה דמעמב םיירוביצה 

.תורחא וא הלא תויוכזל היואר איה םא םינחובו הישעמ תא םיקדובש וז איה ,תינויצה 

.תילארשיה העדותב וז הניחבמ ןיטולחל תוילוש ןניה תוידוהי־אלה םישנה 

רבודמש ונל ריהבמ "תיצולחה היילעה ימרז"מ קלח התיהש השיאב שגדה ,ךכמ רתוי 

השיאה" ."תירבעה השיאה" לש סופיטבאה איה איה ־ הקיתווה תיזנכשאה השיאב 

איה םג היוצמ ,תויצולחה תוילעהמ קלח התוויה אלש וז ,חרזמהמ השדחה הלועה ,"תרחאה 

רומא היה תויוכזה יוויש קוח ,ןכאו 31.תוגילפמ תורומת רובעל דמועש טקייבואכ ךא ןוידב 

םילועל סחיב ןה המצע לע הלטנ הנידמהש "תירוטזיליוויצה המישמ"ב בושח דיקפת אלמל 

.ולוכ ןוכיתה חרזמל סחיב ןה יברעה בושייל סחיב ןה םישדחה 

הקינעה המ לואשל שיש הרמואב תורצויה תא הכפהש הנעט תוחכונה תחא התלעה תחא םעפ קר 29 

.(2122 ,םש> ךפיהל אלו ,לארשי ישנל הלשממה 

(1992 ,יוא־זיבילגופ) הריחבה תוכז תלבק םשל להנל תוכירצ ויה םישנהש םיפירחה םיקבאמה 30 

תובוחב ףתתשהל תוכזה לע רמ קבאמ להנל וצלאנש הדבועה םג ומכ הלא םינוידב ירמגל םיחכשומ 

.<1984 ,ילאערזי ;1987 ,ןייטשנרב) הדובע תמגוד 

.Fogiel-Bijaoui, 1997 :לצא המוד ןויד ואר 31 
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םיצור ונייה אלש םילגרה םמיע םיאיבמו םישדח םילוע יפלא תואמ םיעיגמ 

תא אקוד ואטביש םיקוח ץראב רוציל שי ךכ םושמ םאה .ונתלחנל ויהיש 

םייח הייחנו םייחה יחטש לכב ונתומדקתה תא החדנש ,הלאה םילגרהה 

ואצמי הנה םיאבה םילועהו ?."הביצי תומד ידיל עיגנש דע םייביטימירפ 

תנידמש הווקמ ינא ...רבעב ויחשמ תרחא תויחל םתוא ךירדת[ש] תואיצמ 

אמגוד היהתו יברעה בושיה תא םג הייחו היקוח ידי לע הלעת לארשי 

,2.7.51 ,תסנכה ירבד ;י"אפממ ןוסלדיא הבב ירבד) .חרזמה תוצראל 
 2120)

תא ללוכ תילארשיה הרבחב םירזגמה לכ תא לולכל רומאש היצזינרדומה ךילהת 

לש הז ךילהתב .השיאה לש הדמעמ רבדב תויתרוסמ תוסיפת לוטיב לש בושחה ביכרמה 

לש היצזינגומוה תריצי לש דיקפת ןה יכוניח דיקפת ןה קוחל הצקוה הנידמ יוניב 

.תונושה תוצובקה 

ינפלמ הניינק לע היערה תוכז תחטבה] תאז תושעל שי לארשי תנידמב... 

,רקיעהו [יטירבה טדנמה תפוקתב רשאמ] רתוי תמלשומ הרוצב [ןיאושינה 

רתויהו ןגרואמ רתויה קלחה תא קר אל וז תוכזב הכזתש ,רתוי תללוכ 

הינמיתה תא םג ,לארשי תנידמב השא לכ אלא ,הנידמה ישנ לש םדקתמ 

לכב ןיידע תאצמתמ הניא ילואו ןמית יקמעממ ןוריוואב העיגה וישכע קרש 

דוע היתויוכז תא חיטביו ,התוא ךירדי ,הילע ןגי קוחה ,הלאה םינינעה 

ירבד ;ט"פממ הדוהי־רב לארשי ירבדמ) .ןתוא הניבה המצע איהש ינפל 

(2171 ,17.7.51 ,תסנכה 

תא קוחה לש ינכפהמה לאיצנטופב ואר םירבודהש הלוע ליעל םיטוטיצהמש דועב 

חורה תא דחיימה לכ לע םויא קוידב הז לאיצנטופב ואד םייתדה םיגוחה ,תירקיעה ותלעמ 

רוויע יוקיח אוה קוחה יכ ןעט ןיול דעסה רש .ויגציימכ םמצע תא םיספות םהש תידוהיה 

:גיטפהרו ןעט המוד ןפואב .תודהיהו הרותה חורל דוגינב דמועו םלועה תומואב השענל 

םירבד תונשלו רהמלמ רהזהלו רהזהל םיכירצ החפשמ יניד לש הלא םינינעב אקודו" 

,תסנכה ירבד) ".סרהו ןברוח ןיב ,האמוטו הרהוט ןיב עספכ יכ ...םישודקו םילבוקמ 
 2.7.51, 2117>

היידוהיה השיאה המרת ןהבש תונווגמה םיכרדה תא םיטפשמה רש טריפ וירבד ךשמהב 

,ויתולועפבו שדחה בושיה תווהתהב חטש ךל ןיא" :השדחה הרבחה חותיפל לארשי־ץראב 

,תסנכה ירבד) ".וב המתוח תא העבט אל השאה לש התומדש ,ויקבאמו ויתומחלמ 

:ותריקס םותל רמש אוה רתויב הבושחה המורתה תא ךא <2004 ,18.6.51 

רודה חופיטב הקלחבו היירבע םא לש התוכזו התבוח יולמב ,םלוכ לעו... 

- .תימצע הברקהל ,תישפנ הרובגל ,המוק תופיקזל וכוניחבו ץראב ריעצה 

םישנ לש תרדהנה תרוסמה תא תירבעה םאהו השאה הכישמה הלא לכב 

חורבו ןתרובגב ,תימצעה ןתברקהב ןהל ונק רשא ,לארשיב תורוביג 

<םש ,םש> .תירבעה הירוטסהב דובכ םוקמ ןתנוכת 

וז איה .היידוהיה השיאה לש רתיה־תוכזו תיזכרמה הבוחה איה ,ןכ םא ,תוהמיאה 
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םג .ילארשיה ביטקלוקל הסינכה סיטרכ תא הל הנקמש וז איהו הרוביגל התוא השועש 

לש ותודעמ תלפונ הנניא ,דשא תודעש ,עבוק הז קוח" :קוחה לע הכריב י"אפממ הגיצנ 

,תסנכה ירבד)".םישנלו תוהמאל ירטנמלא םחי והז ,יתובר .בושחו יניצר רבד הזו ,רבגה 

תויהל ךירצש והשמכ אלא ,דחוימ לומגתכ אל קוחה גצומ הרואכל ןאכ <2121 ,2.7.51 

הרוצב וז הסיפת שיחמה ןוירוג־ק ?תוהמיאל טפשמב תודע ןיב המ ךא ־ וילאמ ןבומ 
:רתויב הרורבה 

אמא לע רבדא םא ירה ,אמא ,דתיה וא שי םדא לכלש חיגמ ינאש ןוויכמ 

- עגמב שיא לכ אב ותא ןושארה םדאה .אמאו אמא לכ לע רבדמ ינא ,ילש 

ילש אמא .םדא־תב וא םדא־ק לכל רקי רתויה םדאה םג איה .אמא יהוז 

וליאכ בטיה התוא רכוז ינא לבא ,רשע ןב יתייהשכ ,יתודליב ילע התמ 

תישונאה תוליצאה ,הבהאה ,רהוטה למס ,דתיה איהש עדוי ינאו .ןיידע הייח 

אמאש הדבועה רשאמ בילעמ רתוי ישונא לוליח שיגרמ ינניאו ...תוריסמהו 

,ילש אמאש ךכ םע םילשהל רשפא יא ...יתא תויוכז תווש הניא וז הרקי 

אהת ,אמאל היהת איה ףאש ,ילש תבהש ,אמא איה ףאש ,ילש תוחאש 

תעצה לש ישונאהו טושפה קומינה והז .רחא והשיממ ךרע תתוחנו העורג 

<2131 ,םש> .קוחה 

אל ךא .תונשגרלו סותפל הטונה ןוירוג־ק לש ידוחייה ונונגס והזש ונעטיש ימ שי 

ןועיט לש הז גוסש איה הבושחה הדוקנה .ןאכ ונניינעמ אוה םירבודה לש ישגרה הנבמה 

םג ,םיגדה ותואטבתה ןפוא .קוחה לע הירוגינס דמלל אבשכ רחב אוה ובו ותושרל דמע 

.םירחאה לע לבוקמ רשא תא ,רתוי תצלמנ הרוצב םא 

תילובמיסה תכרעמב בושח ביכרמ וניח םירבגל םישנ ןיב תויוכז ןויווש ,ןכ םא 

תויאכז ,הנידמה תויחרזאכ טושפ וא ,םיטרפכ םישנש רמוא הז ןיא ,הז םע דחי .תילארשיה 

שגד תמיש ךות םישנה "ינוש" תא וכותב בלשמ ןויוושה ןויער .םירבג ומכ תויוכז ןתואל 

סותא בוליש .ןתוהמיא ־ המואל תילוגסה ןתמורתבו םישנה לש םיידוחייה םינייפאמב 

.יתימא ןויווש ןבומכ חיטבמ וניא הירוגיטקכ םישנה "תוידוחיי" לש המשב ךויווש"ה 

תודוכלמ ובוחב ןמוטש ןורקיע הגיה ןתמורתל הרומתכ םישנל תויוכז ןתמ לש הדמעהה 

ןתמורת םהבש םימוחת םתואל ,הצובקכ ,ןלועית ידיל איבהל לולע אוה ,לשמל .תובר 

ןיעל תורקדזמ וז "תואכז תניחב" לש היתונכס ,רומאכו .רתוי תרכינ ,דניה תידוחייה 

םירבג) .הב דומעל תוכירצ ןניא ,(םיידוהי) םירבג לש ,תורחא תוצובק רשאכ דחוימב 

תורישב םיילארשי־טייניתשלפ םירבג תופתתשה־יא ,לשמל :הב "ולשכנ" םיידו,די־אל 

(.םינוש םימוחתב םתיילפהל קודיצכ תאבומה יאבצה 

גשומל "ןויוושה" גשומ ןיב סחיה תא תרחא ושריפ תסנכב תויתדה תוצובקה יגיצנ 

דובכ לע הרימש" םושמ קוחל דגנתה ךא ןויוושה ןורקעב הכימת עיבה םבור־בור ."ינושה" 

םייברעה תסנכה־ירבחו םה ויה ןאכ םג ,אבצל םישנ סויג אשונב ומכ ."השיאה 

תקולח לש השוריפב םיעוטו תורצויה תא םילבלבמ םינוליחה ,םתעדל .םיעד־ימימת 

ןוכנ הז ןיא" :רמוא גיטפהרו .םייתדה םיגוחב םישנל םירבג ןיב תיתרבחה םידיקפתה 

הנוכתה ...תוחפוקמ ןניא לבא תונוש ןה ילוא :ונלצא תויוכז ןויווש ןהל ןיא םישנהש 

,רחא וא הז קוחב םעפל םעפמ תואיבמ ,דשאה לש תיביספה הנוכתהו שיאה לש תיביטקאה 

תקולח ,ךכמ רתוי (2118 ,םש)".חופיקכ תיארנה הווש אל השיג ידיל ,רחא וא הז ןידב 
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רשכה תלבקמ םינימה ןיב םימייקש םייסיסב םילדבהמ תעבונה תיתרבחה םידיקפתה 

ןוכנ יתרבח הנבמ םירצויו דיב די םיכלוה הכלההו עבטה ,םתנעטל ,ךכ .הכלהה יקוחב 

הרותה ...תודחוימה םהיתונוכתל םאתהב השיאהו שיאה דמעמ תא תעבוק הרותה" .רתוי 

םייחב הדמעמו המוקמ תא העבקו ,תודחוימה היתונוכת תא העדיו ,דשאה שפנל הרדח 

ליבשב רתוי תיבויח ,םתנעטל ,האצותה (2090 ,26.6.51 ,תסנכה ירבד)".ךכל םאתהב 

הרותהש דובכה .ינכמו יתוכאלמ ןפואב ןויוושה ןויער תא םימשיימשכ רשאמ םישנה 

ןימא יברעה תסנכה־רבח .רוויע ןויווש רשאמ רתוי בושח םישנל תוקלוח תרוסמהו 

םניה "תוישנ"ו ךויווש"ש ןעטו תושעל לידגה תרצנ לש תיטרקומדה המישרהמ הרו'גר'ג 

,דשאה לש התופתתשה הלדגש הדימבש ןייוצי..." :הז םע הז םיבשייתמ םניאש םיכפה ינש 

השאה תדבאמ הדימב הב ,םהיכרצבו םינושה םייחה יחטשב ןויוש לש סיסב לע ,רבגה םע 

<2089 ,םש> ".היתובוחו היתודרט תא הברמו היתונוכתו התוישנ תא יטמוטוא חרואב 

.תובר תועש ךשמנ םייתד־אלל םייתדה םיגיצנה ןיב תסנכב להנתהש ףירחה חוכיווה 

,השיאה םע ביטיי אל רבד לש ופוסבו םלוע־ירדס תונשל ןווכתמ קוחהש ונעט םייתדה 

ךא .השיאה דמעמ תא רפשל שיו םירדסה תא תונשל ןכא שיש ונעט םינוליחה וליאו 

תופתושמה דוסיה־תוחנה תא הווסמ תונחמה ןיב םילדבהבו טקילפנוקב תודקמתה 

רבדב דוסי־תחנה ,לשמל .חוכיו לש הרוצב םייקתה םא םג ,חיש"ודה תא ורשפאש 

,תונוש תוכלשה הל וסחויו םינוש םישגדהב התכז םנמוא וז .םישנו םירבג ןיב םילדבהה 

התמורת ,םינוליחה יניעב .םהינועיט תקדצהל הב ושמתשה תונחמה ינש יגיצנ ךא 

ינויצה לעפמב הווש תופתתשהל תוכזה תא הל הנקמש וז איה השיאה לש תידוחייה 

רתוי בר לקשמ וקינעה תויתדה תוגלפמה יגיצנ .הדותלו הרכהל תיאכז איה הילעשו 

תא לבקל ןיא "ינושה" לש תיזכרמה תובישחה ללגב אקוודש ונעטו םינימה ןיב ןיחבמל 

הנכסב ןותנ אוה ןכלו ונממ עבונו ינושב ןומט "השיאה לש הדובכ" .תויוכזה ןויווש קוח 

.ןויוושה ןורקע לש ותלעפה בקע 
דסומ לש ותובישח התיה םיגושה תונחמל תפתושמ התיהש תפסונ דוסי־תחנה 

הנייהת קוחלש ונעט םייתדה יגיצנ .יתרבחה רדסבו טפשמה תכרעמב ומוקימו החפשמה 
:תוינסרה תואצות 

אלו רבגה תויוכז תפדעה הנניא ירוקמה ירבעה טפשמה לש תידוסיה השיגה 

םימעפלש שי ןכל ...החפשמה תויוכז תפדעה אלא ,השאה תויוכז תפדעה 

החפשמה דוחיא תבוטל לכה ךא ,השאה תחפוקמ םימעפלו רבגה חפוקמ 

(2118 ,2.7.51 ,תסנכה ירבד)".התרהטו התומילש לע הרימשו 

החפשמה תא תיחשיו תיתחפשמה הינומרהה תא רערעי ,לבקתי םא ,קוחה ,םתנעטל 

ברה רמאש ומכ .תוידוהי־אלה תורבחב תוחפשמל המודל הכפהיש ךכ ידי־לע תידוהיה 

רכז םש ןיא"ש ךכ ידיל איבה םלועה תומואמ קלחב םייקש "ינרדומה השאה ןויוש" ,ןיול 

איה תילארשיה החפשמה" .םתוא תוקחל םיכירצ ןיא ןכלו "ללכב םיניקת החפשמ ייחל 

,תסנכה ירבד) ".תונקותמה םלועה תוצרא דצמ הצרעהלו האנקל אשונ תשמשמה 

תויהלמ םיקוחר םיינוליחה םיגוחב החפשמה ייחש ,ותעדל ,הביסה םג וז (2090 ,26.6.51 

םירוהטה םידוהיה החפשמה ייחל האניקב םהיניע תא םיאשונ" הלא םיגוחב םיברו םינקותמ 

.(2091 ,םש)"תיתדה תודהיב םירמתשמ ןיידע םהש יפכ 

הדיחיכ החפשמה תא ומקימש םידיחיה ויה אל תויתדה תוגלפמה יגיצנ ,רומאכ 
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.קוחה יבגל םתדמע תא ולקש רשאכ לכל לעמ התבוט תא ודימעהשו המואה לש תיסיסבה 

- אוהש םושמ תויוכזה יוויש קוחב וכמת ,י"אפממ ןוסלדיא הבב םהיניב ,םירחא 

ידוסיה אתכ החפשמה ךרע תא הלעיו השאה לש הבצמ תא הברהב ביטיי... 

קוח ונל ןתיתו קוחה תא םילשת לארשי תנידמש תשרוד ינא ...הרבחה לש 

םדקת ךכ ידי לעו ,תושיאה תויעב תא דימתל רידסהל וחוכב היהיש 
ונא הלש המדל ונצראב הרבחה תא הלעתו החפשמה ייח תא ונתנידמ 

(2121 ,2.7.51 ,תסנכה ירבד) .ונתפוקתב םיעבתנ 

,החפשמה דסומ לע חוכיוול םישנל תויוכזה ןויווש לע תסנכב ןוידה בסוה וז הרוצב 

בהל .ומיע ביטיי וא החפשמה דסומל קוחה קיזי םא ,דתיה הנודינש תירקיעה הלאשהו 

השאב ולכתסה םלוכ" :םינוידב םיפתתשמה לכל תפתושמה הסיפתה לע הריעה (1993) 

םיפירח םיטקילפנוק וררועתה הז סוזנסנוק דצב ,הירבדל לבא .(151 'ע)"היערו םא וארו 

ןיבל םינרמשה ןיב - םינוליחה ברקבו ,יתדה הנחמה ןיבל ינוליחה הנחמה ןיב 

ןאכ יתרטמ ךא ,וללה תוצובקה ןיב המכסה הררש אל םיבר םיניינעבש ןוכנ .םיטסינימפה 

ןהמ תחאו ,המכסהה־יא לש הסיסבבש ןהילאמ תונבומה תוחנהה תא םג שיגדהלו ריאהל 

32.החפשמה לש התויזכרמו התובישח איה 

תמועו החפשמו תוהמיא םיגשומל ןויוושה סותא דמצוה קוחה תודוא־לע ןוידב ,ךכ 

תויועמשמהו םינכתה לבא ,ןויוושה גשומ תא ףסה לע וחד תסנכ־ירבח דואמ טעמ .םתיא 

םיגשומה ינשל וקנעוהש תיסחיה תובישחלו תועמשמל םאתהב ונתשה ול וקנעוהש 

לעפמל ומרת ןהש םושמ ןויוושל "תויואר" לארשי ישנש ,דתיה תיללכה הנעטה .םירחאה 

,השיאה ןכל .תוהמיאב ןתבוח תא רקיעב ,תויתרבחה ןהיתובוח תא הנמאנ ואלימו ינויצה 

ץמאל שיש ,דתיה המילשמה הנעטה .רבגל ומכ ינויווש סחיל תיאכז ,היידוהיה םאה ,רמולכ 

הז םיווש היערהו לעבה התעמ ושעיי הבש ,החפשמל תלעות ךא איבי אוהש םושמ הז קוח 
.הזל 

קוחה ןושל 

םצעב םיעגונ םה ןכלו החפשמ יניינעב םיקסוע ,םהבש ןושארה טעמל ,קוחה יפיעס לכ 

ףילחה אוה ןכש השיאה לש הדמעמ תא רפיש ןכא קוחהש קפס ןיא .דבלב תואושנ םישנב 

םאתהב ,לשמל .שרופמב םילפמ שיימלסומו םיידוהי) םייתד םיקוחו םיינמותוע םיקוח 

זירכמ יתדה ידוהיה קוחה :םידליה לש יעבטה סופורטופאה אוה באה ,ינמותועה קוחל 

תאשל רבגל ריתמ ימלסומה קוחה :השוכר לע היתויוכז תא תדבאמ האשיגשמ השיאהש 

רורבש יפ־לע־ףא .התמכסה אלב םג ותשא תא שרגל לעבל רשפאמ ןכו תחא השיאמ רתוי 

לש תוינפה יפוא תא החתינש (1981) למרכ ויז־ןב לש הדובעב תאבומ וז הנעטל תפסונ המגוד 32 

אל למרכ ויז־ןב .1977-1947 םינשב ןהיעצמו תוריחב תועדומ תועצמאב םישנה רוביצ לא תוגלפמה 

השיאה לא םג ,תוסחייתהה .ןמז ךרואל םייוניש אל םגו תונושה תוגלפמה ןיב םייבקע םילדבה האצמ 

תוגהנתהה .תיב־תרקעו היער ,םא - החפשמה תרגסמב הידיקפת לא רקיעב ,דתיה ,תדבועה 

.הלא םידיקפתמ םיעבונש םיסרטניאהמ תעפשומכ הספתנ (התעבצה יסופד) השיאה לש תיטילופה 
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תא שיגדהל בושח ונניינעל ,הטוב הילפא לש הלא תורוצ לטיבו ןקית תויוכזה יוויש קוחש 

ןווכתה הילעשו קסוע קוחה הבש השיאה .לפטל רחב קוחה םהבש םיאשונה לש הירוגיטקה 

."םאה" וא/ו "היערה" איה תויוכזה ןויווש תא ליחהל 

בתכנ ("קוח תועצה" ימשרה םוסרפב םיעיפומש יפכ> קוחל םיימשרה רבסהה ירבדב םג 

קוחהש יפ־לע־ףא ,ךכ ."תויערו תוהמיא" לש תויוכז לע ןגהל ,יללכ ןפואב ,קוחה תרטמש 

םג אוה תע התואב ,ןהילעב לש הזל תוהמיאהו תויערה לש סוטטסה תא תוושהל ןווכתה 

תא ,השיאה תא םידחיימה םינייפאמה תא שיגדה אוה - דחוימ סוטטס םישנ ןתואל קינעה 

עבוקש קוחה לש 6 ףיעסב רורב ןפואב טלוב הז רבד ."ןויווש"ה תא םוקמב ,"לדבה"ה 

קוחה ,ןכאו ."השא איה רשאב ,דשאה לע" הניגמה קוח תארוה לכב עגפי אל קוחהש 

לש הרוש תועצמאב םישנל "הניגמה הקיקחה" תנירטקוד תא ןכמ־רחאל ץמיא ילארשיה 

,יאדר> המודכו תונוזמ ימד ,ימואל חוטיב ,יאבצ תוריש ,הקוסעתב תועגונש תונקתו םיקוח 

היגולואידיא םע דחא הנקב תולוע ןניא הלא תונקתש ונעט םישנ ינוגרא המכ .(1982 

הקיקח לש הז גוסב םילודגה םינוגראה בור וכמת םינומשה תונש דע לבא ,תינויווש 

.םינוש ןיד־יקספ תועצמאב ףקות הנשמ ולביק םהו ,תונקתו 

ןידה־יתב ידיב תושיא יניינע וריתוה לע ויכמות ברקמ םג תבקונ תרוקיב גפס קוחה 

,יסגא־רבוב ,לשמל) ןכות לכמ קוחה תא תנקורמ וז הדבועש םינעוטה שיו ,םייתדה 

רתויב תובהלנה תוכמותהמ ,לשמל ןגכ לחר .הז אשונ יבגל ושטינ םיבר םיחוכיו .(1982 

ץוחמ תושיאה יניינע לש םתראשה ללגב קוחה דעב עיבצהלמ הענמנ ,ןויוושה ןורקע לש 

ונעט תורחא ."השאה ןויוויש קוח לש םש ול תתל תעד תבינג וז" יכ הנעט איה .ותוכמסל 

:סעכבו תורירמב 

םייתדה ןידה יתב לש םתוכמס תא תונשל אופיא אב וניא עצומה קוחה 

אוה ,ךפיהל אלא ,ץראב םישנה בור ליבשב רתויב םיבושחה םהש םינינעב 

דמועה הרטשמה ןונגנמ חוכב ,הלשממה חוכב ,הנידמה חוכב םהילע ןיגמ 

ןב אלא ,הווקמל תכלל תונבה תא חירכמ [ןומימ ברה] אוה אל ...התושרל 

(2122 ,2.7.51 ,תסנכה ירבד) .הווקמל תכלל ןתוא חירכמ ןוירוג 

,יתדה קוחהש ךכ לע עיבצהל ינוצרב ןאכ .וז הקיקח לש היתוכלשה יבגל בתכנ תובר 

ןיחבמה תא שיגדמ אלא ,םיווש גוז־ינב השיאבו לעבב האור וניא ,ימלסומה ןה ידוהיה ןה 

תועצמאב תנתינ וז תולתל הקדצהה .הלעבב השיאה תולת תא רקיעבו םיינשה ןיב 

.הבחרה הרבחב םג ,ךכמ האצותכו ,החפשמב תאלממ השיאהש םידחוימה םידיקפתה 

סוטטסל רשק אלב םישנה רוביצ ללכל תנווכמ ותלוחתש דיחיה אוה קוחה לש 1 ףיעס 

ןיד" :םינימה ינש ינב לש יטפשמה סוטטסה אוה וב ןד ףיעסהש םוחתה .ןהלש יתחפשמה 

ןתינ היהש םיפסונ םיניינע ןבומכ םנשי ."תיטפשמ הלועפ לכל שיאלו ,רשאל היהי דחא 

תווש תויונמדזה ,הווש רכש) הדובעב הילפא .תויוכז ןויוושב ןדש קוחב םהילא סחייתהל 

תנש לש קוחה ךא .תובר ינמ תודחא תומגוד קר הלא - הקיטילופב הילפא ,(םודיקל 

םירחא םיאשונ ןכו הלאה םיאשונהמ קלח .וללה םיאשונהמ דחאב אל ףא ןד וניא 1951 

לש תיפולחה קוחה־תעצהב ועיפוה םקלח ,קוחה לע םיכשוממה םינוידה ךשמב ולעוה ןכא 

לש םיכורא םיכילהת רבע קוחה ךא .הלשממה לש תירוקמה קוחה־תעצהב םקלחו ןגכ לחר 

קר םידקמתמ םא .םויה־ רדסמ ודרוהו וללה תועצהה לכ ונגוס םכלהמבש םייונישו הכירע 

ורבעו םיילושל וקחדנ ךא ןוידל ולעש תופולחה תא םיאור ןיא ,קוחה לש יפוסה וחסונב 
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תא וגישה ףא ןקלחו םינש רחאל בוש ועצוה הלא תויצפואמ קלח .היצמיטיגל־הד 

.וז הפוקתב ןהמ הענמנש היצמיטיגלה 

םיווש השיאהו שיאה" ־ רנליו תסנכה־רבח לש הרצקהו הטושפה ותואטבתה ,לשמל 

התכז אל - (2166 ,17.5.51 ,תסנכה ירבד)"לטובמו לטב דגונמ קוח לכו ,םהיתויוכזב 

רובעב הווש רכש תעיבקל העצהה התחדנ ןכ־ומכ .ידמ תפרוגכ הספתנש םושמ הכימתב 

ורשפאיש םיאנתה תא רוציל ךרוצ שיש המילשמה העיבקה הלבקתה אלו הווש הדובע 

החפשמה דצמ רשפאה לככ תוטעמ תוערפה םע תיעוצקמה התדובע תא אלמל השיאל 

תמכסה ילב וב קוסעלו עוצקמ רוחבל השיאה תוכז תא קוחב עובקל שיש הנעטה .םידליהו 

השרמה אוה שיאה ,ךכ הז םייחב" ירה תאז רסואה שרופמ קוח ןיאש יפ־לע־ףא ןכש ,הלעב 

ןורקיע קקוחל ךרוצ ןיאש ןועיטב איה ףא התחדנ ,(2170 ,םש)"השרמ וניאש אוה שיאהו 
.הז 

קוחה־תעצה .איה ףא הלבקתה אל השיאו לעב לש םהיסחיב םיפסונ םיטביה תייוושה 

ףיעס ."תאז ובייחי תוביסנהו הדימב" תונוזמ רבגל םלשל השיאה לעש העבק הלשממה לש 

ויהו ,יתוכאלמ ןויווש לש הריציב ףסונ ךבדנ והזש ונעטש ויה .יתבר תודגנתה ררוע הז 

םיכסהל ןיא ןיאושינה תעב רבצנה ףתושמ שוכרל העצהה לבקתת אל דוע לכש ורמאש 

שוכרב אלמ ףותיש :הז ןורחא ןיינע קוידב הללכ ןגכ לחר לש קוחה־תעצה .הז ףיעסל 

.<םש ,םש> "החפשמה שוכר תא תרצוי םהינש תדובע"ש םושמ ןיאושינה ךשמב שכרנש 

תוכז תא עבקש ףיעסה קר לבקתה .קוחה־תעצהל ךייש וניאש קומינב החדנ הז ןורקיע 

שוכרל ךפהנ השיאה שוכר היה ןיאושינה םע ,ןכל םדוק)ןיאושינה ינפלמ הניינקל השיאה 

םג החדנ התיב־קשמב השיאה תדובע לש ינרציה ךרעל ישממ יוטיב תתל ןויסינ .(הלעב 

לופיטהו תיבה תלהנהב ,דשאה לש התדובע" תא תוארל שיש ןורקיעה .ףסה לע אוה 

"הכאלמ וא קסע ,דיקפת לכב לעבה תדובעל תוניחבה לכמ הכרעב הוושכ ...םידליב 

תסנכה־תרבח ידי־לע ןה י"קמ תעיס ידי־לע ןה עצוה (2088 ,26.6.51 ,תסנכה ירבד) 

תיכוניחהו תיפרגומדה ,תיתרבחה המורתב האלמ הרכה וריכה תיבה־יבשויש הארנ .ןגכ 

.תילכלכה התמורתב אל לבא ,וז הדובע לש 

םתללכה :םהינימל םינועיט לש תכרעמב הקדצוה םיילושל וללה םינוקיתה תקיחד 

ןודל ןמזה עיגה אל ןיידע ,ידמ םיכבוסמ םיבצמ רוצית איה ,ידמ תבכרומ ,דניה קוחב 

,רתיה האצותה ,הרקמ לכב .םירחא םיקוח תרגסמב םהב לפטל שיש וא הלא םיאשונב 

- החפשמ יניינע - םיאשונ לש תחא הירוגיטקל קר סחייתה 1951 תנש לש קוחה חסונש 

.םישנ לש ןהיתויוכזל םירושקש םידיחיה םיאשונכ םרידגה ךכבו 

םויכ בצמה 

דמעמב תקסועה הקיקחה הבחרתה קוחה קקוח זאמ ופלחש םירושעה תשמח ךשמב 

םיעגונה הלא ןה החפשמה ייחב םיעגונה הלא ןה ,םיבר םיטביה םויכ הפיקמ איהו השיאה 

החפשמב תומילאב תקסועה הקיקחה .םירחא םיירוביצ םימוחתבו הקוסעתה םוחתב 

".דחוימב תמדקתמ תינימ הדרטהכו 

.(1995)יבוקךבילו ולש ,יאדר לצא טרופמ ןויד ואר 33 
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םירקע יכ םא ,רפסמ תונויסנ ושענ םינורחאה םירושעבש ןייצל שי הז םע דחי ךא 

ופאש םינושארה תונויסנה .דוסי־קוחב ןויוושה ןורקע תא ןיירשל התיה םתרטמש ,םלוכ 

תא וללכ רתוי םירחואמהו ,יתדה ןורקיעה םע הרשפ אלל קוחב ןויוושה ןורקע תא ןגעל 

לש תווצ ידי־לע החסונש הקוחל העצהה םג .ןישוריגו ןיאושינ יניינעל סחייתמה גייסה 

אשונה תא הפקת אל 1988 תנשב ביבא־לת תטיסרבינואב םיטפשמל גוחהמ םיצרמ 

.והותב ולע וללה תונויסנה לכ ,רומאכ .(Raday, 1993) הרשפ חסונ העיצהו תורישי 
.היערה לש הדמעמ לע יתדה דסממה םע םינפ לא םינפ תמעתהל אל הרחב הנידמה 

תונורקע לע ורבג הנידמה לש ידוהיה היפוא לע הרימשהו "המואה תודחא" לש םיקומינה 

.ןויוושה 

1949 ־ט"שת ,ןוחטיבה תוריש קוח 

קוח תא תסנכה הלביק ,"השיאה תויוכז יוויש קוח" קקוחש ינפל םייתנש ,1949 תנשב 

תא תוהזל בושח ונניינעל .יאבצ תורישבו סויגב עגונה לכ תא רידסמה ןוחטיבה תוריש 

תוחוכב ללכיהל תורומא תוצובק וליא :וב ןוידבו קוחב ורכזואש תויתרבחה תוצובקה 

דציכ ?הלא תולועפל תסחוימה תועמשמה יהמו ונממ תודדומ תוצובק וליא ,ןוחטיבה 

ןניינעבו תקולחמ הררועתה תוצובק וליא לש ןניינעב ,וזמ הרתי ?םיקומינ וליאבו וקדצוה 

?יאבצה תורישהמ ןרטופל וא ןסייגל שיש םיחכונה לכל ןבומו רורב היה תוצובק וליא לש 

תונושה תוצובקה לש יתרבחה םוקימה יבגל יזכרמ טביה וריאי הלא תולאשל תובושתה 

רמאנ רבכ תילארשיה הרבחב יאבצה תורישה לש ותובישח לע .ילארשיה ביטקלוקב 

תנמ־לע קוחה ןושלבו קוחה ביבס םינוידב תשמתשמ ינא יחכונה רשקהב .תובר בתכנו 

ןכ ינפל ךא .םישנל דעוימש תוחרזאה גוס תא רקיעבו רצוי אוהש תוחרזאה יגוס תא ןמסל 

ןפואב קוחה תועמשמ תא תסנכב ןוידב םיפתתשמה ורידגה הבש ךרדה לע דומעל בושח 
.יללכ 

ןוידב םיחכונה .ילארשיה םיקקוחמ,ד־תיב ליבשב שפנ־תוממורתה לש העש וז התיה 

הלוע "הירוטסיה םישוע" לש השוחת ,ןכאו - ירוטסיה עגרב םיליעפ םיפתוש ושיגרה 

חוכ ,וזמ הרתי .ידוהיה םעל םחול חוכ םיקהל תוכזה םקלחב הלפנ ןכש - םימואנה ךותמ 

קפתסמ וניא אוהש םושמ ,"םלועב ונימב דיחי" אלא ,םימעה לכ לשכ וניא הז םחול 

םירבד .הלעמב ןושאר "יתרבח חוכ"ו "יצולח חוכ" םג שמשמ אלא ,םייאבצה וידיקפתב 

םישימחמ רתוי .תסנכב םיכוראהמ דחא היהש ,ןוידה לכ ךשמב תונוש תוסרגב ורזח הלא 

םינומש ינפ־לע םיערתשמ םילוקוטורפהו תוכורא תובישי שמח ךלהמב ואשינ םימואנ 

םימואנה בור .קוחה לש ויקלח בור יבגל העבוה המכסה לש העיתפמ הדימ .םידומע 

תורישה תועמשמ ,ומצע קוחה לש תירוטסיהה תובישחה לש סנ לע האלעהל ושדקוה 

םיטעמה םיאשונה ןיב היה םישנה לש ןסויג אשונ .המואה ייחב אבצה דיקפתו יאבצה 

- התיהש המחלמה לש הלוהינ ןפוא תא תונמל ןתינ םירחאה ןיב .תקולחמ וררועש 

.ןוחטיבה רש לש וידיב זכיר קוחהש תויוכמסל תויודגנתהו ־ 1948 תמחלמ 

הדבועהמ.םג רתיה ןיב עבונ תוילארשיה תוברתבו הרבחב אבצה לש יזכרמה ודמעמ 

םייתרבח םידיקפת םג אבצל הדעיי הנידמה .אבצל הרבח ןיב םירורב תולובג ןיאש 

,היילע תטילק :ןוגכ ,ינויצה טקיורפל םתמורתב הבר תובישח ילעב םלוכ ,םהינימל 
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.(1994 ,רזעילא־ןב> הלאב אצויכו תובשייתה ,תירבעה הפשה דומיל ,יתדעה רעפה םוצמצ 

םלועב שומיש השענ :תסנכב םימואנב רתויב תירויצ הרוצב יוטיב ידיל אב הז ןייפאמ 

"שפנה ןוקית"ל םג דעונ אבצהש ריבסהל ידכ תויטסילבק תורופטמבו יכ"נת תויצאיצוסא 

סיסבה תא חינמה ,"רתויב זעונה קוחה" רדגוה קוחה .הרבחהו המואה ןוקיתלו טרפה לש 

.הלעמב ןושאר יכוניח דיקפת ול שיש אבצלו "המואה תמשנל רצויה תיב" וניהש דסומל 

הלעמ ,ךנחמ םרוג תויהל" ,ןוירוג־ןב ירבד יפל ,הרטמל ול םשש דסומ אוה אבצה 

ירבד) "רעונה לש ירסומהו יתוברתה ,ינפוגה ודמעמ תאלעה תארקל ןווכמ ...אירבמו 

...רתויב בוטה ליגב הטיסרבינוא" ןוגכ םייוטיב ופיסוה םירחא .(1338 ,15.8.49 ,תסנכה 

תשרומב וקפתסה אלש ויהו .(1449 ,30.8.49 ,תסנכה ירבד)"...הנידמה לש הניע תבב 

לע תוכלממ ןוקיתל ןוטלפא לש ותלאשמ ונב המיוק" :םירחא תונליאב םג ולתנו תידוהיה 

(1520 ,1.9.49 ,תסנכה ירבד)".םיפוסוליפ םילשומ ידי 

תורישה תנשש איה ןוחטיבה תוריש דיקפת תא הבחרה הסיפתל תפסונ תודע 

."תצמואמ תיתוברת תוליעפב הוולמ תיאלקח הרשכה"ל הדעוי (םייתנש ךותמ) הנושארה 

תסנכ־רבח הנע יאבצה תורישל תיאלקח הרשכה השורד המ םשל והמתש ימלו 

עבט ותוא לא" חרזאה תא ברקל תנמ־לע השורד תיאלקחה הרשכההש םיביסרגורפהמ 

לוק לכבו ,הלק השווא לכב ןיחבהל אוה שיאו שיא לכ לש חרכהה"שו "ונצרא לש אלפנ 

תבהאל חרכהב ךילות וז עבט תבהא .(1448 ,30.8.49 ,תסנכה ירבד) "ליסחו רצרצ 

חרזאל ךפהיל תנמ־לע םישרדנה םירושיכה תשיכרל ,תרמוא תאז ,הנידמה תבהאל ,ץראה 

לא חוכהמ איצוהל ידכ םג אלא ,ליעי אבצ תמקהל קר אל יחרכה הז לכ .הנידמב בוט 

.(1339 ,15.8.49 ,תסנכה ירבד)"םדאו םדא לכ שפנב זונגה" תויצולחה ץוצינ תא לעופה 

ךותמ" תיאבצה היישעבו תויצולחכ םיהולאה תדובעו הניכשה הלגלגתה הלא םירבדב 
."האלמ הנווכ 

רוצייש הז אוה .המואה שפנ תא ןה םדאה שפנ תא ןה "ןקתל" רומא יאבצה תורישה 

הלעמו דכלמ םרוג שמשל ךירצו לוכי אבצה קר" :השדחה המואה תאו שדחה םדאה תא 

תרצונה השדחה הרבחבו תוברתב הנמאנה ותוטלקיהו םעה לש השדחה ותומד בוציעב 

ץוחמ םייוצמ םהינש הרקמב אלש תסנכ־ירבח ינש טעמל (1338 ,םש)".לארשי תנידמב 

לכ ויה - תדחואמה תיתדה תיזחה גיצנו י"קמ גיצנ - ינוליחה ינויצה הנחמל 
ונאש קוחה לע 'ונייחהש' ךרבל היה ךירצ"ש השוחתל םיפתוש םירחאה תסנכה־ירבח 

יאבצה דסומהש הלאה םירבדהמ רורב 34.<1452 ,30.8.49 ,תסנכה ירבד)"וב ןודל םידמוע 

.הלעמב הנושאר (תינויצ) תימואל־תינתא תועמשמ לעב יתרבח דסומכ רדגוה 

םישנ לע תלטומ סויגה תבוחש עבוק קוחה ?הז "לודג ןוזח"ב קלח לוטיל רומא ימו 

םישנ םג רטופ קוחה .תואושנ םישנו תוהמיא ,תורה םישנ תרטופ ךא דחאכ םירבגו 

תענומ תיתדה התרכהש ,תימלסומ וא תירצונ ,תידוהי ,תד תרמוש השא" :תד תורמוש 

קוחה .סויגב תביוחמ הניא (1339 ,15.8.49 ,תסנכה ירבד)"ןוחטבה תורשב שמשל הנממ 

יעצמאל אבצה תכיפה תא ותלילשמ העבנ תדחואמה תיתדה תיזחה גיצנ לש ותודגנתהש ןייצל שי 34 

תא וילע ליטנ לא .םירחא םידיקפתל הירדנפק ותוא השענ לאו שדוק אוה אבצה..." :תורחא תורטמל 

,5.9.49 ,תסנכה ירבד) ".ונתמוא תא ךנחנ הלא םיעצמאב אל :המואל ךותיה רוכ שמשל דיקפתה 

 1559)
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303 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

,תד לדבה אלל) תויתד םישנש הדבועה םאה 35.תיתד הרכה לש תוביסמ םירבג רטופ וניא 

ללוכ ,תויתד ןניאש םישנה לכש התועמשמ תורישה תבוחמ תורוטפ (קוחה ןייצמש יפכ 

םניאש הלא ןיבל םידוהי ןיב הניחבמ הניא קוחה ןושל ?סויגב תובייח ,תוידוהי ןניאש הלא 

.וז היגוסמ םלעתהל ורחב םיפתתשמה םג ;םידוהי 

היה הז אשונ .דחאכ םירבגו םישנ לע הלח סויגה תבוחש ןייצמ קוחה ,רומאכ ,תישאר 

תונמדזהה תא לצינ םאונו םאונ לכ טעמכו ,קוחה לע םינוידב תירקיעה תקולחמה־תדוקנ 

ובייח תויתד־אלה תוגלפמה יגיצנ לכ :רוריבב וגלפתה תונחמה .ןודינב ותעד עיבהל 

לש וסויגל ודגנתה תויתדה תוגלפמה יגיצנ לכ וליאו ,םישנה תא סייגל תיעמשמ־דח 

וז תקולחמ עקר לע .דבלב תויתד םישנל ןתינה רוטפב וקפתסה אלו ללכב םישנה רוביצ 

םישנל ןתינה רוטפה רבדב ,תונחמה לכ הל םיפתוש ויהש ,הבחרה המכסהה תטלוב 

שי .םידוהיו םיברע ןיב וא םינוליחו םייתד ןיב לדבה רכינ אל ןאכ .תוהמיאלו תואושנ 

תא ושמישש םיקומינ םתוא ויה ללכב םישנ סויג דגנ תויתדה תוגלפמה יקומינש ןייצל 

םג ומכ ,וז הדבוע .תואושנ םישנל ןתינה רוטפה תא וקידצה רשאכ םינוליחה יגיצנ 
עגונה לכב תוחפה לכל ,תונחמה ינשל תופתושמה דוסי־תוסיפת לע תודיעמ ,תורחא 

םיפירחה תועידה־יקוליחל קר םיסחייתמ רשאכ ןיעהמ תמלענ וז המכסה .השיאה ידיקפתל 

.תוקוור םישנ סויג רבדב ועלגתהש 

ןיב םיעד־תומימת ,דתיה הז ןיינעב ?ןוחטיבה תורישל םישנ סייגל ןיא עודמ 

יבגל רבד רמוא וניא קוחה ,רומאכ 36.םייתד םיידוהי תסנכ־ירבחו םיימלסומ תסנכ־ירבח 

סייגל הנווכ תמייקש וחינה םיימלסומה תסנכה־ירבחש הארנ .אבצל םייברע םיחרזא סויג 

.וז הרזג עונמל תנמ־לע םייתדה םיידוהיה תסנכה־ירבח םע תחא די ושעו תויברע םישנ 

ןה תירסומ הניחבמ ,תומיאתמ םישנה ויא תיסיפ הניחבמ :םיאבה םיקומינה תא ועימשה םה 

תסנכה־ירבח .יאדכ רבדה ןיא תוליעיה תניחבמ וליפאו ,אבצה תא הנתחשת 

דגונמה שודיח איה ,דשאה לע הבוח סויג תלטה"ש ףא ונעטו תכל־וקיחרה םיימלסומה 

םייתדה םידוהיה וליאו .(1528 ,1.9.49 ,תסנכה ירבד)"םלועה תאירב זאמ עבטה יקוחל 

ןיבל !היתויוכזבו םישנב תילאודיווידניא העיגפ ןיב תרשקמש הקירוטר רוציל וליכשה 

אשונב עגנ ולעהש רתויב חוורה קומינה .ימואלה ןוחטיבבו הנידמב ־ תיביטקלוק העיגפ 

הנעטה ."הדולי,דו החפשמה תלאש יהוז - לארשי תנידמ לש תויעבה תייעב..." היהש 

לש ירקע,ד דיקפתה יולמל הנכס וב שיו ...החפשמה ךותל לער סינכמ" םישנ סויגש ,דתיה 

םג םצעב והז ,ךכמ רתוי .<1559 ,5.9.49 ,תסנכה ירבד) "לארשיב םא דיקפת :,דשאה 

,םאכ ,השאכ היתובוח תא תאלממה השאה לש התוכז תא םיחפקמ הזב ,התוכז חופיק" 

.(1524 ,1.9.49 ,תסנכה ירבד)"תיב תרקעכ ,הלעבל ,דשאכ 

טלחומ רורחשל וא תורישה תייחדל הליעכ ורכזוה ,טוריפ אלל ,"החפשמ ימעט"ש ןייצל בושח ךא 35 

תנשב לבקתהש ימואל תורישל קוחהש ןייצל שי ,ןכ־ומכ .םירבגב עגונ הז ףיעסש איה החנהה .ונממ 

.תורישה תבוחמ תואושנ םישנ אוה םג רטופ *םלועמ לעפוה אל רשאו) 1953 

תא סנ לע םילעמ םיתיעל .היכראירטפל תוימואל ןיבש םיסחיה תובכרומ תא הריאמ וז המכסה 36 

םיימואל םילדבה קוזיחל היכראירטפב םישמתשמ םיתיעל :היכראירטפה תא רמשל תנמ־לע תוימואלה 

תרזעל םיסייגתמו םייתדו םיימואל םידוגינל לעמ םילעתמ םג םיתיעל ךא ;תינתא תוהז דודיחלו 

."םלוכ" לש היכראירטפה 
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לארשיב תוחרזאו םישנ ?"אצמי ימ ליח תשא" ץיבוקרב הצינ 304 

ןפואב עיפשהל םג לולע אוה ןכל ,יהמיאה דיקפתב עגופ ילייחה דיקפתה ,ןכ םא 

הקירוטרה םג יהוז .םישנמ וענומל שי ןכלו "לארשי תנידמ לש תויעבה תייעב" לע ילילש 

םינד רשאכ .תואושנ םישנ לש ןסויג־יא תקדצהל םייתד־אלה םיגיצנה ושמתשה הבש 

,םישטשטימ תונחמה ינש ןיב םיפירחה םידוגינה ,הדוליבו החפשמב 

ןפואב םילדבה םוש ורכינ אלו םישנ סויגב הכמתש הדיחא תיזח גיצה ינוליחה הנחמה 

םבור .םינושה םייטילופה תונחמה ןיב וא םישנל םירבג תסנכ־ירבח ןיב אשונה תגצה 

- םבילל רקי םינימה ןיב ןויוושה ןורקעש םושמ אל קוחב םיכמות םהש וריהבה עירכמה 

םיכרצ ללגב אלא ־ ו"ציומ ןגכ לחר הריהצהש יפכ "תיטסי'זארפוס השיגמ" אל 

:ןכו (1519 ,םש) ".ונצרא לע הנגה ןכתת אל ןתוריש ילבו םישגה ילב" :םיילנויצקנופ 
איבהל ונא םיבייח ,ונלש ישונאה רמוחה לש ולדוגו וביט ללגבו םייאבצ םימעטמ םג" 

לכב (1445 ,30.8.49 ,תסנכה ירבד) ".ץראה תנגהב יניצר םרוגכ השאה תא ןובשחב 

תא סינכהל ונילע"ש ךכ ידכ דע יאבצה ךרעמל תינויחכ הספתנ השיאה תמורת ,הרקמ 

(1451 ,םש)"...המחלמב חצנל לכונש ידכ ןוחטבה תוחוכב השאה 

אבצל ,רומאכ .תילטנמורטסניאה היצקנופב וקפתסה אל םיינוליחה םירבודה ךא 

ירבדל ,םישנה תורישל םג ךכו ,הנגהו המיחלמ רתוי בחר דיקפת דחוי ילארשיה 

לעו הרבחב םישנה דמעמ לע ,אבצבש םירבגה לע עיפשהל רומא היה ןסויג .םינוליחה 

לש תירסומה המרה רפתשת ןתוכזבש םושמ הבושח אבצב ןתוחכונ ,תישאר .הלוכ הרבחה 

העפשהה רבדב תויתדה תוגלפמה לש ןועיטה לע םינוליחה ובישה ךכ - םילייחה םירבגה 

תברקב ויה 3?ס.ט.א תוגולפש םוקמ לכב" :התיה תחצינה החכוההו .םישנה לש התיחשמה 

,תסנכה ירבד)".הובג רתוי הברה םירוחבה לש ירסומה בצמה היה ,וגלש תויאבצ תוגולפ 

ונילע" :תללוכ תיתרבח היצמרופסנרטל יעצמאכ ספתנ ןסויג ,וזמ הרתי (1519 ,1.9.49 

,תסנכה ירבד)".המואב השאה לש היצזיביטקודורפ לש םוצע ףונמל אבצה ןינע תא ךופהל 

יוניש הבייחש תינויצה הסיפתהמ דרפנ־יתלב קלחכ ספתנ םישגה סויג (1451 ,30.8.49 

סויג..." :הייברעה השיאה לש הדמעמ יונישל םג ףונמ ךכב וארש ימ ויהו .ללוכ יתרבח 

השאה תדעצהל םימרוגה דחא הווהי הנגהה אבצל ,דחאכ תוידוהיו תויברע ,םישנה 

תיתרבחה התמר תאלעהלו החפשמב התדובע ילבכמ הרורחש תארקל הייברעה 
(1531 ,1.9.49 ,תסנכה ירבד)".תיתוברתהו 

,יתדה הנחמה לש ותנעטל תדגונמ הנעט ולעהש יפ־לע־ףא ,וללה םירבודהש ןיינעמ 

םיטוטיצו ,תידוהיו לעי ויה תוביבחה תויומדה .םיבותכהמ תומגוד לע םבורב םה םג וכמסנ 

.םתדמע קוזיחל םיקומינכ ואבוה ם"במרה לש םישוריפו הרובד תרישמ 

הדבועה ,אל וא ןוחטיבה תוחוכב ףתתשהל םישנה לע םא רעוסה חוכיווה עקר לע 

.תובישח הנשמ תלבקמ םינוידב טעמכ הלע אל תוהמיאלו תואושנ םישנל רוטפהש 

אל ףאו ,הנושארה ותגצהב קוחה תא רקסשכ ,די־רחאלכ הזה ןיינעה תא רטפ ןוירוג־ןב 

השולשו קפס וב וליטה םיינש :דבלב םירבוד השימח ידי־לע רכזוא אשונה .עודמ ריבסה 

האור וניאש ריהצה אוה .י"קמ רבח ,סינוקימ לאומש הנמנ םינושארה םע .ותוא וקידצה 

השקהשכ .םיחכונה ברקב הבוגת םוש וררוע אל וירבד .תואושנ םישנ סייגל אל םעט םוש 

תפוקתב יטירבה אבצל ופרטצהש םיידוהיה םידודגה תרגסמב םישנה־ליח היה (A.T.S.) .ס.ט.א 37 

.היינשה םלועה־תמחלמ 
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305 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,המואה לש רצויה תיבכ אבצה תא האור הלשממה שאר ירהו" :ם"פממ םרא תסנכה־רבח 

רצוי תיבמ האושנש השאה תא איצוהל םעפה ךירצ אופיא עודמ ."!ךירדמו ךנחמ םרוגכ 

(1624 ,8.9.49 ,תסנכה ירבד)"?הזה ךנחמה ךותיהה רוכ תא השאה רובעת אל עודמ ?הז 

אתלו החפשמל גואדל בייח תידוהיה היפרגומדל גאודש ימ"ש ןוירוגךב ול בישה 

.תורישהמ תואושנ םישנ רוטפל ץילמה ןכלו (1626 ,םש)"יתחפשמה 

תואושנ ןניאש םישנבו תואושנ םישנב ואר קוחב םידדצמהש בושחל תועט יהוזש רורב 

םיאנתה הל ויהי קר םא ,אשנית הקוור השיא לכ ירה .תונחבומ תוירוגיטק יתש 

.תוחפ אל הבושחה ,תרחאה המורתב ףילחת ןוחטיבה תורישל התמורת תאו ,םימיאתמה 

תחאה המורתה תא רימהל םישנה לע לקהל ידכ קוחה תא תונשל שיש ורבסש ויה ,ןכאו 

לש סויגה ליג ןוידל הלעשכ תורח תעונתמ דודירמ בקעי עימשה הלא םירבד .תרחאב 
:תולייחה 

םא .ץראב הדוליה רשוכ תניחבמ 19 ליגב סויגה תבוח תא ליחתהל יתעצה 

תורשפא תא ןהל םיריאשמ וננה ,אבצל תכלל 19 ליג דע תורוחב בייחנ אל 

יפלא המכ ףיסוהל לולע הזש ןימאמ ינא .19־ו 18 ןיבש הנשה ךות אשנהל 

,םש)".רתוי קוחרה דיתעה תניחבמ רבדב לזלזל ןיאו ,הנש ךשמב תונותח 
 1608)

םינוליחה ירבדב הלעוהש רשקה לע קלח אל תסנכה־תורבחמו תסנכה־ירבחמ שיא 

ירבח טעמל ,לכה .ןוחטיבל היפרגומד ןיב ,רהצומב ןיבו עלבומב ןיב ,םייתדה ימואנבו 

ידוהי בורב ךרוצה לע תססובמה תינויצה היגולואידיאל םיפתוש ,תיטסינומוקה הגלפמה 

הנע ינשה ומואנב .הובג הדולי רועיש תועצמאבו היילע תועצמאב וילע רומשל ןתינש 

.תואושנ םישנ לש ןסויג־יא לע והתש םירבודה ינשל ןוירוג־ןב 

שי םולש ימיב ...?האושנ ,רשא וז הבוחמ רוטפל שי עודמ :יתוא םילאוש 

.ישונא ־ אוה דחאה םעטה .םימעט ינשמ האושנה השאה תא יתעדל ררחשל 

...הלעב םע חומשל הנש הל תתל שי ,תנתחתמ הרשע הנומש תב הרענ םא 

ירבד)".םאל תויהלמ האושנ השאל עירפהל ןיא - ירוביצ אוה ינשה םעטהו 

(1571 ,5.9.49 ,תסנכה 

.ידמ ההומת איהש םושמ הלשממה שאר ןתונש הנושארה הביסהמ הז רשקהב םלעתנ 

."תירוביצ" הרדגוה איהש הדבועה רקיעבו ,יחכונה רשקהב הבושחש איה היינשה הביסה 

םיכלוה הלא םירבד .ןתחפשממו ןתיבמ תגרוחש תובישח הל שי תואושנ םישנ לש ןתוהמיא 

:םואנה ךשמהב םיררבתמו 

רבדה .דחי םהינשו - םירבד ינש רוכזל שי השאה לש המוקמ לע םינדשכ 

הלענ דועי םייחב ןיא .תוהמאה דועי ,השאה לש דחוימה דועייה ־ ןושארה 

םיחונה םיאנתב ,דשאה דימעהלו ,תוהמאל רקיו דובכ תתל ונילע ...הזמ 

- םאה דובכב בייח ןבה קר אל ...םאל תויהל הילעשכ רתויב םייוצרהו 

...םאה תוכזבו תוהמאה דובכב תבייח ,הלוכ הרבחה ,הלוכ הנידמה אלא 

רבד םג רוכזל שיש אלא ...תוהמאב עוגפל לולעה רבד םוש תושעל ןיאו 

תוישיאלו .רבגה ומכ קוידב ,תוישיא םג איה דבלב השא הניא השאה ;יגש 

דבלמ - רבגה לש ותוישיאל תועיגמה תובוחה לכו תויוכזה לכ תועיגמ וז 

ןיאו ,םדא ןידכ השאה ןיד ,תוהמאל רבעמ .תוהמאל תוסחייתמה הלא 
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תא עורגל [ןיא] ...המינה אולמכ היתובוחמ ,היתויוכזמ ,הדמעממ עורגל 

הרשכהה תנש ...ץראהו םעה ןינבב ,ןוחטבה תכרעמב ,דשאה לש הדיקפת 

תובשייתהל רשכומ ,וצראל רושק דחואמ םע בצעל תנווכמ הנושארה 

1568 ,םש> ".השאה תא איצוהל רוסא הלא לכמ .תימוקמ תוננוגתהלו 
 1569)

.תיווהתמה הרבחב היידוהיה השיאה לש ילאודה דיקפתה רוריבב רייטצמ הלא םירבדמ 

תוהמיאה דיקפת ךרד - םואלה־תנידמב הבוליש לש םינפואה ינשל הליבומ וז תוילאוד 

םיארנ םיינשה םהבש םירקמ םתואב ךא .םירחא םיימואל םילעפמב התופתתשה ךרדו 

,תוחרזא לש תינקילבופרה הסיפתל םאתהב .ינשה לע ןושארה תא ףידעהל שי םירתוס 

תוכזב רבודמה .תויביטקלוקה ויתולועפבו ביטקלוקב ףתתשהל תוכזה ןשוריפ "תויוכז" 

תלייחכ ימואלה לעפמב ףתתשהל הלוכי השיאה .תוימואלה תובוחב הווש הרוצב ףתתשהל 

תא םישגהל תולוכי םישנה ןהבש םיכרדה ןה תובשייתהו תולייח ,תוהמיא .םאכ וא 

.השממלו ןתוחרזא 

יגיצנ לש םתודגנתה לע הבוגתב םיכשוממ םינויד םתואב ואשינ םיבר םימואנ ,םוכיסל 

.תואושנ םישנל רוטפה רבדב רמאנ דואמ טעמ ךא ,ללכב םישנ תורישל תויתדה תוגלפמה 

ורבס םינוליחה .תועיס יתשל םירחבנה־תיב תא גליפ ,תוקוור םישנ סויג ,ןושארה אשונה 

םורתל התוכזש "הצולח"כ (תירבעה) השיאה תא וארש םושמ (תוקוור) םישנ סייגל שיש 

וסחיי ,הז תמועל ,םייתדה .ידוהיה רבגל וזה תוכזה תא תונקמש תוביס ןתואמ ביטקלוקל 

ינועיט .טרפב תוהמיאבו ללכב החפשמה דסומב תירשפאה העיגפל רתוי הבר תובישח 

עצומה רוטפה הב הכזש ,הילאמ תנבומה ,הבחרה המכסהה סיסבב םיחנומ ויהש םה םייתדה 

תויהל תוכירצ ןניאו תולוכי ןניא תויערש תסנכה־ירבחל רורב היה .תואושנ םישנל 

.םאל ךפהיל ־ רתויב הבושחה ןתבוח תא אלמל תוכזה ןהמ ענמית ךכש םושמ תולייח 

דסומל תימואל תובישח הנקמש אוה תינויצה־תימואלה היגולואידיאב "יפרגומדה ןזאמה" 

.ללכב תוידוהיה םישנל יזכרמ דיקפת הנוב םג ךכבו תוהמיאה 

קוידב ,תויפיפ ברחכ שמשמ אוה השעמל ךא ,הרתי תוכזכ ספתיהל לוכי הזה רוטפה 

אוה לארשיב יאבצה תורישה .הרבחב תוצובקל תונתינש תורחא תודחוימ תויוכז ומכ 

citizenship-certifying הווהמו האלמ תילארשי תוחרזאל הסינכ סיטרכ הנקמש 
 institution סיוו זרימר לש םנושלב (1979 ,Ramirez <fc Weiss). תוחרזא למסמ אוה

,המואב וא ביטקלוקב תורבח הרידגמה תוחרזא ,רמולכ ,הלמה לש בחרה ןבומב תיתימא 

תוצובק לש ןתרדה וא ןתללכה תא ןוחבל שי ןכל .הנידמב תילמרופ תורבח קר אלו 
לש הז בושח דמימ ריהבהל ידכ יאבצה תורישהמ תילארשיה הרבחב תונוש תויתרבח 

וא ןסויגל סחיימ ילארשיה רוביצהש ןהינימל תויועמשמה ,ךכ לע ףסונ .ןתוחרזא 

ידמ םיררועתמש םיירוביצ םינוידמ תולועש תויועמשמ ־ תונושה תוצובקה לש ןסויג־יאל 

וקב ולש תוילאירוטירטה תא תורידגמו ילארשיה ביטקלוקה תא ןה םג תומחות - םעפ 

.תטטרשמ קוחה ןושלש הז לע ףסונ םוחית 

תודסוממ םתקיחד לע ףסונ 38,אבצל םילארשיה־םיניתשלפה תא םיסייגמ ןיאש הדבועה 

רשל תקנעומה הביטגוררפה תלעפה ידי־לע תעצבתמ םילארשי־סיניתשלפ לש תורישל םתאירק־יא 38 

.קוחה חוכמ ןוחטיבה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:53:48 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



307 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

תונתינ דבב דב ךא .ילארשיה ביטקלוקהמ םתקחרה תא למסמ ,םירחא םייטילופו םייתרבח 

הלאשה .יטילופה ךילהתב םתופתתשה תא תורשפאמש תוילמרופ תויטילופ תויוכז םהל 

אלל הרתונ - (1453 ,םש> "?תינכתב יברעה טועימה הפיא" - תורחמ דודירמ הלעהש 

רחואמ דעומל םיברעה לש םסויג תא תוחדל שיש ורבס םייברע תסגכ־ירבח ינש .הנעמ 

.הנגהה תוחוכב םפתשל הנווכ יהשוזיא שיש רמאנ אל םוקמ םושבש יפ־לע־ףא ,רתוי 

,דחאכ םירבגו םישנ ,םייברעה םיבשותה תא סייגל שיש תיעמשמ־דח הרוצב ןעטש דיחיה 

תילעומ לארשי יחרזא םיניתשלפה לש (םסויג־יא) םתוסייגתה־יא תדבוע .י"קמ גיצנ היה 

השענ אל םלועמ ,תע התואב .םדגנ תמייקמ הנידמהש תידסומה הילפאל קודיצכ םעפ ידמ 

דחא אופיא שמשמ לעופב םסויג־יא .ןוחטיבה תוחוכב ,הצובקכ ,םבלשל שממ לש ןויסינ 

.םתיילפאלו תילארשיה הרבחב ילושה םדמעמ קודיצל םיעצמאה 

םניא "םיכומנ םינותנ ילעב" םיידוהי םיריעצש הדבועל תנתינ ירמגל תרחא תונשרפ 

הביסה הרואכל וניה ןוחטיבה תוחוכמ םרדעה ,םיניתשלפה יבגלש דועב .אבצל םיסיוגמ 

וקש הדבועה .תקדצומ־יתלב הילפאב ספתנ ומצעלשכ סויגה־יא ,ןנד הרקמב ,םתיילפאל 

תספתנ "םימיאתמה" ןיבו "המאתה־יא תניחבמ" םיסיוגמ םניאש הלא ןיב דירפמ ינתא 

יבולה ןמ תסנכ־ירבחש הביסה יהוז .ןוקית תשרוד ןכלו תימיטיגל הניאש הנחבהכ 

םיסייגתמה לש םרפסמ תלדגהל םיקבאנו םויה־רדסל הז אשונ םעפ ידמ םילעמ יתרבחה 

בלשל ידכ םעפ ידמ םימקומש םייתרבח םיטקיורפל הקדצהה וזו ,הלא םיריעצ ברקב 

טקיורפ ןיאש בל־ומיש ."לופר ירענ" איה םהיניב העודיה המגודה) .אבצב הלא םיריעצ 

(."לופר תורענ" לש ליבקמ 

הכוז הז רוביצש תקדצומ־יתלב רתי־תוכזכ שרופמ ,הז תמועל ,םידרחל ןתינה רוטפה 

ןויסינכ שרפתמו תונייועב ללכ־ךרדב לקתנ אוה .םיינויצילאוק/םייטילופ םימעטמ הב 

לש הצובק הנברד ףא תוסיוגמ ןניא תויתד םישנש הדבועה 39.תיחרזאה םתבוחמ טמתשהל 

המשש "הווש תוריש" תעונת תא םיקהלו םיעבשה תונש ףוסב ןגראתהל תוינוליח םישנ 

םישנה לש תורישה לטנ לע לקהל ךכו םישנ סויגל תודיחא הדימ־תומא עובקל הרטמל הל 
.תוינוליחה 

םמוקמב בשחתהב ךא .ביטקלוקה תולובג תייגוס תא הצממ וניא סויגה אשונש רורב 

סויגה־יא/סויגה ,תילארשיה היווהב טרפב יאבצה תורישה לשו ללכב ןוחטיבה לש יזכרמה 

רוטקידניא שמשל םילוכי ךכל תסחוימה תועמשמהו תומיוסמ תויתרבח תוצובק לש 

הדבועה םג ומכ יאבצה תורישב תוללכנ ןניא הלאה תוידוהיה תוצובקהש הדבועה .עירכמ 

תואצמנ הלאה תוצובקהש תודיעמ (תונוש תוביסמ) תימיטיגל־אלכ תשרופמ וז העפותש 

.וילושב יכ םא ,ביטקלוקה ךותב 

סייגמ ןוחטיבה תוריש קוח .רתוי בכרומ וניה (תוינוליח) תוידוהי םישנ לש הרקמה 

ןגועמה הז רוטפ ,הלעמל יתנייצש ומכ .תוהמיא וא תואושנ ןניאש יאנתב םישנ אבצל 

.ירוביצה םויה־רדסל םלועמ הלע אל אשונה .תרוקיב וא ןויד םוש טעמכ ררוע אל קוחב 

אל ,הצובקכ ,םישנ ,ןכ־ומכ .סייגתהל ושרד אל םלועמ תואושנ םישנ ,יל עודיש המכ דע 

תובישי־ירוחב סויגל השירדב תירוביצה תוסייגתהה התיה דחוימב תמעזנ תירוביצ הבוגתל המגוד 39 

םיעבש וגרהנ הבשו 1997 ראורבפב השחרתהש ("םיקוסמה ןוסא") תיל"הצ הנואת תובקעב האבש 

.םילייח השולשו 
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רתוי אלמ בולישל ויה םישנה ינוגרא לש םהיתושירד .קוחה תא תונשל קבאמב ואצי 

.סויגל הדימה־תומא יונישל אל ךא ,אבצה תורושב (תוקוורה) תולייחה לש רתוי ינויוושו 

ןרפסמ יכ םא) סייגתהל אל ידכ קר תיביטקיפ תואשינש םישנ שיש איה העודי הדבוע 

יונישל תירוביצ העיבתל הליע תאזה הדבועה השמיש אל םלועמ ןכ־יפ־לע־ףאו (ךומנ 

רוטפב תוכזל תנמ־לע תויתד ןהש ונעטש םישנ יפלכ הרבחב ןיועה סחיל דוגינב - קוחה 

םושמ דחוימב תטלוב תואושנה םישנה לש ןסויג־יא תא ללושש שיא ןיאש הדבועה .סויגמ 

להקה־תעדו ,הילפאב וא הבוחמ תוקמחתהכ שרופמ תורחא תוצובק לש ןסויג־יאש 

.ןניינעב לועפל םעפ ידמ תררועתמ 

סויג־יא) תודדומ ,(תוקוורה סויג) תובלושמ םישנה ובש ןפואה תא םיגדמ הז חיש 
םיימואלה תובוחבו יתרבחה בוטה תריציב הנוש תופתתשה ביתנל תונפומו (תואושנה 

.(תימואל תוחילשכ תוהמיאה תרדגה) 

רבד תירחאו םוכיס 

תויוכז לשו ביטקלוקב תופתתשה לש ןבומב ־ םידיחיו תוצובק לש םתוחרזא 

/יטילופה/יתרבחה רשקהה ידי־לע תבצועמו תעפשומ ־ וז תופתתשה שממל תורשפאמה 

היגולואידיאבו תוקיטקרפב םלגתמה ,ינויצה־ידוהיה ביכרמה .הנידמב רוזשה יתוברתה 

םישנל יפולח תוחרזא ביתנ םירידגמש הללכהו הרדה יכילהת רציימ ,לארשי־תנידמ לש 

תונפומו ,םיידוהי םירבג ידי־לע סלכואמה הז ,יטננימודה ביתנהמ תודדומ ןה .תוידוהיה 

הביל־בלל הליבומ וז ךרד ךא .םייתחפשמה ןהידיקפת ךרד תרבועה רתוי תידדצ ךרדל 

לש המויק רשפאתמ םג ךכ .הנידמה לש ידוהיה היפוא לע הרימש ־ לארשיב תונויצה לש 

םיחרזאהש הדבועה הילע םייאתש ילבמ הקילבופר־ונתא הנכמ (1993) דלפש המ 
.תויחרזא תויוכזמ םינהנ הב םייניתשלפה 

לש המויקל תונושארה םינשב ולבקתהש םיקוח ינש יתנחב וז הנעט םיגדהל ידכ 

השיאה תויוכז יוויש קוחו 1949 תגשמ ןוחטיבה תוריש קוח :םהב םינוידה תאו הנידמה 

םיטקייבוסה תא תוננוכמש תויתוברת תוקיטקט םלגמ ,הנידמה ןכוסכ ,קוחה .1951 תנשמ 

,יטפשמהו יקוחה חישה ,ךכש ןוויכמ .םהיניב םיסחיה תא רידגמ ןכו םיירדגמה םייתרבחה 

ןיב םיסחיה לש תיתרבחה הינבהב ףתתשמ םגו ףקשמש יתרבח טסקט ומצעלשכ אוהש 

.םישנ-הנידמ יסחי לש תקדקודמ הניחבל ליעי ילכ וניה ,(Rhode, 1989) םירדגמה 

תועמשמל דואמ המוד םיסב ורצי ,םהיתורטמבו םהינכותב םינושה ,הלא םיקוח ינש 

לכל לעמ איה השיאה יכ חינמ קוחה םהינשב .הנידמל סחיב womanhood הירוגיטקה 

יוויש קוח ,םישנ תויוכזב ידבלב ןפואב ןדש ןושארה ילארשיה קוחה ."חוכב םא" וא "םא" 

םגו)ןהילעב לש הזל תויערה סוטטס תייוושהב רקיעב קסע ,1951 תנשמ השיאה תויוכז 

הלא דבלמ םישנל יטנוולר אשונ לכ הלעמ וניא קוחה .(ידמל תיקלח הרוצב השע תאז 

לש המורתכ תרייטצמ תוהמיאה תויוכזה ןויווש קוח ביבס חישב .החפשמל םירושקש 

ןתינ הז לומגת םג .תווש תויוכז ןהל קינעהלו ןלמגתל שי הז לעו ביטקלוקל םישגה 

השיאה התיה ןוידה בסנ הילעש השיאה ,ללכב םישנב קסוע קוחהש דועב .הרושמב 

תורישה תא רידגמש ,1949 תנשמ ןוחטיבה תוריש קוח ביבס חישה .דבלב היידוהיה 

יתרבחה ךנחמה תגרדל אבצה תא םמורמשו תילארשיה תוחרזאה תומלגתהכ יאבצה 
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ןתבוח תא אלמלמ ןתוא ענמי אל רבד םושש ידכ תואושנ םישנ תורישהמ רטופ ,ןוילעה 

ךא תוחרזא לש הז יזכרמ דסוממ תודדומ תואושנה םישנה ."תוידוהי תוהמיא"ל ךפהיל 

.םייתחפשמה ןהידיקפת ךרד תינוחטבה/תיאבצה הקיטקרפלו חישל הרזחב תובלושמ 

וז הינבהל יגולואידיאה רשקהה תא הווהמ םינימה ןיב ןויוושה ןורקעל ההובג תוביוחמ 

ךא תילרבילה תרוסמהמ הרואכל לואש הז ןורקיע .םישנ לש תנחבומ הירוגיטק לש 

תוארקנ םישנה ,דחא דצמ .תינקילבופר תועמשמ לבקמ אוה תילארשיה הרבחה תרגסמב 

.תויביטקלוקה/תוימואלה תומישמב הליעפ תופתתשה ףתתשהלו םירבגה ומכ םורתל 

םינוש ןתופתתשה ןפואו ןתמורת ,רחא דצמ .תובוח ןויוושב ןאכ אטבתמ ןויוושה ןויער 

ןיטולחל ןתוא הרידמ הניא ןהלש "תורחא"ה ךא "תורחא"כ תוננוכמ ןה .םירבגה לשמ 

םידיקפתה ךרד רבועה הז ,הנוש תופתתשה ביתנל ןתוא הנפמ אלא ,ילארשיה ביטקלוקהמ 

.םייתיבה/םייתחפשמה 

תא תונשל ידכ ומצע קוחה יונישב ןיא ןכל .הז בצמ ורצי יטפשמה חישה אלו קוחה אל 

הירוגיטקה ובש ןפואה תאו הירוגיטקכ "םישנ" תרדגהב תועגונה תויתוברתה תוחנהה 

ןוניכל היצמיטיגל ןתונש המצוע־בר ןונגנמ וניה יקוחה חישה לבא .הנידמל סחיב תרדגומ 

קוחה ־ םיטסקטה לש וז הניחב .םייחרזאו םייתרבח םיטקייבוס לש הז "רחא" גוסכ םישנ 

תא ןיבהלו םיטקייבוס םתוא לש םביט לע דומעל ונל תרשפאמ - וביבס םינוידהו ומצע 

.ינויווש סותא לש רשקהב הנידמב םבוליש ןפוא 

ןיב םיסחי רתיה ןיב ללוכש ,בחר יתרבח ךרעמ תרזושמכ הנידמה תא םיספות םא 

יכילהת דציכ תוארלו םיינשה ןיב ןילמוגה־יסחי תכרעמ תא םג ןוחבל רשפא ,םירדגמ 

םיבר םירקמב ,לשמל .וילע םיעיפשמו רחאה תא םיבצעמ דחאב שדחמ־תוכרעיהו יוניש 

הנידמה דגנכ ןדמעמ לע קבאיהל ידכ תיטילופ תוסייגתמו תיטילופ העדות תוחתפמ םישנ 

הביסה איה םיבר םימוחתב הנידמה תוברעתה .הנידמה לש הלועפ לע הרישי הבוגתבו 

ןהיתועיבת תא הילא תונפהל תנמ־לע תונגראתמ ,ןללכב םישנו ,תובר תוצובקש ךכל 

 (1999 ,Conneil, 1990; Berkovitch). םירצוי הנידמה לש םיבחרתמה תוכמסה ימוחת

החתפ תויוכזה יוויש קוח תקיקח ,לשמל .תונוש תויתרבח תוצובקל םישדח הלועפ ימוחת 

תרפה לע תועיבת תשגהלו םישנ ינוגרא לשו םישנ לש הלועפל תיטפשמה הריזה תא 

Berkovitch,) ןהינכותבו ןפקיהב תולבגומ הלא תולועפ ויה הליחתבש דועב .קוחה 

.רתוי תיביסמ הלועפ הרשפא רתוי הברה הבחר ,רתיהש ,רתוי תרחואמה הקיקחה ,(1997 

םהל ומשש םישנ תועונתו םישנ ינוגרא הנומתל וסנכנ תונורחאה םינשב ,ךכ לע ףסונ 

ולבקתה הלא תולועפמ האצותכ .טפשמה־יתבו קוחה תכרעמ לומ םישנ גצייל הרטמל 

:לשמל) םישנה לש ןדמעמ לע תובושח תוכלשה ילעב םידחא םייטפשמ םימידקת 

הפיקת אשונב תויארה קוח ןוקית ,תויתלשממ תורבח לש םינוירוטקרידב םישנ תופתתשה 

קלחש דועבש אוה ףסונ בושח טביה .(הקוסעתב הילפאה יקוח לש הלוחתה תבחרה ,תינימ 

ןדמעמ ,תוהמיאכו תויערכ םישנה לש ןדמעמב עגנ תמדוקה תיטפשמה תוליעפהמ לודג 

ןיב םיעגמה ,הז ןפואב .ןוידל הנורחאל הלוע "תודבוע"כו "תויחרזא"כ ירוביצה םוחתב 

ילתוכמ גרוח הז ןויד .םייתחפשמ־אלה ןהידיקפת ךרד םג םילהנתמ םישנל הנידמה 

ןוגכ תויגוסב ירוביצ ןויד םקרתמ ךכו ,בחרה רוביצה תעדותב דהדהמו טפשמה־תיב 

ןהמ וענמנש םידיקפת ,םישנ ידי־לע םייאבצ םידיקפת יולימ וא "תנקתמ הפדעה/הילפא" 

.ןכל םדוק 

םילחש םיבחר םייוניש המכו המכמ םג תעפשומ םישנל הנידמה ןיב וז םיסחי־תכרעמ 
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םיבר םיקלחו הנתשמ רוזיאב ךוסכסה לש תיסיסבה הסיפתה ,תישאר .הרבחב הנורחאל 

ךילהת ."תנווכה ךרד" אל רותפל ןתינש יטילופ ךוסכס רתויו רתוי וב םיאור הייסולכואב 

רעשל שי .קשמה תטרפה לש םיימוקמו םיילבולג םיכילהת םע דבב דב שחרתמ הז 

,"לכל םדוק ןוחטיבה"ש קומינב םיילושל וקחדנ םדוקש ןהינימל תויתרבח תולאשש 

ותובישח תדירי םע ,תינש .ירוביצה ןוידה זכרמל ורבעי ,םישנה לש ןדמעמ תלאש ןללכבו 

חרזמה" לש ןוזחה תרגסמב םיילכלכ םימרוג לש םתובישח תיילע םעו יאבצה ךוסכסה לש 

לע רתוי וססבתיש םיסחי יניתשלפה טועימה םע ןנוכל תורשפא תחתפנ "שדחה ןוכיתה 

םימעה־רבח תוצראמ םידוהי לש תיביסמה הריגהה בקעש יפלו ,ךכיפל .הלועפ־ףותיש 

דבאמ "יפרגומדה ןזאמה" ןיינע ,לארשי־תנידמב תידוהיה הייסולכואה רועיש דואמ הלע 

ךרדכ "תימואלה תוהמיאה" לש התובישח ילוא םעמעתת הז בצמב .ותובישחמו ותופיחדמ 

הנילעת ילוא זאו ,תוחרזאל ןהלש יפולחה ליבשה שטשטייו ביטקלוקב םישנ בוליש לש 

.דבלב םיידוהיה םירבגה הב ודעצ התע דעש תישארה ךרדה לע םישנה 
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1951 -א"ישת ,השיאה תויוכז יוויש ,לוח :חפסנ 

תא הערל הלפמש קוח תארוה לכ ;תיטפשמ הלועפ לכל שיאלו השאל היהי דחא ןיד . 1 

.היפל םיגהונ ןיא ־ תיטפשמ הלועפ לכל ,השא איה רשאב ,השאה 

ןיאו ;היונפ .דתיה וליאכ םינינקב ,רישעלו ןינקל האלמ תורשכ היהת האושנ השאל .2 

.ןיאושינה רשק ידי לע םיעגפנ ןיאושינה ינפל השכרש הינינק 

,םירוהה דחא תמ ;םהידלי לע םייעבטה םיספורטופאה םה דחאכ באהו םאה (א) .3 

.יעבטה סופורטופאה אוה םייחב ראשנה 

ךמסומ ןיד תיב וא טפשמ תיב לש וחוכב עוגפל ידכ (א)ןטק ףיעס תארוהב ןיא <ב> 

םידליה תבוט םע בשחתהב ,םשוכר לעו םפוג לע ןה ,םידלי ינינעב גוהנל 
.דבלב 

ועבקיי םילטלטמו קלומ תמדא לש ןובזעב תויוכז ,רחא קוח לכב רומאה ףא לע <א) .4 

.השוריה תדוקפל היינשה תפסותב תונתינה תוארוה יפל 

הז סנכנש ירחא ןתניי ותקולחל וצהש ןובזע לכ לע ולוחי (א)ןטק ףיעס תוארוה <ב> 

.ופקותל הז וצ סנכנש ינפל תמ חונמה םא ףא ,ופקתל 

.האווצ םהילע שיש ןובזע יסכנ לע תולח (א)ןטק ףיעס תוארוה ןיא <ג> 

.ןישוריגלו ןיאושינל רתיהו רוסיא ינידב עוגפל אב הז קוח ןיא .5 

.השא איה רשאב ,דשאה לע ןגהל האבה קוח תארוה לכב עוגפל אב הז קוח ןיא 6 

ןודל ךמסומה ןיד תיב לכ הז קוח יפל גהני ןכ ;הז קוח יפל וגהני טפשמה יתב לכ .7 

ומיכסהו הלעמו הנש הרשע־הנומש ינב םה םידדצה לכ םא אלא ,ישיאה דמעמה ינינעב 

.םתדע יניד יפל ןיידתהל ,בוטה םנוצרמ ,ןידה תיב ינפל 

;ךכ ןקותי 1936 ,ילילפה קוחה תדוקפ .8 

40;הלטב 181 - ףיעסל גייסה לש <ג> הקספ (א) 

:הז ףיעס אובי 181 ףיעס ירחא <ב> 

תיב לש ןיד קספ ןיאב "דשאה לש החרוכ לע ןיאושינ רשק שיאה ריתה" .א181 

שיאה - ןיאושינה רשק תרתהל ,דשאה תא בייחמה ךמסומ ןיד תיב וא טפשמ 
".םינש שמח דע רסאמ ונידו עשפב םשא 

תורוקמ 

תודעווב תילארשי תוישנ ןוניכ :'הנובנ'ו 'תביוחמ' ,'תיארחא'" .(1996) 'ד ,רימא 

.254-247 ,7 ,תרוקיבו הירואית ."ןוירה תקספהל 

,ריפס םש־לע חותיפל זכרמה .תולפה לש הקיטילופה .<1989) 'ד ,ןובנו 'ד ,רימא 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

טפירש 'רו ןמדירפ 'א ,,לאערזי 'ד :ךותב ."לארשיב השאה דמעמ" .(1982)'י ,יסגא־רבוב 

.םימלסומל הימגיב ריתה 181 ףיעס 40 
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.דחואמה ץוביקה ,םודא וק :ביבא־לת .(230-210 'ע) דוכלמב םישנ ,(תוכרוע) 

,49 ,םינמז ."תונושארה היתונשב לארשי :המחלמו םידמב המוא" .(1994)'א ,רזעילא־ק 
 65-51.

.1956-1936 ,ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה :תנווכה ךרד .(1995)'א ,רזעילא־ןב 
.ריבד :ביבא־לת 

תוינפ לש חותינ :1977-1947 לארשיב םישנו תוגלפמ" .(1981) 'א ,למרכ ויז־ןב 

.הפיח תטיסרבינוא ,.א.מ ראות תלבק םשל רוביח ."תוריחב תלומעתב 

.בושיה תפוקתב ןויווישל הפיאשה :לארשי ץראב השא .(1987) 'ד ,ןייטשנרב 
.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

.םינדיע :םילשורי .תילארשיה הרבחב השאה :םדאה עלצ .(1978)'ל ,ןוטלזייה 

ןוכמ :םילשורי .לארשיב תימוקמה הקיטילופב םישנ :תוילאיר םישנ .(1994)'ח ,גוצרה 

.לארשי רקחל םילשורי 

,32 ,הרדתק ."1927 דע התישארמ לארשי ץראב תולעופה תעונת" .(1984)'ד ,ילאערזי 
 140-109.

וק :ביבא־לת .דוכלמב םישנ .(1982)(תוכרוע) 'ר ,טפירשו 'א ,ןמדירפ ,'ד ,ילאערזי 

.דחואמה ץוביקה ,םודא 

."השאה תויוכז יוויש קוח לע תסנכב ןוידה :'לקלקמ קר ביטאילפהשכ"' .(1993)'פ ,בהל 

.159-149 ,47-46 ,םינמז 

,י ,החוורו הרבח ."לארשיב 'תיפרגומדה הייעבה'ו תולפהה" .(1990) 'א ,ולטאבס 

 75-69.

תודלותל םיקרפ :לארשיב תויוכז יווישל תוירבע םישנ תודחאתה .(1977)'ש ,והידזע 

.השאה תרזעל ןרקה :הפיח .לארשיב השאה 

בושיב הריחב תוכזל םישנה לש ןקבאמ ?ןויווישל ךרדב םנמאה" .(1992)'ס ,יוא'זיב־לגופ 

.284-262 ,(2>דל ,תומגמ ."1926-1917 ,לארשי ץראב ידוהיה 
הירואית ."לארשיב םיניטסלפה לש יחרזאה םדמעמ :היפוטואב םירז" .(1993) 'י ,דלפ 

.35-21,3 ,תרוקיבו 
.40-25 ,15 ,טילקרפה ."םישנ תדובע יניד" .(1958)'ז ,לכינפ 

."בגנב םיאודבה יבושי חותיפו ןונכת לש הביטקפסרפ ,בחרמו רדנ'ג" .(1996)'ט ,רטסנפ 

.לרב תיב ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה סנכב גצוהש רמאמ 

.140-123 ,4 ,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה הרבחב םזירטילימ" .(1993)'ב ,גנילרמיק 

ןונכתו לארשיב הרבח :ורפס ךותב ."לארשי לש תיפרגומדה תוינידמה" .(1962)'י ,בנק 

.דבוע םע :ביבא־לת .(86-73 'ע)ילאיצוס 

טפירש 'רו ןמדירפ ,ילאערזי 'ד :ךותב ."ילארשיה טפשמב םישנ" .(1982) 'פ ,יאדר 

.דחואמה ץוביקה ,םודא וק :ביבא־לת .(209-172 'ע) דוכלמב םישנ ,(תוכרוע) 

.281-241 ,דכ ,םיטפשמ ."ןויווישה לע" .<ד"נשת> 'פ ,יאדר 

.טפשמבו הרבחב השאה דמעמ .(1995)(תוכרוע) 'מ ,יבוק־ןבילו 'כ ,ולש ,'פ יאדר 

.ןקוש :ביבא־לת 

.מ"עב הצפהל הרבח ,רמת תאצוה :הפיח .הקיטילופו םישנ .(1988)'ד ,ןמפרש 

 Acker, J. (1992). "Gendered Institutions". Contemporary Sociology, 27(5), 565
 569.
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 Aloni, Sh. (1973). "The Status of Women in Israel". Judaism, 22, 248-256.
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:לובגה לש תוארמה תפש 
לארשיב ימואל טועימ לש ונוניכו םיילאירוטירט תולובג 

*פמק הנאירדא 

אובמ 

יברעה טועימה ןב לש ותופדרנ תא "טסימיטפואה" ורפסב ראתמ יביבח לימא רפוסה 

־הגיאש־ותנידמ וילע הליטהש דישחמה גתה תא יפיזיס חרואב םזהל ןודינש ימכ לארשיב 

רתתסמו אבצה ינפמ חרוב רפסה רוביג לש ונב ."תנכוסמ הייסולכוא" לש גתה :ולש 

:ברסמ אוה ךא הרעמה ןמ תאצל ול תארוק ומיא .םיה תפש לע הרעמב 

תא םתקנחה הסירעב ...תוישפוחב םושנל ידכ וזה הרעמל יתאב ?קנחיהל 

רפסה תיבב .תושיחל תלוז יתעמש אל ןזוא םכל יתירכו יתלדגשכ ,ייכב 

ידידי ילש הרומה יכ לע םכל יתרפיס ".ךנושלב רהזיה" :יתוא םתרהזה 

לע זירכהל ידכ ידידי תא יתסניכ "!ךירחא שלוב אוה ילוא" :םתשחל ,אוה 

התא" :אמיא יל הרמא רקובבו "!ךנושלב רהזיה" :יל ורמא םה םגו ,התיבש 

:אבא יב רעג ,היטבמאב יתמזמז "!ךתנשב ךנושלב רהזיה ,ךתנשב רבדמ 

רהזיה "!ךנושלב רהזיה ,לתוכל םיינזוא !תאזה הניגנמה תא הנש" 

תחא םעפ ולו ינושלב רהזיהל אלש הצור ינא !ךנושלב רהזיה !ךנושלב 

רתוי הבחר לבא ,איה הרצ הרעמה ,תמא !םושנל יל היה השק !הדיחיו 

.סאמש ןוטנא :םוגרת) !אצומה איה לבא ,המוסח הרעמה ,תמא !םכייחמ 

.(60 ,1992 ,ןמסורג :ךותב 

,היטועימו תימואל־ונתא הנידמ ןיבש יתייעבה רשקה וזכרמבו ,יביבח לש ורופיס 

םייתורירש םייטילופ םיווק לש םטוטדש ובש ןפואה יבגל רפסמ תויהת ןיפיקעב הלעמ 

םמוחית ןיב הקיזב הז רמאמ לש וניינע .םתייווה תא בצעמו םדא־ינב לש םהייח לא רדוח 

ימואל טועימ לש וגוניכו (govemmentaiity) לשממה תונמוא ,םיילאירוטירט תולובג לש 

םינפואה תא גיצמ רמאמה ,רתוי יפיצפס ןפואב 1.םישישהו םישימחה תונש ךלהמב לארשיב 

יביסרוקסיד אשומכ ןה (לובג וק> תיבחרמ הריזכ ןה ,ילאירוטירטה לובגה םהבש םינושה 

טועימה לש ונוניכב יטירק םרוגל ךפהנ ,םייתנידמה היצרטסינימדאהו קוחה ינונגנמ לש 

הנידמה לש יטילופה ףוגה ךות לא תלבומה הייסולכוא :"תנכוסמ הייסולכוא"כ יברעה 

.עבש־ראב ,בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא ,לשממו הקיטילופל הקלחמה 

"תוילשממ" גשומב ןיגוריסל שמתשא ,governmentality חנומל לבוקמ םוגרת ןיאש תויה 

לוהינב הנידמה לש הניינע ןיב בולישל סחייתמ תוילשממ חנומה ,יללכ ןפואב ."לשממה תונמוא"ו 

ןיב בלשמה תירנילפיצסיד הטילש לש ךרעמ איה תוילשממ .םיינוחטבה היכרצו תויסולכוא 

.(המודכו תונוישר ,יתרבח חוקיפ םג ךא ךוניח לשמל) ורקימו (טפשמו קוח לשמל)ורקמ תוקיטקרפ 

.Burchell, Gordon 8c Miller, 1991, 1-52, 87-104 :ואר ,גשומה תועמשמ לע בחרנ ןוידל 
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ימכ ,"םירז"כ) הנממ תדדומ םג ןמזב־ובש ךא (תיתנידמ הטילש לש םיניתנכו םיחרזאכ) 

.(תוכייתשהה תליהקל םיכייש םניאש 

תוצובק לש (incorporation) הלכה ןונגנמכ ילאירוטירטה לובגה לש ותועמשמ תא 

רתוי םיבחרנ םירשקה ינש עקר לע ןיבהל שי (exclusion) הרדה תועצמאב תוימואל־ונתא 

דעוימה יביטמרונה דיקפתב עגונ דחאה :אשונב םייקש ירקחמהו יטרואיתה ןוידה לש 
היצזינגומוה תריציל םיארחאש ימכ תיטילופ־ויצוסה הירואיתב םייתנידמ תולובגל 

בורה יסחי לע םייקה רקחמב עגונ רחאהו ;תיתנידמניב היצאיצנרפידו תיתנידמ־םינפ 

לש ימואל־ונתאה הנויגה תא שיגדהל הטונ הז רקחמ .לארשיב יברעה טועימהו ידוהיה 

לעב ןויגיהכ יטרקורויבה־ילשממה ןויגיהה תובישחב טיעממו תיתנידמה הטילשה 

.םייברעה היחרזאו הנידמה ןיב םיסחיה־תכרעמ בוציעב הימונוטוא 

םיימואל־ונתא םילהק םיננוכמ לובגה תמגוד הנידמ תודסומ ובש ןפואב ןודל ידכ 

ןוידה תא גיצא ןושארה קלחב .םיקלח העבראל רמאמה תא קלחא לארשיב םינוש 

ינשה קלחב .המוא־תונידמ לש ןדיעב םיטועימו םיילאירוטירט תולובג ביבס יטרואיתה 

קלחב .לארשיב םיימואל טועימו בור ןיב םיסחי אשונב םייקה רקחמל הרצקב סחייתא 

תעשל תונקת אוה ןושארה :לובגה אשונב ןירשימב ועגנש הקיקח־יפוג ינש חתנא ישילשה 

ילאירוטירטה ןחוסינש ,(ןוחטיב ירוזיא ח"שקת :ךליאו ןאכמ) 1949 (ןוחטיב ירוזיא) םוריח 

גיצהלו לובגה ירוזיאמ תיברעה הייסולכואה לש התרדה תא (to reify) םיצעהל רשפא 

הנגה יקוח אוה ינשה םיקוחה ףוג ;לילעב םילפמ־יתלב ןוחטיב ילוקישמ עבונכ הז ךילהת 

יאבצה לשממה ןונגנמל תיביטרטסינימדא תוכמס וקינעהש 1945 תנשמ (םוריח תעש) 

.לארשיב םייברעה םיחרזאה לש םתעונת תא ליבגהלו "רוגס חטש"כ חטש לע זירכהל 

הכפהתה ובש ימונורטה בחרמל לובגה ירוזיא תא הלא םיקוח וכפה דציכ הארא הז קלחב 

הניחבמ םלדבל ןתינ היהש ךכ ,םייברעה םיחרזאה יבגל "ץוח"ו "םינפ" לש תועמשמה 

הבחר הירוגיטקל םכיישל ןמזב־ ובו תידוהיה הייסולכואהמ תיטילופו תיתרבח ,תיפרגואיג 

הגהנ ובש תוילשממה ןויגהב ןד יעיברה קלחה 2."הנידמ יבייוא" לש תנחבומ־יתלבו 

ןיב םייקתהש יאבצה לשממב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ תיברעה הייסולכואה יפלכ הנידמה 

ירוזיא תא וכפהש תוירנילפיצסידה תוקיטקרפה ןווגמ תא ראתא .1966־ל 1948 םינשה 

הלא תוקיטקרפ .םייברעה םיבשותל סחיב "ילטוט דסומ" ןיעמל הנידמה לש לובגה 

ןה אסיג דחמ :םיימואל־ ונתאה היטועימ יפלכ הנידמה הגהנ הבש תוילאודה תא תואטבמ 

הנוניכ תועצמאב תימואלה תוכיישה תליהקמ תיברעה הייסולכואה תא רידהל ורשפא 

לשממהו היצרטסינימדאה ינונגנמל םג ורשפא ןה אסיג ךדיאמ ךא ,"תנכוסמ הייסולכוא"כ 

תכרעמ ושוריפש ,הימונורטה גשומה .Ruggie, 1993, 150-151 :ואר ,םיימונורטה םיבחרמ לע 

.(Friedrich Meinecke) הקניימ ךירדירפל סחוימ ,םינוש תורידסו תויקוח יגוסל םינותנ היקלחש 

,תויביסולקסקא־יתלב תונובירל תועיבת לש בחרמכ תילדואפה תוילאירוטירטה תא ןייפא הקניימ 

- "היפוטורטה" - המוד גשומב שמתשמ Foucault .םיימונורטה תונורקע ולעפ ובש בחרמ 

תוכופה וא תונוש ןה ולש תויצקנופהשו רתוי בחר יתרבח בחרממ קלח אוהש ידוחיי בחרמ ושוריפש 

דוגינב דמוע הימונורטה גשומה ,םהינש לצא .(253-252 ,1984) םירחא םיבחרמ לש הלאמ 

םייביסולקסקא םיבחרמ עבוקש תינרדומה תוילאירוטירטל ינייפואה ןויגיה ,"הימונומוה"ל 

.הטילש לש םיינגומוהו 
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321 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

,חוקיפל אשומכ הנידמה לש הטילשה רטשמ ךות לא תיברעה הייסולכואה תא ליכהל 

.םיקדקודמ תיטרקורויב הטילשו בקעמ 

תוימואל לש ןדיעב םיימואל םיטועימו תוילאירוטירט 

רליו רייפ יתפרצה ןוירוטסיהה לש ותנעטל ,םדא־ינבו תולובג ןיב ןילמוגה־תקיז 

 (Pierre vilar), ־לע־ףא .הרבחה יעדמב תולובגב קוסיעה לש תידמיכראה הדוקנה איה

םיטועימ ןוניכו ילאירוטירט םוחית ןיב קודהה רשקב קוסעל הרבחה ינעדמ וטעימ ןכ־יפ 

רצות אוה תולובג לש םמוחית ,תיטילופ־ויצוסה הירואיתה לש הרצה הניחבהמ .םיימואל 

תוילאירוטירט תונידמ לש תכרעממ קלח ןה תונידמ - ינוציח םרוג לש ינטלומיס 

העיבתה - ימינפ םרוג לשו - וזל וז היצמיטיגל תוקינעמו ןמוחית לע תואנקב תורמושש 
יפלכ התונלבוס רסוחו החטש לכ לע התונוביר תא ליחהל תינרדומה הנידמה לש תפרוגה 

יברעמה יטילופואיגה ןוימדב .תטלחומה התוכמס לע רגית־סיארוקה םיקיר םיימינפ םיללח 

םג ןמזב־ובו תינוציח תונחבומ םירצוי םה :לופכ יביטמרונ דיקפת תולובגל סחוימ 

ויטעב ךפהנש המ לש רקיעב אלא ,םמצעלשכ הירוטירטו בחרמ לש אל ,תימינפ תוינגומוה 

Giddens, 1987; Poggi,) תילאירוטירט הניחבמ תנחבומו תמחותמ הייסולכואל לובגה לש 

 1993 ,1990; Lustick). לובגה ,הנידמה לש יטסינרדומה טקיורפב ,תורחא םילימב

;(order of states) תונידמ לש רדס ללוחמכ :םינבומ ינשב ללוחמ דוסי הווהמ ינידמה 

.תונוביר לש תיובמו דיחא (orderly society)יתרבח רדס ללוחמכו 

ןורחאה טביהה תא שיגדהל וטג ,תוילאירוטירטב ללכב וקסע םא ,םייטילופ םיגולויצוס 

Dandeker,:לשמל ואר> ירוטקיפיספה וא "ימינפ"ה טביהה ,הרבחו תולובג ןיב רשקה לש 

 1987 ,1990; Giddens). יכ איה ,העירי־בחר ירוטסיה רקחמ לע בורל תכמסנה ,םתנעט

תינרדומה הנידמה לש ,"םיינוציח"ה ,םייטילופואיגה םיביטרפמיאהו תויעבהש עגרב 

תוכרעמ חותיפל ,ונייהד ,"םינפ יפלכ םולש" תנכשהל הצרמ תא הנפמ איה ,םירתפנ 

־יתלב קלח ןה הלא תוכרעמ .םינפךוחטבבו הייסולכוא לוהינב ןניינעש תוירנילפיצסיד 

תינרדומה תיטסילטיפקה הנידמב יתרבחה חוקיפה לש היצזיטרקורויבה יכילהתמ דרפנ 

 (1990,110-149 ,Dandeker). תינרדומה לשממה תונמוא תוחתפתהמ יתוהמ קלח םג ןה

תוקיטקרפ ןיבו (קוחה ךרד בורל) הייסולכואה לע ןובירה לש לעה־טבמ ןיב תבלשמה 

.(Burchell et al., 1991,25) התוברתו הייסולכואה תויבב ןניינעש תויפוקסורקימ חוקיפ 

תירטנצופוריאה תיטילופ־ויצוסה הירואיתהש ינגומוהה יומידה תא וניאר ןאכ דע 

םלועב המואה־תונידמ בור ,הז יומידמ לידבהל םלוא .תינרדומה הנידמל תוושל התסינ 

ידי־לע ראותמה (power container)"הטילשה לכימ" לדומ תא תומאות ןניא וננמזךב 

Giddens, 1987,120-121; Tilly,)ןאמ וא יליט ,סנדיג ןוגכ העפשה־יבר הנידמ ירקוח 

 251 ,1993 ,1975; Mann). תונוע םלועה תונידממ רכינ קלחש הדבועב בשחתהב

דחא םואל הבש ,(one dominant-nation-state) תיטננימוד־המוא־תנידמ לש הרדגהל 

,(Connor, 1978, 379-388; Smith, 1986) םישלח םיימואל־ונתא םיטועימ לע טלוש 

תולובג ןיב הפיפחל תינרדומה תוימואלה סיסבב תדמועה תיביטמרונה השירדה 

האולמב םתסה ןמ תמייקתמ ,"הנידמ"ל "המוא"ה ןיב ,םייתנידמניב תולובגל םיימואלניב 

.דבלב תוקוחר םיתיעל 
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לובגה לש תוארמה תפש פמק הנאירדא 322 

דיקפתה יולימב םלועמו זאמ םייטילופ תולובג ושקתה ,ךכמ אצוי לעופכו ,המאתהב 

ןיב יעמשמ־דח ןפואב םידירפמש ימכ ,יברעמה יגולוטנואה םזילאודה םהל הוויצש ,לופכה 

המרת הרשע־עשתה האמה ןמל ,השעמל ."םה"הו "ונחנא"ה ןיבו "םש"הו "ןאכ"ה 

גוס תווהתהל ,הרואכל "הקולחל תנתינ־יתלבהו תחאה" ,תילאירוטירטה המואה־תנידמ 
אלו הנידמה לש םיילאירוטירטה היתולובגל אל םיפפוח םניאש תולובג לש שדח 

ןיבל "םיטועימ" ןיב תולובג :םללגב הבר הדימב םימייקתמש אלא ,םיימואלה היתולובגל 

םיטלוב תוימואל ירקוחש יפכ .(Mommsen, 1993,1-18; Alter, 1994,16-38)"בור" 

ףקוממה חנומה ,רבכמ הז וארה (Smith (1986־Connor (1972: 1978) 1 ןוגכ 
תודיחא םוקמב תונוש לש תבכרומ תואיצמ הווסמש ןושל־עבטמ אלא וניא המוא־תנידמ 

3.םייטילופ תולובגו םיימואל־ונתא תולובג ןיב המאתה רדעה לשו 

םניאש םיינתא םיטועימ תולעב תוימואל־ונתא תונידמ יבגל דחוימב ןוכנ הז בצמ 

ידיב םייוצמ לשממהו לוהינה ינונגנמ הלא םירקמב .לארשיב ומכ העמטהל םינתינ 

יגונגנמשמ רתוי ,הזכ בצמב .המוא אלל הנידמב :רמוא יווה ,םיפקמ אלל ,"הנידמ"ה 

הרשוכ תא טשפמה ינגומוה יביטרטסינימדאו יטפשמ בחרמ רוצייב םיקוסע הנידמה 

ןיב תיקפוא תוירדילוסו הווחא תשוחת רוציל תרתוח איהשמ רתויו ,הנידמה לש ילשממה 

,השעמל הכלה ,ךרדומ היטועימ יפלכ תימואל־ונתאה הנידמה לש "הנויגה" ,המואה ינב 

,לוהינב םא יכ ,תודיחאו ןוימד רוצייב וניא םניינע לכש םייטרקורויב םינונגנמ ידי־לע 

.ינושו םילדבה לש קותעשבו (objectification)הצפחהב 

תילאינולוקה הנידמה תא רקוחה ,(Comaroff (1998 גולופורתנאה יפ־לע 

וז הדוקנב הצמתמ היטועימו תימואל־וגתאה הנידמה ןיב שגפמה לש ועבט ,הקירפא־םורדב 

שגפמב ,ותנעטל 4.הלוהינבו (difference) תונוש רוצייב ידימתה קוסיעב :קוידב 
דועב :תוליפכב וא תימינפ הריתסב דימת הדוכל הנידמה ,הז ןיעמ "ילאינולוק" 
,קוחה ינפל םיווש םיחרזא ןוניכ לש תברתמה עסמה רבעל העיבצמ הלש היגולואלטהש 

תנגועמ הלש תואיצמה ,תויוריחו תויוכז לע תיטסילסרווינוא הקירוטרב הוולמה עסמ 

,םדיצמ ,םיימואל םיטועימ .ינתוחמ ףקות תולבקמש תויעזגו תוינתא תויכרריה לש םלועב 

םכפוהל דעונש ךילהת ,אסיג דחמ :ליבקמב להנתמה לופכ ךילהת ותואב קוידב םידוכל 

ךילהת ,אסיג ךדיאמו ,תובוחו תויוכז יאשונ "םיחרזא"כ יטרקומדו דיחא ,רפסוממ ןיתנל 

(המודכו תיתד ,תיעזג ,תינתא) תוהז ילעב "םידילי"כ םתוא בצעמה היצקיפינתאה 

ןוידה ןיב תיטילופה היגולויצוסב יזכרמה םרזה דירפה םישישה תונש דעש עיתפמ הזה ןבומב 

תיטילנא הדרפה ."םיימואלה םיטועימה" תייגוסבו תוינתאב ןוידה ןיבל הנידמ לש התיינב ךילהתב 

"תינרדומ"כ הנידמה לש התוידוחיי תא ןייפאל ןויסינהמ הבר הדימב העבנ וז תירקחמו 

ינרדומ־ םורט םלוע לש ילאידרומירפ דירשכ תוינתאה הספתנ הז ןויסינ תרגסמב ."תיברעמ"כו 

יכ ,אופיא ,אלפתהל ןיא .תירוטזינרדומהו תיטרקורויבה הנידמה לש ךותיהה־רוכב םלעיהל ונידש 

,תוימואלה תעפותל דואמ הטעמ בל־תמושת תיטילופ־ויצוסה תורפסה הקינעה םירושע ינש ינפל דע 

.(Hutchinson <fe Smith, 1994, 3-13)"ברעמ"ל ץוחמ התוא המקימ איה ,תאז התשע רשאכו 

תינילופורטמה הנידמה ןיב ילאינולוקה שגפמה לש יתוהמ קלחכ תונושה רוציי לע רבדמ ףורמוק 

םזילאוד ,תונחבומ :םינבומ השולשל סחייתמ תונושה רוציי ,ותנעטל ."םידילי"ה ,תובשומה ינבו 

.(distinction, dualism 81 discrimination :D's; 1998, 321־n תשולש) הילפאו 
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323 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

:ואר ,היצקיפינתא יכילהת לע :Comaroff, 1998,329) הרואכל הנתשמ־יתלבו תינתוהמ 

 1997 ,Oommen).

הב הדוכל לארשיב הנידמהש "תוליפכ"ב איה הז רמאמל תיטילנאה אצומה־תדוקנ 

דחמ :בטיה התוא אטבמ יתנידמ דסומכ לובגהש תוליפכ ,יברעה טקייבוסה תא הננוכב 

חרזאכ אסיג ךדיאמו :ידוהיה ימואלה רוביצה לומ לא עמטנ־יתלבו ינתוחמ "רחא"כ אסיג 

ןושארהש דועב .הנידמה לש חוקיפהו לשממה ינונגנמ לש אשומו תויוכז אשונ ,"יתרדס" 

הנידמכ לארשי־תנידמ לש ימואל־ונתאה חישה לש תודידמה תוקיטקרפה רצות אוה 

תללכהב תירנילפיצסידה־תיטרקורויבה הנידמה לש תדמתמה הגאדל רושק ינשה ,תידוהי 

.הייסולכואה לע חוקיפו לוהינ יכרוצל היניתנ 

יברעה טועימה תא (incorporate) ליכמה לופכה ךילהתה תנבה יכ ןעטא ךשמהב 

.לארשיב רקחמב חוורה הזמ תוחפ יטסינימרטד חותינ תרשפאמ ותרדה תועצמאב לארשיב 

לארשיב ימואל טועימ לש ותורצוויהו לובגה 

,"המוא"הו "הנידמ"ה ןיב הפיפח תמייקתמ ןיא לארשיב םג ,המואה־תונידמ בור ומכ 

ידי־לע ראותמש יליריטסה לדומה םע םיבשייתמ םניא םיילאירוטירטה היתולובגו 

חטבל ,ירשפא תמוצ םיווהמ םיילאירוטירט תולובג ,וז הביסמ .תיטילופ־ויצוסה הירואיתה 

םישגפנ םיילוש תוצובק לש ןרופיסו תיטננימודה־המואה־תנידמ לש הרופיסש ,דיחיה אל 

לש תישארה היצקיפה םא" :תאז םירידגמ Horsman <fe Marshall^ יפכ .וב 
תולובג ,הלש תיתוברתהו תינושלה ,תיעזגה ,תינתאה תוינגומוהה איה המואה־תנידמ 

,הביס התואמ (Wilson <fe Donnan, 1998, 10 :ךותב) ".וז היצקיפ דימת םיריגסמ 

תיתנידמ הטילש לש אשומל ךפהנ ,חיש לש הריזכ ןה תיפרגואיג הריזכ ןה ,"לובג"ה 

.(30-1 ,םש)"תנכוסמ הייסולכוא"כ הנמיס הנידמהש תוצובקל עגונב דחוימב ,תרבגומ 

ןכותב תומייקמה תוימואל־ונתא תונידמ לש הבחר הירוגיטקל תכייש לארשי־תנידמ 

תרגסמהש וז איה תימואל־ונתא הנידמ .(Smooha, 1978) םיקומע םיימואל םיעסש 

לש הגיצנכ הווהתמו תגצומ ,הלש דוסיה־תונורקע לעו היתודסומ לע ,הלש תינידמה 

הנידמה לש התוביוחמ לע םנמוא זרכוה הנידמה תמקה םע .תחא תיטננימוד תינתא הצובק 

תידוהי הנידמכ לארשי לש רהצומה היפוא ךא ,םייללכ םייחרזא־מייטרקומד תונורקעל 

.םייטרקומדה הירודיס לש םתופקת תא הלאש ןמיסב דימעמ 

דחוימב ,לארשיב יטילופה רטשמה לש יטרקומדהו ימואל־ונתאה דוסיה ןיב חתמה 

,החומס לש ותנעטל 5.לארשיב ףנע ירקחמ סומלופל אשונ אוה ,םייברעה םיחרזאל עגונב 

לש בצמכ לארשיב יברעה טועימה לש ובצמ תא רידגמש (Zureik, 1979) קירוז :לשמל ואר 

הנידמה יחרזא עודמ ריבסהל ידכ חוקיפה לדומ תא חתפמש (1985) קיטסול ;"ימינפ םזילאינולוק" 

Yiftachel, 1992, 125-) לאחתפיו ;תימואל־ונתאה הנידמה ירדסה לע םירערעמ םניא םייברעה 

לארשיב רטשמה לש ותרדגה םצע תא תרגתאמה תרוקיב חתומש (136; 1997, 505-519 

:ואר ,החומס לש לדומה לע המוד תרוקיבל ."היטרקונתא" גשומה תא המוקמב העיצמו "היטרקומד"כ 

 .Rouhana, 1997; Ghanem, 1998, 428-448; Ghanem et al., 1998
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תויוכז תקנעה ,אסיג דחמ ,תבלשמה רטשמ תרוצ ־ "תינתא היטרקומד" איה לארשי 

םיטועימל תומיוסמ תויביטקלוק תויוכז ןתמ ,אסיג ךדיאמו ,םידיחיל תויחרזאו תויטילופ 

Smooha, 1990,) תיטננימוד הצובקכ תחא תינתא הצובק לש התטילש דוסימ םע דחי 

הדמעמכ לארשי יחרזא םיברעה לש יחרזאה םדמעמ תא דלפ ראית הנורחאל .(389^113 

יטילופ רטשמ והז .(35-21 ,1993 ,דלפ)"תינקילבופר היטרקומד"ב טועימ תצובק לש 

תילרביל תוחרזאו םידוהיל תינקילבופר תוחרזא :וב םימייקתמ תוחרזא יגוס ינשש 

קר ,תווש תויחרזא תויוכזמ ימשר ןפואב םינהנ םיברעהו םידוהיהש דועב" .םיברעל 

יתרבחה בוטה תרדגהב קלח תליטנכ ,לעופב םתוחרזא תא שממל םילוכי םידוהיה 

(22 ,םש> ".ףתושמה 

יתשב וז תירקחמ תורפסל ףתושמ ןיינע שי םינושה םירקוחה ןיב םילדבהה ףא־לע 

גוס לע םתעפשהו לארשיב טועימו בור ןיב םיסחיה ביט תניחבב ,תישאר :תוירקיע תויגוס 

לארשיב יטילופה רטשמה לש יטרקומדה ךועריג"ה לש ןדמואב ,תינש ;יטילופה רטשמה 

,לכה תולככ ירהש .םהב םימייקה הדימה־ינקלו םיילרביל םייברעמ םירטשמל האוושהב 

תמדוק ימואל־ונתאה ביכרמל תוביוחמה ובש רטשמ לש גוס איה תינתא היטרקומד 

.םיילרבילה־םייטרקומדה תונורקעל תוביוחמל 

היה לעופב םהילא סחיה ןיבל םיחרזאכ םיברעה לש תילמרופה הרדגהה ןיב רעפה 

ימיב יאבצה לשממה תמקהמ ,הנידמה לש םינושארה םירושעה ינש ךלהמב דחוימב ףירח 

םינשב דחוימבו ,ומויק תונש לכ ךשמב .1966 תנשב ולוטיבל דעו תואמצעה תמחלמ 

תוינידמ תוטלחה ירפ תנווכמ תוינידמ רדעהב לשממה לש ותוליעפ הנייפאתה ,תונושארה 

,1992 ,רוצנמו ןמיזנב) קוה־דא תונורתפ תועצמאב תויעבה תא רותפל הייטנבו תוינורקע 

.(2 קרפ ,1985 ,קיטסול :50-32 

תמקה ."הליל־ ןב רצונש טועימ"ל ויה לארשי תטילשבש םיחטשב וראשנש םיברעה 

תואמצעל למס ,דתיה םידוהילש ,המחלמה ;ךוסא"כ םהיניעב הספתנ לארשי־תנידמ 

התניש המחלמה ירהש ,ךכב אלפ לכ ןיאו .(ןוסאה) הבקאנ-א םהיפב התנוכ ,תויממוקלו 

םירפכה םישימחו תואמ שמח ךותמ :ץראה לש תיפרגומדהו תיזיפה הפמה תא לילכ 

םלית לע דחאו םירשע האמ קר ורתונ יטירבה טדנמה תטילשב ואצמנש םייברעה 

 (1983,122 ,Kimmerling: 157 ,1996 ,סירומ). ךרענש ןושארה ןיסולכואה דקפמ יפל

תמועל ,םישנא ףלא העשתו םישיש תיברעה הייסולכואה התנמ ,1948 תנשב לארשיב 

תוישימח עבראכ ,רמולכ ,המחלמה ינפל םירומא םתואב ובשיש ףלא םישישו תואמ הנומש 

ידי־לע ושרוגש םושמ ןיב ,וחרבש םושמ ןיב ,םיטילפל וכפהנ םייברעה םיבשותה ללכמ 

6.ילארשיה אבצה 

תובבר לש םבוש תא עונמל הגהנהה הטילחה המחלמה לש המוציעב רבכ ,הרקמ לכב 

תשקבמה תימואל־ונתא הנידמ הריעצה הנידמה תויה תא הרשיא הטלחהה .המחלמה יטילפ 

.תונכשה ברע תונידמלו םלועה תונידמל תודגנתה לש ריחמב םג ידוהי בור לע רומשל 

תואמ לש היגוסב ןד י"אפמ זכרמ רשאכ ,לשמל ,1948 ילויב יוטיב ידיל האב וז המגמ 

המלש ריבסה ",ץראל הלא ...סינכנ םא" .רוזחל וצפחש םייניתשלפה םיטילפה יפלא 

ןיכס ונל תתל ידכ תונמדזה לכ ולצני םה" ,הגלפמה לש םיריכבה הינקסעמ דחא ,איבל 

.Morris, 1989 :ואר ,םייניתשלפה "םיטילפה תייעב" לש התורצוויה לע 6 
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325 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

םאיצוהלו ץראב םיבשויה םיברע תחקל חוכ קיפסמ ונל ןיאש רורב" :ףיסוה דועו ".בגב 

7".ואצי רבכ רשא הלאל רוזחל תתל אל ידכ חוכ קיפסמ ונל שי ךא .הנממ 

ףלא םישישו האמל הנידמה תולובג ךותב תיברעה הייסולכואה הלדג 1949 תנשב 

תוחפ יכ םא) לארשיב הייסולכואה ללכמ יצחו םיזוחא רשע־םינשכ וויה םהו םיבשות 

םרפסמב לודיגל .(המחלמה ינפל רוזיאב התייחש תיברעה הייסולכואהמ םיזוחא םירשעמ 

והש אלש םייברעה םיבשותה ומשרנ אל ןושארה דקפמב :רקיעב "תיטסיטטס הביס" ,דתיה 

תועטה" תא העביק הנידמה .הנידמה חטש תא ואצי אלש יפ־לע־ףא דקפמה תעב םתיבב 

ךותמ ףלא םיעבשכ ,הנידמב תיברעה הייסולכואה לש התיצחמל בורק ךכו ,"תיטסיטטסה 

שוריפ ."םיחכונ-םידקפנ" לש וא "םיימינפ םיטילפ" לש דמעמ הלביק ,ףלא םישישו האמ 

"שוטנ"כ זרכוהש םשוכר לע תולעב םהמ הענמנ ךא לארשי יחרזא םנמוא םהש היה רבדה 

.(Kimmerling, 1983, 134—146 :7 קרפ ,1992 ,ונק :65-61 ,1985 ,קיטסול) 

הליחתב ויה הנידמה ךותב תיברעה הייסולכואב לפטיש יאבצ לשממ םיקהל הטלחהל 

ריאשהל הטלחהה םלוא .תוברק ימי הלא ויהש הדבועב בשחתהב תוקצומ תוינוחטב תוביס 

םידיגו דוע המדקש ,הפקשהמ הנוזינ המחלמה םות םע םג ונכ לע יאבצה לשממה תא 

גואדל שי ןכ־לעו "תנכוסמ הייסולכוא" םה הנידמה יחרזא םיברעה היפלש ,העש התואב 

הדעווב .םייתנידמה היצרטסינימדאה ינונגנמ תועצמאב םהילע םיידימת חוקיפלו בקעמל 

ןיב םירשק ןוניכל תוירשפאה םיכרדב ןודל תנמ־לע הסנכתהש ,י"אפמ לש תיטילופה 

הארנ ונל םא..." :ןוירוג־ןב ןוחטיבה רשו הלשממה שאר ריבסה ,לארשי ייברעל הגלפמה 

- טועימ ונחנאש קר אל לבא ...טועימ ונחנאש הארנ םיברעל ־ טועימ םה םיברעהש 

תנידמ ...רהמ ךכ לכ םילחומ אל םהו םצראמ םתוא לשינ רשא ,םהיניב טועימ ונחנא 

סיג"כ םייברעה הנידמה יחרזא לש םרואית 8".קנע םיברע םי ךותב ןטנטק יא איה לארשי 

רוביצ־ישיאו םיאקיטילופ לש םהירבדמ בושו בוש הלע וילע ךומסל רשפא־יאש "ישימח 

הסחימ דרפנ־יתלב קלחל וז הפקשה הכפהנ הרהמ דע '.<1992 ,רוצנמו ןמיזנב לצא ואר) 

.םייברעה היניתנ לא הנידמה לש 

ודסימו "תנכוסמ הייסולכוא"כ םיברעה תייאר תא וניזהש םינונגנמה ,ינוריא ןפואב 

תועצמאב ולעפוה םישישהו םישימחה תונש ךלהמב הנידמה לש התוינידממ קלחכ התוא 

וללכנ הלש ןוקיסקלב .היצרטסינימדאהו קוחה לש תילרטינ,דו תירוטזינגומוהה ןושלה 

תולאש ביבס בסנ ירקיעה הניינעו "העונת תולבגה"ו "ןוחטיב ירוזיא" ןוגכ םיגשומ 

קוחה ןושל .םינגומה םירוזיאה לש םיקיודמה "םכרוא"בו "םבחור"ב ועגנש תוינכט 

.24.7.48 ,י"אפמ זכרמ ,י"אפמ ןויכרא 7 

,י"אפמ לש תיטילופ הדעו ,י''אפמ ןויכרא ;24.1.52 ,י"אפמ לש תיטילופ הדעו ,י"אפמ ןויכרא 8 

 3.8.52.

רחאל ,הלא םימיב םג תרחא וא וז ךרדב תמייקו הרירש "ישימח סיג"כ הנידמה יחרזא םיברעה תייאר 9 

םתונמאנ תא חיכוהל ביטקלוקכ םישרדנ םייברע םיחרזא רשאכ ,הנידמה לש המויק תונש םישימח 

טקיורפ תרגסמב ,לשמל .הנידמה דגנ םילעופש םהיניבמ םידדוב ישעמ חכונל הנידמל תגיוסמ־יתלבה 

יכ הארמש רקס םסרופ ,ביבא־לת תטיסרבינואב םולש ירקחמל ץמניטש זכרמב ךרענש ,םולשה דדמ 

תונחמ הצוח וז הייאר .םיעוגיפב םיכמות לארשיב םיברעהש םירובס םיילארשיה םידוהיה בור 

.<3ב ,5.10.99 ,ץראה ,"1999 רבמטפס - םולשה דדמ") םייתגלפמו םייגולואידיא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:54:11 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



לובגה לש תוארמה תפש פמק הנאירדא 326 

ןוגכ םיחנומ ללכ הב ורכזוה אלו הייסולכוא לש םיגוס ןיב הניחבה אל היצרטסינימדאהו 
."תוינתא" וא "םואל" 

םירוזיאל םיסחייתמה הלא דחוימב ,הנידמה לש םיילוהינה הינונגנמו היקוח תניחב 

תודסומ ןיב רשקל סחיב תוניינעמ תולאש הלעמ ,לובג ירוזיא תמגוד "םייתייעב" 

היפואב בשחתהב .םינוש םיימואל־ ונתא םילהק לש םנוניכ ןיבו "לובגה" תמגוד םייתנידמ 

,הנידמה הצמיא עודמ :הלאשה תלאשנ ,תימואל־ונתא הנידמכ לארשי־תגידמ לש רהצומה 

תאו תוילאירוטירט לש תירוטזינגומוהה ןושלה תא ,התמקה לש םיינושארה םיבלשב דוע 

תא הנגיע עודמו ?םליחהל ידכו היקוח תא חסנל ידכ תוחרזא לש תילסרווינואה הפשה 

(pacification) םינפ יפלכ םולש תנכשה לש (civilizing process) תברתמה עסמה 

תוליעי"ו "חטש" ,"הייסולכוא" לע ורבידש םייביטרטסינימדאו םייטרקורויב םינונגנמב 

הירוטירט לע קבאמב ,טועימ־בור יסחיב השעמל םיקסוע םה יכ רורב היה רשאכ "תילוהינ 
?ימואל־ונתא לודיב לש תוינידמבו 

תא לארשיב םיינידמ תודסומ וננוכ ובש ןפואה תא ןיבהל תנמ־לע יכ איה יתנעט 

הלעפ ובש ילשממה ןויגיהב ןיחבהל שי ימואל־ונתא טועימכ תיברעה הייסולכואה 

אשונב תירקחמה תורפסה ,רומאכ .תירנילפיצסיד־תיטרקורויב הנידמכ לארשי־תנידמ 

,םינושה היתודסומ לע ,הנידמה לש ימואל־ונתאה חישה לש ותובישח תא שיגדהל הטונ 

הנבממ םלודיבו תוירוביצה זכרממ לארשי יחרזא םיברע לש םתרדה תנבהל יזכרמ םרוגכ 

,תודידמה תוקיטקרפה לש ימואל־ונתאה ןנויגה תא השיגדהב םלוא .לארשיב תויונמדזהה 

ירנילפיצסיד־יטרקורויב הנבמכ הנידמל שיש ןנוכמה דיקפתהמ םלעתהל הטונ וז תורפס 

התלכה תא ריבסהל לוכי הז ןויגיה .יברעה טועימה לע הליעפמ איהש תוילשממה ןויגהמו 

ןונקת ,חוקיפל אשומכ יתנידמה "הטילשה לכימ" ךות לא תיברעה הייסולכואה לש 

 (standardization) ומושיר תועצמאב ,לשמל) םייטרקורויב םינונגנמ ידי־לע םושירו

םג ךא ,ותוליעפו ויתועונת לע בקעמ ךרוצל וא יפלקב ילאיצנטופ עיבצמכ ,םימימ םלשמכ 

.(היפלכ תועיבת הלעמכו הנידמהמ םיתוריש לבקמכ 

הכותבש ימואלה טועימה יפלכ תימואל־ונתאה הנידמה לש הסחי ,ןייצמ קיטסולש יפכ 

הלסחל אל .(76 ,1985 ,קיטסול) תיברעה הליהקה לע חקפל :יזכרמ דחא דעי יפ־לע עבקנ 

הכפוהלו הילע חקפל אלא ,הזמ הכותב העימטהלו תידוהיה הליהקב הבלשל אל ,הזמ 

רידהל אוה הנידמה לש ימואל־ונתאה עינמהש דועב ,הזה ןבומב .לשממה יניעב הפוקשל 

־רבו תיובמ ןיתנל ותכיפהלו ותלכהל אקווד רתוח ילשממה ןויגיהה ,"רחא"ה תא לדבלו 

.םיירנילפיצסיד לוהינ ינונגנמ ידיב חוקיפ 

לשו לובגה ירוזיא לש היצלוגרב וקסעש הקיקח־יפוג ינש חתנא םיאבה םיקרפב 

םיירוטדנמה הנגהה יקוחו 1949 תנשב לבקתהש ןוחטיב ירוזיא קוח 10:"לובגה־ישנא" 

קסע ןושארה הקיקחה־ףוג .הנידמה לש הקיקחה־ףוגב רתוי רחואמ וגפסנש 1945 תנשמ 

תעונת לע חוקיפה תא רידסה ינשה וליאו "בחרמ" לשו "םיחטש" לש היצלוגרב 

יוטיב ןתנ ןושארה קוחהש דועב ,וזמ הרתי .רתויב םיקדקודמה היטרפל דע הייסולכואה 

לש םיבשותל איה הנווכה ,ילולימה ונבומב :םינבומ ינשב "לובג־ישנא" גשומב תשמתשמ ינא 10 

ןתייווהו ןתוהזש תוצובקל הנווכה ,יתוברתה־יגולופורתנאה ונבומבו ;תולובגל םיכומסה םירוזיא 

.דחאכ םייטילופואיגו םייתוברת "תולובג תוצוח" 
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327 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

ינדיחיהו ינקדקדה החוכ לע ןעשנ ינשה ,קוחה לש (totalizing power) לכ־קבוחה חוכל 

 (individualizing power) ןבומב ןה - הפוגב תקסוע איה רשאכ היצרטסינימדאה לש

יעצמא םנמוא ושמיש הקיקחה־יפוג ינש .הייסולכואה לש ־ ילולימה ןבומב ןה ירופטמה 

ואטיב םה הז םע דחי ךא ,תיתנידמה הירוטירטה דוהיי לש ימואל־ונתאה טקיורפב יזכרמ 

ןתינ וניאש ןויגיה ,השדחה הנידמה לש יטרקורויבה־ירנילפיצסידה הנויגה תא רוריבב 

.םיימואל־ ונתאה היעינמל היצקודרל 

ימונורטה בחרמ תריצי :"ןגומ חטש"כ לובגה 

<ח"שקת :ןלהל) ט"שת (ןוחטיב ירוזיא) םוריח תעשל תונקת וקקחנ 1949 תנשב 

."ןוחטיב ירוזיא"כ תיקוחו תיביטרטסינימדא הניחבמ ורדגוי ץראה תולובג לכ יכ ועבקש 

תונקתה לש ןפקות תא ךיראמה קוחב ןושארה ןוידה תסנכב ךרענ 1949 ילויב 5־ב 

תא ןוירוג־ןב ןוחטיבה רש גיצה החיתפה ירבדב רבכ .הנש התואב לירפאב וקקוחש 

םידוהי ,םיבשותה םולש תאו הנידמה ןוחטב תא חיטבהל :תונקתה ירוחאמ דמועה ןויגיהה 

העוצר תריצי ידי־לע גשוי הז ןוחטיב .(907 ,5.7.49 ,תסנכה ירבד) םיברעכ 

ירוזיא" ןוירוג־ק ארק וז העוצרל .לובגה יווק ךרואל דחוימ דמעמ תלעב תילאירוטירט 

םירומאב לארשי יבשות לע ןגהל דעונש "דחוימ רטשמ" גהנוי ,רמא ךכ ,םהבו "ןוחטיב 

.הלוכ תינידמה הירוטירטה לש "תיזחה וק" םהש 

השדחה הנידמה הננוכתה ותועצמאבש יזכרמ יקוח ךבדנ וויה ןוחטיב ירומא ח"שקת 

בחורב תועוצר ,"םינגומ םיחטש" ועבקנ תונקתב .לובגה רוזיאב היבשות ייח תא רידסהל 

םורדב םירטמוליק השימחו םירשעו ץראה ןופצב המינפ לובגה וקמ םירטמוליק הרשע 

.ןוחטיב רוזיא ויהי ונממ קלח וא ןגומ חטשש וצב זירכהל ךמסוה ןוחטיבה רש .ץראה 

םיעובקה ויבשות םניאש םישגא לש האיציו הסינכ הרסאנ ןוחטיב רוזיאכ זרכוהש רומאב 

םיבשות איצוהל רשפא היה תונקתה ךמס־לע .ףולא־ןגס תגרדב אבצ ןיצק לש רושיא אלל 

םישנא לע וילא הסינכה תא רוסאלו םירחא תומוקמב םבשיילו ןוחטיבה רוזיאמ םיעובק 

.וב םיעובק םיבשות םניאש 

תמחלמ ימיב ןוחטיבה רשל ונתינש תובחרה תויוכמסה תא וחיצנה 1949 ח"שקת 

תונקתה .לארשי־תנידמ לש לובגה ירוזיא לכב יאבצ רטשמ ליטה אוה ןייטעבשו תואמצעה 

ןה .ינותלקע יפרגואיג םשרמ ורציש םיווצ לש הרושב ןוחטיבה ירוזיא תא וביחרה ןמצע 

אלא הנממ אצוי ןיאו הילא סנכנ ןיאש תינוימד "ןוחטיב־תרוגח" ןיעמב הנידמה תא ופיקה 

םוריח תקיקחב שומישה עבנ המחלמה םות םע .הנידמה לש םיינוחטבה הילוקיש יפ־לע 

בצמ" ,םינוש םיירוביצ םימורופבו תסנכה ןכוד לעמ ,ותונכל וגהנש דחוימה בצמהמ 

לע זירכהלמ וקספ אלש ,ברע תוצרא לש היינש השילפ ינפמ ששחה :רמוא יווה ."תולובגה 

,םיניתשלפ תובבר ובשי קשנה־תתיבש יווקל רבעמ יכ הדבועהו ,תוינפקותה ןהיתונווכ 

"םיננתסמ"ל וכפהנ תולובגה םוחית םעשו םהיתבל בושל וויקש ,המחלמה יטילפ 

ןוצרמ םג עבנ ,םוריחה תקיקח תא קידצהש ,"תולובגה בצמ" יוטיבה ךא .היצנטופב 

זע היהש ןוצר ,המחלמב ושבכנש םיחטשב תידוהיה תוחכונהו הטילשה תא ססבל הנידמה 

םגו הפקתה לש הרקמב הנידמה לש תימדק הדמע םג וויהש ,לובגה ירוזיאב דחוימב 

יעצמאל וכפהנ ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ,ללככ .םיברע ידי־לע רקיעב םיבשוימה םירוזיא 
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־הדה ךילהתו לובגה ירוזיא "דוהיי" לש הנידמה לש ימואל־ונתאה טקיורפב ירקיעה 

.וב ךורכה היצזיברע 

ןויגיה ןהב םולג היה ןמישגהל ודעונ ח"שקתש תוימואל־וגתאה תורטמה לע ףסונ םלוא 

,הייסולכוא :תירנילפיצסידה הנידמה לש "שודקה שוליש"ב היה רהצומה וניינעש רחא 

לש הייקנה ןושלל ויה הלא תשולש .(Burchell et.al., 1991, 1) ןוחטיבו הירוטירט 

.תימואל־ונתא הטילשו עקרק ,תוינתא לא וסחייתהב יתנידמה ןוקיסקלה 

יפ־לע הנידמה תא הקליח איה :תילאירוטירט ןושל התיה תונקתה לש ןנושל 

ןוירוג־ק רזח תונקתה תכראהל םינוידב .םדא־ינב יגוס יפ־לע אלו ,"םיחטש"ו "םירומא" 

יבשות םיברעה לע םגו םידוהיה לע םג ןגהל איה קוחה תרטמש ותנעט לע בושו בוש 

לכ םדוק ףיקתהל תולולעהו לובגה רוזיאב תוטטושמה תויברעה תויפונכה ינפמ לארשי 

תוחפלש תוארהל ידכ הבושח התיה קוחה לש היצזילאירוטירטה .הז רוזיאב םיבושייה תא 

.םינושה היבשות ןיב תידסומ הניחבמ תולפמ תונווכ הנידמל ןיא ןוחטיבל עגונש המ לכב 

יתש רוריבב רצי אוה לבא םינושה הנידמה יבשות ןיב הכלהל ןיחבה אל קוחה ,ןכאו 

יוגיה תונורקע יפ־לע תלהנתמה תחא :הנידמה חטשב תונוש תויגולוקא תוכרעמ 

תלהנתמה תרחאו ,םיחרזאה ייח לש היצזילמרונלו היצזיניטורל םירתוחש םייטרקומד 

1948 יאמב דוע .המייתסה םרט המחלמהש החנהה לע םיססובמה םוריח תונורקע יפ־לע 

הלבקתנש ,וז הטלחה .הנידמב םוריח בצמ םויק לע תינמזה הנידמה תצעומ הזירכה 

בצמ לע תינוטלש הזרכה ןיעמ התיה ,הנידמה תולובג ךותב םירמ תוברק לש הפוקתב 

.םיגירח םיעצמאב לופיט שרודה גירח םיניינע 

ידוחיי היה אל ןהירחא דיימ וא המחלמ תותיעב םוריח תקיקחב שומישה 
לש רתויב טלובה ןייפאמה םלוא .(49-37 ,1991 ,גנונפוה לצא ואר) לארשי־תנידמל 

בצמ לע הטלחהה .(51 ,םש> עובקו ליגר בצמל הכפהנ איהש אוה לארשיב םוריחה תקיקח 

םוריח תקיקחב בר שומיש השענ םישימחה תונשב .המחלמה םות םע הלטוב אל םוריח 

ידימת ןפואב ןותנה ,"ןוחטיב רוזיא"כ דחוימה םדמעמש לובגה ירוזיאב דחוימב ,"תינמז" 

ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש הכראה יקוח .הכראה יקוח תועצמאב חצנוה ,םוריח בצמל 

עקפש דע ,םינש שולשו םירשע ךשמב ,תונקתה לש ןפקות תא הנשב הנש ידמ וכיראה 

.(71 ,םש> 1972 תנשב תפסונ הכראה אלל ןפקות 

ןתמבו טרפה תויוריח לע תורומח תולבגמ תלטהב ךורכ היה ח"שקתב בחרנה שומישה 

.הל הצוחמו לארשיב רוביצה יניעמ םלענ אל רבדהו ,ןוחטיבה רשל תובחרנ תויוכמס 

תונורקע יפ־לע םיבחרנ םירוזיאב הלעפ השדחה הנידמהש ךכ לע הדיעה םוריח תקיקח 

תודגנתהל חונ יטילופ ןורתפ ושמיש ,םייערא םתויהב ,הכראה יקוח .םייטרקומד־יתלב 

.תוריחב העיגפה לש התוינמז לע לוכיבכ ועיבצה םה ירהש ,הלא תועיגפל ץוחמו תיבמ 

,"תולובגה בצמ" תא ךפה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש הכראה יקוחב רזוחה שומישה םלוא 

,ןוחטיב רוזיא לעכ לובגה לע זירכהל הטלחהל הליחתכלמ ליבוהש בכרומ לולכמ ותוא 

ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ,בושח תוחפ אלו .תולובגב עובק םוריח בצמ תחצנהל קודיצל 

לעפ םהמ דחא לכש ,תחא תינידמ הירוטירטב םינוש םיבחרמ ינש תריציל יעצמא ושמיש 

הנידמ ןיעמ ורצי םהש רמול ןתינש ךכ ,עוציבו טופיש לש םיימונורטה תונורקע יפ־לע 

.(10 ,1966 ,סירי'ג) הנידמ ךותב 

לבקתה אל םוריח יקוח תרזעב םיימונורטה םיבחרמ הכותב תמייקמ הנידמה יכ ןויערה 

םצע לע וממוקתה תונוש תוגלפממ היציזופואה ירבח .הלחתהה ןמל תסנכב תובהלתהב 
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חרז .םתלעפהל תסנכה תמכסה תא גישהל ילבמ םוריח יקוחב רזענ ןוטלשהש ןויערה 

אב [ח"שקתב שומישה] הזש ,םשורה יל שי" :ריבסה תדחואמה תיתדה תיזחהמ גיטפהרו 

םיקוח ילב םייקתהל רשפא יאש ,טאדנאמה ימיב ול ונלגרתהש ,בוט אל לגרה ךותמ ונלצא 

ובש "ילמונא" בצמ ינפמ ועירתה ם"פמ ירבח (979 ,12.7.49 ,תסנכה ירבד) ".הלאכ 

דחא שיא לש ותוכמס תחת םינותנ היחרזא ייח לשו הנידמה לש ידמל םיבחר םיחטש 

וזש תנמ־לע תסנכל תאזה תוכמסה תא ריזחהל עיגפמב ועבת םה .יאבצ קוחל םיפופכו 

11.(321 ,6.4.49 ,תסנכה ירבד ,ןורהאךב> ןיקת יטרקומד דוסי לע םיקוח קקוחת 

ןיבל לובגה ירוזיא לע הלחש םוריחה תקיקח ןיבש חתמה תא ןתמל תועיסנהמ קלחכ 

םינוקית סינכהל תסגכ־ירבח ושרד ,תיטרקומד הנידמכ לארשי־תנידמ לש התימדת 

תדקפומ היהתש ןוחטיבה רשב היולת־יתלב רערע־תדעו לש המקה םללכבו קוחל םידחא 

ןכ־ומכ .(2183 ,12.7.50 ,תסנכה ירבד ,ןיבור תסנכה־רבח) חרזאה תויוכז תרימש לע 

הנש לש אלו ,דבלב םישדוח השולש לש ןמז־קרפל קוחה תכראה תא ליבגהל ועבת 

ןיגוריסל ולעוהש ,הלא תושירד .(528 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד ,ריפס תסנכה־רבח) 

הלשממה יגיצנ תא העגמ אל וז הדבוע ךא ,ולבקתה אל ,הכראה יקוחב םייתנשה םינוידב 

ץוח תדעו שאר־בשוי גיצה קוחה לש "תוילרביל"ל היארכ .,לרבילכ קוחה תא רידגהלמ 

ומויק לע ותעדל םיעיבצמה קוחה לש ויפיעסמ המכ ,בוגרא ריאמ תסנכה־רבח ,ןוחטיבו 

והשלכ רוזיא לש ותזרכה לע ,ןוחטיבו ץוח תדעו ךרד ,תקקוחמה תושרה דצמ חוקיפ לש 

קזחל ידכ .(530 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד :754 ,19.12.51 ,תסנכה ירבד)ןוחטיב רוזיאכ 

לש םצמוצמה הבחורב הנומט קוחה לש תוילרבילה רקיע יכ בוגרא ףיסוה ןועיטה תא 

תיברעה התייסולכוא לש הלדוגלו לארשי לש היתולובג ךרואל תיסחי ןוחטיבה־תרוגח 

.(530 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד) 

תא תובר הקיסעה הנידמה תולובג תא הפיקהש ןוחטיבה־תרוגח לש הבחור 

ירוזיא קוח ,רומאכ .ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש ןתכראהל קוחה לע םינוידב םיפתתשמה 

ןופצמ יכ עבק אוה .ימורדה הקלח ןיבל הנידמה לש ינופצה קלחה ןיב ןיחבה ןוחטיבה 

,לובגה ןמ םירטמוליק הרשע בחורב העוצר ינפ־לע ןוחטיבה רוזיא ערתשי 31" בחורה־וקל 

הצוענ ,דתיה ינושל הביסה .לובגה וקמ םירטמוליק השימחו םירשע ינפ־לע - ול םורדמו 

הדוקנ לכ לע רומשל תלוכיה רדעהבו הנידמה םורדב תידוהיה תובשייתהה תולילדב 

לע ןוידל ןוחטיבה ירוזיא לש "םבחור" לע חישה ךפהנ םיתיעל .לובגה רוזיאב הדוקנו 

12."םיטסילמינימ"ו "תיטסילמיסקמ" ןיב ןשונ־ןשיה סומלופלו הנידמה תולובג לש םמוקימ 

תועיבת .(386 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד> ם''פממ םרא השמ תסנכה־רבח םג ואר ,תפסונ אמגודל 11 

ןיבור ןנח עיצה 1951 תנשב .1945 תנשמ (םוריח תעש> הנגהה תונקת לש ןלוטיבל ולעוה תומוד 

,תסנכה ירבד) (ןוחטיב יניינע) תיטירבה םוריחה תקיקח לש הלוטיבל קוח דיימ קקוחל ם"פממ 

.תילארשי הקיקחב ןפילחהלו םוריחה תונקת תא לטבל שיש המכסה הררש תסנכב .(1804 ,21.5.51 

לש היתודוסיל דוגינב ןה 1945 (םוריח תעש) הנגהה תונקתש הטלחה תסנכה הלביק ןוידה תרחמל 

רבד ךא .ןלוטיבל קוח־תעצה חסנל טפשמו קוח ,הקוח תדעו לע םג הליטה תסנכה .תיטרקומד הנידמ 

תא לטבל םינושה תונויסנל .(22.5.51 ,תסנכה ירבד)ןניעב ורתונ םוריחה תונקתו ןודינב השענ אל 

.91-79 ,1991 ,גנונפוה ואר ,םישימחה תונש תצורמב םוריחה תונקת 

,הנידמה תולובג םע םילשה אלש ,קוק .תורח תעונתמ קוק ללה תסנכה־רבח לש וירבד ,לשמל ,ואר 12 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:54:11 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



לובגה לש תוארמה תפש פמק הנאירדא 330 

,םנושלכ ,'"זרטמוליק"ה יניינעבש שיגדהל בושו בוש ודיפקה הלשממה יגיצנ ,םיגפ לכ לע 

הנש ידמ ריכזהל הברה בוגרא תסנכה־רבח .ןוחטיב והמ עובקל עדיו תוכמס שי אבצל קר 

הדבועב בשחתהב יטסילמינימ אוה ןוחטיבה ירוזיא לש םחטש יכ תסנכב םינוידב הנשב 

ירבד) "דחא לובגל לארשי לכ תא השעמל םיכפוה הנידמה לש םיללמואה תולובגה"ש 

.(547 ,24.12.56 ,תסנכה ירבד ;390 ,16.12.53 ,תסנכה 

קוחל ןתוא ךופהלו ןוחטיב ירוזיא ח"שקת תא לטבל ןויסינ השענ 1953 תנשב 

,ןוחטיבה רש םוקמ־אלממ לש ותדמע .והותב הלע הז ןויסינ םלוא רידסו עובק ירטנמלרפ 

תרוגח לש התשלחה וא הלוטיב תא תעדה לע תולעהל ןיא" :תצרחנ התיה ,ןובל סחנפ 

ףא־לע ,ךכ (385 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד) ".ונביבס תומקרנש תומיזמה חכונ ...ןוחטב 

וכראוה ,הנידמה לש תיטרקומדה התימדתל ויקזנו קוחה לש ותועמשמ רבדב םיחוכיווה 

תמחלמש רחאל םג ,םירושע ינשמ רתוי ךשמב הנש ידמ ןוחטיב ירוזיא ח"שקת 

םוש ,"םוריח בצמ"כ תולובגה בצמ רדגוה דוע לכ .1948 תולובג תא הקחמ םימיה־תשש 

יכ קומינה אל םג ,ףילחת םוריחה תונקתל אוצמל הלשממה תא ענכש אל קומינ 

,אוה ךופהנ .(835 ,21.2.50 ,תסנכה ירבד ,יבוט) "הקולחל תנתינ הנניא היטרקומד" 

,תוינידמ תפיכאל ליעיו ריהמ ילכ קר היה אל ןוחטיבה ירוזיא קוח ,הלשממה ירבח יניעב 

תפוקתב] זא" :תרש השמ ץוחה רש ריבסהש יפכ .המואה־תנידמ ןיינבל יעצמא םג אלא 

םה וישכעו ,ימואלה תיבה יוכידל [םוריח תעש תונקת] ושמיש ['ק 'א ,יטירבה טדנמה 

:איה תלאשנה הלאשה (1804 ,21.5.51 ,תסנכה ירבד)".לארשי תנידמ רוציבל םישמשמ 

?הנידמה תולובג ורצוב םייטעבש הלא ויה ימ 

?ימ ינפמ :"ןגומ חטש"כ לובגה 

םינשב יכ הלעמ ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש הכראה יקוחב תסנכה ינוידב ןויע 

ירוזיא .ןוחטיבה ירוזיא לש םתוציחנ תא קפסב ודימעה אל תסנכה־ירבח בור תונושארה 

םיטילפ לש םינשנו םירזוחה לובגה תייצח ישעמ חכונל דחוימב םיעיגפכ וספתנ לובגה 

סחיה .לארשי לש החטשל סנכיהל וסינו לובגה לש רחאה ורבעב ובשיש םייניתשלפ 

היונש התיה םהב לארשי לש התזיחאש הדבועה חכונל םג עבקנ לובגה ירוזיאבש םיחטשל 

םג קדוצו ליעי ינוטלש יעצמא קוחב ואר ףא תסנכה־ירבח .תימואלניבה הליהקב תקולחמב 

ליג 'י תסנכה־רבח ,לשמל ,ואר) תיטרקומדה הרודצורפה תא ןיטולחל םלוה וניא םא 

יקוחב םינוידב ,הז םע דחי .(918 ,5.7.49 ,תסנכה ירבד ־ םייללכה םינויצה תגלפממ 

דגנ דחוימב וממוקתה היציזופואה ירבחמ םידחא .רפסמ םיגייס ולעוה תונקתה לש הכראה 

."םדא־ינב יגוס" ןוחטיבה רוזיאמ קיחרהל תונוטלשה תא ךימסהש הנקתה לש 4 ףיעס 

תומוקמב עיגמ ףוחה לא לובגה ןמ קחרמה הבש ,וסקיפ לש רויצל םימוד תולובגה הבש הנידמבש ןעט 

ךותב קר אל ןוחטיב רוזיא ןנוכל ךירצ ,םירטמוליק רשע־העברא וא רשע־םינשמ רתוי אלל םימיוסמ 

קוק .החרזמ םירטמוליק השימחו םירשע םג אלא ,לובגל הברעמ םירטמוליק השימחו םירשע ,הנידמה 

ירבד) חרזמל ברעממ םג אלא ,םורדל ןופצמ ץראה תקולח תא קר אל ןובשחב איבי קוחהש שקיב 

.(2182 ,12.7.50 ,תסנכה 
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איה הנווכהש לכל רורב היה ךא ,רבודמ םדא־ינב לש "םיגוס" וליאב םנמוא ןייצ אל קוחה 

.לארשי יחרזא םיברעל 

לש תילאירוטירטה ונושל ירוחאמש ריכזה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש 4 ףיעס ,השעמל 

תיברעה עבקה־תייסולכוא היה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש ירקיעה חוקיפה אשומ ,קוחה 

םייחרזא ,םימרוג יניעב הספתנו ןוחטיב ירוזיאכ ורדגוהש םיחטשב הבשי התיברמש 

םיטועימה דרשמ שארב דמעש ימ ,תירטש רוכב ,לשמל .ישימח סיגכ ,דחאכ םייאבצו 

,לארשי ייברע תייסולכוא יפלכ "תירטינמוה"ה ותשיגב עדונש ימו ומויק תנש ךלהמב 

ןוחטב ילוקיש" :ןושלה וזב הנידמה יחרזא םיברעה יפלכ תונוטלשה לש םסחי תא אטיב 

רורב .תיברעה היעבל לארשי לש התשיגב ענמנ יתלב ןפואב ,וטלש תימצע הרימשו 

תלקה וא ,רפסה ירוזאב םיברע לש םהיתועונת לע ולטוהש תוינוחטיבה תולבגהה תרסהש 

שודיח תנכס הבש הפוקתב םיחוטב יתלב םידעצ ויה ,ץראה ןמ ורגיהש םיברע לש םתביש 

<67 ,1985 ,קיטסול :ךותב)".תדמתמו תישממ התייה המחלמה 

ןבומכ תסחייתמ תידיימ הבושת ?םיילאירוטירט םיחנומב תאז־לכב קוחה רדגוה עודמ 

הריעצה הנידמה לש התוביוחמ לש רצות ,הנידמ יקוחל היהש ינוציחה ינויצמיטיגלה ןפל 

ידיל ואב הלא .הילא ךייתשהל ןוצרה לשו תיתנידמניבה תכרעמה לש קחשמה־יללכל 

םהילאש תונורקעבו תודחואמה תומואה ןוגראב הרבחכ לבקתהל לארשי לש הנוצרב יוטיב 

,דלפ) הנידמה יבשות לכל אלמ יחרזא ןויווש וחיטבהשו הלש תואמצעה תליגמב הבייחתה 

 1993, 27-26).

ינויצמיטיגלה ןפל סחייתמה ףסונ ךרע םג היה קוחה לש תילאירוטירטה ןושלל םלוא 

אוה הלש יטילופה רטשמהש ןיב ,תינרדומה הנידמב היצרטסינימדאלו קוחל שיש ימינפה 

תושעל הנידמל הרשפא הירוטירטל םישנאמ שגדה תטסה .רחא וא ימואל־ונתא ,יטרקומד 

יחרזא םיברעה לע קוחה םשב תונוטלשה וליעפהש חוקיפהו הטילשה לש היצקיפיאר 

הטילש לש ישומישו חונ יעצמא השעמל שמיש ילאירוטירטה וחוסינב קוחה .לארשי 

.לח אוה םהילעש תוצובקה תאו םידיחיה תא ןייפאל וא רידגהל ךירצ וניאש תיטילופ 

,חוקיפה יאשומ לש קיודמ יוהיזל קוחה קקזנ אל ,יפרגואיג ןורקיע יפ־לע רדגומ ותויהב 

הירוטירטה תא ךפה אוה הז םוקמב ."םישנא יגוס" טשפומה גייסב שמתשה רשאכ אל םג 

תא ךקורל"ו "אלמל" קוחה רשפא וז ךרדב .םייתרבח םיסחי בוציע לש טשפומ יעצמאל 

הרדגהה ידי־לע ,תישעמ הניחבמ ןה תיגשומ הניחבמ ןה ,לובגה תברקבש םיבחרמה 
".םיינוחטב םיכרצ לשו םיסחי לש - תילנוסרפ־אה - תילאירוטירטה 

ירוזיא ח"שקת יכ בושו בוש םהירבדב שיגדהל קוחב םידדצמל ורשפא הלא םיאנת 

םיברע ןיב תולפמ ןה ןיא הלאכ ןתויהבו ,םיחטש לע אלא ,םישנא לע תולח ןניא ןוחטיב 

.תינורקעה המרב ול דגנתהל קוחה לע םיגרטקמה םג ושקתה הלא תוביסמ .םידוהיו 

ןייטשנרב ץרפ תסנכה־רבחל לשמל הרשפא ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש היצזילאירוטירטה 

לש םיטלוב םיטביה השולש שממל השעמל הרשפא ןוחטיבה ירוזיא קוח לש תילאירוטירטה הרדגהה 13 

םיסחי תריצי <ב> !בחרמה לש ישעמו יגשומ ןוקיר (א) :תינרדומה הנידמב תוילאירוטירטה 

הז הרקמב) יתרבחה הרוקמ תאווסה <ג) :הנידמה לש בכרומה יטרקורויבה הנבמב םיילנוסרפ־א 

לע ."חטש"ל התכיפהו <היצקיפיאר> התמצעה ידי־לע םדא־ינב לע הטילשה לש (ימואל־ונתאה 

.Sack, 1986, 127-153 :ואר ,תינרדומה תוילאירוטירטל שיש תויצקנופה 
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,תיפרגואיג הנבה־יאב םיקול םה יכ קוחל םידגנתמה ינפל חיטהל "םייללכה םינויצה"מ 

קוחה ןושלש החכוה ירה וזו ,םידוהי רקיעב םיבשוי ןוחטיבה ירוזיא בורב ונובשח יפ־לעש 

.וילע תופקתהל דוסי ןיא ןכ־לעשו ,הלפמ הניא 

השעמל הדעונ וז .ח"שקתה לש תוילאירוטירטה תשגדהב תוממתיה טעמ אל התיה 

יאבצה לשממה לש ותוליעפ תולובג תא עבק ומצע קוח ותוא יכ הדבועה תא חיכשהל 

יאבצה לשממה תא הכימסמה 1945 (םוריח תעש) הנגהה יקוחמ 125 הנקת םע דחי ,הוויהו 

לש ותוכמס הססבתה וילעש ירקיעה יקוחה דסמה תא ,"רוגס חטש" םיוסמ חטש לע זירכהל 

ןניא ןוחטיב ירוזיא ח"שקת יכ ןויד לכב שיגדהל וחרט הלשממה ירבוד .יאבצה לשממה 

יכ ןעט ,ןובל סחנפ ,ןוחטיבה רש םוקמ־אלממ .יאבצה לשממל ינויגה רשקב תורושק 

קוח תויהל לוכי ;יאבצ לשממ ללכב היהיש ילב ןוחטב ירוזא קוח תויהל לוכי" השעמל 

קוח ילב םייוסמ רוזאב יאבצ לשממ תויהל לוכי ;יאבצה לשממה ןיינעב קוחו ןוחטב ירוזא 

,דתיה אל ןוחטיבה ירוזיא תפמש םגה ,םלוא 14.<16.12.53 ,תסנכה ירבד) "ןוחטב ירוזא 

.םיינשה ןיב יביטרפוא רשק שיש רורב היה ,יאבצה לשממה ירוזיא תפמל ןיטולחל ההז 

םג שמישש ןוכיתה רוזיאב יאבצה לשומה לש הרקמב ,לשמל ,יוטיב ידיל אב הז רשק 

וריעה ,"םידיקפת ינש" .ןוחטיב ירוזיא ח"שקת חוכמ לובגה ירוזיאב תכמסומה תושרכ 

,גנונפוה :ךותב) ".םהיניב דירפהל ןיאש ול המדנ היה יכ דע ול ובברעתנ" ,םירקבמ 
(79 הרעה ,150 ,1991 

תיזכרמ ,תינופצ :תורזג שולשב לעפו 21.10.48־ב ימשר ןפואב םקוה יאבצה לשממה 

לככ םיבר םייברע םיבושיי תללכה היה יאבצה לשממה תפמב טלובה וקה .תימורדו 

ואר) םהל ץוחמ לא רשפאה לככ םיבר םיידוהי םיבושיי תאצוהו תונושה תורזגב רשפאה 

ררשש םוריחה בצמ היה יאבצה לשממה לש ומויקל קודיצה .<17-16 ,1966 ,סירי'ג 

לטוב אל יזכרמ יחרזא ןוטלש תבשהו תוברקה ךוש םע .םהירחאל דיימו תוברקה תפוקתב 

רתוי יאבצה לשממה לעפ השעמלש ךכ .תיטפשמ הניחבמ רדסוה אל ודמעמ לבא ,לשממה 

(ןוחטיב ירוזיא) ח"שקת לש ןמוסרפ .(66-65 ,1985 ,קיטסול)יקוח סיסב לכ אלל הנשמ 

.לובגה ירוזיאב ותוליעפלו לשממה לש ומויקל יקוח יוביג ןתנש אוה 1949 לירפאב ט"שת 

לשממה לש םייפרגואיגה ראתמה יווק תא השעמל ורידגהש ןה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת 

ןתשירדל הבושתב ,ךכ .דבלב תיברעה הייסולכואל לעופב הנווכ ותוליעפ יכ םא ,יאבצה 

ןתנעטלש ןוויכמ יאבצה לשממה תא לטבל יברעמה לילגב ןויצ־יבשו הירהנ תוצעומ לש 

םיחטשב יאבצה לשממה דקפמ ,רומ לאונמע בתכ ,רוזיאה לש וחותיפל לושכמ הווהמ ומויק 

םיידוהיה םיבושיב יאבצה לשממהש םושמ [וז] הנעטל אוהש לכ דוסי ןיא" יכ ,םיקזחומה 

15."רחא רבד לכב אלו העונתב אל תולבגה ןיא השעמלו הכלהל קר םייק יברעמה לילגב 

חטשה תופיצר לע רומשל ךרוצה אוה ונכ לע לשממה תראשהל ןתנ אוהש קודיצהש ןיינעמ 

- יאבצה לשממה םע ןוחטיבה ירוזא ןיינע תא בברעל ןיא" :ןזור סחנפ םיטפשמה רש ירבד םג ואר 14 

חטשב ,םיאצמנ ףא השעמלו ,אצמיהל םילוכי ןוחטב ירוזא .דוחל יאבצ לשממו דוחל ןוחטב ירוזא 

ןיבל הרדח ןיבש רוזאה לע םג ןוחטב רוזאכ זירכהל לוכי ןוחטיבה רש .יאבצ לשממ וב ןיאש 

.(527 ,13.12.55 ,תסנכה ירבדו "ךכב ךרוצ היהי םא ,לשמל ,ביבא־לת 

לשממה דקפמ ,רומ 'ע :28.9.49 ,ןוחטיבה רשל הירהנ תימוקמ הצעומ ,11־5434־ג ,הנידמה ךזנג 15 

.13.10.49 ,ןוחטיבה רש שילש ,בוגרא הימחנ ןרס־ברל יאבצה 
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"תיביטרטסינימדא תודחא"ו "תילאירוטירט תופיצר" .תיביטרטסינימדאה ותודחא לעו 

ןוגכ םיגשומל חונ ףילחתל םוריחה תונקת לשו לשממה לש תיפרגואיגה הפשב וכפהנ 

.םדא־ינבב םיקסועה "חוקיפ"ו "הטילש" 

םילשומל תופיקמ תויוכמס לש הרוש וקינעה 1949 תנשמ ןוחטיב ירוזיא ח"שקת 

םירוזיאל םיבשות לש האיציו הסינכ לע תולבגה תלטה ויה ןהבש תובושחה .םייאבצה 

םיבשות יגפמ לובגה ירוזיא לש השעמל תטלחומה םתריגסו ןוחטיב ירוזיאכ ורדגוהש 

תויוכמס .רוזיאב עבק־יבשותכ ומשרנ אל 1948 רבמבונב ןיסולכואה דקפמ לש םויבש 
םתואל םייניתשלפ םיטילפ לש םבוש תורשפא ינפמ לובגה ירוזיא תא "ומטא" הלא 

,24.12.56 ,תסנכה ירבד ,ןיגב ירבד ואר> המחלמה ינפל וררוגתה םהבש בושיי תומוקמ 

לש הסמ התואל םג אלא ,תולובגל רבעמ ואבש םיטילפל קר אל ,דתיה הנווכה .(541 

תויוכמס .הנידמה תולובג תא ובזע אל םלועמש "םיימינפ םירוקע" וא "םיימינפ םיטילפ" 

לש ,תטלחומ אל יכ םא ,תרכינ היצזיברע־הדל ומרת ןוחטיבה ירוזיא קוח קינעהש הלא 
.לובגה ירוזיא 

התיה ,הב שמתשהל וברהש ,אבצהו לשממה יגיצנל הנתינש רתויב הבושחה תוכמסה 

לע תווצל תיאשר ןוחטיבה רש ידי־לע הנומתש תכמסומ תושר יכ עבקש קוחב 8 ףיעס 

ויהי ןמז המכ ךשמל עבק אל קוחה .רוזיאה תא תאצל ןוחטיבה ירוזיא לש עובק בשות 

דבלמ ,ןכ־ומכ .ןוחטיב רוזיאכ עבקנש רוזיאמ חרזא איצוהל םיאשר םייאבצה תונוטלשה 

.םיקחדומה לרוגב הלעי המ עבקנ אל ,שדחמ ןוכיש תחטבה 

וחוסינ בקע .לובגהמ קיחרהל ןוחטיבה רש יאשר הייסולכוא וזיא םג עבק אל קוחה 

ירוזיאמ םיקחרומ םמצע אוצמל הרואכל ולכי םיברע םגו םידוהי םג ,ילאירוטירטה 

לש 14 ףיעס תקיקח תעב יכ ןוחטיבו ץוח תדעו שאר־בשוי ןעט ,ךכל היארכ .ןוחטיבה 

דגנל ודמע םיברע אל ,עבקךוכיש ומוקממ אצוהש ןוחטיב רוזיא לש בשותל חיטבמה ,קוחה 

תסנכה־רבח) תואמצעה תמחלמ תעב וקוזינש םידוהי יפלא רקיעב אלא ,קקוחמה יניע 

לש ילאירוטירטה חסונב אקווד ,רומאכ ךא 16.<619 ,11.12.51 ,תסנכה ירבד ,בוגרא ריאמ 

היוניפל לילעב הלפמ־יתלב יקוח יוביג ןתנש אוה ןכש ,ץקועה ןומט היה הקחרהה תויוכמס 

םירחא םירוזיאל התרבעהלו "ןוחטיב רוזיא"כ זרכוהש םיוסמ רוזיאמ תיברע הייסולכוא לש 

.הל הצוחמ וא הנידמב 

יפלאו וסרהנ םהיתב ,םהירפכמ םייברע םיבשות ואצוה ןוחטיבה ירוזיא קוח לש ויטעב 

םינופמה ונכוש רשאכ םג .םירחא םיבשותל ורבעוהו םהילעבמ וערקנ המדא םנוד 

רפכה ישנא לש םלרוג איה תמסרופמ אמגוד .םנוצרל דוגינב רבדה השענ םירחא תומוקמב 

ןוילעה טפשמה־תיבמ יאנת לע יוניפ וצ ולביק םיבשותהש רחאל סרהנ םרפכש תירקיא 

17.םבוש תא ריתהל אל ידכ ןוחטיבה ירוזיא קוח יפל ותוכמסב שמתשה ןוחטיבה רשו 

ותועמשמל ךכ־לכ גאוד היה אל אוהש בל־יוליגב ןורהא־ןב תסנכה־רבח רמא בוגרא ירבד לע הבוגתב 16 

ןיב ,חטבומ הלא לש םדיתע ןכש ,םיידוהי םיבשות לע קר לעפומ היה וליא קוחה לש הז ףיעס לש 

םייברעה םיבשותל סחיב הנוש בצמה .םהל וגאדיש םירחא םימרוג ידי־לע ןיבו הנידמה ידי־לע 

,19.12.51 ,תסנכה ירבד) לובגה ירוזיאמ ,ןתינש לככ ,םג םתסה ןמו םתיבמ וקחרוה קוחה ףקותמש 

 754).

םויה־רדסל העצהב ם"פממ ינותסב םותסור תסנכה־רבח ואר ,תירקיא תשרפ לש התולשלתשה לע 17 
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יבשות לש םשוריגל הווסמ ךא ינוחטיבה קומינה שמיש תירקיא לש הרקמב יכ הדבועה 

תירקיא תשרפ תא בושו בוש ולעהש םינושה תסנכה ירבוד יניעמ המלענ אל םתיבמ רפכה 

,הטוספ רפכל ךומס בשייתהל תירקיא יבשותל עצוה 1952 תנשב :אמגוד הנה .ופרה אלו 

קלח לא ומויב םוי ידמ עונל םשמו ,המצע תירקיאמ םירטמוליק העברא לש קחרמב 

ךא העצהל ודגנתה רפכה יבשות .הטוספ רפכה לש תומדאה תייצח ךות םהיתומדאמ 

םהל עצויש רחא םוקמ לכב שדח רפכ םיקהל םתונוכנ תא יאבצה לשממה ינפל ועיבה 

תא הלעהש ,ןיבור תסנכה־רבח .ליאוה אלל ךא ,םהיתומדא תולובג ךותב היהיש יאנתב 

םתובשייתהל עצוהש םוקמה" :ןוחטיבה רש לש ותוינידמ לע המת ,תסנכה תאילמב אשונה 

תקחרה םאה ,הלאשה תלאשנ ןכ לע ,ןוחטיבה רוזא םוחתב אוה ףא אצמנ רפכה יבשות לש 

"?םיבשותה לש םתוגהנתה אלו ,ןוחטיבה תא חיטבת רשא איה םרפכמ םירטמוליק רפסמ 

(270 ,9.12.52 ,תסנכה ירבד) 

אמגוד שמישו תונוש תוירוביצ תומיבבו תסנכב בושו בוש ןוידל הלע תירקיא הרקמ 

היה אל תירקיא הרקמ ךא ,8.ןוחטיבה ירוזיא קוח םשב עצבל ןתינש םייתורירש םישעמל 

ןכמ־רחאל םינש שמח ותסירהו 1948 ץיקב םעריב יטינורמה רפכה לש ויוניפ .דיחי 

,תסנכה ירבד ;386 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד ,םרא) ןוחטיב ירוזיא ח"שקת תועצמאב 

,גנונפוה) 5.6.49־ב הנואו'גו היטק ,םאסק םייברעה םירפכה יוניפ :(462 ,23.12.53 

םירוזיאל םתרבעהו םהיתומדאמ בגנה רוזיאב םיוודב םיטבש תקחרהו :(151 ,1991 

,9.ןוחטיבה ירוזיא קוח תרזעב הלעפוהש הקימנידל תופסונ תואמגוד םה הלא לכ ־ םירחא 

םירפכ לש (evacuation) םיוניפל דימת שמיש אל ןוחטיבה ירוזיא לש הפמה טוטרש 

ןיבל םירפכה יבשות ןיב וצצח "קר" ןוחטיבה ירוזיא לש םיווקה םיתיעל .םימלש 

ץוחמ"ל וכפהנ ןה ןוחטיבה רוזיאמ קלח הלא תומדא ורדגוהשמ .םתסנרפ רוקמו םהיתומדא 

ואב ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ויפלש ינוריא בצמ רצונ ךכ .םייברעה ןהילעב יבגל "םוחתל 

20.םיבשותה לש אלו ,תומדאה לש ןנוחטב תא חיטבהל 

הענמ יגוחטבה קומינה תאלעה ובש ןפואה לע .(1011 ,16.1.52 ,תסנכה ירבד) תסנכה ינפל גיצהש 

,16.1.52 ,תסנכה ירבד> ןוירוגךב ןוחטיבה רש לש ותבוגת ואר ,יגותסב לש התליאשב יניינע ןויד 

 1012).

השגוהש התליאש ;617-616 ,11.12.51 ,תסנכה ירבד ,סיסק דעסמ תסנכה־רבח :לשמל ואר 18 

,תירקיא יבשות לש םמוקישו םנוכיש רבדב תואלקחה רשל יגותסב תסנכה־רבח ידי־לע 30.7.52־ב 

.394 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד ;150 ,25.11.52 ,תסנכה ירבד 

ןוחטיבה רשל ביבח 'א תסנכה־רבח לש התליאש :ואר ,םהיתומדאמ םיוודב לש םתקחרה ןיינעל 19 

־א־ינעב ,הבכוע ינעב ־ עבש־ראב רוזיאב םיוודב םיטבש השולש לש םתרבעה רבדב 12.12.51־המ 

רוויא לש ינופצה קלחב םהיתומדא תא 1951 רבמבונב 2־ב בוזעל ובייוחש ־ שינפא־לאו עלאלאת 

םויה־רדסל העצה ;<1222 ,6.2.52 ,תסנכה ירבד) רוזיאה לש יחרזמה קלחל רובעל וצלואו עבש־ראב 

־לא ברע ,ףכ־ובא ברע ,קייקר־ובא ברע ,ןיוואר'גלא ברע םיטבשה שוריג לע םרא תסנכה־רבח לש 

.Peretz, 1958, 96 :ואר ,םיפסונ םירקמל .<1320 ,13.5.53 ,תסנכה ירבד) ענאצ־א טבשו ןיווראפ 

םהיתומדאמ קלח לא עיגהל ויבשות לע רסאנש ןופצב היליעימ רפכה לש הרקמה תא ,לשמל ,ואר 20 

םתקחרה .ונממ םירטמוליק הרשעמ רתוי לש קחרמב ןכוש רפכה יכ ףא ,לובגל בורק רוזיאהש הנעטב 

ןוליא בושייל הנתנו שדח ידוהי בושיי תמקה הרשפא לובגה לע םהיתועקרקמ רפכה יבשות לש 
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חכונל וסרק ,ןוחטיב יכרוצב המשל הילפאו םיחטשב םישנא ופילחהש ,"ןושלה יקחשמ" 

הדמל הנשב הנש ידמשו "םינגומה םיחטש"ב קוחה םשב ושענש םייתורירשה םישעמה 

הרצונש הילפאל םידגנתמה .ם"פמו י"קמ ירבח לש םהיפמ ללכ־ךרדב ,םהילע תסנכה 

קומינ לכ היה אל רשאכ תוביצי לש תופוקתב םג ושענ הלא םישעמ יכ ונעט קוחה תרזעב 

.קוחה לש ילולימה חסונה לע יאבצה לשממה תונוטלש ודיפקה רשאכ םגו םהל ינוחטב 

,יאבצה לשממה ידי־לע ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש הערל לוצינה ררבתהשמ ,םינשה ףוקנב 

קוחל יכ הרכהה .תיטילופה תשקה יעבצ לכ תא ופיקהו תודגנתהה תולוק ורבגו וכלה 

תוכייש השעמל ןיא ,ץוחבמ ביוא ינפמ תוננוגתה םשל הרואכל קקחנש ,ןוחטיבה ירוזיא 

קר אל לחלחל הלחה ,"םינפבמ" םיברעה יפלכ אקווד ןווכמ אוה אלא ,ץוחבמ םיבייואל 

הגלפמה וא םייללכה םינויצה ןוגכ תוגלפמ ברקב םג אלא ,י"קמו ם"פמ ירבח ברקב 

וללכש יאבצה לשממה תולועפ ינפמ ועירתהש ויה יתדה שוגה יגוחב וליפא .תיביסרגורפה 

םיעשפ לע תיביטקלוק תוירחא תלטהו ןישנוע יעסמ ,םיחרזא ישוריג ,םירפכ תריקע 
.הטישה תוליעי לע והתש ויהו .(386 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד) םידיחי לש תוריבעו 

:הילשא לע השעמל ןעשנ ןוחטיבה ירוזיא קוח יכ ןעט ,לשמל ,ם"פממ םרא תסנכה־רבח 

ןוחטיבה תדימ תא עבוקה אוה אוה רטמוליקהש הילשאה לא ונתוא ריזחמ אוה םעפב םעפ" 

םיינש ךשמב ונמייק ירה :הייאר אהו .וז הילשא תצפנמו תואיצמה האב םעפב םעפו ,לובגב 

בצמ רפתשנ ךכ ידי לע םולכ ;תיפרגואיגה םכתסיפת יפל םוריח תעשל תונקתה תא 

(386 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד)"?תולובגב ןוחטיבה 

רמולו ןוחטיבה ירוזיא קוח לש ומושייל םינש שש םכסל רבכ ןתינ היה 1954 תנשב 

הז היה .דבלב תוילאירוטירט הרואכל ויה ויתויוכמסש קוחה לש ותועמשמ המ רוריבב 

דחא אוה הז קוח..." :ורמואב קוחה דגנ תופירחב אטבתהש ם"פממ ןיתפיר תסנכה־רבח 

תא םג למסמה ןוטלש ותוא לש תועורזה דחא ונהו ,הייסולכואה לע םימירעמה םיקוחה 

רחואמ הגש וליאו (295 ,13.12.54 ,תסנכה ירבד)".ללוהמה יאבצה לשממה לש ןוטלשה 

.םרפכל תינופצ תויפולח תומדא ועצוה היליעימ יבשותל .קבט לודיגל תועקרק לש תרכינ תפסות 

יבשות ןיא" :לארשי ייברעל תיטרקומדה המישרהמ סיסק דעסמ תסנכה־רבח לאש השרפה תובקעב 

קחרמה יפל תדדמנ הנידמל םיחרזא לש םתונמאנ ןיאו ,רוזאה יבשות ראשמ םינמאנ תוחפ היליעימ 

תא דבעל םתוכז ללשיתו םקלח ערגיי אופא עודמ .םיררוגתמ םה וב בושיה ןיבל לובגה ןיבש 

רתוי הנידמה ןוחטב תא ןכסמ ,לובגה ןמ תוקוחרה ,הנידמה םינפב תועקרק דוביע םאה [...] ?םתמדא 

רשפא םאה ?םמצע םישנאה םתוא ידי לע ,הנופצ רתוי ,ןוליא בושיי לש ויתועקרק דוביע רשאמ 

,11.12.51 ,תסנכה ירבד> "?ןוחטבה לע רומשל הרטמב היליעימ יבשות יבגל עצוב קוחהש סורגל 

םייברע םיחרזא תרדה לש תוקיטקרפל הווסמ ויה "ןוחטיבה ימעט" יכ שיחמהש רחא הרקמ <617 

.ילארשיה אבצב ותריש ויבשותמ קלחש לילגב שיפרוח יזורדה רפכה לש הרקמה אוה םהיתומדאמ 

לש ינופצה וקלח תא רידגהש ןפואב םיינשל רפכה תא הצוחה וק לשממה תונוטלש וחתמ 1953 תנשב 

,רפכה תמדאמ יצח ,ןוחטיבה רש תנעטל .ןוחטיב רוזיאל ךיישכ ,םנוד םייפלאמ רתוי ,רפכה 

תכייש איה ןכ־לעו םידקפנל םיבשחנ הילעבש השוטנ המדא אליממ איה ,םנוד םיפלא תשולשכ 

יבשות לש םהיתויוכזב ועגפ אל ןוחטיבה רוזיא יווקש דבלב וז אל ,וירבדל ,ןכל .סופורטופאל 

,8.7.53 ,תסנכה ירבד) םהל ךיישה חטשהמ רתוי םנוד ףלאכ םהידיב וריתוה םהש אלא ,שיפרוח 

 1871-1870).
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יכ חיכומ רבעה ןויסינ" :קוחה לש ותועמשמ תא הנס השמ תסנכה־רבח ריבסה רתוי 

הייסולכואה יוכיד ךרוצל אלא ,ץוח יפלכ הנידמה ןוחטב יכרוצל אל היה הז קוחב שומישה 

<527 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד)".םינפ יפלכ תיברעה 

שחכתהל ולכי אל םג ךא "תימרת"כ קוחה תרדגהל ןבומכ ומיכסה אל הלשממה ירבח 

דעונ ,ץוח יפלכ לובגה תא םחתל דעונשמ רתוי ,ןוחטיבה ירוזיא קוח יכ ןועיטל ירמגל 

קוחה לש וז תילכת ."םינפב"מ םיברעה ינפמ וילע ןגהלו םינפ יפלכ ומחתל השעמל 

ןפואב לאש ,תרש השמ ,הלשממה שאר םוקמ־אלממ רשאכ 1951 תנשב רבכ בטיה הרהבוה 

ינפמ תינש .ןיידע םולש ןיאש ינפמ הנושארו שארב ?הזכ קוח םייק עודמ" :ירוטר 

ןה תונכס הנידמל תופקשנש ינפמ ,רמוא הווה .םינפב הרצבתה םרט תאזה הנידמהש 

סחנפ ,ןוחטיבה רש םוקמ־אלממו <1804 ,21.5.51 ,תסנכה ירבד) ".םינפבמ ןהו ץוחבמ 

םעפ ריהבהו ,המחלמה םות רחאל םינש שמח ,ןכמ־רחאל םייתנשכ ךכ לע רזח ,ןובל 

ןוחטב תרוגח" :תואבה םילימב ןוחטיבה ירוזיא לש תיתימאה םתרטמ יהמ תפסונ 

העיגפ לש ששח אלל תיאבצ הניחבמ הב לועפל םילוכי ונאש ,מ"ק 10 לש תילאירוטירט 

".ןחבמב דומעל ךרטצנש הרקמל וננוחטיבל הנושאר הגרדממ דוסי תדמע איה - םינפבמ 

,לובגה ירוזיאמ תיברעה הייסולכואה תקחרה ,ןובל יניעב <394 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד) 

לארשי־תגידמש הדבועב בשחתהב תינויגה ,דתיה ,"ןוחטיב ירוזיא" םירדגומ םתויה ףקותמ 

לכ הזב האור ינניא" :ףיסוה דוע .םינומה תיילע לשו תימניד תובשייתה לש הנידמ איה 

(299 ,13.12.54 ,תסנכה ירבד)".תיטרקומדה יתפקשהל הריתס 

יכ ששחה תועצמאב וקדצוה ,ןוחטיבה ירוזיא קוח ףקותמ ושענש ,יאבצה לשממה ישעמ 

לש החטשל םיננתסמה םיטילפל עייסל םילולע וא תוסח םינתונ לארשי ייברע 

לש הרומחה היעבה" :תושרופמ םירבדה וגצוה הרבסהה דרשמ לש ךמסמב .לארשי־תנידמ 

ןהמ תובר ...לארשי תולובגל רבעמ ףרה אלל תוננתסמש םידדושהו םיזזובה תויפונכ 

רורב ...רפסה ירוזא לכב טעמכ ןברוחו םד תובקע ןהירחא תוריתומ ןה[ש איה] ...תושומח 

לש הליעפה םתרזע אלל עצבתהל תולוכי ויה אל וללה תופוצרהו תולודגה תוטישפהש 

שמשל םילולע לארשי ייברע יכ ןעטנ דוע (68 ,1985 ,קיטסול :ךותב)".לארשיב םיברעה 

המייקתה וז דוסי־תחנה .לארשי־תנידמ לש החטשל ברע תואבצ לש השילפ ןויסנל רשג 

דע יאבצה לשממה לש ולוטיב־יאל קודיצ השעמל השמישו םישימחה תונש לכ ךלהמב 

רבכש הדבועה ףרח ,1972 תנשל דע ןוחטיב ירוזיא ח"שקת לש ןלוטיב־יאלו 1966 תנשל 

תישממ הנכס תפקשנ ןיאש לארשיב יללכה ןוחטיבה יתוריש וכירעה 1951 תנשב 

ותואב .לארשי תונוטלש לש םתבוגתמ הששח לשב רקיעב ,לארשיב תיברעה הייסולכואהמ 

לע אלפתהל שי תוננתסהה ישעמ ידי־לע םיצורפה תולובגה חכונלש דוע רמאנ ח"וד 

ןמיזגב) הנידמה ןוחטבכ עוגפל תוסנל ותפתהש םיילארשי םיברע לש טעומה םרפסמ 

.(104 ,1992 ,רוצנמו 

תנמ־לע 6.12.55־ב המקוהש ,רנטר תדעו םשב תרכומה ,הדעווה לש תוצלמהה ח"ודב 

םיברעה יפלכ ינדשחה סחיה ןיידע רכינ היה ,יאבצה לשממה לוטיבל תורשפא קודבל 

לשממה (1):תואבה תוביסהמ יאבצה לשממה תא לטבל אל ץילמה ח"ודה .לארשי יחרזא 

תייסולכוא ןיב קחרמה םהבש תינוחטב הניחבמ הפרות־תודוקנו לובג ירוזיא לע לח יאבצה 

(2):חינז ףא םימיוסמ תומוקמבו ןטק אוה לובגל רבעמש םיברעל לארשי יחרזא םיברעה 

תומייאמה תונידמ עברא תונכוש הנידמה לש םילתופמהו םיכוראה היתולובג ךרואל 

ייברעב רזעיהל תולולע הלא תונידמש ששח םייקו ,לארשי דגנ המחול לע תוזירכמו 
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תא ןיבהל שי ,ח"ודה םכיס ,וללה תודבועה חכונל .יאבצ תומיע לש הרקמב לארשי 

דצמ תניוע תוליעפ תעינמ (1) :תואבה תומישמב יאבצה לשממה לש ותובישחו ודיקפת 

לש םבוש תעינמו תוננתסה תעינמ (3);לובגה רוזיאב ןוחטיבה קוזיח (2) ;לארשי ייברע 
לש תובשייתהו חותיפ םע דחי םתמדאלו םהיתבל רוזחל םיניינועמה םייניתשלפ םיטילפ 

רטשמ תגהנה (4) ;הנושאר הגרדממ תינוחטב תובישח ילעב רפס־יבושייב םישדח םילוע 

לע ,ח"ודה לש ונושלכ ,"ןיע םישל" תונוטלשל תרשפאמ האיציו הסינכ תונוישר לש 
21."תיתייעב" הייסולכוא 

הל ונתנ ףאו לארשי יחרזא םיברעה יפלכ הטוקנה תוינידמה תא ורשיא הדעווה ירבד 

הסיפת לע תעה לכ הכמסנ וז תוינידמ .היולת־יתלב הדעווה תויה תוכזב ףקות הנשמ 

תירוגיטקל ,הרישי הרוצב םיתיעל תזמורמ הרוצב םיתיעל ,לארשי ייברע תא הכיישש 

,םהל הצוחמש יברע ןיבל הנידמה תולובג ךותבש יברע ןיב הניחבמ הניאש רתוי הבחר 

השענ אל "ץוחבמ יברע" ןיבל "םינפבמ יברע" ןיב םילדבהה שוטשט ."ביואה חטש"ב 

ולעפש אבצה לשו לשממה לש תימוימויה היישעל רדח אלא ,דבלב תיביסרוקסידה המרב 

ימ יפלכ ולעפוהש הלאל םימוד םיעצמאב םייברעה םיחרזאב וגהנ הלא .ןוחטיבה ירוזיאב 

22."ןנתסמ"כ רדגוהש 

םתרדגה ,םיננתסמ לש תנחבומ־יתלב הירוגיטקב םייברעה לארשי יחרזא לש םתללכה 

ןוידה להנתה הבש תילאירוטירטה הפשב בשחתהב תינוריא .דתיה ,"תנכוסמ הייסולכוא"כ 

הזה ןבומב .בטיה םמחתלו תולובגה תא םוטאל הרואכל האבש הפש ,ןוחטיבה ירוזיאב 

סחיב תימואל־ונתאה הנידמל תינייפואה תוליפכ התוא ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ומליג 

.Supplement - Military Government in Israel ,11־5434־ג ,הנידמה ךזנג 21 

ירוזיאב םישטשוטמ ויה "ץוחבמ" םיברעל "םינפבמ" םיברע ןיב םילדבהה ובש ןפואל תטלוב אמגוד 22 

לובגה ךרואל הנמאתהש םירייס תדיחי ,1952 ינויב 25־ב .הרע רפכ לש הרקמב תוארל ןתינ לובגה 

לובגה ןוויכל םויה רואל הכלהש הרע ידאוומ םיירפכ לש הלודג הרובח לע שאב החתפ ינדריה 

,םירבג ינש וגרהנ יריהמ האצותכ .ןדמרה גח םויס םע ,םיווקל רבעמש םהיבורק םע שגפיהל הרטמב 

םתסרג .תמדקומ הרהזא אלל שאב םילייחה וחתפ ,םיירפכה תודע יפל .דלי םהיניבו ועצפנ השימח 

.םהיתואירקל ונענ אל םיכלוההש רחאל קר החתפנ שאה יכ ונעט םה .הנוש התיה םילייחה לש 

ןיב העבקש הריקח־תדעו ילויב ןוירוג־ןב הנימ ,תורורב־יתלב ויה היתוביסנש ,תירקתה תובקעב 

המחלמ'ה לע תוארוהה תא םילשהל םוקמ ןיא םא וקדבי םייאבצה תונוטלשהש יוארה ןמ" :היתוצלמה 

עודיכ םהו לובגל יולגב םיברקתמה םישנאב םיננתסמ ןיד טוקנל ןיא יכ ,רהבויש ןפואב 'תוננתסהב 

םא אלא ,שאב םהילע חותפל ןיאו ,םייתרטשמ םיעצמאב הלא יבגל טוקנל שי אלא ,לארשי יבשות 

יגרט עוריא .(3207-3203 ,28.8.52 ,תסנכה ירבד)".לובגה רבעמ םדעב עונמל רחא יעצמא רתונ אל 

רק םדב תוומל התרי לובגה־רמשמ תדיחי רשאכ ,1956 רבוטקואב שחרתה ,רתוי םסרופמ ,רחא 

.םרפכב רצוע זרכוה יכ ועדי אלו םתדובעמ ורזחש םסאק רפכמ םייברע םיחרזא העשתו םיעבראב 

הפוקת רוביצה תעידימ הרתסוה ,"םסאק רפכ חבט"כ לארשיב תירוביצה העדותב הקקחנש ,תירקתה 

המחלמה ץורפ ינפל םימי םתואב הררשש חתמה תריוואב השעמה קדצוה הריקח החתפנשמ ךא ,הכורא 

םימעפ םיחצורה וכז וז הביסמ .םיווקל רבעמ םהיחאל ועייסי לארשי ייברע יכ ששחבו יניס יאה־יצחב 

אישנ םעטמ תונינח רחאל אלכה ןמ םינודינה לכ וררחתשה 1959 רבמבונ דעו םשנועב הלקהב רפסמ 

.(646-645 ,1996 ,סירומ ;70-53 ,1990 ,םליע) הנידמה 
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הרוכעה תואיצמה ןיבו ןוימד תריציו הלכה לש תירוטזינגומוהה הקירוטרה ןיב :היטועימל 

ירוזיא קוחב ןוידה ףשח לכמ רתוי ךא .(Comaroff, 1998 :ואר)ינתא לודיבו הרדה לש 

:ימואל טועימל םיסחייתמ םה רשאכ הנידמה תולובג לש "תוארמה תפש" תא ןוחטיבה 

הירואיתה ידי־לע יופצכ ,םינפ יפלכ תוינגומוהו ץוח יפלכ תונחבומ רוציל םוקמב 

המינפ םמוחתב ץיח ורצי םה :ךפיהה תא ושע םה ,תידטנצופוריאה תיטילופ־ויצוסה 

הננוכ וז ןיעמ "תוארמ תפש" תועצמאב ."ץוח"הו "םינפ"ה ןיב םילדבהה תא ושטשטו 

.םייברעה היחרזא ינפמ רקיעב "ןגומ בחרמ" ותוא ,"היפוטורטה"כ לובגה תא הנידמה 

ינללוכ דסומכ לובגה 

לש תירוטזינגומוהה התלוכי תאו לכ־קבוחה חוכה תא ואטיב ןוחטיב ירוזיא ח"שקת 

ךא .הירוטירטו הייסולכוא לע טולשל ידכ שרדנה לעה־טבמ תא ןובירל ונתנ ןה .הנידמה 

ייח לש םיקדה םיסנאוינב בכעתהל ילבמ ,רמול רשפא םא ,"הלעמלמ" תאז ושע ןה 

המחית איהש ךכב היה ןוחטיבה ירוזיא תפמ לש החוכ .תוימוימויה םהיתולועפב םיחרזאה 

עבונה ,עובק םוריח רטשמ תגהנה רשפאש יאנת ,הנידמה יחטש ראשמ לובגה ירוזיא תא 

אל וז הפמ ךא .הנידמה תא הפיקהש תיביטרטסינימדאה הרוגחב ,"ןוחטיב ילוקיש"מ 
לובגה ירוזיאל הסינכה תלבגהו שוריגה תויוכמס .המינפ םמצע לובגה ירוזיא תא המחית 

לש סוטטס ילעב םישנא לש העונתה תא ורידסה אל ןוחטיב ירוזיא ח"שקתב וללכנש 

םיבשות לש םתאיציו םתסינכ תא אל םגו םמצע ןוחטיבה ירוזיא ךותב םיעובק םיבשות 

ןוחטיבה ירוזיא תונקת יפ־לע יאשר היה עובק בשות ,הכלהל .וללה םירוזיאהמ םיעובק 

.ןוחטיב ירוזיאכ וזרכוה אלש ץראה ירוזיא לכב ישפוח ןפואב עונל 

םייקוחה םילכה ילב יאבצה לשממה תא וריתוה ןוחטיב ירוזיא ח"שקת ,הזה ןבומב 

הייסולכואה לע חוקיפו לוהינ :ודועיי תא אלמל רומא היה םמיעש םייביטרטסינימדאהו 

שפוח תא הליחתכלמ םנמוא ליבגה לשממה .הנידמה תולובג ךותב תבשויה תיברעה 

השירדל ךא ,תונוישרו יוהיז יעצמאב דייטצהל םתוא בייחו םייברעה םיבשותה לש העונתה 

תדחוימ הקיקח םוזיל םג וששח תונוטלשהו תמוערת ררוע רבדה .יקוח סיסב לכ היה אל וז 

ול ןורתפהש יטפשמ דוכלמ רצונ ךכ .תימואלניבה הליהקב תואחמו תיבב הסיסת ררועתש 

יפ־לע םייאבצ םידקפמכ ונומ ןוחטיבה ירוזיאב םייאבצה םילשומה :1950 ראוניב קר אצמנ 

ינשה יקוחה ךבדנל ךליאו זאמ וכפהנ הלא תונקת .1945 (םוריח תעש) הנגהה תונקת 

.יאבצה לשממה לש ותלועפל ותובישחב ירקיעהו 

הקיקחב רבודמ ןיאש ץוח יפלכ ןועטל הלשממל רשפא תויטירבה תונקתב שומישה 

תמשוימה תירוטדנמ תילאינולוק םוריח תקיקחב אלא ,ילארשיה םירחבנה־תיב לש הלפמ 

תוברל ,תורומח ןוחטיב תויעב ויה םיחטשב .לובגל תיפרגואיג םיבורקה םיחטשב קר 

עגרמ ,םינפ לכ לע .תונוכנ ןרקיעב ויה תונעטהש ךכ ,הלבחו לוגיר תולועפו תויוננתסה 

םרטב תונקתה לוטיבל הווקת לכ טעמכ הספ הנגהה תונקת לע יאבצה לשממה תתשוהש 

ח"שקת יכ ,אופיא ,רמול ןתינ .(83-82 ,1991 ,גנונפוה) ומצע יאבצה לשממה לטובי 

וליאו יאבצה לשממה יחטש לש םייפרגואיגה ראתמה יווק תא לעופב טטרש ןוחטיב ירוזיא 

.ןכותב הלא םיחטש ואלימ יאבצה לשממהו 1945 (םוריח תעש) הנגהה יקוח 

לש "לוהינ" תויעבב ולפיט םה ,תיביטרטסינימדא ןושל התיה הנגהה יקוח לש םנושל 
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339 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

ונקתוהש יטירבה ביצנה לש הנגהה תונקת .םנוחטב תחטבהבו תולובגב םיבשותה ייח 

עונמל ןרוקמב ודעונ תירוטדנמה הניתשלפ־לארשי־ץרא לש החטשב 1945 תנשב 

תרתחמ תוצובק דצמ ןה םייברע תודגנתה תוחוכ דצמ ןה ,תימוקמה הריזב טקש־יא 

קוחב ,םימיוסמ םיגייס םע ,הלא תונקת וגפסנ לארשי־תנידמ תמקה םע .תוידוהי 
.ילארשיה 

תוקינעמ ןהו תונקת םיעבשו האמ לש סופרוק םיליכמ 1945 (םוריח תעש> הנגהה יקוח 

.הילע חוקיפבו הייסולכואה לוהינב טעמכ תולבגומ־יתלבו תובחרנ תויוכמס תויושרל 

רתי .ליעל הרכזוהש 125 הנקת איה ,הב שמתשהל הברה לשממהש וז ,ןהיניב הבושחה 

שפוח לשו העונת שפוח לש הלבגה ,הרוזנצ :תוישיא תולבגה לש ןווגמב תוקסוע תונקתה 

,110־ו 109 תונקת .המודכו קשנ תקזחה לעו הרובחת יעצמא לע חוקיפ ,תונותיעו יוטיב 

םישנא רחא םייתרטשמ בקעמו הקידב רשפאמה וצ איצוהל לשומה תא תוכימסמ ,לשמל 

הפוקתל עצבל יאשר לשממהש יביטרטסינימדא רצעמל תסחייתמ 111 הנקת :םימיוסמ 

שרגל תוכזב הנד 112 הנקת :תוסחוימה תומשאה תגצה אללו טפשמ אלל ,תלבגומ־יתלב 

;הנידמה תולובג ךות לא םבוש תא עונמל ןיפולחל וא הנידמה תולובגל ץוחמ לא םישנא 

תרפהב דושחש ימ לש שוכר סורהל וא םירחהל לשממה תא תוכימסמ 120־ו 119 תונקת 

:םיוסמ רוזיא לע וא רפכ לע אלמ וא יקלח רצוע ליטהל הריתמ 124 הנקת :רדסו קוח 

תויח וא םיבכר ,םישנא לש םתעונת לע רוסיאב וא הלבגהב תונד 132־ו 126 תונקת 

.(7 ,1966 ,סירי'ג) האלה ךכו :םימיוסמ םירוזיאב 

,יאבצה לשממה לש יביטרטסינימדאה־"ילשממ"ה ויפוא תא תעה לכ שיגדה ןוירוג־ק 

הנידמל רשפאל דעונש ילכ השעמל אוה לשממה ,ותנעטל .יאבצה ויפוא תא קר אלו 

ליעי תוריש קינעהל םג אלא ,הפרותה יחטשב ןוחטיבה יכרוצ תא קר אל חיטבהל 
לש םייחה ימוחת לכב ועגנש ,תויוכמסה זוכיר 23.וללה םיחטשה יבשות לש םהיכרוצל 

לש םייביטרטסינימדא םיקומינב אוה ףא קמונ יאבצה לשממה ידיב ,םייברעה םיבשותה 

:"םיברעה לש םתבוט"מ קלחכ גצוה ףא אוה .הייסולכואה לש היתויעבב לופיטה תוליעי 

לשממה תכרעמ םע םהיעגמש םהל בטומ ,תירבעה הפשה לע וטלתשה אל דוע לכ 

דובכ־תארי ול שוחרל םיטונ ,"םעבטמ" ,םיברעהש יאבצ םרוג םע ולהנתי תילארשיה 

חותיפו המדק לש ןונגנמ לשממה תויה רבדב ןועיטה םגו .(36 ,1992 ,רוצנמו ןמיזנב) 
תגלפממ בוליכיא ארזע תסנכה־רבח ,לשמל .חישהמ רדענ אל םייברעה םיחרזאה ליבשב 

אל לוכי וניא יאבצה לשממהו ןוחטיבה ירוזיא לש חטשב רבועש ימש ןעט םייללכה םינויצה 

הייסולכואה לש םייחרזאה םייחבו םייקשמה םיאנתב המוצעה תוחתפתההמ לעפתהל 

האוושהב םג אלא ,ברע תונידמב םימוד םיאנתל אמגוד לכ איבהל ןיאש קר אל" :תיברעה 

.(543 ,24.12.56 ,תסנכה ירבד)"תירבעה הייסולכואה בור לש הייח תמרו הבצמל סחיבו 

לופיטה יכרד תא לעיימה "תויעב רתופ" ףוגכ גצוה יאבצה לשממה ,תורחא םילימב 

.היצזינרדומו המדק ןמזב־וב ןהל קינעמו תיברעה הייסולכואב תויתנידמה 

םלגל רומא היה לשממה ןונגנמש ,"הייסולכוא לוהינ"ו "ןוחטיב יכרוצ" ןיב ףוריצה 

הז ףוריצ .תינרדומה הנידמב הטילשה לש התוידוחיי תנבהל יזכרמ אוה ,ןוירוג־ןב יפ־לע 

םישוביכה ןדיע םות םע תיפוריאה הנידמה לש הקיטמלבורפהמ קלחכ הליחת חמצ 

.25.3.53 ,הלשממה ירבחל ןוירוג־ןבמ בתכמ ,11־5434־ג ,הנידמה ךזנג 23 
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לש התודרשיהלו התחלצהל ןחוב־ןבאל ךפהנ אוה רתוי רחואמ .תשביב תוטשפתההו 

זיקרמה בתכ הרשע־הנומשה האמב רבכ .םיל רבעמש היתובשומב תילאינולוקה הנידמה 

רפס־לשומו רשע־השימחה יאול לש ץוחה רש ,(Marquis d'Argenson) ןוסנ'גרא'ד 
תא להנל ליחתהלו תונפתהל הכירצ תפרצ ,םישוביכה לש םנמז םות םע יכ ,ומצעלשכ 

.(Sahlins, 1989,102) ךשוממו בר הכ ןמז ותשיכרב העיקשהש 

היה ,תושדחה תובשומבו הפוריאב תילאירוטירטה הנידמה לש תולובגה ומחתנשמ 

סוסיב ידי־לע םינפהךוחטב תחטבהל ןכ םא הנפומ תויהל ךירצ הלש ירקיעה ץמאמה 

הנייפאש היצזינגומוהלו תוסיוול ,ןונקתל ,תויזוכירל הייטנה .תיבמ היניינע לש בוצייו 

סויגל תילמיטפואה הרוצה יהמ :ןוגכ תולאשב תוקסעתהמ העבנ תיתנידמה הקיטקרפה תא 

םהמ תוטמתשה תעינמ ךות היתונקתו הנידמה יקוח תא ליחהל דציכ ?םילייחו םיסימ 

,תואירבה ,ךוניחה ,רחסמה יניינע תא ןנכתלו תסוול דציכ ?תומלוה השינע יכרד תעיבקו 

(Tilly, 1990)?םתוליעפו םתעונת לע חקפל דציכו ,הנידמה יניתנ לש הדוליהו םירוגמה 

הלועפ לש המיאתמה הקינכטה תלאשב תוקסעתה ושוריפ "הייסולכוא לוהינ" ,הזה ןבומב 

.יתרבחו יטילופ ןוחטיב חיטבת ךכו ויניתנמ דחא לכל עיגהל ןובירל רשפאתש תילשממ 

תילאירוטירטה הנידמב "לשממה תונמוא" לש הביל־בל אופיא אוה הייסולכוא לוהינ 

 .(Burchell et.al., 1991, 19)
םיתיעל הנוכמש המ לש התדיל תא הרשיב תינידמה הטילשה לש היצזילאירוטירטה 

תוקיטקרפ לש תכרעמל סחייתמ גשומה .Poiizeistaat^ ,"הרטשמה תנידמ" םשב 

הז - הייסולכואה לע ןובירה לש "לעה־טבמ"מ חוקיפה ןיב תורשקמה תוירנילפיצסיד 

,תוקדקודמה תוסיווהו הרקבה תוטיש ןיבל - קוחה תועצמאב ול רשפאתמש 
דחא לכ לש תילאודיווידניאה םתוגהנתה לע תולעפומה ,טעמכ תויפוקסורקימה 

"Police power must bear 'upon everything,' the dust of :וקופ יפ־לע .םיניתנהמ 

 "'.events, actions, behavior, opinions. 'Everything that happens (25 ,םש). וירבדל,

םיכפהנ הלאו ,"עגר לכ לש םינטקה םירבדה" אוה יתרטשמה חוכה לש ויתולועפ אשומ 

dangerous) "תונכוסמ תויסולכוא"כ תוספתנה תוצובקל עגונב דחוימב םיבושחל 

 populations) 24, 1991,143-153)יזכרמה לשממה לע רגית־אורקל תולולעש.(Simons

תיברעה הייסולכואה ברקב םישחרתמה "עגר לכ לש םינטקה םירבד"ל הגאדה 

ומכ .יאבצה לשממה ןונגנמ לש לנויצרהמ קלח התיה לובגה ירוזיא תברקב הררוגתהש 

םג ססבתה ךכ ,"הטוס"הו "עשופ"ה ,"עגושמ"ה יפלכ תירנילפיצסידה הנידמה לש הסחי 

תוקיטקרפ לע "תנכוסמ הייסולכוא"כ ימואלה טועימה יפלכ יאבצה לשממה לש וסחי 

לשומה .בחרמב טועימה ינב לש םתעונת תוסיוו "תוריח תליטנ" ןרקיעש תוירנילפיצסיד 

1958 תנשב שרופמ ןפואב ראית רשאכ תאז רידגהל ביטיה "ןטקה שלושמה" לש יאבצה 

לעו לובגה רמשמ לע תלטומ וז המישמ .ןגהל וניא ידיקפת" :וילע תלטומה המישמה תא 

תינרדומה הנידמב הטילשה ביטל יוטיב תינרדומה תוילשממה לש ירנילפיצסידה חוכב האור וקופ 24 

םינוגרא לש םחוכש ןובשחב האיבמ הניא וקופ לש תפרוגה ותייאר ,סנדיג תנעטל .התוללכב 

,הזה ןבומב .הביבסה ללכמ תידוקפת םינחבומו תיזיפ םידרפומ םתויהב אקווד ןומט םיילטוט 

יאבצה לשממה לש ודוקפת יפוא תטלבהל רתוי המיאתמ םיינללוכה םינוגראה תא ןמפוג לש ותסיפת 

.(Giddens, 1987, 185) טועימ תצובק יפלכ 
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341 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

דוע לכ רוזאב תיברעה הייסולכואה לע חקפל ידיקפת .לובגה ךרואלש םיידוהיה םיבושייה 

בושח <79-78 ,1985 ,קיטסול)".חוקיפבו םיבקעמב ,תוקידבב ךרוצ אופא שי ...םולש ןיא 

;ימינפ "טקש" גישהל ידכ תויאבצ םיכרדב שומישה תא חנז אל יאבצה לשממה ,שיגדהל 

לע תכל־תקיחרמ ,דתיה ןתעפשהו תוחפ אל תובושח ויה תויביטרטסינימדאה ויתולועפ ךא 

.לשממה ירוזיאבש םייברעה םיבשותה ייח 

ירוזיא" ורדגוהש םירוזיא םתסה ןמ - לשממה ירוזיא תא וכפה םוריחה תונקת 

לש םוימויה ייח ולהנתה ובש ינללוכ דסומל ־ וידחי םהינש וא "רוגס חטש" ,"ןוחטיב 

שמתשהל םא ,"inspection house" ןיעמל וכפהנ הלא םיחטש .םייברעה םיבשותה 

־יתלבהו החוקפה וניע הלכי םכרדש םיפוקש תוריק לעב ,םהטנב ימר'ג לש הרופטמב 

טעמכ .םיבשותה/םיסוחה לש םשוכרו םהישעמ ,םהיתועונת רחא בוקעל לשממה לש הפרמ 

ידי־לע השענש יבחרמ םוחית :לשממה יחטשב ומייקתה ינללוכה דסומה לש וינייפאמ לכ 

השעמל הכלה שממתהו "ןוחטיב רוזיא" לעכ וא "רוגס חטש" לעכ רוזיא לע הזרכה 

תיעמשמ־דחו הרורב הקולח ;האיציו הסינכ ירתיה לש םתקפנהו םימוסחמ תבצה תועצמאב 

תולת יסחי המרגש ,הייסולכואה ,"םיסוח"ה ןיבל ,לשממה תודיקפ ,"לגסה ישנא" ןיב 

רצוע תלטה תרזעב גשוהש ןמז תודיחי יפ־לע םיחרזאה ייח רודימ ;תיגרדמ תופיפכו 

תונוטלש וליטה ,לשמל ,לארשי־תנידמל שלושמה ירפכ לש םחופיס רחאל .עובק ןפואב 

,1953 תנשב ורימחהו וכלהש ,הלא תולבגה .ברעב 9 העשב לחה הליל־רצוע לשממה 

לש רחא דצמו לשממה תונוטלש לש דחא דצמ - הלופכ הרטמל שלושמה יבשות תא וכפה 

םתלוכי רדעה תאו תובוחרב םישנאה רדעה תא ולצינשו לובגל רבעמ ואבש םיניתשלפ 

הלפשה תוטיש םג .<1947 ,15.7.53 ,תסנכה ירבד) םשוכר לע ןגהל ידכ םתיב תא תאצל 

,לשמל ,ואר) םיניתנה לש היצזינמוה־הדל ומרגו לשממה דסוממ קלח ויה תועובק הדחפהו 

הנמאנל תיברעה הייסולכואה לש התכיפה ,ףוסבל ;<396-393 ,14.11.51 ,תסנכה ירבד 

"שדחמ תורבח" ידיל איבהל ינללוכה דסומה לש ותנווכל איה ףא המוד לארשי־תנידמל 

.<262-230 ,1986 ,ןמפוג)וב םינכושה לש 
"תואטג" תריצי לש הטישכ םעפ אל ורידגהל יאבצה לשממל םידגנתמה ורחב ידכב אל 

יללכה עבותה זירכה םייעובש ינפל" :ריבסה יביבח לימא תסנכה־רבח .םייברעה םיבשותל 

הלאה ןוחטיבה ירוזא יכ ,םינפ ינשל תעמתשמ הניאש הרוצב ,וכעב יאבצ ןיד תיב ינפל 

גישהל םיעבתנה םה םדבל םיברעה םיחרזאה יכו ,םיברעה םיחרזאה ליבשב תואטג םה 

וליאו <391 ,16.12.53 ,תסנכה ירבד) ".םהמ האיציל וא הלא םירוזאל הסינכ תונוישר 

ימחול ,ונא" :תושגרתהב תסנכה ןכוד לעמ ארק לאמשה תעיסמ ןמרב םהרבא תסנכה־רבח 

ירבד)".לארשיב םייברע םיחרזאל תואטג םע ,תאזה הפרחה םע םלועל םילשנ אל תואטגה 

<21.12.53 ,תסנכה 

הז תא הז םיללכשמה חוכו עדי לש שגפמ רתאל לובגה ירוזיא תא ןכ םא ךפה לשממה 

הנושארבו שארב שמומ חוכו עדי ןיב ידרוגה רשקה .לשממה לש וחוכ תא ךכב םימיצעמו 

"חוקיפ" םתילכתש רבעמ ירושיאו העונת תונוישר לש ףיקמו השקונ רטשמ תועצמאב 

ךכב םירושיאהו תונוישרה רטשמ לש ורקיע .לארשיב תיברעה הייסולכואה רחא "בקעמ"ו 

.היתועונת רחא קדקודמ בקעמ ידכ ךות הייסולכואה לע יברמ עדימ ףוסאל רשפא אוהש 

.תירנילפיצסידה הנידמה לש יפוקסורקימהו ינדיחיה החוכ תא םליג אוה ךכב 
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תונוישר רטשמ 

תונוטלשל ינויח יאבצה לשממה יכ בתכנ 1955 תנשמ רנטר תדעו לש םכסמה ח"ודב 

Peretz, 1958,) "הילע ןיע חוקפל ידכו תיברעה הייסולכואה תא ריכהל ביטיהל" ידכ 

הייסולכואה לש התוגהנתהו היתועיד ,היתולועפ לע לכה תעדל ההימכה ,םנמואו .(101 

תקולח לש תוימוימוי תוקיטקרפ תועצמאב השמומ הילע "ןיע חוקפל"ו לארשיב תיברעה 

,ראוד תקולח ,דוגיב ,ןוזמ ישולת ,האיציו הסינכ ירושיא ,הדובע תונוישר ,רבעמ תונוישר 

דע ףיקמ היה יאבצה לשממה לש תונוישרה רטשמ .המודכו תועסה ןוגרא ,ןיאושינ ירתיה 

םוקמ לכב ,לארשי־תנידמב יברע בשות לכ השעמל ךפה אוהש ןעטש ימ היהש ךכ ידכ 

,1951 ,תסנכה ירבד ,רנליו תסנכה־רבח) ומצעלשכ "רוגס חטש"ל ,וב אצמנ אוהש 

יחרזא ינפמ ןגומ רוזיאכ לובגה תא בצעל רשפא תונוישרה רטשמ ,ןכאו .(242-241 
תועצמאב אלא ,המצע הירוטירטה לע תולבגה תלטה תועצמאב אל םייברעה הנידמה 

הקיטקרפ תונוישרה ויה הזה ןבומב .הב םיבשויה םדא־ינב לע תולבגה תלטה 

.(Foucauit, 1991) בחרמב םדא־ינב לש הקולחו האצקה התילכתש תירנילפיצסיד 

לשממ לש םירוזיא העבראו םישימח לע ןוחטיבה רש זירכה םישימחה תונש ךלהמב 

,לילגה .(152-151 ,1991 ,גגונפוה) הנשמ־ירוזיאל רוזיא לכ קלוח ףא םיתיעלו יאבצ 

לע חוקיפה תא ריבגהל לשממל רשפאש המ ,הנשמ־ירוזיא םישימחמ רתויל קלוח ,לשמל 

ובשיש םיבשותה לע ורסא הנגהה יקוח .(131 ,1985 ,קיטסול) םש הבשיש הייסולכואה 

סנכיהל ,םהל הצוחמ וא הלא םירוזיא ךותב תוישפוחב עונל יאבצה לשממה ירוזיאב 

תונשל וא ישפוח ןפואב םהירוגמ םוקמ תא רוחבל ,םהמ תאצל וא יאבצה לשממה ירוזיאל 

25."רוזיא"ל "רוזיא"מ םהירוגמ םוקמ תא 

םיבשותהש ,יאבצה לשממה תא החנהש "ילשממ"ה ןויגיהב בשחתהב ,עיתפמ הז ןיא 

ראתמה יווק ומחתנש רחאל אקווד העונתה תולבגה לש ןחוכ אולמ תא ושיגרה םייברעה 

חותיפב הנידמה הזכרתה זא .(Peretz, 1958,97-98) קשנה־תתיבש ימכסהב הנידמה לש 

הגאדהמ רתוי תובושחכ וספתנ הלאו ,םיטועימה ינב לוהינ לש תוירנילפיצסיד תוקיטקרפ 

היה ,לשמל ,ופיב החפשמ בורק רקבל הצרש תרצנמ יברע .תילאירוטירט תובחרתהל 

עוסנל ידכ .האיצי רושיא לבקל תנמ־לע יאבצה לשומל שארמ םיימוי וא םוי תונפל ךירצ 

םיתיעל ,רתיהש הבושתל רותב תוכחלו לשממל ואיבהל ,השקב ספוט אלמל ךירצ היה אוה 

דומעל ךירצ היה הפיחב הדובע אוצמל הצרש םערפש תמגוד רפכמ לטבומ יברע .תילילש 

היה הזו ;(1951 ,15.7.53 ,תסנכה ירבד ;826 ,18.1.56 ,תסנכה ירבד) הרודצורפ התואב 

ירבד ,לשמל ,ואר) וירוגמ רוזיאל ץוחמ יאופר לופיט לבקל ץלאנש ימ לש ולרוג םג 

תלבק םשל וכעמ בשותל תרצנ ריעל הסינכ רתיה ןתמ־יא לע ,1523 ,8.6.53 ,תסנכה 
.(יאופר לופיט 

,ןוישרה לעב לש דעיה םג אלא ,ןוישרה לש ופקות דעומ קר אל ןיוצ העונתה ןוישרב 

העונת תולבגה ליטהל ולכי םילשומה .הרזחה דעומו דעיה לא עיגהל ול רתומ הבש ךרדה 

לע עודמ לאש הבו םינפ רשל קיפות תסנכה־רבח ידי־לע השגוהש 12.5.53־מ התליאש ,לשמל ,ואר 25 

,וכעב ,יאבצה לשממה חטשל ץוחמ לא רוגס חטשמ לילגב הירוגמ םוקמ תא הקיתעהש ,אסומ תחפשמ 

.<1525 ,8.6.53 ,תסנכה ירבד) תבותכה יוניש תא םושרל ידכ יאבצה לשומהמ רושיא לבקל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:54:11 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



343 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

ןזור סחנפ םיטפשמה רשל 14.3.56־ב השגוהש התליאשב .יאבצה לשממה חטשל ץוחמ םג 

הדעונש הדומע תאצמנ העונתה תונוישר לש םיספטב יכ סימ'ח 'י תסנכה־רבח ןעט 

רשיא ותבושתב .יאבצה לשממה יחטשל ץוחמ םג םיחרזא לש העונתה שפוח תא ליבגהל 

ןוישר קינעמה יאבצ דקפמ ,1945 <םוריח תעש> הנגהה תונקתל 125 הנקת יפ־לע יכ רשה 

ול הארנש יאנת לכ וילע ףיסוהל וא ןוישר תונשל וא לטבל ךמסומ רוגס חטשמ האיצי 

.(1853 ,23.5.56 ,תסנכה ירבד) ץוחנ 

רעונ תלהקמ לש העיסנ וליפא .תוליעפ ףא לע וחספ אל תונוישרו םירושיא ,םירתיה 

םג 26.לשומה לש ותכשל ךרד רובעל הכירצ ,דתיה רחא רפכב יתונמוא עפומל תיברע 

יגותסב תסנכה־רבח שיגהש התליאשמ הלעש יפכ ,לשומה לש וניינע ,דתיה ראודה תקולח 

יבשות ולביק ןוילעה לילגב החישרת רוזיאב יכ ןייצ הבו ,30.1.52־ב הרובחתה רשל 

,ןונד ,תייווג ,היימאס רפכ ,שיפרוח ,ןיעיקפ ,הטוספ ,היילעמ ,החישרת) םירפכ רשע־דחא 

רש .ודרשמב ראודה חולשמ תא לבקל יאבצה לשממהמ הארוה (תימדיאו ןיברע ,הידרו'ג 

םירפכל העגהב תינכט היעב ,רתיהש ךכב לשומה תארוה תא קמינ ,סקנפ 'צ 'ד ,הרובחתה 

ןתינש יפכ ,יאבצה לשממה לש וניינע ,דתיה תישיא תובתכתה םגש רורב ךא .םמצע 

תמגרותמ תבותכת לש םיקתעה םיליכמה םינויכראב יאבצה לשממה יקיתב ןויעמ דומלל 

27.לובגל רבעמ םתחפשמ יבורק ןיבל לארשי יחרזא םיברע ןיב הלהנתהש 

תושיגנב םג :"תינוקיטפונפ"ה ותוכיאב ןומט היה לשממה לש ותחלצהל חתפמה 

ויומידב םג ךא ,םייברעה םיבשותה לש םייחה ימוחתמ דחא לכל ול ,דתי,דש תישעמה 

םיאשונה תמישר .(Sack, 1986, 184) לכב־תחכונ איה תיארנ־הניא םא םגש תושיכ 

ןתמב לחה :הכורא איה ברועמ לשממה היה םהבש םייברעה םיבשותה ייח לש םימוחתהו 

ירתיה ןתמב הלכו 28הייסולכואה יכרוצ תא תרשתש תירוביצ הרובחת םייקל םירושיא 

תותדה דרשמל יאבצה לשממה שאר לש וחוכ־אבמ בתכממ דומלל ןתינש יפכ ,ןיאושינ 

,םיאושינ ךורעל םיאשרה ,םיימלסומהו םייזורדה ,םיירצונה תדה ישנא לכ ושקבתה ובש 

ידרשמל גוזה תא תונפהל ,תוהז־תודועת םהל ןיא םאו ,תוהז־תודועת םיאשינהמ שורדל 

29.לשומה רושיא תא ולבקי םרטב םיאושינה תא ךורעל אלו לשומה 

יפרגואיג חטש לע ,קוחה ןושל יפ־לע ,לח יאבצה לשממה םג ,ןוחטיבה ירוזיא קוח ומכ 

תולבגהל הכלהל םינותנ םידוהי םג ויה ךכיפל .תיפיצפס הייסולכוא לע אלו ,רדגומ 

ןתינ אל עודמ המת הבו ןוחטיבה רשל התליאש יביבח לימא תסנכה־רבח שיגה 1953 רבוטקואב 26 

רש לש ותבושת .יתונמוא עפומ לגרל םערפשל העיסנ ןוישר תרצנמ "העילאט־א" הרמוה תקהלל 

ןכ־לעו תונוטלשהמ ןוישר הלביק אל ,עיפוהל הרומא הקהלה ,רתיה הבש ,הפיסאהש ,דתיה ןוחטיבה 

.(400 ,21.12.53 ,תסנכה ירבד) הקהלל העיסנ ןוישר קינעהל הביס לשומה האר אל 

תבותכת לש םוגרת םע ןיעידומ תוח"וד שי קיתב .922/52*1277 ,ל''הצ ןויכרא ,לשמל ,ואר 27 

.לארשיב החפשמ יבורקל םיטילפ ןיב תיטרפ 

קחרמב אצמנה ,וכע זוחמב ינעב־לא רפכה יבשות :הרובחתה רשל יביבח תסנכה־רבח לש התליאש 28 

,רפכה דע סובוטוא וק םייקל השירדב הרובחתה דרשמל ונפ ,ישארה שיבכהמ יצחו םירטמוליק ינש 

דרשמ ךא ,אשמ־תינוכמ "הלעושא" תיביטרפואוקה הרבחה ךרד ונק רפכה יבשות .תואצות אלל ךא 

.(23 ,6.3.52 ,תסנכה ירבד)יאבצה לשומהמ רושיא ילב הלבוה ןוישר איצוהל בריס זוחמב הרובחתה 

.27.8.50 ,תותדה דרשמ לא יאבצה לשממה ףנע - םיעצבמ/ס"גא ,834/53*177 ,ל"הצ ןויכרא 29 
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רקבמ ח"ודב יוטיב ואצמ רדסהבש םימגפה .השעמל היה ךכ אל ךא ,יאבצה לשממה 

דקפמהמ בתכב רתיה תדועת ילב ונממ אצוי וא רוגס חטשל סנכנש ימ לכ" :הנידמה 

םניאו תאזכ הדועת םידוהימ םישרוד םניא השעמל .תילילפ הריבע הכלהל רבוע ,יאבצה 

...וז הנקת תוארוה םיריפמ םהשכ הלא םיבשות דגנכ תילילפ הנקסמ ללכ ךרדב םיקיסמ 

השעמל ךא ץראה יבשות לכ תא ללוכ אוהש ךכ ,תיללכ הרוצב עבקנש רדסהב םגפ שי 

םיפסכה תנשל ןוחטיבה תכרעמ לע הנידמה רקבמ ח"וד> ".םהמ קלח יבגל קר לעפומ 

לש וירבד םג ואר ;151 ,1991 ,גנונפוה :ךותב ,78 ,15.2.59 ,םילשורי , 1958-1957 

תחאל רוקמ הוויה הז הלפמ רדסה (.1828 ,23.5.56 ,תסנכה ירבד ,סימ'ח תסנכה־רבח 

רובעל לוכי ידוהי" :לארשי יחרזא םיברעה וסנקנ וא ורצענ ןהילעש תוירקיעה תוריבעה 

ןודנ ותיבמ דחא רטמוליק רבועש יברע לבא ,ןידל אבוי אל םעפ ףאו הזכ קוח לע 

השעמ דעב רהוס תיבב ותוא םיבישומו וידליו ותשאמ ותוא םיחקול ,רסאמ םיישדוחל 

,1951 תנשב 30(616 ,11.12.51 ,תסנכה ירבד ,רנליו תסנכה־רבח) ".רתויב לקה תוטש 

יחטש לכב םישנא הנומשו םירשע םייפלא ומשאוה ,ןוחטיבה רש לש וחוויד יפ־לע ,לשמל 

עיגה תוסנקה לש ללוכה םוכסהו ,תונוישר אלב תיקוח־יתלב האיציב יאבצה לשממה 

.(2397 ,19.8.53 ,תסנכה ירבד)י"ל 13,606,440 ידכל וז הפוקתב 

ובוכיע וא רושיא ןתמ .העונת ןוישר לבקל ולכי יוהיז־תדועת ולביקש םיבשות קר 

;הלטבאל ונודיי וא הדובע וגישי םא ועבק םה ןכש םיבשותה לש םהייח תוכיא תא ועבק 

םירתיההו תונוישרה ושמיש ךכ .הלאב אצויכו יאופר לופיט ,ןוזמ ישולת ולבקי םא 

.םייברעה םיבשותה ןיבל לשממה ןיבש םיסחיה־תכרעמב "רזג" םגו "לקמ" םג םהינימל 

לע רוריבב עיבצמ תסנכה ןכוד יבג־לעמ הלשממה ירשל ושגוהש תותליאשב ןויע 

ללוג םינפה רשל השגוהש התליאשב :תואמגוד המכ הנה .תונוישרה תטיש לש הקינכמה 

םחפ־לא־םואמ הרבעש יואמחאפ חלס הלידפ לש הרופיס תא יבוט קיפות תסנכה־רבח 

ולביק אל הז בוכיע ללגבו ,תודילה םשרמב הנב םושיר תא בכיע לשומה .הרמת רפכל 

םהיכרוצ ראש תא קפסל םינכומ ויה אל םג תונוטלשהו תובוצקה ןוזמה תונמ תא םיינשה 

20.10.55־ב ןוחטיבה רשל השגוהש תרחא התליאשב .(780 ,23.2.53 ,תסנכה ירבד) 
תב החפשמ סנרפמה ,לאסכיא רפכה בשות ,ידאה לודבע ילע םיהרביא לש ורופיס שרפנ 

ותדובע תא דביא אוה ךכמ האצותכו ונוישר ללשנ ןכ ינפל םייתנשכ .תושפנ הנומש 

ךא ,רפכה רתכומ םעטמ הדועת איצמהל וילע הוויצ יאבצה לשממה דיקפ .ערזמ ץוביקב 

רש הנע התליאשל הבושתב .םיבורקה ויכמותל קר הלאכ תודועת תתל גהנ רתכומה 

,תסנכה ירבד) ערזמ ץוביקל הדובע תונוישר םינתינ ןיא ןוחטיב ימעטמש ןוחטיבה 

העונתה ןוישר תא ךיראהל לשממה בריס ,אוה ףא גציימ ,רחא הרקמב .<826 ,18.1.56 

דובעי בשותהש ךכב ןוישרה תכראה תא הנתה לשממה .גהנכ דבעש הבייט בשותל 

.(826 ,18.1.56 ,תסנכה ירבד)יאבצה לשממה תורישב 

ןוכנ לוצינמ חומצל היושעש תיטילופה תלעותה תא ןוטלשה תגלפמ התליג םינשה םע 

העגמ ןיפולחל וא ןוטלשה יברוקמ םע הביטיה איה ותועצמאב .יאבצה לשממה לש 
.היציזופוא תוגלפמל הדהאב ודשחנש םייברע םיחרזאמ םינוש םילומגתו האנה־תובוט 

,היציזופואה תוגלפמ לכל ריהנ היה ןוטלשה תגלפמ ידי־לע לשממה ןונגנמ לש ולוצינ 

.Korn, 1995, 659-682 :ואר ,יאבצה לשממה ידי־לע לארשי ייברע לש היצזילנימירק לע 30 
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תודגנתהל תירקיעה הביסה השעמל ,רתיה תאז .לשממה לש היצזיטילופה דגנ וסירתהש 

םייח תסנכה־רבח לשמל רמא ךכ .לשממה לש ומויקל סחיב וליג תונושה תוגלפמהש 

אל לפטיש יאנתב לבא ,יאבצה לשממה לש ומויק דעב ינא" :תורחה תעונתמ ואדנל 

ברעתמ אוה ,ונרעצל ...ןוחטיבה יניינעב אלא לארשי ץרא ילעופ תגלפמ יניינעב 
,16.12.53 ,תסנכה ירבד) ".תיתגלפמ תויתתיכ יכרוצל ,ליעפ חרואבו םירחא םיניינעב 

;2182 ,12.7.50 ,תסנכה ירבד ,רנליו תסנכה־רבח :ואר ,תופסונ תואמגודל ;387 

(.529 ,13.12.55 ,תסנכה ירבד ,ואדנל תסנכה־רבח 

,ידעלב אל יכ םא ,בושח יעצמאכ םג ושמיש תונוישרב ךרוצהו העונתה תולבגה 

ומישאה תיטסינומוקה הגלפמה ירבח ,לשמל .תיאמצע תיברע תיטילופ תונגראתה תעינמל 

לשממה ןונגנמ תועצמאב יברעה רוביצה ברקב םייטסינומוק םיליעפ "דיצ"ב י"אפמ תא 

םעפ םג וסינ תונוטלשה .(2332 ,26.7.50 ,תסנכה ירבד ;2277 ,17.6.59 ,תסנכה ירבד) 

,םיליעפ רצעמ ,הילגה יווצ תועצמאב תיברעה תיממעה תיזחה תא ררופל םעפ רחא 

,15.7.59 ,תסנכה ירבד) המודכו םיסוניכל ןוישר ןתמ־יא ,העונת תונוישר ןתמ־יא 

לשממה לש תימואל־ללכה ותמורת תא ןוירוג־ןב ןוחטיבה רש םכיס הז רשקהב '\<2547 

םינמואל ברקב תיטנדריא העונת לש התמקה תורשפא השעמל ענמ אוהש ךכב יאבצה 
.(2922 ,5.8.59 ,תסנכה ירבד) םייברע 

התימדתב םגופה יאבצ לשממ לש ומויקמ תירוביצה תחנה־יא הרבגו הכלה םייתניב 

לש ומויק ךשמה רוריבל רנטר תדעו המקוה 1955 תנשב .לארשי־תנידמ לש תיטרקומדה 

ברקמ ןה היציזופואה ברקמ ןה תוגלפמ לש ןצחל תובקעב המקוה הדעווה .לשממה 

ילעופ-הדובעה תודחאו ם"פמ תוריחבה רחאל ופרטצה הילאש תיתלשממה היצילאוקה 

חווד ,תולובגה ךרואל המלסהה םע ,1956 ראורבפב .לטוב אל לשממה ,רומאכ ךא .ןויצ 

םייברעה לארשי יחרזא לש העונתה שפוח לע יאבצה לשממה תולבגהב הרמחה לע םג 

,הלשממה הטילחה 1959 תנשב קר .(1085 ,15.2.56 ,תסנכה ירבד ,יבוט תסנכה־רבח) 

תולקה לש הרוש לע ,ןזור סחנפ םיטפשמה רש תושארב השדח תיתלשממ הדעו תצלמהב 

םוי :ןהיניבו ,לשממה ירוזיאל ץוחמ לא םייברע םיבשות לש תישפוח העונת ורשפאש 

יבשותל םויה תועשב העונת שפוח ;תונוישרב ךרוצ אלל עבש־ראבל העונתל ףסונ ישפוח 

,הינתנ ,הרדח ,הפיח ,הירהנ ,הלופע) תויזכרמה םירעה לא ןופצה רוזיא יבשותלו שלושמה 

םעטמ םילויטל תורשפא ;ןוחטיבה ירוזיא טעמל ,(דולו הלמר ,ופי-ביבא־לת ,הוקת־חתפ 

הצעומה שאר תקחרה לע םינפה רשל ןיבור תסנכה־רבח לש התליאש :ואר ,תופסונ תואמגודל 31 

:(54 ,9.11.53 ,תסנכה ירבד> רפכה ידבכנמ םיינשו הצעומ־רבח םע דחי ורפכמ שוג־ובא תימוקמה 

היינשה תסנכל תוריחבה םויב י''אפמ לש התוברעתה לע ינותסב םותסר תסנכה־רבח לש וירבד 

םיבשות השולשמ העונת ןוישר תלילש :(614 ,11.12.51 ,תסנכה ירבד> שלושמב הייברג־לא הקאבב 

,תסנכה ירבד) תיטילופה םתוכייתשה לשב םישדח השישמ רתוי ךשמל הייברג־לא הקאב לש 

ודביא םילעופהש ךכל המרגש ןובליע רפכ יבשות השולשמ העונתה ןוישר תלילש :(826 ,18.1.56 

תררוש ןובליע רפכב יכ התיה ןוחטיבה רש לש ותבושת .הדובע ירסוחמ םהו םתדובע םוקמ תא 

.(1951 ,15.7.53 ,תסנכה ירבד) רוביצה םולש תא ונכיסש התסה ישעמו תוחפשמ ביר ללגב תוחיתמ 

,1985 ,קיטסול ואר ,םיברעה ברקב תיטילופ תונגראתה תעינמל יאבצה לשממב שומישה לע ןוידל 

 150-130.
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,5.8.59 ,תסנכה ירבד) דועו יביטקלוק ןוישרב אלא ישיא ןוישרב ךרוצ אלב רפס־יתב 

לש ולוטיב םע ,1966 תנש דע ולטוב אל תונוישרה רטשמו העונתה תולבגה .(2923 

.יאבצה לשממה 

םוכיס 

לש הנוניכב עירכמ עגרל ךפהנ םיילאירוטירט תולובג םוחית דציכ הארה הז רמאמ 

לש ירנילפיצסידהו יטילופה ףוגה ךות לא תלבומה ,"תנכוסמ הייסולכוא"כ טועימ תצובק 

לובגה לש ותובישח תא .תימואל־ונתאה תושגרה תליהקמ תדדומ איהש ןמזב־וב הנידמה 

עקר לע ןיבהל שי ,הרדה תועצמאב תוימואל־ונתא תוצובק ליכמה ןונגנמכ ,ילאירוטירטה 

הטונ הז רקחמ .לארשיב יברעה טועימהו ידוהיה בורה ןיבש םיסחיב קסועש םייקה רקחמה 

ןויגיהה תובישחב טיעמהלו תיתנידמה הטילשה לש ימואל־ונתאה הנויגה תא שיגדהל 

ןיבו הנידמה ןיב םיסחיה־תכרעמ תא ימונוטוא ןפואב בצעמה הלש ירנילפיצסידה־ילשממה 

הנידמה לש תינלדבה התוינידמ תא שיגדהל הטונ לארשיב רקחמה .םייברעה היחרזא 

לש תיטילופהו תיתרבחה ןתועמשמ םע דדומתהל ילבמ יברעה טועימה יפלכ תינתאה 

"הטילשה לכימ" ךות לא תיברעה הייסולכואה תא סנכל תורתוחש תויתנידמ תוקיטקרפ 

.תיטרקורויבה הנידמה לש 

םיילאירוטירטה תולובגה ובש ןפואב קוסיעה לש תירקיע ילואו תפסונ תועמשמ 

תוהזו הטילש ןיב םיסחיה יכ טושפה יוליגב איה םינוש םיימואל־ונתא םילהק םיננוכמ 

ןתינ אלש ללכ־ךרדב םיבכרומ םיסחי םה ,הנידמהו לובג ירוזיא ןיבו ,לובג ירוזיאב 
,הנשונ הנשי המגידרפל םאתהב .תוטשפומ תויטרואית תוללכה יפ־לע םניבהל 

תיתרבחהו תילאירוטירטה "תוירפירפ"ה לא "זכרמ"ה ןמ תינבנ תינרדומה המואה־תנידמ 

Deutsch, 1953; Weber,) תיתוברת היצלימיסאו תידסומ היצרגטניא ךילהת תועצמאב 

יתנידמ־מינפ רדס לש יביטרנג השעמכ תולובגה םוחיתל תסחייתמ וז המגידרפ .(1976 

ידכ תיזוכירה הנידמל םיצוחנה ןונקתהו היצזינגומוהה יכילהתל םדקומ יאנת וב האורו 
.הילושב טולשל 

האיבמ הניא ,לארשיב םיקסועה םייטילופ םיגולויצוס ברקב החיל סנ אלש ,וז המגידרפ 

השירדה הבש תבכרומ תימואל־ונתא הביבסב תלעופ תינרדומה הנידמהש ןובשחב 

- םייתוברת־ונתא תולובגו םייטילופ־סיילאירוטירט תולובג ןיב הפיפחל תיביטמרונה 

,וז תואיצמב .בורל תמייקתמ הניא - תינרדומה תוימואלה סיסבב תדמועה השירד 

תוריתס־תבר תילמסו תיבחרמ הריזל ךפהנ "לובג"ה ,הל תיארחא המצע הנידמהש 

.רשקהה יפ־לע םינתשמ הדוקפתו התרוצש 

היה אל לובגה ,הארמ לארשיב המואה־ תנידמ לש התיינב ךילהת לש חותינהש יפכ 

השעמל .הזמ םידוהיו הזמ םיברע ,הנידמה יחרזא יבגל הנוש התיה ותועמשמו דיחיו דחא 

חוקיפ ינונגנמ לובגה ירוזיאב ולעפוה אסיג־דחמ :ליבקמ ךילהת לש אשומ לובגה היה 

הנידמה לש ירנילפיצסידהו יזוכירה ,ריפוא תא תאש רתיב ואטיבש םיקדקודמ בקעמו 

םילימב תאז חסנל םא ."עגר לכ לש םינטקה םירבדה" לע שולחל תשקבמה תיטרקורויבה 

תא הנידמה התליג ,"לובגה־ישנא" ,םהיבשותל סחיבו לובגה ירוזיאב אקווד ,תורחא 

תעב "לובג"ה דקפית אסיג ךדיאמ .רתויב תינוציקה הרוצב "תינוקיטפונפ"ה התוכיא 
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347 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

,הז בחרמב .תיתנידמה הירוטירטה ראשמ ןחבומה ימונורטה בחרמכ םג תחא הנועבו 

םיחטשו םינגומ םיחטש ,ןוחטיב ירוזיא לש םיאלט־םיאלטל ףיצר־יתלב ןפואב קלוחש 

־ש המב תיברעה הייסולכואה תא ןגראל הנידמל ורשפאש יוגיה תונורקע ולעפ ,םירוגס 

 1990) Dandeker) הטילשה תיב" הנכמ" (house of power) הרידהל ידכ יתנידמה

תחא ,"תנכוסמ הייסולכוא" לש הירוגיטק תחת המישלו תימואלה תוכייתשהה תליהקמ 

.ונלשמ אל ךא ונכותב איהש 

הסחיב הדוכל תימואל־ונתאה הנידמה הבש תוליפכה תא ןכ םא למיס "לובג"ה 

,םיסימ ימלשמ םיחרזא לש ינגומוה רוביצ רוציל ףאושה יטרקורויבה יוויצה ןיב :היטועימל 

,תינרדומה הנידמה לש יביסרגורפה טקיורפב םיפתתשמו קוחל םיתייצמ ,יפלקב םיעיבצמ 

תא רמשל ימואל־ונתאה יוויצה ןיבו ;םלבקל םיאכזש ימכ םג ךא םיתוריש םינתונש ימכ 

.יטילופו יתרבח ןויווש־יא לש תידסומ תכרעמב התוא עבקלו תינתאה תונושה 

תורוקמ 

תוינידמהו םדמעמ ,לארשי ייברע :הנשמ ירייד .(1992) 'ע ,רוצנמו 'ע ,ןמיזנב 
.רתכ :םילשורי .םהיפלכ 

הונ ינו רלה־טור 'ד :ךותב ."םיינללוכ תודסומ לש םינייפאמה" .(1986) 'א ,ןמפוג 
.דבוע םע :ביבא־לת .(262-230 'ע)יתרבחה רדסהו דיחיה ,(םיכרוע) 

.דאחיתיא־לא סופד :הפיח .לארשיב םיברע .(1966)'ס ,סירי'ג 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םידקפנ םיחכונ .(1992)'ד ,ןמסורג 

.ובנ :םילשורי .קוחה ןוטלש לומ הנידמה ןוחטב .(1991)'מ ,גנונפוה 

.שרפמ :הפיח .תידוהי הנידמב םיברע .(1985)'י ,קיטסול 

.דבוע םע :ביבא־לת .1956-1949 לארשי לש לובגה תומחלמ .(1996)'ב ,םירומ 

.רתכ :םילשורי .תודוקפה יאלממ .(1990)'י ,םליע 
הירואית ."לארשיב םיניטסלפה לש יחרזאה םדמעמ :היפוטואב םירז" .(1993)'י ,דלפ 

.35-21,3 ,תרוקיבו 

.1990-1917 םיברעל םידוהי ןיב ימואלה ךוסכסב עקרקה תייעב .(1992) 'ז ,ונק 
.םילעופ תירפס :ביבא־לת 
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 Burchell, G., Gordon, C. and Miller, P. (eds.) (1991). The Foucault Effect -
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 Thorstein Vehlen The Theory of the Leisure Class
 1899. 224 pages.

:ןלהל) The Theory of the Leisure Class רפסה לש ומוסרפל ואלמ הנש האמ 

 TLC> תאמ Thorstein Vehlen תורוקיבו םירפס ,םירמאמ תואמ ובתכנ זאמ .1899 תנשב

לש תובאה תמישר םע ףא הנמנ ,תיעוצקמה ותוהזו ותרשכה יפ־לע ןלכלכה ,ןלבו .רפסה לע 

.(http://www.runet.rdu/~lridener/DSS/DEADSOC.HTML :לשמל ואר) היגולויצוסה 

,לשמל ."תינתוואר הכירצ" גשומה לש יטודקנא רוכזא ךות רקיעב ,רידת טטוצמ רפסה 

The Web of Science Citation Database,) םימעפ האמכ טטוצ אוה הדבל 1998 תנשב 

 http://wos.isig10ba1net.com), תוסחייתהב םבור ^tlc. בלה־תמושת תורמל ךא

ןיא .היגולויצוסה לש ירקחמה םויה־רדס לע הבושח העפשה ןלבוולו ול התיה אל הברה 

.ותדובעמ תורזגנה תולאשב םידקמתמה םירקחמ ןיאו םיטסינלבו־טסופ וא םיטסינלבו 

שי םהבש םימוחת ינש ,ךוניחה לש היגולויצוסהו דובירה ירקוח לש םהיתוליהקב וליפא 

הכירצב םיקסועה םיקרפה טעמל ,רפסה תא םיריכמ םיטעמ ,דואמ תובושח תומורת רפסל 

־תקולח לש התוחתפתה לע רמול ןלבוול היהש תא םירכוז םיטעמ .םיינתוואר יאנפו 

םימעט לע "יאנפה דמעמ" הנוכמה יתרבחה דסומה לש ויתוכלשה לע ,םינימה ןיב הדובעה 

הינכת ,ךוניחה תכרעמ הנבמ לעו ,תד ,היגולואידיא ,הנפוא לע ,םייטתסא םיכרעו 

־םילאוטקלטניאל ךכ־לכ זבש ,ןלבווש לבחו ינוריא המכ .האנקה לעו זובזבה לע ,הינוניגו 

.אל ותו הזכ עוצעצל ךפהנ ,תלעות רסחו יאכרא עדיב םיעצעטצמה לוכיבכ 

התויה תורמלש ,תיטסיניוורדה ותשיגל רושק הלוכסא בצעל ונולשכש ןכתיי 

תחוורה תילרבילה היגולויצוסל ילוא הרחש ינעזג חיר םיתיעל הפידה ,דואמ תיתרוקיב 

רקבמה אוה ןלבווש בשח ילקידרה C. Wright Mills אקווד לבא) םינורחאה םירושעב 

תילושה ותעפשהל תפסונ תירשפא הביס .(תירבה־תוצראל םקש רתויב בושחה יאקירמאה 

אוהו תיתרבח הריטס םע "םיימדקא" םינועיט בלשמ רפסה .ונונגסל הרושק tlc לש 

הגצה וב ןיאו "הירואית" לש תילמרופ הגצה וב ןיא .יביטאיצוסא ןונגסב םיתיעל בותכ 

השרמ אוהש ריבסמ ןלבו ,המדקהב רבכ ,ןכ לע רתי .םייריפמא םינותנ לש תרדוסמ 

תויוכמתסההו תולאשהה לכש םושמ םיטוטיצבו םוקמ־יארמב שומישמ ענמיהל ומצעל 

םייריפמא םירמוח לע ססבתהל ותנווכבש םג ריבסמ אוה .ותעדל תורורבו תופוקש רפסב 

תא ןלבו שיגה וליאש יל המדנ .םהשלכ םייגולודותמ םינונקל עמשנ וניאשו םיימוימוי 
.תידוסי הכירע תושעל שרדנ היה אוה תיחכונה ותרוצב דואל־איצומל םויכ רפסה 

סופרוקב םבלשלו םחתפל םוקמ היהש רתויב םיניינעמ םינועיט רפסב שי ,תאז־לכבו 

.רפסה לש וינועיט רקיע ,תבייחתמה תיצמתב ,הנה .היגולויצוס הנוכמה 

לודיבה ןיבל וניב רשקהו יאנפה דמעמ לש תירוטסיהה תוחתפתהב תקסוע ותליחת 

 (differentiation) תובכרומה תורבחה לכ .<11־ו 1 םיקרפ) הרבחב ירדגמהו יתקוסעתה

םיקסוע וירבח .תינרצי הקוסעת לכמ רוטפ הובגה דמעמה :תודמעמ ינשל תוקלחנ 
,םירמכה ,םידייצה ,םימחולה םה הלא .םירחא םדא־ינבו תויח לש לוצינבו היצלופינמב 

הכאלמב ,תואלקחב :רוצייב םיקסועה הלאמ בכרומ ךומנה דמעמה .םהימודו םיאקיטילופה 

די־יחלשמב וקסעש םישנהו םידבעה הלא ויה רבעב .םייוזבו םישק די־יחלשמ ,היישעתבו 

.דחי םג רצותה לשו וללה םידבועה לש םהילעב ויה םיישפוחה םירבגהש דועב הלא 
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conspicuous) ינתוואר יאנפ :םייזכרמה םיגשומה ינשב םיקסוע 1v־in 1 םיקרפ 

 leisure) תינתוואר הכירצו (conspicuous consumption). םיכוז ןוילעה דמעמה ינב

ההובג םייח־תמרו יאנפ לש בולישה .םירחאה תא לצנל םתלוכי ןיגב הכרעהבו דובכב 

הכוי םייפסכה םיעצמאהו יאנפה לש וילעבש ידכ .םירחא לצנל םדא לש ותלוכי לע דיעמ 

יאנפה תנגפה .וללה םיגשומה לש םתובישח תעבונ ןאכמ .םיברב םגיצהל וילע דובכב 

טרופס תויורחת ,המיחל ןוגכ לילעב תלעות ירסח םיגהנמו תויוליעפ תועצמאב תישענ 

יאנפה תוליעפ תועצמאב קר אל םתלוכי תא םיניגפמ רתויב םירישעה .דמחמ־תויח לודיגו 

.םהיתרשמו םהיתושנ - םהב םייולתה לש ינתוואר יאנפ תועצמאב םג אלא ,םמצע־םהלש 

םישיבלמו תינרצי הלועפ לכמ םיעונמה םיישיא תותרשמו םיתרשמ םיקיסעמ םה ,לשמל 

.תינרצי תוליעפ לכ עיגפמב ענומה שובלב םהיתושנ תא 

,תישומיש הכירצ ןיב ןיחבמ ןלבו .לילעב תינזבזב תויהל תינתווארה הכירצה לע םג 

התילכת לכש תינזבזב הכירצ ןיבל ,םדאה לש םיישפנה וא םייזיפה ויכרצ תא תקפסמה 

ותלוכיל רשאב רתוי תענכשמ תודע הווהמ איה ןכ רתוי תינזבזב הכירצהש לככ .הוואר 

לש תיחרכה האצות ןכל איה ,זובזבה רמולכ ,תינתווארה הכירצה .הילעב לש תיפסכה 

.יאנפ דמעמ 

דמעמה ותויהב .החוורה דמעמ לש תידעלבה ותלחנ םניא םיינתוואר הכירצו יאנפ 

םייניבה דמעמב וליפא .םתלוכי יפכ ותוא תוקחל םיסנמ תודמעמה רתי ,יטננימודה 

יגוציי יאנפל ןמז תועיקשמ םישנה ,יאנפ ירסחו םוי־ישק םה וירבחמ םיברש ,ךומנה 

רבעמ ףסכו ןמז לש זובזבה תא ןכל לידגמ יוקיחה .החפשמה דובכ תא רמשל תנמ־לע 

החימצ רשפאמו רצותל םישוקיב חיטבמ זובזבה .<v קרפ) יאנפה דמעמ לש ויתולובגל 

.םדאה־ינב לש םיינויחה םיכרצה קופיסל רבעמ תילכלכ 

םימעטה םוחת לע םיינתווארה יאנפהו הכירצה לש תוכלשהה תא חתנמ VI קרפ 

גוס שובלב האור ןלבו ,רבד לש ורקיעב .שובלב הנפואל םחייתמ VII קרפו ,הקיטתסאהו 

.םיינתוואר הכירצו יאנפ לש הנגפה האור אוה ללכב תיטתסא הכירצבו ,תונמוא לש 

לע רתי .הדובעמ יאנפ לע דיעמ וב קוסיעה ןכלו ותרדגה םצעמ ישומיש וניא ירה יטתסאה 

"The utility of articles valued for their beauty depends closely upon the ,ןכ 

 "expensiveness of the articles (126 'ע). תינתוואר הכירצכ תונמוא לש הכרע ,רמולכ

דמעמ ךותב םימעטב ןיינעמ לודיב ההזמ ןלבו ,אסיג ךדיאמ .רתוי הובג הריחמש לככ לדג 

:יאנפה 

 "...the latter-day upper-class canons of taste do not so consistently

 insist on an unremitting demonstration of expensiveness and a

 strict exclusion of the appearance of thrift. So, a predilection for

 the rustic and the "natural" in parks and grounds makes its

 appearance on these higher social and intellectual levels." (p. 137)

וניא ךא (Bourdieu (1984 תאמ Distinctions ליבקמה קרפה תא ריכזמ הז קרפ 
.וב טטוצמ 

ןלבו לש ורומ .ןלבו לע יתרבחה םזיניוורדה תעפשה תטלוב XII-VIII םיקרפב 

םייתרבחה םיטסיניוורדבש םיעודיה ןמ ,William Graham Sumner היה Yale־ ב 

םיטסילנויצקנופהו וינפל Spencer ומכ ,Sumner .(Canterbery, 1999) תירבה־תוצראב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:54:33 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



355 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תוחתפתהל ילנויצקנופ אוה םייקהש ןעט ,(Davis 8l Moore, 1945 :לשמל) וירחא 

םתדמעל ועיגה םירישעה ןכש ,המדקל םרות ,לשמל ,ילכלכ ןויווש־יא .תילכלכ־תיתרבח 

ידי־לע חתפמ ידיקפת שויאו ,רתויב םירשכומה לש תיתרבח הרירב ךלהמב תילכלכה 

.התוללכב הרבחה תא םדקמ םירשכומה 

תיתרבח היצולובאש ןעוט אוה .ויפ לע יתרבחה םזיניוורדה תא ךפה ןלבווש אלא 

ןעוט אוה viii קרפב ,לשמל .םייביסרגר םייתרבח םינויפאו תודסומ אקווד םדקל היושע 

תונרמשל םעבטמ םיטונ םישנא ,ותעדל .המדקו יוניש ענומ ,יתרבח דסומכ ,יאנפה דמעמש 

תוברזר שי יאנפה דמעמל .םייתביבס םייוניש ץחלב קר םהיגהנמו םהיתופקשה תא םינשמו 

וניאו קושה תוכופהתל ףושח וניא אוה ,רוצייה ךילהתמ קחורמ ותויהב .תובר תוילכלכ 

תוסיפתב ,לגרהה חוכמ ,םיקבד וירבח ןכל .תונתשמ תוביסנל ומצע םיאתהל שרדנ 

תלחנל תכפהנ תונרמשה ,תודמעמה רתי לע הברה םתעפשה בקעו ,םינשי םילגרהבו 

תורחא תויאכרא תונוכת לש תירוטסיהה ןתודרשיהב ןד אוה המוד ןפואב .הלוכ הרבחה 

םג ךא (תיתד הנומאו - ונושלב prowess - םזיאו'צמ ,תולפת תונומא ,לשמל) 

תעונתו יעדמ רקחמ ,הקדצ תודסומ ןוגכ יאנפה דמעמל תוסחוימה תויבויח תויוחתפתהב 
.השיאה רורחש 

ךוניחה תכרעמב קסוע אוה .רפסב םיבושחה םיקרפה דחא אוה ,ימעטל ,ןורחאה קרפה 

לזרב־ןאצ יסכנל וכפהנ קרפב םיגצומה תונויערה ןמ קלח .טרפב הובגה ךוניחבו ללכב 

רכזנ אל טעמכ ומשו ,םירחא םירבחמל סוחיי ךות דימת ךא ךוניחה לש היגולויצוסה לש 

.םוחתב םילבוקמה םיטסקטב 

תעפשומ ,היתוטישו הינכת ,הנבמ לע ,ךוניחה תכרעמ ,םירחא תודסומל המודב 

ומכ .דואמ תינחלופ איה ךוניחה תכרעמ ,תישאר .הרבחב יאנפה דמעמ לש ותויזכרממ 

םיראת ,תומילג םע םויס יסקט ןוגכ םינוניגו םיסקט לע הדיפקמ איה םג ,הייסנכה 

םדמעמ עגפיי םהידעלבש םינחלופב אוה תודסומה ינש לש םתוכמס רוקמ .דועו ,תודועתו 

ללכ־ךרדב סחוימו ךוניחה לש םיגולויצוסל רכומ הז ןועיט .םעה יטושפ יניעב 

תוסחייתה ןהב יתאצמ אלו יתשפיח .Meyer Rowan לש תופתושמה םהיתודובעל 

.ןלבוול 

אוה .םידומילה תינכות לש הדובירב קסעש ןושארה רקוחה ןלבו היה יתעידי בטימ יפל 

ןוגכ ,ינויעה עדיה :ינויעו יעוצקמ - ישומיש וניאשו ישומיש :עדי יגוס ינש ןיב ןיחבמ 

ינב תא ךשומו ןושארה רשאמ רתוי ךרעומ ,הקיטילופו טפשמ ,תותמ תופש דומיל 

ךכמו ,םיישומיש־אלה תועוצקמל היינפ דדועמ עדיה לש הז דוביר .םינוילעה תודמעמה 

וז ותמורת םג .תויביטקודורפ רסוחו הלטב תדדועמ הלוכ ךוניחה תכרעמש עבונ 
.החכתשנ 

תונויערה םאה :הניה רפסה לש ומוסרפל הנש האמ תאלמב תניינעמה הלאשה 

.ןכש יל המדנ ?הרבחה יעדמ תא םויכ םיקיסעמה םיאשונל םייטנוולר ד1£:־ב םיעיפומה 

םא .ידמעמה הנבמה לש הנתשמה יפואב ןוידל והומכ ןיאמ ןבומכ יטנוולר TLC^ ,תישאר 

םינמיס שי יתיישעת־טסופה ןדיעב ,רוצייה םלועב רקיעב ורדגוהו תודמעמ ומייקתה רבעב 

ןחבומ שדחה דמעמה םאה .םייחה־תונונגסו הכירצה םוחתב ידמעמ לודיב חתפתמש ךכל 

דציכ (.אלש הארנ) ?יאנפ דמעמ אוה םאה ?תינתוואר ותכירצ םאה ?הכירצה םוחתב 

דה .הביבסה לש היגולויצוסל דואמ יטנוולר םג ןלבו ?וב םיבלתשמ הכירצהו יאנפה 

תקידב .םיקוריה יגוחב רידת םויכ עמשנ זובזב ןיבל ןויווש־יא ןיב רשקה רבדב ויתונעט 
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טעמ אל סנרפל היושע יאנפהו הכירצה םוחתב םינימה ןיב הדובעה־תקולחל סחיב ויתונעט 

.טרוטקודו .א.מ תודובע 
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357 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

רבעשל םייתד לש םיגולונומ רשע העברא :לואשל עדוישו בל ןועמש 
.םידומע 238 .ח"גשת .רואל האצוה לוגרח :ביבא־לת 

ןיא ךא ,תירוביצ תובישח לעב אוהו תינומהה תרושקתב טלוב "הבושתב הרזחה" אשונ 

ןושלב וא) תדה תשיטנ ,ךופהה אשונל רשאב .שממ לש ירקחמ־יגולויצוס ןויע ןיידע וילע 

לע רבדל אלש ,תרושקת ישנא לש תוניינעתה וליפא ןיא ,("הלאשב הרזח" תוטוידה 

לש תוררועתהה ףרח םויכ םג תטלוב תדה תשיטנ ,לארשיב תיחרזמה הבכשב .םיגולויצוס 

תוילע העפותל שי ,הז תמועל ,םייזנכשאה םיימואלה־פייתדהו םידרחה יגוחב .ס"ש 

."תוגורסה תופיכה" יריעצ ,םיימואלה־םייתדה יגוחב קסוע ונינפלש רפסה .םידח תודרומו 

תונש ףוס דעו הנידמה םוק ירחא .תדה לש הבר השיטנ םברקב הלח טדנמה תפוקתב 

תונשמ .םיידרחה םיגוחה לא - ךופה ןוויכב וענ םיבר .ךילהתה טעמכ קספ םיעבשה 

םייטילאה ךוניחה תודסומ לש םהירגובמ עברכב תעכ רבודמ .העפותה השדחתה םינומשה 

ךוניחה ילהנמ לצא .תווצמ םייקל םיקסופש ,תוינוכיתה תובישיה ,םיימואלה־מייתדה לש 

יפלכ םיניגפמ םהידימלתש הכישמה רסוח בקע רבשמ לש השוחת תעכ תררוש יתדה 

תודסומ לא .הכלהו ארמג ידומיל ,םיעיצמ םהש םייסיסבה םייתרוסמה דומילה ינכות 

רשאמ תוחפ ןורחאה רושעב םיכשמנ םה ,רדסהה־תובישי ,תוינוכיתה תובישיה לש ךשמהה 

תוניכמ ןוגכ םירחא ךשמה ילולסמ םע השק תורחתב תעכ תויוצמ רדסהה־תובישי .רבעב 

תוניינעתהה םוחתל ץוחמ ןיידע תאצמנ וזה הסיסתה לכ .ליגר יאבצ תוריש ףאו תויאבצ 

בושחהו קימעמה רפסה .עוצקמב םיליבומה לש טרפבו ,םיילארשיה םיגולויצוסה בור לש 

.ואלמל הרבח ינעדמל יואר היהש ללח אלממ הזה 

ןייאר אוה .ןושארה ורפס הזו ,םלועב עסונה ופי בשות ןמואכ ומצע תא גיצמ רבחמה 

תדה תא ושטנ ,תוימואל־תויתד תוחפשמב והומכ ולדגש םישנ עבראו םירבג הרשע 

,תונפלואב ,תוינוכית תובישיב)יטילא יתד ךוניח ולביקש יפ־לע־ףא םינוליחל וכפהנו 

ינב"ב םיכירדמכ רבעב ושמיש םבור .(רדסה־תובישיבו תוהובג תובישיב םג םקלחו 

לש דקומה תודוקנ .םהמ דחא לכ רבעש ךילהתה תא ראתל םתוא בבודמ רבחמה ."אביקע 

םיבלשה ,םמצע םע םהיטבל ,םינייאורמה ורבעש החפשמה יסחיב תוכופהתה :ןה תוחישה 

,םיינוליחו םייתד םירבח םע םיסחיה ,תרוסמ יטרפ לש השיטנבו םויקב ורבעש 
לש תולאש ,תוינוליחה תונמואהו תוברתה םע תורכיהה ,תונריתמה םע תודדומתהה 

אוה הביתכה גוס .דועו דועו תיתרבח תודידב לש תולאש ,תויגולואית תולאש ,םזינימפ 

שי .תופלאמה םהיתויואטבתהב אלמ רפסהו ,םידרפנ םינייאורמ לש life histories ןיעכ 

וניא רבחמה .רפסה אשונל רז וניאש ארוקל םג םישדח םניהש םירבד לש הפישח ןאכ 

םג רפסב ןיא - רתוי בושח ךא ;טרופמ אובמ םידקמ וניא םגו זכירש רמוחה תא םכסמ 

וז .הבוט היפרגונתאב ומכ תויטנתוא וב תררוש .ןהשלכ תוינולבש וא תוילנב תועיבק 

תודהיה לש טרפבו ,ילארשיה הווהה לש עטקל סחיב הנבות תנתונה תירוקמ הדועת 

,םהידלילו םייתד םירוהל רוזעל" ,תישונא איה ותביתכב רבחמה תרטמ .תילארשיה 

הז לבקלו ,רתוי בוט הז םע הז רשקתל ,רתוי בוט הז תא הז ןיבהל ,םייתד תויהל וקיספהש 
."תודידב תוחפבו תונלבס רתיב הז תא 

ןוימדה דצב .רפסה ירוביג לש םידרפנה םהירופיס םוכיסל םיווק המכ ןלהל 

שי .םהיניב דואמ הנוש תדה תשיטנ ךילהת ,םינייאורמה ןיבש יללכה יתוברתה־יתרבחה 
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םירפס תרוקיב ןשד המלש 358 

.ךופה ןפואב ומצע האורש ימ שיו ;טעמכ ללפתה אל א התיכב רבכש ומצע לע דיעמש ימ 

:ךכ יתד םדאכ ןורחאה ומוי תא ראתמ םהמ דחא 

,החנמ םירהצב ,תירחש רקובב יתללפתה ,יתד תויהל אל יתטלחהש םויב 

ילש םירוהה תיבל יתעסנ ...הפיכה תא יתדרוה תיברע תליפת ירחאו 

וחקל םה "...הזה רופיסה םע יתרמג ...ילש ןיליפתה הנה" ,םהל יתרמאו 

ילש םיחאה תשולש לש ןיליפתה םירומשש הפיא ,ןוראב ומשו ןיליפתה תא 

.םייתד תויהל םה םג וקיספהש 

;תדה תשיטנ עקר לע םינש ךרואל םירוהה םע רבשמו חתמ לש םיסחי ראתמש ימ שי 

וקיזחה םתודלימ רבכש םירקחנה ןיבמ שי .ידדה דובכו תיסחי חוגינ רשק ראתמש ימ שיו 

םהייחל םירשעה תונשב הקומע תוניצרב םמצע םע וקבאנ דועש שיו ,תולילקב תדב 

תווצמה לכ לש השיטנל םתוא ךילוה הביזעה ךילהתש שי .תיתד תומלשל עיגהל תנמ־לע 

םויב םוצ ןוגכ) תדחוימ תוילמס ילעב םישעמ לע דיפקהל םיכישממה שיו ,תוינחלופה 

.תורשכ תרימש לש הדימ תמייק םידחא יתבב .(ריזח רשב תליכאמ תוענמיהו םירופיכה 

ידמ רתוי ורעתי הלאש ששחב םירסייתמו םהידלי םע תסנכ־תיבל םיכלוה ףאש שי 

םהירבח ברקב םינוליחכ בר ןמז ויחש םירקחנה ןיבמ שי .תינוליח רעונ תוברתב 

שיו ;בבחל ופיסוהש הרבחהמ קתניהל אל םג ךא תווצמ רומשל אל ןוצר ךותמ ,םייתדה 

תושגר ךותמ םא ,םתרבח בועית ךותמ םא ,רבעה ןמ םירבח םע ירמגל רשק וקתינש הלאכ 

םימוד םירקחנה רשאכ םג :רתוי קומע רושימבו .תרוקיבמ ששח ךותמ םאו תוחונ־יא 

לע םירבועש םישנא שי .העדותב םילדבה םהיניב םימייק ,תרוסמה תא םיצרופה םישעמב 

תימצע תועדוממ וררחתשה אלש םמצע לע םידיעמה םירחאו ,יתרגשו יעבט ןפואב הכלהה 
:תיתד 

ינאשכ .תבשב הירגיס קילדמ ינאש רכוז ינא ,תבשב הירגיס ןשעמ ינאשכ 

.בלחב רשב לכוא ינאש עדוי ינא ,תנמש בטורב קייטס לכוא 

םייחל םירבועה שי דחא דצמ .השיטנה ךילהתב םינפ־בר דיקפת ל"הצב תורישל 

תרימשב רתוי םיינדפקכ םמצע תא םיראתמה שי ,רחא דצמ ךא ;תורישה תעב םיינוליח 

זא וניש אל םישנאו השקונ תרגסמ וויה םיכרפמ םייאבצ םיסרוק .אבצב אקווד תווצמ 

היהש חוודמ םירקחנה דחא .הדיחיב "יתדה" לש דיקפת םהילע הליטה תרגסמה .םגהונמ 

םידקפמהש ששח ךא ,תדה תא שוטנלו הפיכה תא דירוהל הצרו תרייסב לולסמב ךינח 

הדרח בורב .ךכ לע ותוא ולישכיו לולסמה יישק בקע הריבשמ עבונה השעמכ תאז ושרפי 

תינפתה ןיאש וענכשל ידכ םייתדה ויטבל תא ול ריבסהל הסינו ינוליחה ודקפמל הנפ אוה 

(.וניינעמ אשונה ןיאש ורמואב ןויד ןובנה דקפמה ענמ ולזמל) .תיאבצ היעבל הרושק ולש 

תופתושמו םיחווידב תורזוחש ,תדה תביזע לש ךילהתה תרגסמב תומגמ המכ תומייק 

םיברמ םירקחנה :יגולואיתה םוחתב איה תחא המגמ .רבעשל־םייתדהמ םיברל הארנכ 

ףא שי ;םהל יטנוולר וניא לאהשו דוסיה־תונומאל רשקב םייטסונגא םהש םמצע לע דיעהל 

תמועל .(יתרוסמ ידוהי ןפואב אל ,יטסיאד ןבומב) םייתד םינימאמכ םמצע תא םיגיצמש 

הייטנה איה םינייאורמל תרחא תפתושמ המגמ .תוטעמ תויטסיאיתאה תורהצהה ,הז 

הצקל םיבורק ויה םה םרוקמב .לאמשהו זכרמה ןוויכל םירקחנה לש השדחה תיטילופה 

יכינחב וקבד ובש יתדה ןווגה לש ןפ םלצא ,רתיה וז תוינמי .תיטילופה תשקה לש ינמיה 
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359 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

.תויטילופ תודמעב יוניש המיע הררג תויתדה תא םישנאה תשיטנ .תימואלה־תויתדה 

ףא־לע ,םישנאה ולכי תיטרואית .תפלאמ תויטילופו תויתד תודמע לש וזה תודימצה 

ןמיס ונינפלש רמוחב ןיאש הדבועה .תינמי תיטילופ הדמעב קובדל ךישמהל ,תדה תשיטנ 

אלו ,תויתד תודמע ןכא ןרקיעב ןה םיימואלה־םייתדה לש תוינמיה תודמעהש תזמור ךכל 

סוסיההו קופיאה איה םינייאורמל תישילש תפתושמ המגמ .תונחבומ תויטילופ תודמע 

םיסחי חותיפ ינפמ המיסח םהב עבט יתדה־יכוניחה םעקרש םישח םה .םינימה ןיב םיסחיב 

.ירוקמה םבוציע תעפשה ךות לועפל םיכישממש שיו ,ךכ לע ורבגתהש שי .םיררחושמ 

הקיסומ ,הווהה לש ילקיסומה יתונמואה ןונגסה םע חונב דימת םישח םניא םג םישנאה 

רחא ףתושמ ןפב ךורכ רבעשל םייתדה בצמ לש הזה דוחייה .ררחושמ דוקירו םייזעול רמזו 

ןה ושרפ םהמש םייתדה ןמ ןה םינוש ,םידחוימ םישח םישנאה .תודידבה - םבצמ לש 

תא שיו ,םיינוליח שי ,םייתד שי" :םהמ דחא אטבתהש יפכ ,יתד רבע םירסחה םינוליחמ 

הקיעמו השק תודידב לש םיבצמ םיראתמ םינייאורמה לכ טעמכ ".הז תא ורבעש הלא 
.תוינוליחל םהלש לולסמב 

תיטסילאודיווידניא הריתח אוה ,םינייאורמה לכל הארנכ ףתושמה ,רתויב בושחה ןפה 

תוחוכ ידי־לע םהייח לש ןוגראה תא םיחוד םישנאה ."ימצע שומימ" םינכמ םהש המ רבעל 

.דבלב םה־סהיתושוחת יפ־לע םהייח תא טוונל םיצור םה .םהל רבעמש תוברתו הרבח 

תוליעפ ובהא םישנאה .יסיפה יוטיבה םוחתב דחוימב זועב תולגתמ הלאה תושוחתה 

,בתכומ־אל שובל שובלל וצר ,תונבו םינב ןיב תויורכיהל וכשמנ ,םילויטו תיביטרופס 

ןוצרה .ורקיע אל הארנכ ךא הזה בכרהה לש קלח ןה תונתוואתו תוינימ .תויווח תווחל 

.ול ופשחנ םינייאורמהש יטילאה ךוניחה לש תונוכתמ דחוימב ןוזינ יסיפ ימצע יוטיבל 

תוינרדומה ללגב ןה תיתרוסמה תידוהיה תויתדה ללגב ןה ,בר ינדמל שגדה שי הז ךוניחב 

וז תינתלכש תוידדצ־דח .(סינכמו יתרקוי עוצקמ תארקל הלכשה הריקומה) תינרמוחה 

בוציעמ טלמיהל וניה םהל ףתושמה ףחדהש םישנא ונינפל .םיבר ידי־לע תלבסנ הניא 

.םהל ינוציח ימויק 

:ירמגל םהמ םירסח וא ,םינייאורמה ירואיתב תוחפ םיטלובה םימרוגה םיפרטצמ ךכל 

,עדמו תד ןיב תושגנתהה תייעב ,תורוד המכ ינפל תדה תשיטנ ידיל איבהש יסלק אשונ 

הגהנהה לש תוירסומה תלאש ,רחא יסלק אשונ .ונינפלש רמוחב עיפומ וניא טעמכ 

ללגב יתבזע" ,אטבתה םהמ דחא .םינייאורמה תא דואמ דירטמ וניא אוה ףא ,תיתדה 

םתוניינעתהו םתוברועמ טועימ לע ילוא דיעמ רבדה ."רדסב אל םייתדהש ללגב אל ,ימצע 

תוירסומ־יא לע םינועיט לש ירוביצה ץקועהש ,םידרחב םיימואל־םייתד םיריעצ לש 

תלאשל דחוימבו ,יגולואיתה אשונל םג .םהיפלכ רקיעב הנפומ (ילוכו סויגמ תוטמתשה) 

.ונינפלש רמוחב הלודג תוחכונ ןיא ,האושה לומ לא יהולאה קדצה 

תוברתל םיינייפוא םישנא םה תדה תא םיבזועהש איה רפסהמ הלועה תיללכה הנומתה 

המ םע םיכלוה" ־ םייטסיסיקרנ תצק ילואו םילבכב םילחובה ,תינרדומ־טסופ 
:ךכ וליפא אטבתהש םהמ ימ שי ."םישיגרמש 

ינא יכ ...םויה יתד רתוי ינא .תאזה תוברתל ...תדו הבהא ןומה יל שי 

.םיהולאל בורק רתוי הברה שיגרמ ינא ...וב ןימאמ ינאש המ תא השוע 

דוקל איה םג הפופכ ,הליגר תינוליח ןיבו וזכ ןיב ,תינרדומ־טסופ תימויק הדמע ךא 

תא םיאור םה ובש ןפואה .םמוקמו םנמז ידי־לע םימחותמה הלשמ םיכרעלו הלשמ יתוברת 
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.תיתכלהה תדה יבזוע תנבהל יתועמשמ - םתעדל ,םיררחושמו םייאמצע םישנא - םמצע 

לודג" יכ הנימאמהו יהולאה וצה ןורקע טלוש הבש ,תרוסמ ירמגל תרתוסה הדמע ןבומכ וז 

."השועו הווצמ וניאש יממ השועו הווצמ 

ןשד המלש 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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תיתדה תונויצב תוניירואו םישנ - אבה חספב רואלא רמת 

.םידומע 342.1998 .דבוע םע :ביבא־לת 

יפרגונתאה רקחמה זכרמב דמועה שגפמה לע תדמלמ רואלא רמת לש הרפס תרתוכ 

דקומ הריגסמ הניא תרתוכה .תוימואלו תד ,תוניירוא ,םישנ ןיב שגפמ :קסוע רפסה ובש 

היגולופורתנאה תא תוקיסעמה תויזכרמ תויגוסב ןוידבו רואיתב קסועה ,רפסה לש ףסונ 
.תיוושכעה 

לש הכפהמ" לע דמלמ הרחבש ירקחמה הדשה יכ תנעוט רואלא רפסה חתפב רבכ 
תודהי ידומיל לש םתוטשפתהב יוטיב ידיל האבש תיניירוא תיטסינימפ הכפהמ יהוז ."שממ 

הליהקב םייתכלה־םייגולואית םייונישל ליבותש ,תיתדה תינויצה הליהקב םישנל םיצרמנ 
.רתוי תיטסינימפלו רתוי תיתדל התכיפהלו 

.תויתד םישנל שדוק ידומיל תועיצמה תושרדמ לש ןתחירפ תא תראתמ רואלא 

תונתשמ דומילה תורטמ .דומיל תוינכות לש ןווגמו יוביר לש איה תלבקתמה הנומתה 

תוינכפהמ תורטמ דעו לאה תדובעב תירדגמו תישיא תואמצע תקנעהמ - דסומל דסוממ 

הכפהמ"ב רבודמ .הנימאמ השיאכ דורשל תדמולל רוזעיש ימינפ ןסוח תקנעה לש תוחפ 

העפותל ,תודיחפמו תורזומכ וספתנ הב תופתתשמהש ,תילוש העפותמ רבעמב ,"הטמלמ 

.היתורגסמל רתויו רתוי תובר תוריעצ םישנ לש ןתופרטצה םע דסממה לש ובילל תרדוחה 

םינשה ךלהמב .ןליא־רב תטיסרבינואבש תונבל השרדמב דקמתמ רקחמה 

ךות (המכב תנייצמ הניא איה) השרדמב ונתינש םירועישב רואלא החכנ 1996-1992 

.ןהל הדע התיה איהש תודימלתה ןיב תוחישה תאו םירועישה ךלהמ תא תמשור איהש 

.תודימלתה תחא ידי־לע ןתיצחמו רואלא ידי־לע ןתיצחמ ,ונייאור תודימלת םיעברא 

תורקחנה םע רישי שגפמ והז .תודימלת שש לש ןהיתולוקב דקמתמ םיקרפה דחא 

השוחתל דוגינב .תרקוחה לש תויטרואית תוראהו תויונשרפ ידי־לע טעמכ ערפומ וניאש 

דומלל תונמדזהה לע (1992) רואלא לש םדוקה הרפס תאירקב יתשחש הדותה־תרכה לש 

תוריעצ םישנ לש ןמלוע יכ השגרהה םע יתרתונ הז רפסב ,תוידרח םישנ לש ןמלוע לע 

,ןהייח־חרוא ,ינוליחה יניירואה ןמלוע .המולעת רדגב רתונ תיתדה תונויצה תונב 
.טעמכ םילגנ םניא הלא לכ - דיתעל ןהיתופיאש 

תועמשמ איה תודימלתה םע תונויארה ךותמ תקקזמ רואלאש תיזכרמה הדוקנה 

םוצעיתו רושפא לש לאיצנטופ םימלגמ שדוקה ידומיל יכ הנבותה - תופתתשהכ דומילה 

לש תעדה־ןואמצל עיגמה איה ;תידוהיה הקיטקרפב תודמולה לש ןתופתתשה תא ביחריש 

,שדח םלוע תונבלו םילכה תא רובשל ,הנחמה תא שוטנל ןוצרב רבודמ ןיא .תורקחנה 

.תינויצה־תיתדה הליהקב תופתתשהה יכרד תא ביחרהל םיכרד אוצמל ןוצרב אלא 

ביחרהל אלא ,םאכו היערכ םייתרוסמה השיאה ידיקפתל שחכתהל הנווכ ןיא ,ךכל םאתהב 

.םישדחה םיקפואה תא ליכהל ולכויש ךכ הלא םידיקפת 

,קתרמ שגפמ והז .החכנ םהבש םירועישה ךותמ םירמוח הבחרהב האיבמ רואלא 

הדש לש איה תלבקתמה הנומתה .תודמולה ןיבל םידמלמהו תודמלמה ןיב ,שגרמ םיתיעל 

ןהל תופשחנ ןהש תולבוקמה תוסיפתה תא תורגתאמ תודמולה ובש ,םיקבאמ יוור 

תויווח ןיב טקילפנוק רצונ רואלא לש התנעטל .דחא ינומרה לוק ידכל דכלתהל תוברסמו 

רשקב גצומה עדימה טועימ .השרדמב םידמלנה םינכתה ןיבל תודמולה לש םוימויה 
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רואלא 208 'עב ,המגודל .וז הנעט םע תודדומתהה לע השקמ תורקחנה לש ןמלועל 

דיקפת ביבס תרגובה תישנה תוהזה רודיג לע תיכוניחה תיזחה תחרוט םייתניב" :תבתוכ 

ליבקמב .שדח יתכלה חיש רוציימ תוענמיהו תומייק תוכלה לע תונעשיה ךותב תוהמאה 

".תוהמאהו לופיטה תכאלמב םיקוסע ,םישנכ םירבג הבש תפחוסה תואיצמה תשטשוטמ 

החפשמב םידיקפתה־תקולח לע ידמ טעמ םידמלמ םירועישהמ םירמוחהו תונויארה 

תוהמיאהו לופיטה תכאלמב ףותיש לש תפחוס תואיצמ לע הרהצההו ,תינויצה־תיתדה 
.ההומתו השולת תרתונ 

יטרפה ,ירדגמה :תודמולה תוהז תא םיביכרמה םידממ השולש תרתאמ רואלא 

השעמ לש תובכרומהו סמועה לע ,התנעטל ,םידמלמ וללה םידממה תשולש .ימואלהו 

,התוא םיצעמו תובכרומה תא ףשוח ומצע דומילה .וב תוקוסע תודמולהש תוהזה תייווט 

םע תויחל ןהל רשפאיש ןפואב ךבסה תא רותפל תודמולל הווקת רוקמ הווהמ תעב הבו 

חצר רחאל דחוימב ומיע תתמעתמ רואלאש ,ימואלה דמימה אקווד .ןתליהק םעו ןמצע 

דמימה םויק .תודמולה ךרד תוחפו ,השרדמה להנמ לש ותארוה ךרד ןודינ ,ל"ז ןיבר קחצי 

.םירחאה םידממה םע וירשקו ויפוא ןכ אל ךא רורב ימואלה 

תא תונייפאמה תויודדומתההו םיטבלה ,םיישקה תא רפסה ךרואל הגיצמ רואלא 

תונושה תושיגהו תויעבה תגצהב תקפתסמ הניא איה .תיוושכעה היגולופורתנאה 

איה תטלוב המגוד .תודדומתהל תוישעמו תויתסיפת םיכרד העיצמ אלא ,ןביבס וחתפתהש 

הטקנ ןהבש םיכרדה תא תראתמ רואלא .הנילפיצסידה תא רגתאמה "גוצייה רבשמ" 

סחיב המוקמ לע תדמלמה הרוצב ישיאה העקר תא תפשוח איה .הז רבשמ םע תודדומתהל 

רואלא ,ךכ לע ףסונ .וב השענב יגולואידיאהו יטרפה הניינע תא הווסמ הניאו הדשל 

היינפה תאו הדשב םינקחשהמ קלח ינפל רקחמה ירצות לש הפישחה ןפוא תא תראתמ 

.רקחמל הפתושכ תודמולהמ תחאל 

תוניירוא ןיב שגפמב ןוידל שדקומ ,"ינויע" רדגומה ,רפסה לש יעיברה רעשה 

ץלחיהל ךכבו ,תופתתשה לעכ תוניירוא לע לכתסהל העיצמ רואלא .היגולופורתנאל 

תוניירואה תייאר .המדקה תסיפת דגנ תאצויה תיתרוקיבה השיגה תמרוגש קותישהמ 

ןיב תוטבלתהה :היגולופורתנאה לש דוסי־תויעב שולש םע דדומתהל תרזוע תופתתשהכ 

ןיב רשקהו :םיירניב רבסה יכרעממ ררחתשהל ישוקה :הנושה דועיתל הוושה תשגדה 

תוניירואה לדומ .תביוחמו תישעמ היגולופורתנאל תיתרוקיב תינויע היגולופורתנא 

תויהלו ךייתשהל םדא־ינב לש םנוצר ךרד תרקחנה תוברתב ןנובתהל עיצמ תופתתשהכ 

.רקחמה רקיע םה ,ותאצות אלו ,יניירואה ךילהתה .םייטנוולר 

.השרדמב רקחמה תפוקתל תורחואמ תויושחרתה לע ןעשנ רפסה לש ןורחאה וקלח 

לע קרוי־וינב ךרענש םנכמ םיחווידל ,תירבעה הטיסרבינואב ימדקא שגפמל הנופ רואלא 

לע תונעל ידכ זוע לדגמ ץוביקב השרדמ תמיקמ םע החישלו היסקודותרואו םזינימפ 

תשרדנ הלא "םיינוציח תורוקמ"ל היינפה .תיטסינימפ הכפהמב ןכא רבודמ םא הלאשה 

ןניא השרדמב תורקחנהש ןוויכמ ,הכפהמב ןכא רבודמ יכ התנעט קוזיח ךרוצל רואלאל 

,התווהתהב הכפהמ לע תחוודמ רואלא .תוינכפהמכ ןמצע תאו הכפהמכ דומילה תא תווח 

יכ רבכ המדנ תורקחנלש ךכב איה הכפהמה לש התמצוע .המילא אלו הטקש הכפהמ 

ןהמ הלאשה .ילמרונל ךפהנ ילקידרה ,תנעוט רואלא ,ךכבו ,הילאמ תנבומ תעדל ןתעיבת 

תאירק תובקעב תודהדהמה תולאשל ,יתעדל ,הרושק תיניירואה הכפהמה לש היתויועמשמ 

תינויצה הצובקה ןוצר ןיב רשקה רבדב איה ןהמ תחא .הנעמ אלל תורתונ ךא רפסה 
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םירעש תחיתפ ןיבל ,אסיג ךדיאמ ינוליחהו אסיג דחמ ידרחה םויאה חכונל ,דורשל תיתדה 

.היתושגל שדוקה ידומילל 

,הלש הרבחל םירכומ םניאש תולוק איבהל התיה הרקחמ תרטמ יכ תרפסמ רואלא 

לש הרפס תובישח .ילארשיה ביטקלוקל הרזח יצורע תשפחמה תיתדה תונויצהמ תולוק 

,ללכב .הלדה תילארשיה תיטסינימפה תורפסל הבושח המורת ותויהב םג הצוענ רואלא 

חיש־ודמ קלח הניה ,רואלא לש תנבומהו הטוהרה ,תפטושה התפשב ,תירבעב רפס תאצוה 

.לעופ אוה הבש הרבחל ימדקאה םלועה ןיב ,וב תועפושמ ונניא ונאש ,יחרכה 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .תוידרח םישנ לש ןמלועמ :תורובו תוליכשמ .(1992) רמת ,רואלא 

רקה הנפד 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Shaya J.D. Cohen The Beginnings of Jewishness:
 Boundaries, Varieties, Uncertainties

 Berkeley: University of California Press. 1999. 458 pages.

יפל עבקנ ידוהיה םעל ךוישה יכ וניה תידוהיה הכלהב רתויב םיעודיה םיללכה דחא 

לש תובר תומגוד שי ך"נתב ירהש ,תוהימת טעמ אל הלעמ וז העיבק .םאה לש הדמעמ 

ןיינעמ רפסב .תוירכונ םישנל ואשינש ידוהיה םעה לש וימי רחשב תויזכרמ תויומד 

ןיבהל הסנמ אוה ,םעה תודלותב קימעמ ןויע ךותו ,וז הישוקל ןהכ יש שרדנ הז קימעמו 

הרבחל (patrilineal) תילאינילירטפ הרבחמ רבעמה - הרומתה התרק דציכו יתמ 

םינשה לכ ךרואל םינשרפ וליכשה דציכ ,בושח תוחפ אלו - (matriiineal) תילאינילירטמ 

.ןיעל תטלובה הריתסה תא בשייל 

הריכב הטיסרבינואב תדה ידומיללו תודהיה ידומילל רוספורפכ שמשמ רבחמה 

ברכ תינומא הניחבמ ,ןוירוטסיהכ תיעוצקמ הניחבמ ומצע תא גיצמ אוה .תירבה־תוצראב 

,תירבה־תוצראב תיביטוורסנוקה העונתה לש יזכרמה ידומילה דסומה ןמ הלכשה םע 

לש טרופמו יניינע רואיתל םידע ונא רפסב .טסיביטיזופכ תירקחמה ותשיג תניחבמו 

תא וכפה אסיג דחמש םינבר לש תולועפ לש רקיעבו ,ושחרתהש תויוחתפתהו םיכלהמ 

לכ הז ןורקיעב ןיא יכ חיכוהל וצמאתה אסיג ךדיאמו ,ילאינילירטמ םעל ידוהיה םעה 

,ןבומכ .ןיטולחל הנוש תואיצמ םיפקשמש תיכ"נתה הפוקתה ןמ םינותנ םתוא לכל הריתס 

,(matriiineal לש ןורקיעה)גוזה־ינב ידלי לש םדמעמ תא תעבוקכ םאב שגדל ליבקמב 

לש ןורקיע) הרבחו תד יניינעב גוזה־ןב לש ףידעה דמעמב קובדל םינברה וכישמה 

 .(patriarchal

יכ איה תמאה ךא ,היגולואיתו הירוטסיה בלשמה רפסכ הרואכל הארנ ,ןכ םא ,רפסה 

ריהבמ ןהכ רפסה תליחתב .ומויסבו וחתפב רקיעב ,היגולויצוס לש םירורב םיטביה וב שי 

םא ןוגכ תושודנה תולאשה תאו ידוהיה םעה תרדגה לש תיגולויצוסה תויתייעבה תא 

םיררועמ םינורחאה םיגשומה ינש) תינתא הצובקב וא המואב ,תיתד הצובקב רבודמ 

,הלאשה תא וא :תיתוברת הצובק וליפא וא (תקיודמה םתועמשמל רשאב תויעב םמצעב 

םיגשומב ־ אל ימו םעב רבחכ ללכנ ימ םיעבוק הבש ךרדה רבדב ,התמדוקל הרושקה 

ןיא יכ בטיה ריבסמ ןהכ ."ידוהי והימ"כ היגוסה תא גיצהל םיליגר וגא םייוושכע 

םישנא דמעמ לש תולאש ;תוידוחיי םוש ,לארשיב ונל ךכ־לכ תרכומה ,וז תויתייעבב 

תווהמ - רפסה לש הנשמה־תרתוכב בתכנש יפכ ,(boundary^) לובגב - הצובקה ילושב 

ילואו ,אלא ,תויטפשמ וא תויתד קר ןניא הלא תולאשו ,תיתרבח הצובק לכ יבגל תויעב 

.תויגולויצוס ,הנושארבו שארב ףא 

לש םהיתונויערב רפסה תליחתב רבכ ןהכ רזענ ותנבהו בצמה תרהבה ךרוצל 

ןוסרדנא טקידנב ללוכ ,םירחאה הרבחה יעדמ לש םינוש םימוחתב םיחמומו םיגולויצוס 

 Benedict Anderson)) המודמה הליהקה לע וירבדו (imagined community), ינותנא

Ernest Geilner)) רנלג טסנרא ,תינתאה הצובקה תא ורואיתו (Anthony Smith) תימס 

תא תוותהל ונויסנו (Frederik Barth) תראב קירדרפו ,המואה ןויערל ותוסחייתהו 

.תינתא הצובק לש (boundaries)לובגה־יווק 

,תירבה־תוצראב) תויתרבח תוצובק תרדגהב םיישקה לע העבצהב קפתסמ וניא ןהכ 
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365 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תויתייעבה לע העבצהב אל ףאו ("רוחש והימ" היגוסה התלע ,תונעזגה יקוח תפוקתב 

לע "ילארשי והימ" היגוסל הנורחאל שרדנ רבכ ילארשיה טפשמה־תיב) תוחרזא תעיבקב 

־תוצראב ירזכא חצרב ותופתתשה רחאל ץראל טלמנש ידוהי ריעצל הרגסה תשקב עקר 

םינוידל םיארוקה תא הנפמ אלא ,(תונידמה יתש ןיב םיסחיב רבשמל םרג ףאו ,תירבה 

לש םינוש םיגוס ןיב הנחבה תושעל םאובב עבטה יעדמ ישנא ברקב םילהנתמש םימוד 

םלעתהל ןיאש היעב וניה (Taxonomy)גוויס .תויחמצ לש םינוש םינז ןיבו םייח־ ילעב 

לככ רתוי הפירח היעבהו ,הרבחה יעדמב אלו עבטה יעדמב אל ,הנממ קמחתהל ןיאו הנממ 

.רתוי םיילובג םירקמב םיקסועש 

ןוגכ תויגוסב אלא ,(םויכ)ידוהי והימ הלאשב אל רקיעב דקמתמ ןהכ ,ןוירוטסיה רותב 

,ידוהי היה םא ־ ךלמה סודרוה יבגל דימת םיבצומש הלאשה ינמיס םתואמ ,ידוהי ,די,ד ימ 

ללוכ ,םברק לא םירכונ לארשי־ינב וטלק םהבש םיכילהה וא ;הצחמל־ידוהי וא ידוהי־אל 

.רחא דצמ םירצממ ואצי תע לארשי־ינבל ףרטצהש ףוספסאהו דחא דצמ תבורעת־יאושינ 

;ידוהיה םעה לש תולובגה תעיבקל תורושקה תויחכונה תויעבה ךבסב שדח ןיא ,ןכבו 

.רבעב ויה םג ויה הלאכ תויעב 

תועמשמב רפסה לש םינורחאה וידומעב רהרהמ אלא ,רבעה רואיתב קפתסמ וניא ןהכ 

- דימת החוור "םה"ו "ונחנא" ןיב הנחבהה ;םיינרדומ םירשקה יבגל ירוטסיהה עקרה לש 

םילפרועמ םינותנ ילעב םישנאל סחיב דחוימב ,םידוהי־אל ןיבל םידוהי ןיב הנחבהה 
.(ורפס לש הנשמה־תרתוכב uncertainties־™ 

םכוישל רשאב תובקונה תולאשב טבחתהל ךישמי צ"גב יכ חינהל שי לארשי־ תנידמב 

םעל ןיידע רושק ומצע תא האור ךא רצנתהש ידוהי - םיילובגה םירקמה לש ידוהיה םעל 

וא ,(םישישה תונשמ לאינד חאה לש עודיה הרקמה) הדילמ ותוימואל עקר לע ידוהיה 

םידוהי־אלכ ןאכ ורדגוה ךא (באה לש ותודהי ךמס־לעו םידוהי רותב הצרא ולעש םיריעצ 

רויגל סחיב השיג ילדבה ללגב קפסב לטומ םרויגש תוצובק וא ,(םאה לש הדמעמ ךמס־לע) 

םחייתהל וכישמי םירחאו םיגולויצוס ,ליבקמבו ;וננמז־תב תודהיב םינושה םימרזה ןיב 

םימרזה ןמ םינבר וליאו ;תורחא תוצובק לש ןנויסנמ םינוזינה םינוש םיטביהמ היגוסל 

תובר םרות ןהכ לש ורפס .הכלהה יקודקדב קובדל וכישמי םידרחו םייסקודותרואה 
בצמה תא הנייפא רשאו תשרדנה תושימגה תנבהלו ולוכ אשונה לש ותובכרומ תנבהל 

.רבעב 

ויה הלאכ םילוקישו ,תויתרבח תועפשהל םיעדומ ויה רבעב םינברה ,ןהכ לש ודידל 

,לשמל) םיקפקופמ םילופלפב םיתיעל וול םהיתונורתפש ךכ ידכ דע םתלחנמ קלח 

ןתחתהל לארשי־ינב לע רסאנש ןתניהב ,היבאומה תור לש הדמעמ תא רישכהל תונויסנ 

שי וליאכ - דבלב םירבגל סחיב בתכנ רוסיאהש ץלואמה ןועיטה ידי־לע ,םיבאומ םע 

.(דרפנ דמעמ לאכ םישנל תדרפנ תוסחייתה םהב שיש ך"נתב םירחא תומוקמ 

ךרדל לארשי־ ינב לש םתשיגב לחש יונישל תוירוטסיהה תוביסב דחוימב ןיינעתמ ןהכ 

םאתהב היהי דמעמה יכ ,ך"נתה ןמ תומגודל דוגינב ,עבקנ עודמ - תוכיישה תעיבק 

ידכ םהמ דחאב אל ףא ןיא ,ותעדל .ךכל םירבסה העבש טרפמו ־ השיאה לש הדמעמל 

רשאכ תילאינילירטמה השיגה תא ףידעהל לארשי־ ינב ורחב עודמ הלאשל הנעמ תתל 

השיגל םימעה בור ודמצנ (תיללכה הריפסל תונושארה תואמב רתוי וא תוחפ)ןמז ותואב 

ןמ דחאב אל ףא ןיא יכ ריהבמ ןהכ ,דחאל דחא םירבסהה תא ורקוסב .תילאינילירטפה 

.ענכשל ידכ םילבוקמה םירבסהה 
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םירפס תרוקיב ףלש ןואיל 366 

הביס לשב אל הלח עבוקה רבדל םאה דמעמ לש ותכיפהש ןכתיי יכ השעמל ןעוט ןהכ 

.תוביס המכ לשב אלא ,הדיחיו תחא 

 On an issue as complex and diffuse as the rabbinic matrilineal

 principle, we must allow for a multiplicity of motives.

לש םדמעמ ,לשמל) "ידוהי והימ" תרדגה לש היעבה תובכרומ עקר לעש קפס ןיא 

תויעבל רתוי הבר בל־תמושת תולגל ךרוצ שי (תבורעת־יאושינ תובקעב םירחאו םיסור 

.רבעב םינברה ושעש יפכ ,םרתופל ןתינ דציכו תויתרבח 

םינש ינפל תירבעב בתכנש רפס הבר הדימב םילשמ ,רכנב תילגנאב בתכנש ,הז רפס 

;רויגה אשונב דקמתהש ךא - ידוהיה םעל תוכיישה תולובגב - המוד אשונב קסעש רפסמ 

שי הז םרפסב .ןמטרה ןוכמ םעטמ רואל־אציש רהוז ילאו איגש יבא לש םרפסל הנווכה 

יבגל םהיתושירדב ורימחהש םינבר ןיב םילדבהה ללוכ ,רויגל תונושה תושיגה לש רואית 

אלו ולקהש הלא ןיבל (תווצמה ג"ירת לכ תא רומשל שארמ בייחתיש ,לשמל) רייגתמה 

ומצע ןהכ .הדילמ העבקנ ותודהיש םדאמ שרדנשמ רתוי רייגתהל דמועה םדאה ןמ ושרד 

חכונל דחוימב ,לבחו ־ רהוזו איגש לש רפסה תא אל ףאו) תאזה אתגולפה תא ריכזמ וניא 

;(הלוגב םיאצמנה ןיבל ןויצב םיבשויה ןיב תודהיה יניינעב הרופ חיש־וד םייקל ךרוצה 

וא) ידוהיה םעל תוכיישה תלאשש לקנב ןיבי וידחי םירפסה ינש תא ךורכיש ימ םלוא 

לש היתונורתפו ,רתוי הברה תבכרומ הלאש הניה *םיילובגה םירקמה תלאש ,רחא חוסינב 

תושימגה תא ןיבהל ךרוצב רבודמ .ידמ םיינטשפ הרצ הסיפת ךותב תרגתסמה הכלהה 

םיילובג םירקמ לש תישונאה הקוצמב ריכהל ;תולובגה תעיבק תא רבעב הנייפאש 

עקר לע ,םידליו םירוה ,םימעה־רבחמ םילוע לש םתקוצמ ,לשמל ,םויה לש לארשיב) 

ולחש םייונישה תא ןיבהל ;(היידוהי הניא גוזה־תבשכ ,וז האמב תודחוימה םהיתודלות 

ןוחבלו דומלל - לכל לעמו ;םייתרבח םיעוריא לע הבוגתכ תונוש תוירוטסיה תופוקתב 

הניא הבושתה ,םיילובג םירקמ לש תוכיישה ןיינעב .היעבה לש םייגולויצוסה םיטביהה תא 

יניס רהב ,היסקודותרואד אבילא ,ועבקנש תווצמ לש ינדפק םויקל השירדב היוצמ 

םושייב אלא ,(היירכונ השיאל אשינ ומצעבש ,ונבר השמל ,םדאל ,חוכשל ןיא ,ורסמנו) 

.תואיצמה ייוויצ יפ־לע תונורתפ 

ףלש ןואיל 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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367 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

:לארשי תנידמ תודלותב םייתרוקיב םיטנמומ - 48־ל 50 (ךרוע)ריפוא ידע 
םירמאמו תוסמ/םיעוריא דועית 

.םידומע 545.1999 .ריל ןו ןוכמ :םילשורי 

,דומע דצל דומע ,ןיפולחל םיעיפומה םירפס ינשל השעמל קלחנ ונינפלש רפסה 

,םלוע תקבוח ,הלועמ הקינורכ אוה דחאה .הזה רדוהמה םובלאה לש ובחורלו וכרואל 

ינויצ־אללו ינויצלו גירחלו ינונקל ,טלשנלו ינומגהל ,ילושלו יזכרמל הווש םוקמ תנתונה 

- הרורב איה הקינורכב היטהה .המויק תונש םישימח ךשמב וזה הנידמה לש הירוטסיהב 

(narrative) רפיסב ללכ־ך־ודב םיעלבנ וא םיקונחש הלאכ ,םירחא תולוק לש הטלבה 

.היזיוולט תוינכותבו םיסקטב ,םימובלאב ,רקחמב ,דומיל ירפסב הלעומ אוהש יפכ ינויצה 

זמר ןיאו תרחאה ינפ־לע תחא הצובק לש הטלבה ןיאו היכרריה ןיא םירחאה תולוקה ךותב 

סנוא לש ןברוקו לכסותמ פופ רמז .יזכרמה רפיסה לש תונברוקה ןיב תוחוכה־יסחיל 

םישימח לש םירמאמ תפוסא אוה ינשה רפסה .הקינורכה רופיסב בחרמ ותוא םילבקמ 

תטיש יפ־לעו םכרד יפ־לע השיאו שיא ,וללה תוצובקל םיסחייתמה רוביצ ישנאו םירקוח 

.םתדובע 

תואיצמב תוחוכה ינזאמ לש תופקתשהה וא היכרריהה רדעהמ תמגפנ הניא הקינורכה 

פופ ריש ןיבש הז ןוזיא לע הרימשה .הנידמה לש המויק תונש ךשמב הנתשמה תילארשיה 

תמרוצ ,תונויצה לש הנוועב ונממ וחקלנ וירוהש דליל לכסותמ ןמוא ןיב ,חבט השעמל 

םינוירוטסיההש ךכ לע לבוק דנז המלש םירמאמה ןמ דחאב .םירמאמה תפוסאב רתוי 

.תונויצה לש יתימאה הנברוק והימ םיתיעל םיחכוש םייתרוקיבה םיגולויצוסהו םישדחה 

השוחת הריבעמ הניא יאדווב ונינפלש הפוסאה - ואל םא הנוכנ וז המשאה םא עדוי יניא 

םיקונח תולוק החיתפה רמאמב איבהל רחוב ריפוא ידע רשאכ םג .וז הלאש יבגל הרורב 

תולוק וגצייש תוטילא רחוב אוה ,רבדה ילעב לש םירישי םיטוטיצ תועצמאב רבעה ןמ 

לש הזכרמב ויה םה ול םיקונח תולוקל םישיגר ויה םא קפסש םידבוכמ םישנא - הלאכ 
.תיתוברתהו תיטילופה המבה 

המומע תשק ינפ־לע םירזופמ ,םימרות םישימח איבהל רפסה לש וכרוע ץמאתה אלול 

יוארה ודיקפת תא אלממ היה תודקוממ תומורת רשעב קפתסמ היהו ,ןיינעו תויושיגר לש 

רסמל ,המדנ ךכ ,םיעלוקה םירמאמ המכ רפסב שי הז םע דחי ךא .תיתרבחה תרוקיבב 

"תפומה" תוריצי לובמ לע דגנ־תבוגת תווהל דעונש ,יפולח םובלא לש יללכה 

הנידמה לש הייחו הלעופ תא םכסל וסינ הבר תויחטשבו בר ןוזפיחבש תוקפקופמה 

רפיבה לש רתוי הרורב תיפולח הנומת םירייצמ ,תחא השקמכ ,הלא םירמאמ .תינויצה 

תא ולש ותיב חתפמ איבמה גנילרמיק ךורב לש שיגרה ורמאמ ,לשמל .קחדומהו רחאה 

לאחתפי ןרוא .1948 תנשב תינויצה העונתה העציבש ינתאה רוהיטה לע תרחאה הייארה 

וליאו ,םיילארשיה םיניתשלפה לש םלרוג לע רתוי בחרו אלמ טבמ םיפיסומ הראשב ימזעו 

,ברע תוצרא ידוהיל יניתשלפה ןברוקה ןיב םירשוק בהנש הדוהיו יול ליגי לש םהירמאמ 

ןיב דירפמה ישונא ץיח תווהל םג ומכ םיניתשלפה םוקמ תא סופתל ידכ ןאכל ואבוהש 

רשיפ המלשו תירטש םולש ימס ,בלכ־ןאהד טאירנה .םיניתשלפ םתואל ירוטדנמה בושייה 

ייחב םינוש םיתמצב םיחרזמה לש םבצמ תא קימעמ חותינבו תיתרוקיב הפשב םיטטרשמ 
.הנידמה 
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םירפס תרוקיב הפפ ןליא 368 

ותרתוכש יפכ ,רפסה .תילארשיה תואיצמב םישנה לש ןבצמל תוסחייתה דואמ טעמ שי 

אלו בכרומ ןויעל טרפ ךא ,הנידמה ייחב "םייתרוקיב םיטנמומ" איבהל דעונ ,החיטבמ 

טנמומ הארנכ אצמנ אל ,"רוחש" טרסה ךרד תיחרזמה השיאה לש הבצמב ךכ־לכ ריהנ 

רחא םוקמ לכב .לארשי־תנידמב תוידוהיהו תויניתשלפה םישנה לש ןהייחב יתרוקיב 

הניחבמש םושמ ןוידה לש יראה־קלח תא ספות ישנה יתרוקיבה טנמומה היה םלועב 

םג ומכ יטסינימפה רקחמל םתוטובו םתודח תא םיבח וללה םינוידה בור תיפרגוירוטסיה 

יתרוקיבה רקחמב דובכ לש םוקמב ,קדצבו ,טלחהב הכוז ,בגא ,ןורחאה הז ;יטסיסקרמה 

רפסב תוסמו םירמאמ טעמ אל שיש יפ־לע־ףא ,ךכו .הווהבו רבעב תילארשיה הרבחה לע 

יניתשלפה עדיה רוצייל תויוסחייתה ,לארשי לע ילארשיה עדיה לש היגולויצוסב םיקסועה 

ןוידה ןמ וליפא םירדענ יתרוקיבה רקחמה לע ותעפשהו הל הצוחמו לארשי ךותמ 

חתפתה םהבש םירחא תומוקמל הוושמ ןויד רדענ ןכ .יטרקנוקה הזמ יאדוובו ,יטרואיתה 

ןווגמ לש ,הפייעל החותמ רבכש ,העיריה תא ביחרהל תנמ־לע אל ,יתרוקיב רקחמ 

הבשחמה לש התוחתפתה ישרוש לע תוהתל ןוצר ךותמ אלא ,ץבוקב םילפוטמה םיאשונה 

.לארשיב תיתרוקיבה 

תעה־בתכ לש םינש שמח םכסמה ץבוק והז לארשיב הנש םישימח לע רפס והזשמ רתוי 

.תועתפה הברה ןיא .ןאכ אצמנ תעה־בתכ לש ויתורבוחב שיש המ לכ .תרוקיבו הירואית 

רסוח לע ,םיתיעל ,הסכמה תינרדומ־טסופ תירבע תורדשמה תוסמו םילתופמ םירמאמ דצל 

םירקחמ םנשי ,יעוצקמה רקחמל בשחנש הממ קלחכ תוקהבומ תוירסומ תודמע טוקנל ץמוא 

תימלוש ןוגכ ־ םינויצ ינש םיבנגתמ םשו הפ .אליעלו אליעל םייטסיביטיזופ םיירוטסיה 

יזכרמה רתאה והז .תיתרוקיבו תינויצ־טסופ איה המינה בורל ךא - ץיו םעיחיו ינולא 

ובו - המצעל התנבש ילאוטריווה םלועה ןיב דימתמ חתמב תאצמנש הצובק לש םויכ 

םימלוע־תירב תונבלו ןוכנה רבדה תא תושעל םירחוב םיניתשלפו םישנ ,םיחרזמ ןבומכ 

ןיאמ שי םינוב ךכ ידכ ךותו ,םיירדגמהו םיינתאה ,םייתדה ,םיימואלה םהיאכדמ דגנכ 

ןיבל - םיידוחיי תאז־לכב ךא לכה םה םלוכ ובש ףתושמ יתוברתו ירסומ םיכרע־םלוס 

םלוע ;םייאטיסרבינואה ןשה־ילדגמל וא ריל ןו דסומב תכרעמה ידרשמל ץוחמש םלועה 

לש יסחיה חוכה ובשו רתוי תויטנסרטניאו תוינלובחת ,רתוי תורעוכמ ןה תויצילאוקה ובש 

תא םג ומכ תויטילופ תודמעו תוירסומ תוסיפת לש תותשק רצוי הרבחב תונושה תוצובקה 

.יתרבחהו ילכלכה קדצה תדימ 

הרמוימ ,ןכאו - קחורמו ילרטינ ןפואב הלאה תוחוכה לע בותכלו תבשל רשפא־יא 

תונורתפ עיצהל רשפא־יא םג ךא - תרוקיבהו הירואיתה ישנא וקחרתה וז תירקש 

תויתימאה תויומדה ,ןכאו .ומצע קבאמב ברועמ תויהל ילבמ ברעהו םכשה םיילאוטריו 

הכ .ירנבאו סיוויד - "םירוא" ינש לש אוה ויארוק יכסמ לע ןירקמ הזה רפסהש רתויב 

השק הפש ירוחאמ םירתתסמ אל םלועמ ,םיילאוטריו אל םלועל לבא הזמ הז םינוש 

םתרוקיבב טנמומו טנמומ לכ ,םתעדותב קזחה דצה הניא הירואיתה םא םגו ,תלתופמו 

.םייפולח םדא־ינבל ךפהיל ילבמ תופולח םיעיצמה םדא־ינבל םכפוהו ךכ לע רפכמ 

הפפ ןליא 
הפיח תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:55:49 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



369 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב םיברעה ףרוע)סכר ילא 
.םידומע 137.1998 .ןייד זכרמ 

ידי־לע ביבא־לת תטיסרבינואב ךרענש סנכב ושגוהש םירמאמ תפוסא וניה הז רפס 

תא םיעשתה תונש ףוס תארקל םכסל התיה הנווכה .רואנדא ןרקו ןייד זכרמ 

וניא רפסה .תילארשיה הקיטילופב לארשי ייברע לש םתוברועמ םוחתב "םיניינעה־בצמ" 

,הז םע .ןפוד־תאצוי תימדקא המורתב טלבתמ אוה ןיאו "םישיערמ" םישדח םינותנ גיצמ 

רפסב םירמאמה בור .היתותוא תא תנתונ םוחתב םיטלוב םירקוח לש רפסב םתופתתשה 

בתוכב םירומא םירבדהש לככ תוחפל - ונעדיש המ לע "ףסונ והשמ" ונתוא םידמלמ 

- תוירקיעה תויתוהזה תומלידה תא ךרועה תמדקהב גיצמ סכר ילא .הלא תורוש 
העפותה תא תניינעמ הרוצב ריאמו לארשיב יברעה טועימה ינב לש - תמאב תוכובסה 

.יטסילטנמדנופה םלסיאה לש ותומצעתה ,ירק ,תונורחא םינשב תאזה הריזה לש תיזכרמה 

הייחתל םק וליאכש ןשיה ירצונה-ימלסומה עסשה תפרחהב םג יוטיב ידיל האב וז העפות 

.המדרת לש םירושע ירחא 

הביטקפסרפב לארשי ייברעב ןד ,םירמאמה תרדס תא חתופה ,ירניבא המלש 

,יברע טועימ תלעב תיטרקומד םואל־תנידמכ ,תילארשיה תוסנתהב ןד אוה .תיתאוושה 

רתויב תיבויח הרוצב םשרתמ אוה .הפוריאב םימוד םיטקיורפל תוסחייתה ךותו האוושהב 

םירגהמה תוצובק לש תיתרבחה־תיתוברתה העימטה תא םדקל תפרצ לש החלצההמ 

תוחפל וא - לוטיב ופכש תויביטמיטלוא תושירד תבצה ךות ,םינשה ךשמב הטלקש 

הז רקבמ תעדל ,םלוא .תירוביצה הריזב יתצובק םזירלוקיטרפ לש יוטיב לכ לש ־ הטעמה 

.תוחפל םימעט ינשמ ידמל תמזגומ יתפרצה לדומה "תחלצה" לש וז הכרעה ,רמאמה לש 

וז "החלצה"ש הדבועה יפלכ תדחוימ השוחת לכ שח וניא ירניבאש אוה ןושארה םעטה 

הרבחב םתועמטיה ךלהמב םירגהמה תצובק ברקב ךרע-ירקי תוברת יבאשמ ןדבואל המרג 

תודהיה לש וא תיסזלאה תודהיה לש יתוברתה ןרשוע תא ,לשמל ,ריכמש ימ .תיתפרצה 

לש תטלחומה הקיחשה לע רעטצה אל לוכי וניא תפרצ םורד לש תילגוטרופה־תידרפסה 

םיתפרצל וא "רבעשל םידוהי"ל ,העימט ידכ ךות ,וכפהנש םישנא לצא תושרומ ןתוא 
תוברת יבאשמ םתואל תויהל הלכיש תועמשמה לע רבדל ילבמ דוע תאזו ;ידוהי אצוממ 

אלש אוה ירניבא ירבדמ תוגייתסה ררועמש ינשה םעטה .המצע תיתפרצה תוברתה יבגל 

םיגולויצוסה ברקמ םיבר יכו ,הדימ התואב תפרצב עמטיהל ןכא תומיכסמ תוצובקה לכ 

לגר־תטישפ לע ללכב םירבדמ ־ םירחאו אקרויויו ,ןארוט ־ םויכ תפרצ לש םייזכרמה 

היטרקומד תארקל תפרצ לש התוחתפתה לעו תיתפרצה תיניבוקעיה הקילבופרה לש 
.תיתוברת־בר 

תיטילופ־תיגולויצוס הניחבמ תויוושכעה תויעבב רקיעב םיקסוע םיבתוכה רתי םלוא 

לש ,ותעדל ,םימישרמה םיגשיהה לע עיבצמ רגרביונ ןימינב .לארשיב יברעה טועימה לש 

םלסיאה לש וחוכ תיילעב ,תסנכב גוצייה קוזיחב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ לארשי ייברע 

םרת תוריחבה תטיש יוניש .דועו לאמשה תולשממל סחיב םחוכ תרבגהב ,יטילופה 

האור רגרביונ .יברעה לוקב םייולתל הלשממה תושארל םידמעומ ךפהש ךכב הז ךילהתל 

ךכל עדומ אוה יכ ףא ,תילארשיה הקיטילופב םיברעה לש םלוליכב יתועמשמ רופיש 

עקר לע תורחאב שלחיהל יושע אוה תומיוסמ תוריזב קזחתמ םיברעה דמעמש םשכש 
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רוביצל שי ,ןעוט רקוחה ,תאז תורמל .םויה לש לארשיב לאמשו ןימי ןיב םייקה בוטיקה 

.ולש תולטובמ־אל תועיבתל ןוטלשה לש תונעיה גישהל רבעבמ תובר תויורשפא יברעה 

לש ץאומ ךילהת שחרתה היפלש ולש הזיתה לע רזוח אוה ,החומסל רשאב 

לגתסהל םילגוסמ םויכ םיברעהש ךכל םיאנתה תא רציש ,םיברעה לש "היצזילארשי" 

תעב הבו םיברעל הימונוטוא דוסימ םדקל עיצמ החוממ הז בלשב .תידוהי הנידמב םייחל 

,ותעדל ,ךרדה וז .הלש חוכה ידקומבו תילארשיה הרבחב םהלש ילמיטפוא בולישל רותחל 

.תידוהי הנידמב טועימ םתויהב םידיספמ םהש המ לע םיברעה תא תוצפל 

ילארשיה דסממהש עבוק אוה .תיזורדה הייסולכואה לש הרקמל ןאכ הנופ וריפ םיק 

וניא אוה םגש ,ןועיטה תא םג הלעמ אוהו ,יטילופה ולורטנלו יזורדה רזגמה דוריפל גאד 

ןויוושב וכזיש ילבמ תויחרזאה תובוחה לכ תא אלמל םיזורדהמ םישרוד תונוטלשהש ',שדח 

ינכדע רואית ונל גיצמ בתוכהש איה רמאמב תניינעמה הדוקנה .םידוהיל האוושהב תויוכז 

ןיב - םייתוהזה ויגוליפ תא ונל חנעפמו יזורדה רוביצה לש תויטילופה תויונמאנה לש 

.תילארשי תויברעו תויניתשלפ ,תויברע ,תויזורד 

שדקומה ינוחמצ הנפד לש ןיינעמה הרמאמ אוה תדחוימ הירוגיטקב ןדש ףסונ רמאמ 

־יברע םע" לש סותימה תא רבוש אוהש םושמ שדחמ הז רמאמ .םיירצונה םיברעל 

יברעה טועימה ינב ראשמ םינוש םיירצונה םיברעהש ררבתמ ."דחא ילארשי־יגיתשלפ 

תיתוברת ,תיכוניח ,תיתרבח הניחבמ תדרפנ הצובק םה םויה דע ;םתדב קר אל לארשיב 

תא .םימלסומל רשאמ רתוי םידוהיל םיתיעל םיבורק םה הלא םימוחתב .תילכלכ ףאו 

תיבקע הקיז וז הצובק האטיב םינשה לכ ךשמבש הדבועל רושקל ןכא רשפא הזה דוחייה 

םיירצונה םיברעה ופחדנ יטילופה םלסיאה תחימצ םע .תיטסינומוקה העונתל תדחוימו 
איה תפסונה תפלאמה הדבועה .םתביבס דצמ תרבוג תונייוע ינפמ תוננוגתה תודמעל 

(1996 תנשב 160/0> <ץ"רמ> ינויצה לאמשב םיכמות הז רוביצ לש םילטובמ־יתלב םיקלחש 

.(2296) הדובעה תגלפמבו 

ערקב רקיעב דקמתמו תימלסיאה העונתה אשונב רובידה תא ביחרמ סכר ילא 

לע הרימש ךות תאפרעב םיכמותה - םייטמגרפ םינותמ ןיב תונורחאה םינשב עלגתהש 

ולסוא סיסב לע לארשי םע ןתמו־אשמ לכ םויכ םג םיללושה םינוציקל - םאמחה םע רשק 

.לארשי דגנ רורט תוליעפ אלמ הפב תונגלמ םיענמגהו 

םייחה ,בגנב םיוודבה לע םנאג דעסא לש ורמאמ תא אורקל ןיינעמ הז עקר לע 

םהיתומדא תא םהמ הלזג לארשי־תנידמש םישח םה .חופיק לש דחוימב הפירח השוחתב 

רשיא לשממה ךא ,םנוד ףלא תואמ הנומשכ םמש לע םושרל ועבת םה ונמזב ־ "לודגב" 

םירכומ םניא םייוודבה םיבושייהמ לודג קלח ,ןכא .ףלא הנומשו םירשעמ רתוי אל םהל 

םינמנו םייתכלממ הכימתו םיתוריש אלל םיראשנ םהש איה האצותהו ,תונוטלשה ידי־לע 

םינתונ לארשיב םיוודבהש אוה תוחפ עודיש המ .הנידמב רתויב םיינעה םיבושייה םע 

תוריחבב םברקב העבצהה ירועיש .יטילופה רושימב םהלש רוכינה תשוחתל רורד 

םהמ םיבר ,םיעיבצמ םה רשאכו ,וללכב יברעה רוביצה ברקב רשאמ רתוי םינטק תויללכה 
.תידוהי הנידמכ הנידמה תא םיללושה תוחוכב םיכמות 

רקחמה .לארשיב םיברעה ללכל סחיב ןוכנ רבדה ,הארמ הראמא דמחמש יפכו ,הז םע 

לש תיטילופה תוגהנתהה רקחל תיטנוולרה חותינה תדיחי ןיידע איה הלומחהש חיכומ 

.יטילופ סויג לש יזכרמ סופד תשמשמ איה םויה דע .לארשי ייברע 

ילבמש הלגמ רקחמה .םישדח םינוויכ לע םג עיבצמ ישי לעי לש שושיג רקחמ םלוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:56:11 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



371 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס'ישת 

חתפל םג הטונ הייברעה השיאה ,הלש רזגמה לש תימואלה היעבה םע תוהדזהל קיספהל 

.תיברעה הרבחב םישנ חופיקכ תעכ הניבמ איהש המ עקר לע השדח תירדגמ תוהז 

קלח ענומ וניא ץראב יברעה טועימה לש תיטילופה היגולויצוסב הז יניצר ןויד םלוא 

גציימ ינאדיז דיעס .םיעודי חופיק ינועיט לע הצוחנ־יתלב הרוצב רוזחלמ םיבתוכהמ 

לש ידוהיה היפוא תא לטבל השירדל ,דימתכ ,הליבומש וז "תיתרוסמ" השיג רפסב 

דמימ תרדגה ךות וליפא ,יברעה טועימל "שממ" לש הימונוטוא םג חיטבהלו לארשי־תנידמ 

השגדה ידי־לע הלא םינועיט לע ביגמ תרופ עשוהי .וז הימונוטואל יפרגואיג־ילאירוטירט 

.תויוכזב אלמ ןויווש לע רבדל ןיא אלמ ןפואב תובוחב םיפתתשמ םניא םיברעה דוע לכש 

איה .רתויב התואנה הרוצב ותוא תמכסמ ,רפסה תא םתוח הרמאמש ,ןוזיבג תור 

יברעה טועימה עלקנ ןהילאש תויחכונה תוביסנב תורקדזמה תויניצרה תויעבל תעדומ 

םלוא .הז רשקהב תילארשיה היטרקומדה לש "םלשומ־אל"ה יפואה לע העיבצמו ,ץראב 

הרבחה לש תדחאמה תרגסמה תא קזחל ךיא תיתריצי הרוצב בושחל שיש איה התנקסמ 

הנידמ לארשי תויהמ עורגל ילבמ תוטלחהה־תלבק ינונגנמב םיברע בלשלו תילארשיה 

לכל תביוחמ המצע הארת םא קר תידוהי הנידמכ םייקתת לארשי ,הברדא .תידוהי 
.היחרזא 

לאפר־ק רזעילא 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Amir Chesin, Bill Hutman and Avi Melamed

 Separate and Unequal - The Inside Story of Israeli Rule
 in East Jerusalem

 Cambridge, MA and London: Harvard University Press. 1999. 275 pages.

 Roger Friedland and Richard Hecht To Rule Jerusalem
 Cambridge: Cambridge University Press. 1996. 554 pages.

רבעשל ,דמלמ יבא ,םיברע יניינעל קלוק ידטל ץעוי רבעשל ,ןישח רימא לש םרפס 

לש הנוטלשב קסוע ,ןמטה ליב יאנותיעהו ,טרמלוא דוהאל ץעוי ךשמהבו ןישח לש ונגס 

רפסה .םיעשתה תונש יהלש דעו 1967 תמחלמב השוביכ ןמל תיחרזמה םילשוריב לארשי 

Separate and)"םיווש־יתלבו םידרפנ" :ולש תישארה תרתוכב תולפוקמה תויפיצב דמוע 

 Unequal). לכוי אל ,דבלב דחא קרפ תאירקב ןיפולחל וא ,ףרפורמ ןויעב קפתסיש ימ םג

ןוטלשה תויושר וטקנ הטילש ירושע השולשמ רתוי ךרואלש ,ירק ,רקיעה תא ץימחהל 

תושרב הלכו יזכרמה ןוטלשב ךשמה ,תימוקמה ןוטלשה תושרב לחה - ילארשיה 
לכב ריעה לש םייברעה היבשות דגנ תנווכמו תיתטיש הילפא לש תוינידמ ־ תטפושה 

.םיירוביצ םיתורישלו חותיפל ,רוידל ,היינבל עגונש המב הנושארבו שארב ,ירשפא םוחת 

םיבאשמ תפערה לש הכופה תוינידמ המשוי ,"רקיע" ותוא לש רחאה ודיצכו ,ליבקמב 

רקיעב ,תידוהיה הייסולכואה ליבשב םייחה־תוכיא רופישו חותיפ ,היינב תבוטל תיביסמ 

.םיברעמ ועקפוהש תומדא לע ומקוהש תושדחה תונוכשב ררוגתהל הרבעש וז 

ןישח לש םרפסב םרוקמ .םיינויח םיירפסמ םינותנ המכ הנה המצע הריקסל שגא םרטב 

תעקפה :הילפא לש תוינידמ" ,1995 תנשמ "םלצב" ןוגרא םעטמ ח"ודב ,ויפתושו 

,1996 תנשמ ןוסרדנא ירפ'ג לש ורוביחבו ,"םילשורי חרזמב היינבו ןונכת ,תועקרק 

 ."Settlements and the Israel-Palestinian Negotiations"

תולובגל םנוד ףלא םיעבשכ לארשי החפיס ,המחלמה ירחא דיימ ,1967 ינויב 

םיחטשה .םנוד ףלא הנומשו םישולש זא דע ופיקהש ,םילשורי ברעמ לש םיילפיצינומה 

,םנוד םיפלא תשש לע הערתשה ןדרי ןוטלש תחתש ,תיחרזמה םילשורי תא וללכ וחפוסש 

הדגב םירפכ הנומשו םירשע לש םחטשב ויה םבורש ,םיפסונ םנוד ףלא העבראו םישישכו 

,תורחא םילימב .הללא'ג־תיבו םחל־תיב לש ילפיצינומה חטשב םתצקמו ,תיברעמה 
לש המכו המכ תחא לעו ,"תדחואמה םילשורי" לש ילפיצינומה החטש לש ובור־בור 

התנמ 1967 ינויב .תיברעמה הדגהמ קלח ויה ןרוקמבש תומדאב יוצמ ,"יתבר" םילשורי 

תיברעה הייסולכואה .שפנ ףלא הנומשו םיעשת האמ םילשורי לש תידוהיה התייסולכוא 

ללכמ 260/0־כ וויהש ,שפנ ףלא העשתו םישיש התנמ םילשוריל חפוסש חטשה ללכב 

דקפמב ודקפנש םייניתשלפה םיבשותה .םישדחה םיילפיצינומה תולובגב םיבשותה 

."עבק יבשות" לש דמעמ ולביק (1967 רבמטפסב)ןיסולכואה 

םיעבש תואמ שולש ףלא השולשו םירשע ועקפוה ,1996 תנשל ןוכנו ,1967 ינוי ןמל 

,םייטרפ םייניתשלפ םילעבמ לודגה םבור ־ וחפוסש ףלא םיעבשה ללכמ םנוד הנומשו 

"תועקפה ילג" המכב - םיידוהי םילעבמ דואמ ןטקה םקלחו תינדריה הנידמהמ םקלח 

אל ףאו תוידוהי ןייוול־תונוכש/תויולחנתה רשע ומקוה ועקפוהש תועקרקה לע .םיירקיע 

ונבנש רוידה־תודיחי תחאו םישימח האמ ףלא השישו םיעבש ללכמ .תחא תיברע הנוכש 
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373 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תונוכשב ונבנ םישימחו האמ ףלא הנומשו םישולש ,1995-1967 םינשב םילשוריב 

תופסונ תודיחי הרשע־תחאו האמ ףלא העשתו םירשע ,תיחרזמה םילשוריבש תוידוהיה 

םידוהי ליבשב ונבנש תורידה ללכמ תיצחמכ .ריעה ברעמ ימוחתב םידוהי ליבשב ונבנ 

עברא םילשורי לש םיידוהיה היבשות ונמ 1996 תנשב .תירוביצה היינבה תרגסמב ומקוה 

םהמ ףלא םיעבשו האמכ .ריעב םיבשותה ללכמ 700/0־כ וויהו ,שפנ ףלא םירשעו תואמ 

היבשות ונמ הנש התואב .תיחרזמה ריעבש תושדחה תויולחנתהב/תונוכשב וררוגתה 

םיידוהיה םיבשותה רפסמ ,רמולכ ,ףלא םינומשו האמכ םילשורי לש םייניתשלפה םייברעה 

.ריעב תיניתשלפה הייסולכואה ללכל טעמכ ההז היה תושדחה תויולחנתהב/תונוכשב 

,1967 תנש ןמל ריעה לש םייניתשלפה היבשות רפסמב 1500/0־מ רתוי לש לודיג ףרח 

תונודינה םינשה תצורמב ,30"/0־כ אוה ריעה תייסולכוא ללכב יסחיה םקלח יכ ףאו 

םיעשתו תואמ הנומש םיפלא תנומש קר םייברעה םירפכבו תונוכשב ופסונ (1995-1967) 

.םילשוריב ומקוהש תושדחה רוידה־תודיחי ללכמ 120/» תווהמה ,תושדח דויד־תודיחי 

רויד־תופיפצ לש םיחנומב .תיטרפ התיה ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ ,תיברעה היינבה 

1993 תנשב .םיזוחא תואמב םה םילשוריב םיברעל םידוהי ןיב םילדבהה רויד־תקוצמו 
תמועל ,רדחב תושפנ שולשמ רתוי לש תופיפצב םייניתשלפה םיבשותהמ שילשכ וררוגתה 

וררוגתה תידוהיה הייסולכואהמ 34"/« .ךכ ויחש תידוהיה הייסולכואהמ דבלב 2.40/־, 

.ךכ ויחש תיברעה הייסולכואהמ דבלב 8.9"/» תמועל ,רדחב שפנמ תוחפ לש תופיפצב 

תעקפה .תומגודב םיכסוח םניא ויפתושו ןישח ?לעופב םירבדה ולהנתה דציכ 

יונישל ךרדה תא הללסש ,שוביכה ירחא לש םילשורי תודלותב רתויב הלודגה תועקרקה 

תא ישרפו םזיש אוה קלוק .1970 טסוגואב השחרתה ,ריעה לש םייפרגומד־ואיגה הינפ 

תעקפהל תוצלמה ויה הירקיעש ,"םילשורי חרזמל חותיפה תעצה" תרתוכה תחת תינכותה 

דבלב םירופס םישדוח .(38 'ע) ריעה חרזמב םינוש םירוזיא העשתב תבחרנ תועקרק 

."חטשב" תודובעה תליחתו תרשואמ הלועפ־תינכותל התכיפהל הצלמהה ןיב ודירפה 

הבושחה ;םילשוריב חותיפ תוינכות םואיתל רפסמ תורגסמ המיקה לארשי תלשממ 

וז .זאד הלשממה שאר הדמע השארבש "םילשורי יניינעל םירשה תדעו" ,דתיה ןהיניבמ 

וסייגתה ליבקמב ."ידיימ חותיפ"ל ודעויש םירתאב תועקפהה תא תודגנתה אלל הרשיא 

םיכילהה תא רשפאה לככ רצקל תנמ־לע םינוש הלשממ ידרשמ םעטמ םיריכב םידיקפ 

,הנידמה טילקרפ זא ,רגמש ריאמ .היינבה תודובע תא בכעל םייושעה םייטרקורויבה 

ורתוא ,םידעוימה םיחטשה ופומ ותארוהב .תועקפהה לש לעופל ןתאצוה לע דקפוה 
ובריס םילעבה לכ טעמכ ,םיבתוכ םירבחמה ,לעופב .םייוציפל תינכות השבוגו םילעבה 

תרשעמ רתוי היה ללוכה ןפקיהש ,וחקלנש םהיתומדא רובעב תונוטלשהמ םייוציפ לבקל 

התוכמסבש תדחוימ םירש תדעו תמקה לע הלשממה הטילחה ףסונ ךלהמב .םנוד םיפלא 

ודיצמ רגמש .תויצראו תוימוקמ ןונכת־תודעו תפיקע ךות םיידיימ היינב ירושיא קיפנהל 

.(44-38) המיאתמ הקיקח ידי־לע ךלהמה תא תובגל ודרשמ ישנאל הרוה 

תוינכותה ומלשוה ,"קלוק תמזוי" התלעוהש רחאל םישדוח השישכ ,1970 רבמטפסב 

ףלא םישימח טולקל הדעונש ,בקעי־הונ :תויקנע ןייוול־תונוכש יתש תיינבל תוטרופמה 

יפ־לע ,םיברועמה םימרוגה .ףלא רשע־השימחכ טולקל הדעונש חרזמ־תויפלתו ,םיבשות 

ורשכוה תורידה־יתב לע ףסונ ;קושה תוחוכל וא הרקמה דיל רבד וריתוה אל ,םירבחמה 

רפס־יתב ,דלילו םאל םיזכרמ ,םינוטועפ ,םידלי־ינג תיינבל םיביצקתה וצקוהו תויתשתה 

ישרגמו ראוד־יתב ,עונלוק־תיב ,תסנכ־יתב ,םיירוביצ םינג ,תואפרמ ,םיינוכיתו םיידוסי 
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תובישח לע םנמוא ורביד תושדחה תוידוהיה תונוכשל סחיב תוינכותה .(45) לגרודכ 

בור תא המירזהש איה הלשממה לעופב ךא ,"ןמצע תא תומייקמה" תוליהק לש ןתריצי 
.(49) םיפסכהו םיעצמאה 

"תועקרקה דוש" ,תועקפהה ךילהת ךשמה תא המוד תוידוסיב םיוולמ םיבתוכה 

ןתדעוה ,דתיה תועקפהל תיקוחה הקדצהה .םילשוריב תידוהיה היינבהו ,(57) םנושלכ 

תוקבדב וז הקדצה וצמיא לארשיב טפשמה תויושר םנמואו ,םיבתוכ םה ,"רוביצ יכרוצ"ל 

םניא םה .דבלב םידוהי ללכ םינהנ רוביצ ותוא לעופב ךא םיעיקפמה תבוטל םהיתוקיספב 

ולתנ אל תושדחה תונוכשב תורידל תוריכמה ידרשמב" :המשב תונעזגל אורקל םיססהמ 

הכומנ תיבירב תואוולהל םיאכז ויה םידוהי קר לעופב ךא 'דבלב םידוהיל' םיטלש םנמוא 

,בגא ,קלוק (60)".תוריד תשיכר ךרוצל הלשממה ידי־לע םידסבוסמה םינושה םיצירמתלו 

הרוקמש "ןוצרמ היצגרגס"ל יוטיבכ םילשוריב תינתאה־תימואלה הדרפהה תא ראתל גהנ 

תעב צ"גב ידי־לע םג הצמוא וז הדמע .(61) תוינידמ לש רצותכ אלו ,ירוטסיהו יתוברת 

םש ,"ידוהיה עבור"ב ררוגתהלו בושל השקיבש תיברע החפשמ לש התריתע תא החדש 

התדמע תא לביק צ"גב .חוכב ונממ וקלוס עבורה לש םייברעה ויבשויש ינפל םתיב ןכש 

תואיצמ" תפקשמ םיינגומוה םייתד־םיינתא םיעברל הקולחה יכ קספו הנידמה תוגיצנ לש 

תא תונפל הלשממה תא בייחל אל 1992 תנשמ ותקיספ .התונשל םוקמ ןיאש "תירוטסיה 

אל "תירוטסיהה תואיצמה" תרימש לש ןורקיעה יכ הארמ ןאווליסב םישלופה םילחנתמה 

.(219 ,62-61) םיברעל דמע 

טפעושו אנינח־תיב יבשות םילעבמ םנוד תואמ עבראו םיפלא תעברא לש םתעקפה 

םנוד םישימחו תואמ הנומש ףלא תעקפהו ,"באז תגספ" תמקה ךרוצל ,1980 תנשב 

תורטמ לע תודמלמ ,"המוח רה" תמקה תרטמל ,1991 תנשב םייברעו םיידוהי םילעבמ 
םיפיצר םיידוהי תויולחנתה ישוג רוציל :םילשוריב תילארשיה תוינידמה לש תופסונ 

קתנלו תוידוהיה תונוכשל ךומס תונבלמ םיברעה תא עונמל ,ריעה לש המורדבו הנופצב 

הצצהב יד .תיברעמה הדגב םהל םיכומסה םיבושייהמ ריעה ימוחתבש םירפכה תא 

רה" תבוטל תועקפהב םיברועמה םידיקפתה ילעב לש תוימינפ תובותכתבו םיריכזתב 

הנוכש תמקה לש הרקמ דועב קרו ךא רבודמ ןיאש חכוויהל ,םירמוא םיבתוכה ,"המוח 

םישימחו תואמ הנומש ףלאמ תוחפ הברה םיקיפסמ ויה וז הרטמל .דבלב םידוהיל השדח 

.(59-57)ועקפוהש םנודה 

.ריעב תיברעה היינבה לע דחוימב תושק תולבגהב התוול םידוהיל היינבה תפונת 

לארשי תולשממ ידיב יזכרמ רישכמל ךפהנ ,םיבתוכ םירבחמה ,םילשוריב ינוריעה ןונכתה 

םירפכלו תונוכשל .(31) ריעה לש תידוהי־אלה התייסולכוא לש התוחתפתה תעינמל 

תויהל הלוכי ,רתיה וז .ראתמ תוינכות ויה אל םיילפיצינומה הימוחתל וחפוסש םייברעה 

הייסולכואה יכרוצ לע ונעיש חותיפלו היינבל תוינכות תנכהל הבוט אצומ־תדוקנ 

,םיכרצלו יעבטה לודיגל םאתהב היינב אל :הכופהה ךרדב ורחב תונוטלשה ךא ,תיברעה 

תובר םיתיעלו ,תוליבגמה ,םייברע הנוכשו רפכ לכל רויד־תודיחי לש תוסכמ תעיבק אלא 

יפ־לע ,תוינוקרדה תוסכמה לש ןרוקמ .תונבל תורשפאה תא ,ןיטולחל תוקנוחו תומסוח 

םייתלשממ םיגרדב ולבקתהש ,תוידוס־תויוסח תוטלחה לש הרושב אוה ,םיבתוכה 

ברקב 40/» לש יתנש לודיג בצק תחטבהל לועפל ,חופיסל תונושארה םינשב םיינוריעו 

םינושארה לש יפרגומדה םנורתיש תנמ־לע םיברעה ברקב לודיגה בצק תלבגהלו םידוהיה 

.(34-31) 800/0־ל הלעי 
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375 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

ןונכתה־תדעו רקיעבו ,ןוטלשה תויושר .היינבה תוסכמב התצמתה אל היעבהש אלא 

םירפכלו תונוכשל ראתמה תוינכות לש ןרושיאו ןתנכה ךילהב ושמתשה ,תירוזיאה 

תונבל תנמ־לע .תובר םינש ךשמל היינב לש הבוכיעל וא התעינמל יעצמאכ םייברעה 

תנכה .תרשואמ ראתמ תינכות תרגסמב קר םינתינ תונוישרו ,היינב רתיהל קוקז בשותה 

ןכל םדוק הנבש ימ .1984 תנשב קר הלחה ,לשמל ,רבכומ לב'ג רפכל ראתמה תוינכות 

לש התנכה תפוקת .דבעידב םירושיאה וגשוה םירקמהמ קלחבשכ ,רתיה אלל תאז השע 

היינב ירושיא לכ ונתינ אל ןכלהמבש םינש רשעמ רתוי ךרואל החתמנ ראתמה תינכות 

תינכות .תונבל תיקוח ךרד לכ התיה אל רפכה יבשותל ,תורחא םילימב .םיבשותל 

.הנטק היעב התלגתה זא־וא .1992 תנשב קר המלשוה םילשורי ןופצב בקע רפכל ראתמה 

הל "הבצקוה"ש רוידה־תודיחי תסכממ לודג רבכ היה הנוכשב םימייקה םיתבה רפסמ 

ופוס תונבל תנמ־לע ראתמה תינכות לש הרושיאל ןיתמהש ימ .תונוטלשה ידי־לע רוקמב 

.(55-50) תוסכמה תטיש לש הרוצבה המוחב לקתנש 

תייריעל תורגאו םיסימ םולשתב ןבומכ ובייוחש ,םייברעה םיבשותה לש םהייח תחוור 

םירבחמהש יפכ ,םיילארשיה תונוטלשה לש תויופידעה רדס תיתחתב הדמע ,םילשורי 

לאמשה תולשממ ןיב לדבה לכ היה אל הז ןיינעבו ;"םיחכשנה" ותרתוכש קרפב םיבתוכ 

תמרב םוצעה רעפה .(125) טרמלוא דוהא ופילחמל קלוק ידט ןיבו ןימיה תולשממל 

היה אל םלועמ תויברעל תוידוהיה תונוכשה ןיב תויזיפה תויתשתהו םיירוביצה םיתורישה 

ינוכמ םעטמ הליבשב ונכוהש םיריקחת םג ומכ ,הייריעה לש םיימינפ תוח"וד .דוס תקזחב 

,םישיבכ תכרעמ ןיא תויברעה תונוכשה בורבש ךכל םיסחייתמ ,םיינוציח םיצעויו רקחמ 

לע םיעיבצמ םה ;תויעקרק־תת בויב תותשר ןיא ןקלחבו ,בוחר תרואת ןיאו תוכרדמ ןיא 

,םיצצוקמ ךוניח יביצקת ,דומיל־תותיכב רומח רוסחמ ,האורבתה םוחתב הרומח החנזה 

ישרגמ ,םייתליהק םיזכרמ ,םינודעומ ,טרופס ינקתמ לש טעמכ טלחומה םרדעה לעו 

.(155 ,23-21) המודכו םיקחשמ 

,תטלשנ הייסולכואל םיבאשמ תאצקהו דחא ןיינע איה ורושאל בצמה תעידיש אלא 

דוסב רמשנש המ .רחא ןיינע איה ,םייתנידמהו םיינוריעה תודסומב םיכלהמו גוציי תרסח 

אוה ,תורשמו םידיקפת יאשונ לש הכורא הרושל ףתושמ דוס היהש םגה ,םינשה לכ ךרואל 

.תונושה הייריעה תוקלחמ לש ןביצקתב םייברעה םירפכהו תונוכשה לש יסחיה םקלח 

יבגל םידרפנ ביצקת ירפס להנל אל ודיפקה תוקלחמה ילהנמ ,םיריבסמ םיבתוכה ,השעמל 

ופשחנ םיבאשמה תמרזה לש התוגלפתה לע םיטרופמה םינותנהו ,"יברעה רזגמה" 

הלעה הז ריקחת .קלוק תשקבל 1990 תנשב ךרענש ינוציח ריקחת תובקעב םחרוכ־לעב 

ועיגה (טוריפ םיאיבמ םניא םירבחמה) תוקלחמה יביצקתמ דבלב 120/0־ל 2x ןיב יכ 

"ךיבהל אל" תנמ־לע ,ורבחמ תמכסהב ,רבד לש ופוסב זנגנ ח"ודה .תיברעה הייסולכואל 

.(26-24) ריעה שאר תא 

תויברעה תונוכשב םירוגמה יאנת תא רפשלו םיתורישה תמר תא תולעהל תורשפאה 

לע הדמע אל םלועמ םיברעל םידוהי ןיב םיביצקתה תקולחב ןויוושה־יא םוצמצ ידי־לע 

.ימעטל ,רפסה לש רתויב תובושחה תומורתה תחא איה וז הדוקנ לש התשחמהו ,קרפה 

ויה ,רבתסמ ,םינומשה תונש יהלש דע :תיסלק המגוד אוה הפשא ףוסיאב תויושרה לופיט 

אל הייריעה לש לבזה תויאשמ ;"הפשא ףוסיא אלל רוזיא" תקזחב תויברעה תונוכשה בור 

,תולגל שדחה הייריעה ל"כנמ םהדנ 1987 תנשב דיקפתל ותסינכ םע .ללכ ןהילא ועיגה 

תא שרופמב תונמסמה תופמב הקיזחמ האורבתה תקלחמ יכ ,םינעוט םיבתוכה תוחפל ךכ 
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תנאותב תוירחאמ ומצע רטפש ,הקלחמה להנמ .הצחמל־םימרחומהו םימרחומה םירוזיאה 

לש םתקפסה .ודרשמב םיבאשמה תאצקה לש שדחמ־ןוגראל שרדנ אל ,"ביצקתב רסוח" 

.(127-125) תדחוימ ןומימ תפסות לש סויג אופיא השרד םיברעל ףוסיאה יתוריש 

היוואסיעב םקוה אלש לגרודכה שרגמ לש ורופיס םה לבזה לשמ רשאמ תוחפ אל םימיהדמ 

ךות - התלילש רופיסו (147-146) אנינח־תיבב וטלוש אלש תובוחרה רופיס ,(72-67) 
יבשותמ ימואל חוטיב ימולשתל תואכזה לש - תושרופמ תוחטבה תרפהו ללוש־תכלוה 

ריעה לש םיילפיצינומה היתולובגל תקשונה ,הירזעב ררוגתהל ורבעש םילשורי 
 (151-148).

יפל אלו ,וישעמ יפל ותוא םינדה ,םירבחמה דצמ תוחנהב הכוז וניא קלוק ידט 

הלא ןיב אלמ םאתמ ררש ןמזה בור ,םיארמ םהש יפכש םגה ,ויתונווכ וא/ו ויתורהצה 

העפשה ,םיכלהמ לעבכ ראותמ 1993 תנש דעו 1965 תנשמ ריעה שארכ ןהיכש ימ .הלאל 

ביבס "ימואלה סוזנסנוקה" לע ךמסנש ,םיריכב הנידמ ידיקפו הלשממ ירש לצא הדמעו 

הדימ־הנק לכב םידקת רסח ףקיהב םיבאשמו ןומימ תמרזהמ הנהנ ,"יתבר םילשורי" 

םעו םלועה יבחרב םיגיהנמ םע םיפנעה וירשקמ םג ברימה תא קיפהו ,יתאוושה 

םירעפה תא הקימעהו הביחרה קרש תוינידמ תבוטל ובתונו ולעות הלא לכ .םלוע־יעוש 

םתופתתשה עקר לע דחוימבו ,ותנוהכל ןורחאה רושעב .םילשוריב םיברעל םידוהי ןיב 

לש ויתופקשהב תומיוסמ תורומת ולח ,הדפיתניאב םייברעה םילשורי יבשות לש הליעפה 

האחמ לוק עימשה אוה .ותכלממב ןויוושה־יא ידממ חכונל תחנ־יא תולגל לחהש ,קלוק 

םהייח תוכיא תא רפשל ויתונווכ לע ריהצה ,(214-213)ןאווליסב תולחנתהה דגנ ףיקת 

.(242-239) תויברע תונוכשל תילהנמ הימונוטוא תוכזב אטבתה ףאו ,ריעב םיברעה לש 
הייטנה ,םילשורי לש תיתגרדהה התודרחתה .ודמעמל ריעה שאר ששח לכמ רתוי םלוא 

ומייא ינוליחה רוביצה לש תיטילופה ותושידאו יתדה רוביצה ללכ ברקב הנימי תקהבומה 

ךילשהל אלא הרירב ול הרתונ אל 1993 לש תוריחבה תארקלו ,ויתחתמ ואסכ תא טומשל 

תאשל הייריעה תוקלחמ הלילח ושרדנ אל וז םוריח תעשב םג .יברעה לוקה לע ובהי תא 

"דחוימ ןומימ" דרגל תנמ־לע הלשממה ירש לצא תונלדתש עסמל םתרנ קלוקו לטנב 

,רשק םע וא רשק ילב ,םיברעה .רתויב םימועז תוריפ בינה רחואמה ץמאמה .(28-26) 

שיאכ וסייגתה םידרחה ,(99-97) תומדוקה םימעפה לכב ושעש יפכ תויפלקה תא ומירחה 

.עודי ךשמההו ,וליפהל דחא 

יצעוי לש םקלחב/םמוקמב תעגונ רפסה ךרואל הנעמ אלל תרתונש תינדרוט הלאש 

חרזמב ילארשיה ןוטלשה לש ימינפה רופיסה" םינכמ םהש המב םיברע יניינעל ריעה שאר 

,םהינימל םישגפמבו תושיגפב ,תובישיב םיצעויה לש םתוחכונ רוכזא דבלמ ."םילשורי 

וא הלאכ תוצלמה לע םירופס םיחוויד טעמלו ,כ"בשהמו הרטשמהמ ימו ימה לכ דצל 

לש ותלועפ לע דואמ שולק גשומ םיקפסמ םרפס לש םיקרפה רשע־םינש ,ושיגהש תורחא 

תא תקזחמ םדיצמ וז תשקבתמ המושת לש הרדעה ."םיניינע"ה תבוטל "יניינעל ץעויה" 

.החלצה לש התוחפ אל הדימב הכאלמה תא תושעל לוכי היה ץורח יאנותיע יכ םשורה 

הנממ תותשל וכישמהש יממ ךא ,הנממ םיתוש דוע לכ ראבל םיקרוי ןיאש םנמוא לבוקמ 

םיתבהש העש הז לכו ,םלוק תא עימשהל וטילחהו ושרפ םרטב תובר םינש ךרואל 

לופיאה .ןובשחו־ןידל תוחפל תופצל רתומ ,דבלב דחא ןוויכב םהימימ תא םימירזמ 

טעמל .םייברעה םהיניתנ תא םג לצב ריתומ םתרשמ תוהמ לע םיליטמ םיצעויהש 

תא רקיעב רבסל ודעונש ,תיחרזמה ריעב םיגהנמו םיעבצ ,תוחיר לע תוקוחש תואשילק 
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םיתוריש תקפסאב הילפאה לע םייללכה םינותנה טעמלו ,יאקירמאה ארוקה לש וניע 

דימ רואית ןכש־לכ אלו ,ינטרפ רואית רפסה יפד ןיב אצמי אל שפחיש ימ םג ,םיינוריע 

רפכב וא הנוכשב ולו םוימויה ייח יווהו ,הייסולכואה בכרה ,םויקה יאנת לש ,הנושאר 

תוטטרושמ רפסב הלק העשל חראתהל וכזש םידדובה םיברעה לש םהיתויומד .דחא יברע 

ףירח םעט ריתומ הייריעה ידיקפ ןיבל םניב םיעגמה ילילמת לש םרוזחשו ,תויחטשב 

ילארשיה ןוטלשה תא םיראתמש ימל תוינע־תדועת יהוז .תונימא רסוח לש דישחמו 
.תוצמחה לש הכורא תרשרשכ תיחרזמה םילשוריב 

"To Ruie^ הנה ,"םיברע לוטנ" הבר הדימב אוה םיצעויה לש םרוביח םא 

 "Jerusalem דר'ציר לשו ,תותדה ידומיללו היגולויצוסל רוספורפ ,דנלדירפ ר'גור לש

,םייח םיניתשלפה ,הינרופילק תטיסרבינואמ םהינש ,תותדה ידומילל רוספורפ ,טכה 

הרצה תינשרפה תינבתה תולבגמ תחת תאז םישוע םהש אלא .םיטעובו םימשונ 

םילשורי תא ןחוב סרכה־בע םרפס .םהילע םיפוכ םירבחמהש הבר הדימב תירוקמ־אלהו 

לכ ךותבו ,תוימואל תועונת יתשו םימע ינש ןיב םינש־תבר תוששוגתה לש אשומבו הריזכ 

תיצחמ .םיימואל־אלו םיימואל םייתד ןיבל םיימואל םינוליח ןיב ־ תוצובקהמ תחא 

לע הרימשב ןיא ,םיבר םירקמב הרוקש יפכ ךא ,"יניתשלפה דצ"ל םנמוא תשדקומ רפסהמ 

.תרחאו תיטילופ ,תוניגה חיטבהל ידכ תיטילופה תוניקתה לש םיילמרופה היללכ 

.רפסה לש "יניתשלפה" וקלחל קרו ךא םצמטצא יתריקסב 

תנשב לארשיל תיחרזמה םילשורי לש החופיס יכ איה םירבחמה לש תחתופה הזיתה 

ןדרי ןוטלש תחת ןוממישמו החכשמ ריעה תא לאג הימוחתב ילארשיה קוחה תלחהו 1967 

היבשות ןכש ,ןיתשלפ תמדא לע תשדחתמה תיניתשלפה תוימואלה דקומל התוא ךפהו 

העוצרבו הדגב םהיחאל האוושהב "ףדעומ דמעמ"מ ונהנ הב ולעפש םייטילופה תודסומהו 

דע תובר םימעפ וז "הרטנמ" לע םירזוח םה .(275 ,274)יאבצה רטשמה יקוחל ופפכוהש 

."ונחפוסש הדות" רמול םיימלשוריה םיניתשלפהמ םישקבמ םהש םיתיעל המדנש ךכ ידכ 

בידנו האג עזגמ ,לארשי לש הנוטלש תחת ריעב חמצ םיימואל םיניתשלפ לש שדח ןז 

םהיחאמ רקיעבו - וידגנתמו וישנא ,,תפומהמ ,רמולכ - תובאה רודמ רזכא תוחפו 

לסייפ אוה טלובה םגיצנ .הימחולו תיניתשלפה רורחשה תעונת יגיהנממ ,רמולכ ,"ץוחב" 

ליכשה ךא ,רדק לא דבע ויבא לש תדקויה תוימואלהמ רטמיטנס דביא אלש ,ינייסוח 

תינרשפו תיטמגרפ השיג ץמאלו ,םילארשיה לש םחוכב רמולכ ,תואיצמב ריכהל 

תואיצמב תוקהבומ ןכתיתש המכ דע ,קהבומ רצות אוה ינייסוחש הדבועה .(296-290) 

אלמל ךישממו אלימש ,ף"שאו חתפ לש ,ךכ־לכ תבכרומהו תלצופמה תיניתשלפה 

ןב"כ ךרדה לכ ךרואל וראתל םיבתוכל העירפמ הניא ,ןוגראה תרמצב חתפמ־ידיקפת 

.םהלש תיזכרמה הזיתל יתוא ליבומש המ ,"גרוח 

תמישר ,תומשב רבודמשכ ,בגאו ,םילשוריב םיימואלה םיניתשלפה לש שדחה ןזה 

תורוצנו תולודג ללוחל לוכי היה ,אילפהל העטמו תלבלבמ םיקפסמ םיבתוכהש יאצמה 

,272) םלוכ לעמ ף"שאו ,םשמ ןדרי ,ןאכמ לארשי לש תשלושמה תבצב ןותנ היה אלמלא 

וא אוצמל הלוכי התיה אל לארשי יכ םיתיעל המדנ ,הנושארל רשאב .(311 ,298-297 

םיתברותמהו םירואנה םה םילארשיה .םירבחמהמ רתוי םינמאנ םירירגש איצמהל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:56:28 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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לע ןגהל קר ואצי אלא שובכל ושקיב אל םלועמ םה ,ללכבו ,םירשעה האמה ישבוכבש 

אוה רוג הטומ םלצא עודמ ילוא ריבסמש המ ,(298) םדימשהל ועבשנש ימ ינפמ םמצע 

לייחה ,רזכאה יברעה שבוכה ומכ אל .(249) םילשורי לש ,תואכדמ ילב ,ררחשמה 

המוצעה המורתה תמועל "ןטק ףסכ" הזו ,(300) ולש הפקה רובעב םלשמ ילארשיה 

,םנושלכ ,"תויטמרדב" המידק הקניזש ,תטלשנה הייסולכואה לש םייחה־תמר תאלעהל 

םרענ רשוע ןומה .(300)"םיעבש םיניתשלפ דימת ופידעה"ש ימ לש םסקה עגמל רמולכ 

תודמגמה" ראפ־תוליו ,םיסדצרמ ופידעה םירישעה ,היוא לבא ,ןיתשלפב תוירכל תחתמ 

רדעהל תוירחאהו ,םמע ינב תבוט לע ירציווש דלוקושו "לארשיב ןיימדל רשפאש המ לכ 

תוינידמה לע םירבד המכ ארקש ימ קר אל .(300) םמכש לע רקיעב תצבור שועיתו חותיפ 

תצק יקבש ימ םג אלא ,הליחב ףקתיהל יושע םישובכה םיחטשב לארשי לש תילכלכה 

ןיעב ולו ,בקעש ימו םיחטשב תוינוחטבה תואצוההו תיאבצה השירפה ףקיה לע םירפסמב 

,םנושלכ ,"לוז"ה ילארשיה שוביכה ,דנלדירפו טכה יפל .הדפיתניאה רחא ,הצחמל־המוצע 

וחלשנש םילייחה בור .(298) הייסולכואב טולשל תנמ־לע חטשב תוחוכ דואמ טעמל קקזנ 

,"םימעוזה" םג .תוללקו םיניכס ,םיקובקב ,םינבא קופיאב וגפס תוממוקתהה תא אכדל 

רוזחל לכה־ךסב וצר ,(הזמ רתוי אלו ,הזה רדסב) תומצעו םיטיהר ,תונולח המכ ורבשש 

תושחכתהל תוירחאב םנמוא תאשונ לארשי .(319) "םיענ אל" תורישמ םולשב התיבה 

וז ךא ,תואמצעל היתועיבתב הרכהה־יאלו תיניתשלפה תוימואלל םינשה־תכוראו תשקיעה 

.רחאה דצה םע הוושב הווש תוחפל תקלחנ 

תנשב ןיסוח לש תמסרופמה קותינה תרהצה דע - עובתל הכישמה וז ,ןדריל רשאב 

המר דיב האכיד ,תיחרזמה םילשורי לע הז ללכבו תיברעמה הדגה לע התוכז תא - 1988 

רקיעב ,הדגב הזיחא לע הרמשו ,הכלממה ימוחתב תיניתשלפה תימואלה העונתה תא 

תאצקה לע חוקיפו םילשוריב םירחאו םייתד תודסומל תפטוש םיפסכ תמרזה תועצמאב 

.(286) םינמאנ לומגתו רבעשל הלשממ ידבועל תורוכשמ תרבעה ,םהיבאשמ 

לודגה םבייוא לומ ןהיתש תודמגתמ (ןדרי) תוסחה תשרופו (לארשי) תשחכתמה ךא 

(clans) םיטבש לש ףסוא" ,(306)"רישע ימואל־בר דיגאת" .ף"שא ,םיניתשלפה לש תמאב 

רחבנ טקל והז ־ (308)"תוילאינומירטפ תויצילימ ןיב תירב" ,(424)"םיניוזמ םייטילופ 

תורבוחל ללכ־ךרדב הרומשה ןושלב ןוגראל םיקיבדמ םירבחמהש יאנגה־ייוניכ ןווגממ 
.התסה 

העונתה לע ,יתטיש רקחמ לע רבדל אלש ,תיניינע הריקס רפסב אוצמל הפיצש ימל 

,םייתרבחהו םייטילופה היתודסומ לע - 1967 תנש ןמל םילשוריב תיניתשלפה תימואלה 

לע ,התלועפו התונגראתה יסופד לע ,םירפכבו תונוכשב התשירפ לע ,ישונאה הבכרה לע 

- המודכו הלוגב יטילופה זכרמה םע הירשק לע ,הכותב תינוגראה־תיטילופה הקולחה 

,הרואפתכ אל וליפא ,דבלב הלתמאכ םיבתוכה תא תשמשמ םילשורי .הלודג הבזכא הנוכנ 

רזע־תורפס בלשמה ,תורוקמ לילבב אילפהל יטקלקא שומיש ךות - הבר תוכיראב ללוגל 

תדסחתמ ןושל תטיקנ ךותו ,תועומשו תוליכר ירופיס תעפש םע תונויאר יעטקו 

תא - ןבומכ יניתשלפה דצה יפלכ ,רסומ־תופטהו םינויצ תקולח היוורה ,תאשנתמו 

םירושעב יניתשלפה-ילארשיה ךוסכסה תודלותב םיעודי־רתויה םיקרפל םתסרג 
.םינורחאה 

,וינפ לעש המ תא תושעל החילצמ איהש אוה וז הסרגל קולחל ןתינש דיחיה חבשה 

תא תשייבמ ,דתיה אלש הדמע ןיב החטבב קילחהלו טיישל :ירשפא־יתלב הארנ ,תוחפל 
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379 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

דראודא לש תיטילופה ותנשמב תמהלתמ הכימתל לארשי תולשממ ירבודבש םיינמיה 

םיקהל זאו הליחת הרבח תונבל ועדיש ,םילארשיה ומכ אל :לולסמה תיצמת וזו .דיעס 

.(309) לארשי תא דימשהל העובשב תודחואמה תויצילימ לע הנבנ ף"שא ,הילע ןגיש אבצ 

,הלעמלמ הפכנש םילא חוכ קר אלא ,(304) הטמלמ החמצש העונת םש ,דתיה אל םלועמ 

תוליהקה ינב תא ענמו ,תונורטפו לודג ףסכ רקיעבו ,םימויא ,רורט תועצמאב 

ליבוהלו הברקמ תיטנתוא תוגיהנמ חימצהלמ ,המצע ןיתשלפבש וז טרפבו ,תויניתשלפה 

.(310-302) היופשה תוימואלה לש הלוק תא 

ץבקל םירבחמה תא ררוג םתנעטל שממ לש לקשמ וקינעיש ןיכומיס איצמהל ישוקה 

,םיגלפה ןיבש םיקחרמב תוחפל וא ,ברעממ חרזמכ הזמ הז םיקוחרה םיגיהנמו רוביצ־ישיא 

,יתוגרב רישב ,הדאחש זיזע ,דמאח לימ'ג ןוגכ - ןיתשלפב תויטילופה תועפשההו םימרזה 

יעגפנ תתומע לש תינוימד היירטמ תחת ־ ינייסוח לסייפו הרויניס אנח ,קאקד םיהרביא 

"תוחוקל" ידיל ף"שא ידי־לע לוכיבכ ומרזוהש "םירלוד ינויליב" לע םירופיסה .תאפרע 

םיבוגמ םניא ,"הריירק תוימואלהמ ושע"ו ףסכב ונקנש םיליעפ לעו ,םיחטשב םייטרפ 

הממ רקיעב םינוזינ אלא ,יתטיש בקעמב וא םיימשר םיחווידב ,םיכמסומ תורוקמב 

.הקוצמ תעשב אטבתהל םיגהונ םירבחמהש יפכ ,"םיניתשלפ הברה" םהינזואב ועימשהש 

.םייברע םיחנומו תומש שובישב רפסמ םימעפ הקול טסקטה יכ דוע ןייצל שי 

םיחצרמה ,םינוירבה רחא והנ "םינפה־ישנא"מ ךכ־לכ םיברש אופיא הרק ךיא 

םגציימ תא ף"שאב וארו םייניתשלפה םינוגראה תורושל ופרטצה ,"ץוחבמ" םידחשמהו 

םישובכה םיחטשב תיטילופה־תירוטסיהה תוחתפתהה ןיב םאתמה רדעה יכ הארנ ?ידעלבה 

תורומתהו םייונישה אל םג ,םירבחמה תא הגיאדמ הניא תונורטפהו םימויאה תזיתל 

םע םיבשייתמ םניאש ,הפוקתה ךלהמב "ץוח־ף"שא" לש תיטילופה היגטרטסאה העדיש 

איה םמצע יפלכ וזה תובידנה ,היינש הבשחמב .ןוגראל םיסחיימ םהש תינומרה תימדתה 

ןמל תויוחתפתהל רושקש המ לכב ,ןכאו .תויטקלקאה לש היגליווירפה תיצמת הארנכ 

םתנעט לש יגול ךופיה ןיעמ םיצמאמ םיבתוכה ,ולסוא ןמל רקיעבו ,ץרפמה תמחלמ 

לביחש גשגשמ ילכלכ קסע לעבכ םהידי־לע קזחומ ולסוא־םורט לש תאפרע םא .תמדוקה 

,שלחומה תאפרע ,תורבדיהל םיימוקמ םינותמ םיגיהנמ לש תומזוי תויבקעב לכיסו 

תיבה תאשדמב תונורקעה תרהצה לע םתחש ,ףרוע ול ונפה רבכשמ ותירב־ילעבו וידידיש 

רתונש המ לכש ךכ לע ,ותונתסובת לע םדיצמ געלו זוב לש תונותיקב הכוז ,ןבלה 

,ןכ םא ,ךכ .(421-420 ,412) םירותיו תושעל תלוכיה אוה ,םנושלכ ,ותחתמאב 
תיזחב םמצע םיביצמ םירבחמה ,ךרפמ תוניילול עסמ תמתוחה סומלוק תייטהב/תכישמב 

.יתחכש תצק ,תמאה ?הז לכב םילשורי הפיאו .תיניתשלפה תוימואלה יריבא רדסמ לש 

דלפנזור היאמ 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד (םיכרוע)ןשד המלשו דקוש השמ 

הקירפא ןופצ יאצוי 
.םידומע 281.1999 .יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

ןיבל הרומתה רוד לש תבחרומה תיחכונה הרודהמה ןיב םידירפמה םירושעה ינש 

הרבעש סוחדה ןמזה ןחבמב רפסה לש תיזכרמה הזיתה תא םיביצמ הנושארה ותרודהמ 

אובמב רבכ םיזמרמ םירבחמהש יפכ .םויה דעו םיעבשה תונש יהלשמ תילארשיה הרבחה 

תיביטקפסורטר תוננובתהב .דניה יחכונה םוסרפה לש ותובישח ,תבחרומה הרודהמל 

יכילהת תנבהל זאד תינשדחה םתשיג תא דעתמה ןושארה יגולופורתנאה ךמסמב 

.לארשיב הקירפא ןופצ תודהי לש התובלתשה 

תויעדמ תושיג"ל התדגנה ידי־לע םתשיג לש הדוחיי תא םירידגמ ןשדו דקוש 

,םיינללוכ םיינטשפ םיגשומ תועצמאב תוברת לש יוניש יכילהת ריבסהל וסינש ,תולבוקמ 

לש הרדס תועצמאב .(16 'ע> '"היצזירלוקס' וא 'היצזינרדומ' ,'היצרוטלוקא' ןוגכ 

,1969־ל 1965 םינשה ןיב וכרענ ןבורש ,תפתתשמה תיפצתה תטישב הדש־תודובע 

הליהקה ייח לש תניינעמו הריהב ,תחלוק הגצה ךות םתשיג תא ססבל םישקבמ םירבחמה 

רתוי םירחואמ םירקחמ תללוכ תבחרומה הרודהמל תפסותה .לארשיב תיאקירפא־ןופצה 

.הבר'גב ןשד לש ורוקיב לע ססובמה קרפו 

הדובעה לש התמורת תא תנחובה תירשקה תוננובתה הניה וז הריקסל אצומה־תדוקג 

,דניה הז יפרגונתא ךמסמ לש תידוחייה ותמורתש המוד ,ךכיפל .התעפוה ןמז לש רשקהב 

הפולחכ .זאד תילארשיה היגולויצוסב חוורש ךותיהה־רוכ סותא לע רוערעה םצעב 

חותינ םיעיצמ ןשדו דקוש ,"ךותיהה־רוכ" תייגולויצוס לש תופרוגה ורקמה־תוחנהל 

ןופצ ידוהי תיילע לש תידוחייה הירוטסיהבו תימוקמה התוברתב עוטנה רישע יפרגונתא 

תויתרגש תוקיטקרפו םייתוברת םיסנאוינ לש תידוחייה תועמשמב םתודקמתה .הקירפא 

תוררופתה ןוגכ יטסינרדומה חישה לש ויתוחנהמ המכ שדח רואב ריאהל םירבחמל הרשפא 

הרבחמ רבעמב םיכורכה םייתד םילמס לש םתשיטנו ןוליחה ךילהת ,תויתרוסמה תורגסמה 

,תיתדה הקיטקרפב םיילמס םייוניש יכ ןעוט ןשד ,וז חורב ."תינרדומ"ל "תיתרוסמ" 

תידוהיה הירוטסיהה ךלהמב היצטפדאו תושימג ורשפאו םיימיטיגל םימזינכמכ ושמישש 

.הקירפא ןופצ יאצוי ברקב התוללכב תדה תשיטנל היצקידניא וויה אל ,ללכב 

שיגדהל םישקבמ םירבחמה ,הקירפא ןופצ תליהק לש הייחב תורומתה רחא םתוקחתהב 

שדוק יבתכ לש רואל־האצוה הללכש) תדהו תרוסמה ,הליהקה ייח לש םתויכשמה תא 

עקרה לע ףסונ רוא ךפוש הז יפרגונתא ךמסמ ,רוחאל טבמב .(היסינוט יאצוי ברקב 

קרפב ,ריבסמ ןשד .יתד יתרוסמ ןויבצ תלעב תיממע העונתכ ס"ש תעונת החמצ וכותמש 

יזנכשא תורבח ורבע אסיג דחמש ,ס"ש יריעצ ,דבעידב יכ ,השדחה הרודהמב עיפומה 

םירקמב ורבע ,םתוא יזנכשאה דסממה לש ותייחד תא ווח אסיג ךדיאמו תויאטיל תובישיב 

ינחור תיב רחא שופיח ליבקמבו םהיתובא תרוסממ תוקחרתהו רוכינ לש ךילהת םיבר 

היירופ עקרק לע חמצו העונתה לש התחלצהל ינויח היה ,םוקמ לכמ ,יתדה דוסיה .שדח 

.וז הדובעב תדעותמה 

חותינהמ ללכ־ךרדב םירדענ יתדעה טקילפנוקה תמצוע לע םירשבמה םינמיס םלוא 

הטלבהב הכז אל תילארשיה הרבחב תוחוכה־יסחיב יתדעה עסשה לש ותופקתשה .עצומה 
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381 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

ךכיפל .תילרוטקורטסה־תילנויצקנופה השיגה לע תרכינ הדימב תנעשנה ,וז הדובעב 

השיג תבוטל יתדע־ןיבה רשקהב ילאוטקילפנוקה טביהה לש ומוקמ חותינב קחדנ 

אוצמל ןתינ ךכל שרופמ יוטיב .יתדעה עסשה לש יופצה ויוחיא תא תרשבמה תילאוזנסנוק 

םילמסב שומישב הכיעד ההזמ ןשד ,הז קרפב .רשע־םינשה קרפב ןשד לש ורמאמב 

םייתרבח םיכרצ לש םחוסינ תבוטל 1969 לש תוריחבה תלומעתב תיתדע הקירוטרבו 

לש ןתושבגתה םע שטשוטי יתדעה טקילפנוקה יכ ךירעמ אוה .החוור תוינידמ לש םיחנומב 

תילארשיה הרבחב תיללכ המגממ קלח ווהיש ,<תויתדע־ןיב) תוברועמ םיסרטניא־תוצובק 

.<168 'ע)"לארשיב הרבחה תא ןגראמש ישאר םרוגכ תויתדעה קוריפ..." תארקל תדעוצה 

,רקחנ-רקוח יסחי :ןוגכ תויסופיט תויפרגונתא תומליד רדענ וניא הז רקחמ 

לש תידוחייה ןתועמשמ .המודכו תוננובתה-תופתתשה ,הברק-קחרמ ,טקייבוס-טקייבוא 

טבמ־תדוקנמ .ישילשה קרפב ןשד לש ורמאמב הנודינ ילארשיה רשקהב הלא תומליד 

הדשה־תדובע תנוכתמב ,ומצע יגולופורתנאה חישה ספתנ תילאינולוק־טסופ 

ןיב יתסיפתה עסשה תא ןנוכמה יתוברת םזילאינולוק לש ףסונ ףוקישכ ,תילאנויצנוונוקה 

תואיצמה ,ןודינה רשקהב .<דיע0 דראודאד אבילא) חרזמל ברעמ ןיב וא ברעמ־אלל ברעמ 

םיגולופורתנא :תיתדעה הימוטוכידב תנגועמה המלידל ידוחיי ןכות תקצוי תילארשיה 

הליהקב םיננובתמ ,לודגה ברעמה לש תיעדמה תרוסמל םירבוחמה ,יזנכשא אצוממ 

,ימונוקא־ויצוסה םמוקימ ,םיגולופורתנאה לש םהיעינמ .תיתרוסמכו תיחרזמכ תרדגומה 

חותינה ינפוא ןכו םירבוחמ םה וילאש עדיה־ףוג םג ומכ ,וילא ןווכמ רקחמהש דעיה־להק 

ףא ,אופיא ,םלגתמ יתדעה עסשה .םירקחנה ינפל םימותח ללכ־ך־ודב םירתונ ,םנכותו 
.ומצע תרגסמה רופיסב 

םידדומתמ םירבחמה ,ןותנה ירוטסיהה רשקהבו וללה חישה תולבגמ לש תרגסמב םלוא 

קרפב דקוש לש ורמאמ ,לשמל .יתרוקיבו שיגר ,יביסקלפר ןפואב הלא תויגוס םע 

תיפצתב יביטלופינמה דוסיב ,תופתתשהה לובגב תוכורכה תומלידב ןדה ,ישילשה 

טלוב ,המודכו רקחנל גולופורתנאה ןיב תוחוכה־יסחיב ,ןודינה רשקהב תפתתשמה 

קר אלו ,ונונגסב ןנער חור־בשמ ומצעלשכ הווהמה ,יולגהו יתפמאה ,ישיאה ונונגסב 

תישיא תוברועמב הכורכה תיפרגונתא הדובע אקווד יכ ,אופיא ,עיתפמ הז ןיא .ותוהמב 

.ךותיהה־רוכ תייגולויצוס לש ןונקל תפרטצמ הניא ,דוחייבו ימוקמב העוטנו 

יחרזמ םיסנ 

תירבעה הטיסרבינואה 
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םירפס תרוקיב סורג ליא 382 

תוינימו תוירבג ,תוהז לע - םירחא םילייחו ןתנוהי ,דוד ןלפק ינד 

.םידומע 304.1999 .דחואמה ץוביקה .ל"הצב תויברק תודיחיב 

1ןיראיוב לאינד םיארמש יפכ ,תונויצה :תונויצה לש םיסקודרפה דחא והזש ןכתיי 

תרוסמבש ,ידוהיה רבגה לש המוגפה תוינימה תא "אפרל" התסינ 2,ןמזולג לאכימו 

המ תא ללכ תינקתה תוירבגה טקיורפ .לאוסקסומוהל ףא םיתיעלו ישנל בשחנ תיפוריאה 

םיקהבומה וייוטיבמ דחאש ,"תילאוסקסורטה תוירבגל תינויצה ההימכה" הניכ ןמזולגש 

אלא 3."וטגה תודהי" םוקמב "םירירשה תודהי"ל ואדרונ סקמ לש העודיה ותאירק וניה 

ושע ,תיביטמרונה תוירבגה תא םידוהיה וצמיא הבש הפוקתב 4"דסומ גרו'ג הארמש יפכש 

ידוהיה" לש םיירירשה םייומידה ןיב בר ןוימד תוארל ןתינ ,ןכא .םילאוסקסומוהה םג תאז 

,ןכ יכ הנה .םיילאוסקסומוה םירירש־יגיזגמב םייומידה ןיבו םיינויצ םימוסרפב "שדחה 

,חורבל ילוא התסינ ונממש רבדל ,אקווד וז ךרדב ,ףוסבל התמד השדחה םירירשה תודהי 

.ילאוסקסומוהה יומידה ,ירק 

ידוהיה ובש םוקמל בנשא עיצמ ,סידחא םילייחו ןתנוהי ,דוד ,ןלפק ינד לש ורפס 

ךרד .םישגפנ תוילאוסקסומוההו - יברקה יאבצה תורישה ,ירק - ותראפת אישב שדחה 

לש והשלכ בלשב יברק תורישב ותרישש םילאוסקסומוהב םיהדזמה םילייח לש םהירופיס 

ךותב הלא םילייח לש םהיתויווח לא הצצהב םיכוז ונא ,תילאוסקסומוהה םתוהז תוחתפתה 

םילאוסקסומוהב םיקסועה םייצולחה םירקחמהמ דחא אוה ןלפק לש ורפס .תיברקה הדיחיה 

.קתרמ ותוא אצמי אשונב ןיינעתמש ימ לכו ,תילארשיה הרבחב 

תנרקסמ םיילאוסקסומוה םילייח לש הייארה־תיווזמ יברקה תורישה לע תולכתסהה 

םיילאיצוסומוהה תודסומה דחא אוה ,דחוימב יברקה תורישהו ,אבצהש רחאמ דחוימב 

ןיב יתרבח רשק לע םייונבה תודסומ םניה םיילאיצוסומוה תודסומ .ונתרבח לש םייזכרמה 

הדגנהב תובורק םיתיעל םינייפאתמ םיירבג םיילאיצוסומוה תודסומ .ןימ ותואמ םישנא 

ןיב הדגנהה לש רוטשמב ךרוצה חכונל 5.היבופומוהב ףאו תוילאוסקסומוהל 

עיתפמ הז ןיאש ןכתיי - תוילאוסקסומוהה ,ירק - אל איהש המ ןיבל תוילאיצוסומוהה 

.תובר תונידמב תקולחמב יונש ראשנו היה םילאוסקסומוה לש יאבצה תורישה אשונש 

ביא ?ילאוסקסומוהל ילאיצוסומוהה ןיב ךכ־לכ הקזח הדגנה תמאב תמייק םאה ךא 

 Daniel Boyarin (1997). Unheroic Conduct - The Rise of Heterosexuality and the

 .Invention of the Jewish Man. Berkeley: University of California Press

הירואית ."דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאסוקסורטהל ההימכה" .(1997) ןמזולג לאכימ 

.162-145 ,11 ,תרוקיבו 

 George L. Mosse (1996). The Image of Man - The Creation of Modern Masculinity

 .(p. 152). Oxford: Oxford University Press

.154-147 'ע ,םש 

Eve Kosofsky Sedgwick (1985). Between Men - English :ואר ,"ילאיצוסומוה" חנומה לע 

 Literature and Male Homosocial Desire (p. 1). New York: Columbia University
 .Press
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383 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תורשפאה לע עיבצהל ידכ "תילאיצוסומוה הקושת" חנומה תא העבט קיוו'גדס יקספוסוק 

הז גוסמ ףצר תפישח 6.ילאוסקסומוהל ילאיצוסומוהה ןיב ,דוגינ אקווד־ואלו ,ףצר לש 

הקושת לע רבדל .ילאוסקסומוהל ילאיצוסומוהה ןיב דוגינה לע תושק רערעל היושע 

םייונבה ,אבצה תמגוד ,תודסומבש תויטוריאומוהה תא ףושחל ושוריפ תילאיצוסומוה 

.תוילאוסקסומוה לש יוליג לכ תללושה תיביטמרונ תילאוסקסורטה תוירבג לע הרואכל 

רשאכ הרוק המ תוארל םייושע ונא יברק תורישב ילאוסקסומוה לייח לש וטבמ־תדוקנמ 

הקושת" לע רבדל ,ללכב םא ,ןוכנ המכ דעו ,"לאוסקסומוה"ה תא תשגופ תוילאיצוסומוהה 

."תילאיצוסומוה 

רשע־םינש לש םהירופיס םיאבומ ןושארה קלחב .םיקלח ינשמ בכרומ ןלפק לש ורפס 

תונויארב ןלפקל םתוא ורפיסש יפכ ,תויברק תודיחיב ותרישש םיילאוסקסומוה םילייח 

םישרפמ רבעשל םילייחה ובש ,יביטקפסורטרה יביטרנה ןויאירה תטישב רחב ןלפק .ךרעש 

תילאוסקסומוה תוהז ילעבכ םהלש תיחכונה הייארה־תיווז ךותמ םהלש רבעה תויווח תא 

השיג ךותמ םילייחה ירופיס לש חותינ עיצמ ןלפק רפסה לש ינשה וקלחב .תשבוגמ 

.היגולופורתנאל תיתרבח היגולוכיספ ןיב רפתה־וק לע ,ולש ותודע יפ־לע ,היוצמה 

תוברת םע םתוהדזה ינפואו םילייחה לש םתולגתסה תניחבב דקמתמ ןלפק לש חותינה 

.םילאוסקסומוהב םתוהז לש תוחתפתהה יבלשב ןכו ,יברקה תורישה 

חותינה לש ןושארה וקלה .םיילאוסקסומוהה םילייחה יבגל רפסמ תונקסמל עיגמ ןלפק 

דחא והז ןלפק ליבשבו ,הז קלחב יזכרמ אצממ .תורישה לולסמ ךלהמב תולגתסהב קסוע 

העינהל עגונה לכב יכ הדבועה אוה ,ורקחמ לש רתויב םייתועמשמה םיאצממה 

 (motivation) ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא יברקה תורישב תובלתשהו תודדומתה יכרדלו

סחייתמ ןלפק העינהה תייגוסב ןוידב .םירחא םילייח ןיבל םיילאוסקסומוה םילייח 

ביכרמ ,ימואל ירוטסיה ביכרמ - םילייח לע םירקחממ םירכומה העינהה יביכרמ תשולשל 

ביכרמה תומדב יעיבר ךבדנ םהילע ףיסומו - יתוחתפתה ביכרמו יביטמרונ 
.םיילאוסקסומוה םילייח לש רשקהב ןבומכ דחוימ ןיינע לעב אוה הז ביכרמ .ילאיצוסומוהה 

שגד םש יברקה תורישהו ,םירבג ןיב הווחא לש ךרעה לע ןעשנ םחולה סותא ,ןלפק ירבדכ 

תא וריבגה םירבג ןיב הווחאהו הברקה יכ אצומ ןלפק .םילייחה ןיב הברקה יסחיב בר 

אוה ילאיצוסומוהה ביכרמהש ןכתיי יכ עיצמ אוה .ולש םינייאורמהמ קלח לצא העינהה 

תרבחב תויהל ןוצרה יכ ןכתיי יכ םא ,תילאוסקסומוהה הייסולכואל ידוחיי העינה ביכרמ 

.ללכב םירבג ןייפאל יושע קופיס ךכמ בואשלו םירבג 

רצבמ" הנכמ ןלפקש המ םע תוהדזהה תלאשב קסוע חותינה לש ינשה וקלה 

םע םיילאוסקסומוה םילייח לש תוהדזהה תייגוס תא ןוחבל ןיינועמ ןלפק ."תוירבגה 

יתש רתאמ ןלפק .תרהצומ תילאוסקסורטהו תירבגכ הרידגמ אוהש תיברקה תוברתה 
תייגטרטסא איה תחאה :ולש םינייאורמה לצא תוהדזהו תודדומתה לש תויגטרטסא 

,"רודימ"ה ,תרחאה :יאבצה ןוגראה לש םיכרעה לולכמל תורבחתה ,ירק ,"תובלתשה"ה 

םייתרבחה םיטביהה ןיבל דיקפתה לש םייעוצקמה םיטביהה ןיב דירפהל ןויסינ לע היונב 

לש בוליש םיתיעלו ,תויגטרטסאה תחאב הריחב םילייחה לצא אצומ ןלפק .ןוגראה לש 

ןהמ תחא .רפסמ םיכרדב וז תובלתשה אטבמ ,ןלפק יפל ,בלתשמה לייחה .ןיגוריסל ןהיתש 

.20-1 'ע ,םש 6 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:57:08 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



םירפס תרוקיב סורג ליא 384 

,"תוקבחתסה"ה איה תרחא ךרד .אבצה יכרע םע האלמ תוהדזה ,ירק ,"תולערומ" איה 

םילייחהמ קלח לצא .םילייחה ןיב תחתפתמה םירבגה תווחאב תופתתשה ,ירק 

,תויטוריאו תוימיטניא ןיבל "תוער" ןיבש תולובגה לש הצירפ אצומ ןלפק "םיקבחתסמ"ה 

אצומ רדממה לייחה .םילייחה ןיב ושומימב ףא םיתיעלו יטוריא חתמב יוטיב ידיל האבש 

ררממ ךא וישעמב עיקשמש ,ןעיקשמה לייחה תא ההזמ ןלפק :תודחא הלועפ יכרד אוה ףא 

לייחה תא ןכו ,ההדזמ וניא אוה !רתיאש תיאבצה תוברתה ןיבו החלצהב דיקפתה יולימ ןיב 

.םילייחה רתימ תיתרבח תוקתנתהו תונלדב ,ירק ,ישיא־ןיב רודימל גאודש 

תוקיטקרפב רתוי תינטרפ הרוצב לכתסמ ןלפק ,חותינה לש ישילש,ד וקלחב ,ףוסבל 

ינשב הז םוחתב ןד ןלפק .יוטיב ידיל האב תויאבצה יכרע םע תוהדזהה ןהבש תוגהנתה 

אצומ ןלפק תוינפוגה תוקיטקרפה רושימב .םיינימ תושגרו תוינפוג תוקיטקרפ :םירושימ 

יוטיבהש ,תירבגה תולייחה תמנפה איה תחא היגטרטסא :תויפולח תוירדגמ תויגטרטסא 

דציכ רפסמש ,םיל"יטסב לייח ,דורמנ לש המגודב אוה הל איבמ ןלפקש רתויב קתרמה 

ותוריש ןמזב ומצע ולש תוירבגה ייוטיבמ ,ומצע אוה ףא אלא ,זאד ותרבח קר אל ובהלתה 

רידנה רופיסב יוטיב ידיל האבש ,תוישנ לש הנצחה אקווד איה תרחא היגטרטסא .הניפסב 

ןתינש המדנ .<112-111 'ע) ןונבל תמחלמ ןמזב השיאכ גהנתהש לייח ,"ט'זרו'ז" לע 
םיינימה תושגרה רושימב ."גארד" לש תונוש תורוצכ הלאה תויגטרטסאה יתש תא ראתל 

םיטעמה םירקמבו םייטוריאומוהה תושגרב םילייחה לש הטילשה ייוטיבב דקמתמ ןלפק 

ושחרתה הלא םירקמ םג .ןימ יסחי לש הרוצב הלא תושגר ושממתה םהבש לקתנ םהב 

תרידח תא השיחממכ וז הדבוע שיגדמ ןלפקו ,הטילשו תוריהז לש היצאוטיסב בורל 

.תוינימה תריפס ךות לא ־ "הטילש" םישרודה ־ םייאבצה םיכרעה 

םילייח לש םרופיס ,ןוראהמ האיציה ךילהת טעמל יכ איה ןלפק לש תיפוסה ותנקסמ 

תוצובקה םא םג .םירחא םילייח לש הזל המוד יברק תוריש ומייסש םיילאוסקסומוה 

םג תוללוכו ,ןלפק ירבדל ,תובחרתמ "םחולה" יומידב קלח תולטונש תויתרבחה 

."רבג ראשנ רבגה"ו םניעב םירתונ תינומגהה תוירבגה יכרע ,םישנ םגו םילאוסקסומוה 

,יאבצה ןוגראב ותובלתשהבו לייחב תודקמתמש ,ןלפק לש ויתונקסמ רקיע ןאכ דע 

תירקחמ השיגב תועוטנו ,אבצב םיטועימ לש רתוי הבחר הביטקפסרפמ וז היגוס תונחוב 

ןלפק יכ וניאר .היגולופורתנאל תיתרבח היגולוכיספ ןיב רפתה־וק לע רומאכ היוצמש 

לייח לש יברק תוריש ןיב בר לדבה ןיא יכ הנקסמל וז היגולודותמ ךותמ עיגמ 

ןויד לש תיללכ תרגסמב וז היגוס ןוחבל ןתינ יכו ,רחא לייח לכ לש הזל לאוסקסומוה 

.אבצב םיטועימב 

םירמוחב תולכתסה יכ הארנ ?ןלפק לש םירמוחהמ תשקבתמה הדיחיה הנקסמה וז םאה 

האירק רשפאל היושע (queer theory) תיריווקה הירואיתה לש תונכותב שומיש ךות הלא 

לש תוירניבהו "תויעבט"ה לע ,רתיה ןיב ,תרערעמ תיריווקה הירואיתה .םהלש תרחא 

איבהש םירופיסהמ תובר דומלל ןתינ וז חורב .תוילאוסקסומוה/תוילאוסקסורטה הקולחה 

אמש וא תילאיצוסומוה הקושת לע רבדל ןתינ םאה :קיוו'גדס התלעהש הלאשה יבגל ןלפק 

?יטוריאומוהל ילאיצוסומוהה ןיב ןיחבמ דח וק 

קלח לצא תורישל העינה לעכ ילאיצוסומוהה ביכרה לע רומאכ רבדמ ןלפק 

ןיב תוינימ טעמכ וא תוינימ" תויצאוטיס יכ ול רבתסהש םג ריעמ אוה .םינייאורמהמ 

הסנתה םינייאורמה ןיבמ טועימ קרש יפ־לע־ףא ,"אבצה תורישב לעופב תוצופנ ...םירבג 

חותינבו םינייאורמהמ קלח לש םהירופיסב ןויע .(251 'ע> "אבצה ךותב םירבג ןיב ןימ"ב 
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385 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

ילאיצוסומוהה ןיב דח וק ןכא ןיא םירקמהמ קלחבש הנקסמה רבעל ןווכמ איבמ ןלפקש 

.(257 'ע> "המרונה אוה הקיטוריאומוהה תולובג לע קחשמה" ,ןלפק ירבדכו ,יטוריאומוהל 

קשנל םיחא ןיבש םיקדה תולובגל סחיב אבצה ינפל דוע ול התיהש היזטנפה לע רבדמ ינוי 

אבצה תא ריבעהל חוכ ןומה ול הנתנו המשגתה וז היזטנפש ךכ לעו ,הטימל םיחאו 

תורישה ךלהמב םיישממ םיינימ םירשק םויק לש ןבומב אל המשגתה היזטנפה .<46 'ע) 

לע ךכ רבדמ יסוי םג .הזה קדה וקה לע םייחה םצעב הארנכ אלא ,ינויל ויה אלש ,יאבצה 

"ךלש ףוגה תא שח" םצעבש ימ ןיבו םכשה לע תיקבחסה החיפטה ןיב קדה לובגה 
.(71-70 'ע> 

רתוי הפושח הרוצב תוארל ןתינ םילאוסקסומוהב םיהדזמה םילייחה לש םטבמ־תדוקנמ 

יפלש םילייח םג ופתתשה ןהבש ,הלאה תוקיטקרפהמ קלח לש יטוריאומוהה יפואה תא 

.ךכל תפלאמ המגוד הווהמ דורמנ לש ורופיס .םילאוסקסורטה םה םינייאורמל עודיה 

דציכו ,אירב ףוג םעו ףוזש ,עיזמ ,הייפוג םע הניפסב דובעל הלוע היה דציכ ראתמ אוהשכ 

חסונב תיאבצה תוירבגה דציכ םיאור ונא ,(92-91 'ע) הזמ "ןמרחתמ" היה ומצע אוה 

םיגקיטרואית .תיטוריאומוהה תוירבגל ,ולש ופוגב ,דורמנ יבגל ההז םירירשה תודהי 

תוברת לש ףוגה ןיבו יטיירטסה ו'צאמה לש ףוגה ןיב ינושה לעו ןוימדה לע ודמע םינוש 

ףוגה לש ןוימדה תא רקיעב םיאור ונא דורמנ לש ורופיסב 7.תילאוסקסומוהה רשוכה־רדח 

ידיל אבש ןוימד ,ילאוסקסומוהה ירבגה ףוגל (הרואכל) ילאוסקסורטהה יאבצה ירירשה 

לייחה ,ןלפק ירבדכ ,רשאכ ,ולש ופוגמ דורמנ לש "תונמרחתה"בו תובהלתהב יוטיב 

.(242 'ע> טקייבוא לאכ םג אלא טקייבוס לאכ קר אל ולש ופוגל סחייתה 

הברה לע רפסמש דיוויד תוללוצה לייח לש ורופיס אוה וז הניחבמ ףסונ קתרמ רופיס 

םיעגמה לכמ רהזנ אוהש ךכ לע רפסמ דיוויד .תוללוצב םייטוריאומוה םיקחשמ דואמ 

לחה םירקמה דחאב .ףשחייש ששח ךותמ ,דצהמ לכתסה רקיעבו ,הלאה םייטוריאומוהה 

ךא קיספהל ול רמא דיוויד .דיוויד לש ונימ רביא תא תוסעלו ףטלל םילייחה דחא 

הרוק היה המ :תוהתל אלא םיארוקל רתונ אל .ונימ רביא לע דיה תא ול ץחל תינמז־וב 

םייקש יטוריאומוהה דמימה תא ףשוחו םיקחשמב רתוי אלמ ןפואב ףתתשמ דיוויד היה וליא 

והומכ לייח לבקל הלוכי דיוויד אצמנ הבש תרגסמה ,רתיה ךיאו ?תילאיצוסומוהה תרגסמב 

תוריש לע תרסואה ,יאקירמאה אבצה תוינידמ לש רשקהב ?העודי ותוינימ ,דתיה ול 

רתויב הלודגה הנכסה יכ ינסרב ואיל רמא ,םתייטנ לע וריהצהש םיילאוסקסומוה םילייח 

קחשל" ליחתהל םייושע םהש ךכמ תפקשנ ןוראל ץוחמ םיילאוסקסומוה סנירמ ילייח יבגל 

סנירמ דוע ויהי אלש דע ,סנירמ ומכ ךכילכ תויהל םיכרד ואצמי םה :"סנירמ תויהלב 

םיריעצה םילייחה ,איבמ ןלפקש םירופיסה בורב ומכ ,דיוויד לש רופיסב 8."םייתימא" 

ומצע תא איצומ דיוויד היה וליא ,הז רופיסב .הדיחיל םהירבח בור יפלכ ןוראב םיאצמנ 

תויהל ןכא לוכי היה אוה ,םייטוריאומוהה םיקחשמב תופתתשהמ ששוח היה אלו ןוראהמ 

ולש האלמ תופתתשה :"יתימא" לייח דוע היה אלש דע ,תללוצל וירבח ומכ ךכ־־לכ 

תויטוריאומוהה תא תפשוח ,דתיה ,"הבוט ידמ רתוי" ,רתיהש תופתתשה ,הלא םיקחשמב 

 D.A. Miller (1992). Bringing Out Roland Barthes (pp. 28-33). Berkeley: :7 ואר

 .University of California Press

 .Leo Bersani (1995). Homos (pp. 17-18). Cambridge: Harvard University Press 8
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.תילאיצוסומוהה הקושתהמ "הקושת"ה דוסי תא קוחמל ןויסינה תא תרערעמו םהלש 

"יתימא" לייח דוע תויהל לוכי היה אלש דע ,"בוט ךכ־לכ" לייחל ךפהנ היה דיוויד 

לש וששח לע רבדמ ןלפק .הב םייקש יטוריאומוהה ביכרמה תשחכה לע היונבש תרגסמב 

,וזכ תופתתשהש תעדה תא תתל שי ךא ,ותוא ףושחת קחשמב ותופתתשהש ךכמ דיוויד 

"תפישח" ידי־לע הדיחיל וירבח תא "תפשוח" התיה ,דיוויד תא תפשוח התיחשמ תוחפ אל 

."הקושת"ה דוסי 

.תילאוסקסורטה תוירבג םע אבצה יוהיז איה ןלפק לש חותינל אצומה־תודוקנמ תחא 

תניחבמו ,םחולה רבגה סותאמ קלח איה ,תוילאוסקסומוהל תדגונמה ,תוילאוסקסורטהה 

תילאוסקסורטהה תרגסמב ,לאוסקסומוהה ,הנושה לש ובוליש תלאשב ןאכ רבודמ ןלפק 

אל "הנוש" אוה הרקמ לכבו ,ךכ־לכ הנוש וניא ילוא "הנוש"ה ,וניארש יפכ ךא .ךכ־לכ 

לע היונב איהש ינפמ אקווד אלא ,תוילאוסקסורטה לע היונב תיאבצה תכרעמהש ינפמ 

ןלפק .יטוריאומוהה לא ילאיצוסומוהה תא תברקמה תילאיצוסומוה הקושת התוא תמלעה 

היפלש המינ םירופיסהמ קלחב ההזמ אוהשכ ,רפסה ףוס תארקל ךכל םיוסמ יוטיב ןתונ 

.(274 'ע) תילאידיאה תילאוסקסומוהה היווחל המבכ ספתנ יברקה יאבצה תורישה 

אבצב םילאוסקסומוה לש תוריש יפלכ סחיב םילדבהה תא ןיבהל ילוא ןתינ הז עקר לע 

תרגסמב שיש תויטוריאומוהה תא םיפשוח םילאוסקסומוהה .תירבה־תוצראל לארשי ןיב 

עקר לע יאקירמאה אבצל םתסינכמ ששחה תא ןיבהל ןתינ .עיצמ אבצהש תילאיצוסומוהה 

"We must not have our homosexuality in :רלטב תידו'ג לש אלפנה חוסינב וא ;הז 

 "9.order to have our homosexuality: please take it/don't take it away from us

םילאוסקסומוהה - םיעודי םיגירחל ףופכב ,ילסרווינוא הבוח תוריש שי הבש - לארשיב 

ךכל םג אלא ,אבצה לש ילסרווינואה יפואל קר אל ילוא סחייל שי הז תא .ל"הצב םיתרשמ 

ליגב לחמ יאבצה תורישהש ךכל ןכו ,רתוי (closeted) "תינורא" הרבח הניה לארשיש 

ויהי הבוח תורישב םילייחה בורש תופצל רתוי לק הלא תוביסמ .בורל הריירק וניאו ריעצ 

,"םיבוט ידמ רתוי" םילייח ,ינסרב ירבדכ ,ויהיש הנכסה ןכ־לעו ,ןוראה בלשב ןיידע 

בלשב יאבצה םתוריש ךלהמב ויה ולש םינייאורמה בור ,ןייצמ ןלפקש יפכ ,ןכא .התוחפ 

.(204 'ע> םירחאל התוא ףושחלמ וענמנו תילאוסקסומוהה תוהזה תוחתפתהב ינושאר 

ןייארש םילייחה ויה ובש םלועב ירשפא היה ןלפק ינד לש ורפס םא ,ןכ םא ,ןיינעמ 

לש םתוריש ןיב אצומ אוהש ןוימדה .םייולג םילאוסקסומוהב יברקה םתוריש תא םיתרשמ 

תטלחומה הדרפהה חכונל ילוא ירשפא םיילאוסקסורטה םילייחל םיילאוסקסומוה םילייח 

הז בצמ ההזמ ןלפק .יברקה םלועל ילאוסקסומוהה םלועה ןיב םילייחה לצא אצומ אוהש 

איה תומלועה ןיב הדרפההש המדנ .יברקה תורישב תודרשיה ךרוצל םהל יחרכה ןונגנמכ 

תפישח־יא תוכזב .תויברקה תודיחיב הלא םילייח לש םתוריש תא הליחתכלמ תרשפאמה 

התשחכה תא ןלפק לש םינייאורמה ורשפא הדיחיל םהירבח יפלכ םהלש תוילאוסקסומוהה 

התע םהל הנתינ ןלפקל ורפיסש םירופיסה תועצמאב .תילאיצוסומוהה הקושתה לש 

עויסב םתאירקו ,הלא םירופיס תועצמאב .ונינפל וז הקושת ףושחל תרחואמה תונמדזהה 

תא אקווד אלא ,ןלפק עיבצה וילעש ןוימדה תא קר אל תוארל ןתינ ,תיריווקה הירואיתה 

 Judith Butler (1997). Excitable Speech - A Politics of the Performative (p. 110). 9

 .New York: Routledge
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387 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תוברל ,םירחא םילייח תמועל םיילאוסקסומוהה םילייחה לש יברקה םתורישבש דוחייה 

הנכסב דימעמ םילאוסקסומוהה לש יברקה םתוריש :תורחא םיטועימ תוצובקמ םילייח 

ןיב הדרפהל תודוה רשפאתמ אוהו ,תילאיצוסומוהה הקושתה תשחכה תא תדמתמ 

10.ןוראה לש תדמתמה תוחכונה לשב תרשפאתמ ,ההיז ומצע ןלפקש ,וז הדרפה .תומלועה 

םודג ליא 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

 Eve Kosofsky Sedgwick (1990). :10 ואר ,םילאוסקסמוהה ייחב ןוראה לש תבצעמה תוחכונה לע

 .Epistemology of the Closet (pp. 67-90). Berkeley: University of California Press
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 J.M. Barbalet Emotion, Social Theory, and Social Structure:
 A Macrosociological Approach

 Cambridge: Cambridge University Press. 1998. 224 pages.

,(Hochschild) דלי'צסכוה ילרא לש הרפס רואל־אצי רשאכ ,םינומשה תונש תליחתב 

הלא ונימאה ,םוחתב הקיסלקל םויכ בשחנש ,{The Managed Heart) להונמה בלה 

לש דמעמ לבקי תושגר לע רקחמש (םיבר ויה אל םהו) תושגרה לש היגולויצוסב וקסעש 

חתפל הליכשה דלי'צסכוה .יתרבח יונישו תוכפהמ ,דוביר ומכ ילוא ,היגולויצוסב םוחת 

המרתש הפש הרציש ,ישגר לוהינו תושגר תדובע ,שגר יללכ ןוגכ ,םיגשומ לש תכרעמ 

תמגוד תוריש ינוגרא לש רצה רשקהב קר אל תושגרו תוברת ןיב םירשק לש היצזירואיתל 

הרכינ תע ־ הרפס רואל־אצי הבש הפוקתה .ןחוב־הרקמכ הרקח התואש הפועת תרבח 
,םייתרבח םיסחיו תויתרבח תוכרעמ לש תוילנויצרב הנומאהמ תרבוגו תכלוה הבזכא 

(היתורוצ לכ לע הידמה תועצמאב) םזילטיפקה לש תיפוסה היצזינולוקה השחרתהשכו 

תומרונ ,םיסקט ,הפש ןיב רשקה לע םירקחמ לש החירפ הבינה - םישנא לש םבבלב 

לע םירקחמ לש היצמיטיגלל םג הליבוהו ,תושגר לש הינבה ןיבל תויתרבח תוקיטקרפו 

תרבוח רואל־האצי ,asa-2 תדחוימ היצקס המקוה :םוחת םק ןכא .סעכו השוב ,הבהא 

תויתרבח תוקילק םג ורצונו ,רשק ףד םג ונשי ,תושגרה לש היגולויצוסה תארוהל הכרדה 

.תוימדקאו 

תא קדצב וריכזיו םוחתה לש ותדלוה עגר יבגל ילע וקלחיש הלאכ ויהיש החינמ ינא 

ןמפוג לש אלפנהו חכשנה ,ןטקה ורקחמ תא ןבומכו ,סמי'ג םאיליוו ,תימס םדא ,וטסירא 

םינשב .םוחתה לש ודמעמ אלא ,יניעב בושח תדלוהה עגר אל םלוא .םינוגראב השוב לע 

םוקמב הכירדה .תיטרואית הניחבמ םוקמב תשדשדמ תושגרה לש היגולויצוסה תונורחאה 

ימצעה לוהינה תא השיגדהש ,"להונמה בלה" לש הירואיתהמ ,ילסקודרפ ןפואב ,תעבונ 

לע ינונקה עדיה־ףוג תריצי תא הפחדו ,םיינוגרא שגר יללכל סחיב טרפה תושגר לש 

ורקיעב קסעש רקחמל ,רמולכ ,ירטס־דח יתוברת ןוויכל (םייתניב חתפתהש) תושגר 

יונישל םימרוג תושגר דציכ ,ךפיהל אלו ,תושגר לש תיתוברתהו תיתרבחה הינבהב 

,דימת שי וז תפרוג הרימאל .םייטילופו םייתרבח םיכילהת םמצעב םירצוי וא יתרבח 

לע רדיינש ןתנ לשו ןומא לע ןמגילס םדא לש םהיתודובע ,לשמל) ללכה ןמ םיאצוי ,ןבומכ 

תא ןחבש ןוויכב רבטצה לודגה עדיה־ףוגש רמול ןתינ הז םע דחי .(תוירדילוסו היתפמא 

.םתעבהו תושגר לש הנבהל בחרמכ תויתוברתה תוקיטקרפה 

יתרבח הנבמ תלעב הרבחב הנבומ סעכ דציכ :םעכ לע בתכנ הברה ,לשמל 

ןילמוג־תוסחייתהב ןנוכמ סעכ דציכ :(טיוואניאה לצא וא ודוהב ,םיניפיליפב) ירטנצויצוס 

רבסהל ןתינ אוה דציכ וא :רחאה לע תויוגש (תויביטמרונ) תוחנהמ האצותכ תישיא־ןיב 

ליטמ תוומה ובש םוקמב (תויח למסמ ןכלו) םייח ןתונ סעכה םהיבגלש םישישקל דסומב 

ססבתהש שגרמ תירוטסיה הנתשה הבהאה גשומ דציכ ולאש הבהא לע םירקחמ .ויללצ תא 

האצותכ ,היצקינומוקו הנבה לע ססובמה שגרל ,בהאנל ,ימצעל ,הליהקל תוביוחמ לע 

תריז הווהמ תיטנמור הבהא דציכ וא :תויתרבחה תוקיטקרפהו םיכרעה תכרעמב םייונישמ 

לורטינ לע םירקחמ .תיטסילטיפקה תכרעמה לש (םיידמעמו םייתוברת) םידוגינל יוטיב 
וא יאופרה ילנויספורפה חישה תא וגחב םיגולוכיספו םיאפור לצא תושגר לש 
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לש היגולויצוסב" וקסעש םיבר םירקוח ,ןכ םא .תושגר לש הינבהל הריזכ יטיופרתוכיספה 

םירצותב וילא םריזחהל תנמ־לע ישפנה םוחתהמ םינוש תושגר ועיקפה "תושגרה 
.םייתרבח 

בושו בוש תוארהל וסינש הלא םירקחמב (ךומתל יאדוובו) קידצהלו ןיבהל תולקב ןתינ 

אל יאדוובו היגולויצוסב אל ,וילאמ ןבומ וניא ןיידעשו - וילאמ ןבומ היה אלש המ 

ידימת ןתמו־אשמב םיאצמנ ,ונלש תוימינפה תויווחה בור ומכ ,תושגרש - היגולוכיספב 

עדי ירצוי תודסומ ידי־לע םיגצוימש םיכרעו תונומא ,םירוסיא לש תוינוציח תוכרעמ םע 

לכ ומכ ,תושגר .תויתוברת תוצובק וא םיילנויספורפ םינוגרא ,תוטיסרבינוא ןוגכ חישו 

לע ,םתפוקת תא (השיגב יולת)יביטטרפרטניא וא ןיימודמ ןפואב םיגציימ ,יתרבח רצות 

ירחא .תיטרואית הניחבמ המצע תא התצימ וז השיגש אלא .הבש םידוגינהו תומכסומה לכ 

תולאשב רתוי םיינרמוי תויהלו הפיאשה תא תונשל ךרוצ שי הביתכו רקחמ תונש םירשע 

הנבה לע תססובמה וז ,(emotive) תיביטומא תיגולויצוס הירואיתל םתמורתו תושגר לע 

וז הנעט גיצמ (J.M. Barbaiet) טלברב .םייתרבח םיכילהת רוצייב תושגרה םוקמ לש 

Emotion, Social Theory, and)יתרבח הנבמו תיתרבח הירואית ,היצומא שדחה ורפסב 

 Social Structure).
תינאירבווה היגולויצוסה םע חכוותמ טלברב ,יתביתכל הליעה םג אוהש ,הז ורפסב 

תושגר הכפהו תיביטומא היגולויצוס חותיפל תורשפאה תא ,ותנעטל ,הלטיבש 

טלברב ,רחא דצמ .תיעדמ הבישחו תילנויצר הלועפ לכ לש תינשמ יאוול־תעפותל 

העבהב הדקמתהש (תיתרבחה הינבהה תשיג) תושגר לוהינ לש השיגה םע םג חכוותמ 

רוציי תמועל (representation)יתרבח גוציי לש הירואיתבו ,תיביטקלוק תמועל ,תימצע 

תושגרה לש תיגולויצוס־ורקמ הירואית חתפל הצור טלברב .(production) יתרבח 
ורפסב יוטיב ידיל האבש יפכ) תימס םדא לש תילכלכה הבישחה תודוסי לע תססובמה 

 The Theory of Moral Sentiments> ורפסב) סמי'ג םאיליוו לש תיפוסוליפה הבישחהו

 Principles of Psychology>. תויצומא דציכ תוארהל ןתינ ,ןעוט אוה ,םתרזעב

יתרבח רדס לש הנבהל תויזכרמ ןניה ,ןומאו תונמקנ ,השוב ,דחפ ,ןובלע ןוגכ ,תויפיצפס 

קר אל ןה תויצומאש תוארהל איה טלברב לש ורפס תרטמ ."ינומרה יתרבח יוניש" לשו 
תומדב תויתרבח תואצות שי תויצומאלש ,םתביס םג אלא ,םייתרבח םיסחי לש האצות 

דיקפת םג ןהל שישו ,ירוטסיה רשקהב םיכילהת לע העפשהו םיביטקלוק לש היצזיליבומ 

תוידמעמ תויונגראתהו םירטשמ לש םתליפנ ,םישדח םינוגרא לש םתחימצב יזכרמ 

תיגולויצוס הירואיתל דרפנ םירפס ףדמ תוארל הצור טלברב ,דועו תאז .תושדח 

רדגומש המ תא שדחמ ןמסל הלוכי תושגר לש הביטקפסרפש ןימאמ אוה .תיביטומא 

.היגולויצוסב הקיסלקכ 

םיקסועה םיקרפב יתרבח יוניש לש זרז תושגרב האורה השיגה תא חתפמ טלברב 

,(class resentment) םילעופה דמעמ לש תונייוע ןוגכ ,רבעב קסע רבכ םהבש ,םיאשונב 

ןויד ףיסומ אוה הלא םיאשונ לע .המקנו תונייוע ,תויסיסב תויוכז ןיב רשקהו ,דחפ 

לכב .(Scheff) ףש סמות גולויצוסה לש ותדובע לע רקיעב ססבתמה השובבו תוימרופנוקב 

,תיתרבח הלועפל םינושה תושגרה תובישח תא תוארהל הסנמ אוה וללה םיקרפהמ דחא 

םיסחי לש רשקהב הלילעה תוחתפתהב יזכרמ םרוג תווהמ תויצומא יכ הדבועה תאו 
.םייתרבח 

לש תרתוכ־תתהש יפ־לע־ףא ,תורהצהה תמרב הניא טלברב לש ורפס םע היעבה 
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וא ,םחותיפב אלא ,תויטמגודב הליחתכלמ ותוא הדישחמ ,"תיגולויצוס־ורקמ השיג" ,ורפס 

קרפב ןאכ דקמתא יתנעט תא םיגדהל תנמ־לע .םחותיפ לש יטרואיתה ןוויכב ,קויד רתיל 

.יונישו דחפב קסוע טלברב ובש ,ורפסב יעיבשה 

ןמזב תיטירבה תיטילופה הטילאה לש הדחפ תעפשה תא הז קרפב ןחוב טלברב 

םידבוע יקבאממ האצותכ ינומגהה הדמעמו החוכ דוביא ינפמ היינשה םלועה־תמחלמ 

היווחכ אל) דחפב טולשל הנויסנב .הדובעה תעונת לש תיטילופהו תיתרבחה התוקזחתהמו 

םייוניש תיטירבה תיטילופה הטילאה המזי (ידמעמ־יתרבח םילקאב אלא ,םיטרפ לש 

תונגראתה ,הבוגתב ,ורצי הלא םייוניש .החוורהו הקוסעתה םוחתב םידחא םייתקיחת 

ללכ־ךרדב תקסוע תורפסה .הנידמה הנבמ לש "טקש יוניש"ו הדובעה תעונת לש תשדוחמ 

וז הסיפת .תונרמשו תועיגכל וא הדירמל םרוגה (לשמל םילטבומה) חוכה ירסח לש םדחפב 

.תיתרבח היגולוכיספב (fight or flight) החירב/המיחל לש ימוטוכיד לדומ לע תכמתסמ 

(containment) הלכהה לדומ - תישילש הפולח הנשיש תוארהל הצור ,הז תמועל ,טלברב 

הריזב ינומגהה ךרעמל םתוגיהנמ ףוריצ וא םיפפכנה לש םתשירד סוכינ ידי־לע לעופה 

תונשדח לש ןוויכב תוינוגרא תוכלשה שי ,ןעוט טלברב ,הז גוסמ הלועפל .תיתרבחה 

דחפש ,ןימאמ אוה ,רעשל ןתינ ,םיבאשמל תושיגנ שי תומילאלש ןוויכמ .תוחתפתהו 

םג ללוש וניא טלברב .יתרבחו ינוגרא יונישל אלא ,אקווד תונרמשל םרוג וניא תוטילאה 

לע עיבצהל ףידעמ ךא ,תונרמשו תוימרופנוק ,הדירמ לש תורחאה תויורשפאה תא 

.הרבחה ינפ לש שדחמ ןוגראל עינמכ דחפ לש תויביטקפאה 

ךשמב :אבה עודיה ירוטסיהה רופיסה תא רפסמ טלברב הווטש (יראינילה) שיחרתה 

,הרפסמב תיטירבה הדובעה תעונת הלדג הירחא דיימו הנושארה םלועה־תמחלמ 

ידוגיאב םירבח ויהש םילעופה רפסמ .הלש תונגראתהה תלוכיבו הלש תויטנטילימב 

תונויער ;לדגו ךלה ןהב םיפתתשמה רפסמו רתוי תופוכת ושענ תותיבשה ;לדג םידבועה 

;םינומהה' לש חוכה ןויערל תוריהבו תועמשמ ונתנ םייטסילקידניסו םייטסילאיצוס 

םילקא תיטירבה תיטילופה הטילאב ורצי הלא לכ .היסורב תיקיוושלובה הכפהמה ,ףוסבלו 

חוכה הנבמ תא רמשל הרטמ ךותמ .םידבועה ינוגרא לש תונכפהמהו םעזה ינפמ דחפ לש 

הלשממה הפריצ (תטלשה הטילאה לש החוכ תאו) תיטירבה הלכלכה לש יטסילטיפקה 

ידכ תוטלחהה־תלבק ךילהתל םידבועה יגיהנמ תא (תיתפרצה הלשממל דוגינב) תיטירבה 

ןכ־ומכ .הלשממה תורישל םייעוצקמה םידוגיאה תא םותרלו םהילע חוקיפה תא ריבגהל 

.הדובע יאנתו רכש לע תוטלחהב םייעוצקמה םידוגיאה תוברועמ תא הלשממה הריבגה 

הדובעה תעונתב הטילשו יתיישעת טקש גישהל ידכ תיטירבה הלשממה המלישש ריחמה 

ימואל חוטיב ןוגכ תוילאיצוס תוינכות חותיפו תינשדח תיתרבח הקיקחב הצמתה תיטירבה 

,םלוא .(Moore, 1978 :לשמל ואר) עודי הזה יטסימרופרה רופיסה ןאכ דע .ןגומ רוידו 

אלש םיינוגרא םינבמ ןנוכל ךרוצ היה םייתקוח םייוניש עצבל תנמ־לע ,ךישממ טלברב 

הפוצמהו הפצנה םויאה ינפמ תוטילאה לש דחפה תא טיקשהל ידכ ,ךכו .רבעב םימייק ויה 

תונשדחבו יתרבח םזימרופרב תיטילופה הטילאה הקסע ,םייעוצקמה םידוגיאה לש 
אלש) תיטירבה החוורה־תנידמ לש היתודוסי תחנה ידיל רבד לש ופוסב ואיבהש תינוגרא 

תוליכשמש תוצובקש וז המגודמ קיסמ טלברב .(הדובעה תעונת לש החוכ ןותימ לע רבדל 

םדיחכהל ןויסינ תמועל) םימייאמה םימרוגה לש "הלכה" תועצמאב ןדחפ םע דדומתהל 
.תיתרבח תוחתפתהלו ינוגרא שודיח ידיל תואיבמ (חוכב 

יגולויצוס חותינב חרכהב אל ךא סוטטסו חוכ ןוגכ םייגולויצוס םיחנומב קסוע טלברב 
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391 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

חוכ לש תויכרע־ודל רע וניאש םושמ (ולש יטילופה־ירוטסיהה טביהה תורמל) ןיינעמ 

,לשמל .חוכ יסחיב םירצונה םיינמז־ובה םידוגינלו םיטלשנ-םיטלוש יסחיב השלוחו 

האור אוה ןיא .הטילאה לש תילנויצר־תיטילופ היגטרטסא הרקיעב הווהמ ויבגל "הלכה" 

,םידבועה יפלכ תומילאו ןומא לש תינמז־וב הלועפ הלשממל םידבועה ףוריצב 

וניא טלברב ,דועו תאז .דחאכ תונרתחו תוימרופנוק לש השעמ םידבועה לש םתופרטצהבו 

הטילאה תלחנ וניא דחפה .תיטילופה הריזב דחפה לש הנושה ומוקימ ךילהת תא האור 

דחפה) הטילאל (לשמל ,הלטבאמ םידחופה) םידבועה ןיב רבוע אוה ,דבלב תיטילופה 

יטילופ תומיע םייקתמ ובש ישגר םייניב־בחרמ רצונ ךכו ,(םידבועה לש תויטנטיליממ 

אל רידגמה ,טקילפנוקו ףותיש לש יכרע־ וד יביטקפא רשקב הטילאהו םידבועה תא דחאמה 

חותינב .םידבועה לש םתנובתו תיטילופה םתוימצע תא םג אלא ,הטילאה תנובת תא קר 

דספהו חוור לש ןובשחב סוטטסו חוכ החיוורמ וא הדיספמ הצובק ,טלברב לש ימוטוכידה 

־אשמה חותינו ,םימלענ (תיביטקלוקה םתוימצע) םידבועה לש תורטמהו תונוצרה .יטקט 

.םלאנ םיידמעמ םילדבה לש ףתושמה ישגרה בחרמה לע ילובמיסה ןתמו 

אל םג םא) רחא םוקמב דחפ לש רחא הרקמ איבא ,טלברב לש ותשיגל דוגינב 

1850 םינשה ןיב :ןמזה .רחא יטילופ־ירוטסיה רשקהבו (תיטירבה הירפמיאל רושק־יתלב 

"in a Spirit of)"הטקש תומילא לש חורב" ורמאמב .הזכרמו ודוה ןופצ :םוקמה .1860־ו 

 "Calm violence), אבאב ימוה (1995 ,Bhabha) המדקש הפוקתל יטילופ ביטרנ בתכשמ

םתוהז הכרדש תיביטקפא היגטרטסא גיצהל וניינע .םיטירבה דגנ ידוהה דרמל 

תא ובינהש םייטילופו םייררגא םייוניש לש םכלהמב .תננוכמ םיפפכנה לש תיביטקלוקה 

הרבעה ,רוקמה תא והשימ עדיש ילב ,עתפל הלחה (the Indian mutiny) תידוהה הדירמה 

ריבעמו עיגמ היה חילש .הזכרמו ודוה ןופצ לכב רפכל רפכמ (חוטש ידוה םחל) הטפ'צ לש 

יתצמה םחלה רבע ךכו ,ןכשה רפכה שארל וריבעמ היה הזו הטפ'צה תא דחא רפכ שארל 

קפס ליטה וא תולאש לאש דחא אל ףא .רערע וא בריס אל שיא .הקספה אלל רפכל רפכמ 

הרבע ,העומש ומכ ,הטפ'צה .(333 'ע)"ןבוה רשאמ רתוי שגרוהש חרכה והשזיא" יבגל 

והשמ תארקל הנכהו הרהזא תוא הטפ'צב האר לודגה בודה .הקינפ הרציו םוקמל םוקממ 

רפכמ הלוגלגבו ,םדאה לש ונוזמל למס הטפ'צב ואר םירחא .אובל שגרתמש לודג 

.םייסיסבה םויקה יעצמא לע םויאה ינפמ םירפכב תודחאה תרימשל רסמ תרבעה - רפכל 

ןיב ,תושגרתהה םג ךכו תוברו תונוש ויה תועידה .הלפת הנומא הב וארש הלאכ םג ויה 

םיירפכה לש םתלחנ התיה אל הרצונש הקינפה .ואל םא ןיב תועמשמ הטפ'צל הקנעוה םא 

הקינפ תצפהל המרג הטפ'צה .אבצבו תיטירבה היטרקורויבה ברקב םג התפצנ איה .דבלב 

/תיתוברתה הימוטוכידל רבעמ ,ןעוט אבאב ,הטשפתה איה .םידדצה ינשב תינוציק 

חוכ יסחי לע ןתמו־אשמ ךלהמב יתוברת לדבה לש (hybrid)ידירביה ללח הרציו תינתאה 

.(335 'ע) םיילאינולוק 

הירוטסיהה םע ןאכ דכלתמ ,הל הוולתמה הקינפהו ,הטפ'צה לש התולגלגתה רופיס 

הינבהה תנבהב בושח םוקמ תושגרל שי ובש שדח יטילופ ביטרנ רצויו ,דרמה לש תימשרה 

יתוברת למס - הטפ'צה רופיסב .יתרבח יוניש לש הנבהבו תיביטקלוק תוימצע לש 

לש היגולויצוסל השוע אבאב - םיילאינולוק חוכ יסחי לש ןמסמלו (תואבל)ןמיסל ךפהנש 

ןיב ,ורקמל ורקימה ןיב דחאל חילצמ אבאב :תושעל רמייתמ טלברבש המ תושגרה 

.בכרומו יטמלבורפ ,לצופמ ,יכרע־וד ןפואב ,יביטקלוקל יטרפה ןיבו ילאירטמל ילובמיסה 

לש ,תושגר לש הנבה רשפאמש ןפואב השלוחו חוכ לש יתוברת־ירוטסיה חותינ גיצמ אוה 
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,םיצוחנה םירטמרפה לכ - יתרבח יוניש לשו תיביטקלוק תוהז לש ,תיתרבח הלועפ 

הזמ רתוי ינרתחו קתרמ ןפואב - תושגרה לש תיפוקסורקמ השיגל ,טלברב יפ־לע 
.עיצמ טלברבש 

תורוקמ 

 Bhabha, H. (1995). "In Spirit of Calm Violence". In Parakash Gyan (ed.), After

 Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements (pp.326

 343). N.J.: Princeton University Press.

 Moore, B. (1978). Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt. New

 York: M.E. Sharpe.

יאני הצינ 

ןוירוג־ק תטיסרבינוא 
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393 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

דשה לש הירוטסיהה םולי ןילרמ 
.םידומע 304 .1999 .ןתיב הרומז תאצוה 

םיברתמ םימוסרפלו תודובעל ךייתשמ ,דשה לש הירוטסיהה ,םולי לש הרפס 

םירשקהה תא תררבמו תבקועה תיטסינימפ תורפסלו ,םייתוברתה וירשקהב ףוגה םניינעש 

,הז ףוגב םיוסמ רביאב וא ,םישנ לש ןפוגב תדקוממ תיטילופהו תיתוברתה היישעה םהבש 

.םישנכ ןנוניכ לעו ןדמעמו ןיומיד לע היתוכלשה תאו 

תא תרפסמ איה תינוירוטסיהכו ,דשה אוה וב תדקמתמ םוליש ידוחייה ישנה רביאה 

־תופוקתל תקלחמ איה ותואש יברעמ יגולונורכ־ירוטסיה יתוברת רופיסכ "דשה רופיס" 

ידש ויפלש הז רפס לש יזכרמה ןועיטב תנגועמ וז תינשמ הקולחל אצומה־תדוקנ .הנשמ 

,הנידמה ,םירבגה ,יתדה דסממה וא הייסנכה ידי־לע :םיסכונמ םירביא םה השיאה 

.ןמצע םישנה ידי־לע הנורחאל קרו תמוסרפהו תרושקתה םלוע ,קושה ,םיאפורה 

חישה תונחבומב רכינ ,התרדגהל ,תמיוסמ תירוטסיה הפוקתל יזכרמה סכנמה םרוגה 

םיווצל תונעיהל םישנמ תויביטמרונה תועיבתבו ,אסיג דחמ ,דשה לש יתוברתה גוצייהו 

.אסיג ךדיאמ ,הרדהב וא םיילילש םיגויתב ןכתסהל וא סכנמה דסממה לש 

לש היינשה תיצחמב הנפמ־תודוקנ יתש לא ונתוא תחקול םולי וז תיזכרמ הזית םע 

תיטסינימפה םישנה תעונת לש התוליעפ תליחת איה תחא הנפמ־תדוקנ .האמה 

הקבאמ תא החתפ תויזחה תפירש לש סקטבש ,םישישה תונש ףוס לש תיאקירמאה 

תומכסומ לש הטילשמ ררחשמו ילמס השעמ הוויה הז סקט .ישיאהו יטילופה ,ירוביצה 

תורדגהה ילבכמ ףוגה רורחש לש ילמס השעממ קלחו ,תוירדגמ תויביטמרונ תועיבתו 

הירוטסיהב דקמתמה ,םולי לש הרפסב האירק קר .תוינגרובה תויברעמה תויתוברתה 

השעמל ,סחייל שישו ,וסחייש תועמשמה תא שדחמ ןוחבל תרשפאמ ,דשה לש תסכנמה 

לש ותליחת וב תוארל "תויאקירמא תויטסינימפ לש ןועגיש" םוקמבו ,הז יסקטו ילמס 

.םישנ לש ןתטילשל וירביאו ףוגה תרזחהל קבאמה 

איה "םיסכנמה תוחוכ"ב םישנ לש ןקבאמ תא תנייפאמה תפסונ הבושח הנפמ־תדוקנ 

תכרעמה תועגפנו טרפב "דשה ןטרס תועגפנ" ,תויאקירמא םישנ לש תויונגראתהה 

- השיאה" ןחלופ תא חפטל הכישממה תיאופר תכרעמ דגנ ,ללכב תירבגה תיאופרה 

וא דשה ןטרסב תולוחה םישנה ."השיא־אל"כ דשה־תתורכ השיאה תאו "הידשכ 
תאלעה תא ,תודבועה תפישח תא תועבותו הלא םידסממ דגנ תונגראתמ דשה־תותורכ 

יבגלו לופיטה יבגל עירכהל תוכזה תא ,ותקתשה םוקמב ירוביצה םויה־רדסל אשונה 

םתעפוה תא םג ריבסמ ,תנעוט םולי ,הרתסההו הקתשהה ,סוכינה דגנ קבאמה .םוקישה 
.הלא תוישנ תויווח לש םייתונמוא םייוטיב לש הנושארל 

?רפסה ןווכמ ימ לא 

אוה וילאש להקה תרדגהב איה ,וילע הביתכב םג ןאכמו ,רפסה לש תויעבה תחא 

תינדפק הדימעב ביוחמ אוה ןיא ןכילעו בחרה רוביצל ןווכמ אוהש המדנ אסיג דחמ .ןווכמ 

ףציה רבסהבו ,חותינל םילככ םייגשומ םירשקהל תורבחתהב ,ירק ,תיעדמ הביתכ לש 

הז םיתיעל םירתוסו ךורעךיאל םיבכרומ םהש ,וב םיאבומה םיטוטיצהו םינותנה ,תודבועה 

בחרה רוביצל ןווכמה טסקטכ ךא .רפסה לש תיזכרמה הזיתל םירשקתמ םה דציכו ,הז תא 

עטק יבגל םיינקדקד םיטרפ־יטרפב םיתיעלו םירופיסב ,תודבועבו םיטוטיצב סומע אוה 
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םירפס תרוקיב רימא הלילד 394 

ועגייתי רחאה וא יסומלופה ,יעדמה טסקטה תא םישפחמ םניאש םיארוקה .םיוסמ ירוטסיה 

םיארוקה םגש ,וב ןומטה יזכרמה רסמה תניחבמ דוביאל וכלי וליפא ילואו ותאירקב 

.ויכובמב םידבוא תחא־אל םמצע תא םיאצומ הלא םיאשונב םייוצמה 

רפסה ,ףוגב יוושכעה יגולויצוסה ןוידבו תורפסב יוצמה ארוקה יבגל ,אסיג ךדיאמ 

טביהה :ןוגכ ,םילעמ וב םיאבומה םינותנהש תויזכרמ תויגוסמ תחא־אל םלעתמו ףרפרמ 

,וז הניחבמ .דועו סוכינה יכילהתבש לצנמהו ילכלכה טביהה ,סוכינה יכילהתבש ידובירה 

.ץמחומ רפסכ הזה ילטנמונומה רפסה תא הרידגמ יתייה ,ןווכמ רפסה וילאש רוביצה לש 

קלחכ ,רביאכ ־ דשה לש בכרומה אשונב ןוידה תוינושאר ,העיריה בחור ,הז םע ךא 

,תיהמיאה תוביוחמה - ...לש אשומכ ,ךוותמכ ,תויועמשמ ןעטומכ ,ףוגב ילנויצקנופ 

,האנהל רוקמכ ישנה ףוגה תייאר ליבקמבו ,תיטוריאה תוהמה ,תישנה־תיהמיאה תוהמה 

תויגולויצוס תולאש םילעמ הלא לכ ;ימויק םויאלו ,תודרחל ,םיחתמל ,תונתייצל ,חוכל 

םייתוברתה ,םיירוטסיהה היתורוקמו הקנהה ביבס תוהמיאה ןוניכ יבגל רופס־ןיאל 

,דשהו ,דובירה רשקהה .לארשיב םישנ לש םויה־רדסל רידת תולועה תולאש ,םיירדגמהו 

הלא לכ - יטילופה ,ירדגמה ,ירוביצה רדסהו דשה ,תודברמ תוקיטקרפו םייומיד תורדגה 

.תוסחייתה תועבותהו טסקטה ךותמ תולועה תופסונ תויגולויצוס תולאשל תומגוד ןה 

ןיעל ,וינעטמ לכ לע ,דשה "תפישח"ל תוימיטיגלה ןתמלו הזעהל רבעמש ןאכמ 

היישעלו תוסחייתהל הלדנ־יתלב רוקמ שמשל לוכי הז רפס ,תימדקאהו תירוביצה 

ןכו :ףוגב ילארשיה יגולויצוסה ןוידל הבר תויהל הלוכי התמורתש ,הרישע תיגולויצוס 

תידעלב טעמכ תופושחה ,לארשיב םישנ לש םויה־רדס תא תואלממה תובר תולאשל 

.םהינימל םיסכנמ םיחישל 

רימא הלילד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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395 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

 Sophie Watson and Lesley Doyal (eds.) Engendering Social
 Policy. London: Open University Press. 1999. 211 pages.

,תוינכרצכ םישנב קסוע אוה .החוורו םישנ תודוא־לע םירקחמב קסוע הז רפס 

ךכב ודוחיי .הלא םירשקהב ןדוחיי לע דמועו החוור תוינידמ לש תובצעמכו תויקפסכ 

תויטסינימפה תוירואיתב ןגועמ אוה ,ונייהד ,תויטסינימפ ןושלו טבמ־תדוקנ טקונ אוהש 

םישנ לש ןמוקמ לע יפוסוליפהו יטילופה חישה תא וביחרהו תונורחאה םינשב וחתפתהש 

לש שדחמ הרדגהו םיגשומ ־ רפסה לש יגולודותמה ושודיח ךכב .תינרדומה הרבחב 

.הינטירב איה הילע רבדמ רפסהש תינרדומה הרבחה .םדקומב םידמועה םינוש םיאשונ 

ןמ קלחב םייתאוושה םיטביה םע תיטירבה החוורה תואיצמל םיסחייתמ םלוכ םירקחמה 
.םירמאמה 

םיגוסב אלא ,היצפסנוקב החוורה־תנידמ לש המרב וניא החוורה תולאשב לופיטה 

םידרשמה לש בייחמ הלועפ־וקל וכפהנו ובצועש רחאל החוור תוינידמ לש םיישחומ 

םילעופ םינושה םידרשמה ובש ןפואה לע תרוקיב הווהמ רפסה וז הניחבמ .םינושה 

לש גושימבו הבישחב קר אלו ,אשונב םג שודיח יתאצמ םירמאמ ינשב קר .הלא תויגוסב 

.ךשמהב דומעא ךכ לעו ,תויגוסה 

לש היגוסב קסוע ןושארה רמאמה .תורכומ תויגוסב םיקסוע םרדס יפ־לע םירמאמה 

ןמוורפוסה תעפות לש התורצוויהמ תומלעתה ךות הדובעה־קושל תאצל םישנ דודיע 

.תיבל ץוחמש וזב קר תלמגותמו תורשמ יתשב תדבועה 

ךרוצהמ תומלעתה ךות ןתואירבו םישנ לש ןתחוור לע חישה תא גיצמ ינשה רמאמה 

איה ותנקסמ .תירוביצהו תיטרפה תוריפסה ןיב תוירחאהו הדובעה לש שדחמ־הקולחב 

שורדת םישנ יפלכ יתרבחה רדסה לש םיתוויעב תוניצרב הריכמש החוור תוינידמש 

םמצע לע לוטיל ,רתוי תינויווש םיבאשמ תקולחל ןיכסהל :תונתשהל םיבר םירבגמ 

םישנ לע הליעפ תישגר הנגהו הכימת ןעמל לועפלו ,תיבה־תודובעב רתוי הבר תוירחא 

תכרעהב איה רמאמה לש תניינעמה תפסותה .ינימ לוצינ לש ןוכיסל תופושחה תודליו 

םג אלא ,םישנל קר אל תיטסינימפה הדובעה־תקולחב שדחמ־תוכרעיהל שיש תונורתיה 
.םירבגל 

ןונכתה םוחתב תירבגה תויטננימודה לש היתועפשה תא חתנמ ישילשה רמאמה 

הז םוחתב ןוידה .םיינטילופורטמה םיבחרמה ןמ ןתקחרה לעו םישנ לש ןדודיב לע ינוריעה 

ןונכת לש םירשקהב הנורחאל הלוע אוה יכ ףא ,םישנ תחוור לש רשקהב שדח וניח 
.ינוריע 

הייאר־תיווזמ (care and carer) תולפטמו לופיט לש םוחתה תא חתנמ יעיברה רמאמה 

ךרע רסחכו יעוצקמ דמעמ רסחכ גצומ ותוללכב החגשההו לופיטה םוחת .תיטסינימפ 

תא םינייפאמה תיתליהקה הברקה תונורתילו רפכב בצמל סחייתמ רמאמה .יואר ילומגת 

בטימה תא ונממ קיפהל השק דקוממ־יתלבו ותביתכ דצמ שלח רמאמהש רחאמ .רפכה ייח 

תישימח הווהמ "לופיט" לש רשקהבש היגוס הלעמ אוה םינפ לכ לע .תרזוח האירק אלל 

.םישנ לש הדובעה ךרעב ןויוושה רסוח תייגוס לש ןוחרקה 

רמאמהש רחאל .הז ןיינעב םישנ לש ןדיקפתבו םידלי לע הנגהב עגונ ישימחה רמאמה 

הז תוינידמ םוחת יכ הדבועה תא שיגדמו הינטירבב ירוטסיההו יטפשמה בצמה תא שרופ 
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ןמוקמל הנופ אוה - דעס תודיקפ ,תוילאיצוס תודבוע ,תויגולוכיספ ־ םישנ ידיב רוסמ 

לש תוהמיאש ךכ לע לבוק רמאמה .וז תכבוסמו השק היעבב לופיטב ןמצע תוהמיאה לש 

םידליב לופיטה ךילהתב ןייד תוברועמ ןניא ינימ לוצינלו תומילאל ופשחנש םידלי 

םתואב םג .ינדשח סחיב ףא תוכוז ןהש ךכ לעו ,עוצקמה־תולעב םישנה ידי־לע השענש 

ודועב תוהמיאל רתי־תכרדה קינעמו ינורטפ ןהיפלכ סחיה ,תוברועמ ןה םהבש םירקמ 

בקונ ןפואב גיצמ רמאמה .םידליה יפלכ תומילאה רוקמ בורל םה־ םהש ,תובאהמ םלעתמ 

ןתוגהנתה תוסיווב קסועו אקווד תוהמיאל לפטנ אשונב לופיטהש ןכתיי דציכ :הלאשה תא 

תבקונ הלאשל הבושתה ?עוצקמה־ילעב יניעמ קומחל םהידליב ועגפש תובאל ןתונ ודועב 

תומילאה ינפמ ןמצעב תודרח ,ללכ־ךרדב םישנ רומאכ ןהש ,עוצקמה־תולעב :תוחפ אל 

!םמיע עגממ ענמיהל תוטונ ךכיפלו םהידליב וללעתהש םירבג לש 

תויורשה םישנ לש תבחרתמה הבכשה לע רבועש הללפהה ךילהתב קסוע ישיש רמאמ 

לש ןתוברועמ ןיב םילדבהה לע םיבר םינותנ םיאבומ םימישרתו תוחול תועצמאב .ינועב 

תוברועמה ימוחת םגו תוברועמה רועיש םג .םויכ ןתוברועמ תמועל רבעב םילילפב םישנ 

רפסממ שילש ידכל הלע ילילפה ןידב תועשרומהו תוברועמה םישנה רפסמו ,הערל ונתשה 

אוה ךכל ןתינה רבסהה .ר'צת טרגרמ לש הנוטלש ינפל דע תירישעכ תמועל םירבגה 

תפוקת ךלהמב תולטבומל ,תוירוה־דח רקיעב ,תוחפשמ ישאר תווהמה םישנ לש ןתוכפהיה 

יפכ ,ר'צת לש הנוטלש םע השענש רוביחה לע קולחל רשפא .ר'צת טרגרמ לש הנוטלש 

רפסמ םרוגה אוה םישנ לש ינועש הדבועה תא שיחכהל רשפא־יא ךא ,רמאמב גצומ אוהש 

יכ איה החוורה תוינידמ תניחבמ הנותחתה הרושה .םילילפב ןתוברועמ לש החימצב תחא 

.םיילפכ תושנענ תוינעה 

.םיעשתה תונשב החפשמב תומילאל סחיב תוינידמה חותינל שדקומ אבה רמאמה 

בצמה .תיניצר החפשמה ךותב תומילאב לשממה תוניינעתה המכ דע איה הנודינה הלאשה 

הדיחי תמקה ,תוכומ םישנל םיטלקמה ,תוירוביצה תומזויה ,םיסנכה תורמל ףירחמ 

הרטשמה ךותב דחוימ דרשמ תחיתפו ,החפשמב תומילאב לופיט םשל הרטשמב תדחוימ 

רועישו החפשמב תומילאמ תועגפיהה רועיש .תומילאמ ולבסש םישנ ידי־לע לעפומה 

רמאמהש רבסהה .הדמתהב םילוע םימילא םירבגל םוקיש תוינכותמ םירשונה םירבגה 

ךוניחה תוינכות לכ .היעבל תקפסמ תוניצרב םחייתמ וניא לשממה יכ אוה ךכל קפסמ 

ביבס םייטפשמה םיקבאמה לכ ,רפסה־יתבב תורבעומה העדותה תאלעהלו העינמל 

ןושארה דעצה םע םיזוגג תיבב םולש תריציל םידחוימה םיטקיורפה לכו םידדובה םירקמה 

.וילע טילחמ לשממהש םיצוציק לש 

הז קלח הביתכה תניחבמ .תונורתפ לש םינוויכב קסוע רמאמה לש אבה קלחה 

ןהיפלש תובושח תויעב לע דמוע אוה ונכות דצמ .ותוא לברסו רמאמה לא "קבדוה" 

םע עגמ רוציל ןתוא תבייחמו ילכלכ לטנ לאכ תוירוה־דח תוהמיאל תסחייתמ הנידמה 

תונכומ ףאו ,תאז תושעל תוברסמה תוהמיא .תונוזמה תעיבת ךרוצל םימילאה תובאה 

הנידמה תשיג תאו הרטשמה תוינידמ תא ךכב תושיגדמ ,רסאיהל םימיוסמ םירקמב 

תידוחיי הירוגיטק הניאו ילילפה ןידה רדסמ קלח הווהמ החפשמב תומילא ןהיפלש 

תודסומ םע דחי תומילא ילוצינ :ןורתפה .םילילפב לבוקמה סחיהמ הנוש סחי הכירצמה 

תייעב םע תודדומתה לש תושדח תורוצ רוציל םילוכיו םיכירצש הלא םה םיירוביצ 

.החפשמב תומילאה 

לע רמאמה .הכ דע טעמ קר ונודינש תויגוסב םיקסוע םינורחאה םירמאמה תשולש 
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תומדמ תוהבאה גשומ לש יונישה ךילהת תא חתנמ הינטירבב תומילאו םידלי ,תובא 

,תיטפשמ הניחבמ הז ךילהת לש ויתוכלשה תאו ,גאוד הרוה לש תומדל תיתוכמס 

לש ןיומיד ,םירפתשמו םיכלוה ולש יומידהו באה בצמש דועב .תיתחוורו תיתחפשמ 

הקזחל ןתמכסה לשב וא ןהידלימ דרפיהל ןתונוכנ לשב ףקתומ ,תושורג רקיעב ,תוהמיא 

תויוכז לע םיקבאנ םהש תעב הלוע תובא לש יתרבחה םכרע .ןישוריגה ירקמב תפתושמ 

הז קבאמ .םהידליל סחיב םיאושנ־יתלב תובא לש תויוכז ןעמל תועונת םימיקמו תוהבאה 

הברקהב אלא ,םידליל תירוהה תוירחאה תייוושה לש ןוויכב תומדקתהכ ספתנ וניא 

ומדוקכו ,בקעמל השקו לברוסמ ןפואב בותכ ,ומדוקכ ,הז רמאמ םג .תובאה לש םדיצמ 

.םידליו תומילא ,תוהבא אשונב הינטירבב םיניינעה־בצמ לע תובושח תויגוס הלעמ אוה 

תובקעב הרבג םידליב תוללעתההו תומילאה יכ אוה רמאמה לש םיירקיעה םיאצממה דחא 

החפשמב ,קוחב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ תוהבאה יגשומב וללוחתהש םייונישה 
.תובא יפלכ תוינידמבו 

החוורה תוינידמ בוציעב יזכרמ ןיינעל ןויוושה אשונ לש ותכיפהל ארוק אבה רמאמה 

הניינעש ,תיטמגידרפ השיגמ אצומה־תדוקנ תא תונשל איה רמאמה לש ותעצה .התוללכב 

תוכרעמה לכש שארמ החינמה השיגל ,םינוש םיתוריש ןתמ לש רשקהב ןויוושה תחטבה 

הכפהמ לכ־םדוק עבותו ינכפהמ וניה ןויערה .תירדגמ תוילרטינ רסוח לע תותתשומ 

תבצה :תילאנויצנוונוק ,דניה גיצמ רמאמהש ןורתפה תעצה םלואו ,תיתעדותו תיתבישח 

תא בכעלו ףושחל הרטמב תוינידמה תוקופת לכ לע רובעל הדיקפתש תילהנמ היצקנופ 

ידכל תנקתמה הפדעהה ןויער לש וחותיפ ,תורחא םילימב ;ירדגמה ןויוושה־יא ייוליג 

תילרביל תיטסינימפ היגטרטסא יהוז ןכש תימינפ הריתסכ הארנ הז רבד .ןוירטסינימ 

לכות םינימה־תמחלמ תא תדדחמה הכפהמ קרש הרטמ ,תילקידר תיטסינימפ התרטמש 
!הל 

:םישנב תידוחיי העיגנ לעב אקווד־ואלו יללכ אשונב הרואכל קסוע ןורחאה רמאמה 

תולחמ .שפנה תואירב תוינידמו םיעשתה תונשב שפנה תולחמ תיינבה - "הנושו ןכוסמ" 

םאה ,האכודמה תיבה־תרקע ןוגכ תולחמ :םישנ תורידגמ תינרדומה היירטאיכיספב שפנ 

תנשב הינטירבב ופקותל סנכנש שפנה תואירב קוח .דועו תילינסה השיאה ,הדילה רחאל 

תורדגומה ,םישנה לש שפנה תולחמ ןוגכ ,תוישפנ תוערפהמ םילבוסל עייסמ וניא 1996 

,תולפטמה תוחפשמב הכימתה טועימו תופורת םושיר לש םיתורישה .םייתרבח םירשקהב 

םירדגומל תכמות תרגסמ תווהלמ החפשמה ינב תא םיענומו םינכוסמ ,וז הקיקחמ םיעבונה 
.םילוחכ 

הקיטקרפכו הירואיתב ןבורב תורכומ תויגוס ,רפסב תונודינה תויגוסה ןכ םא ןה הלא 

םהלש תיטסינימפה טבמה־תדוקנ ,רומאכ ,אוה םירמאמב שודיחה רקיע .תיטסינימפה 

,הדיחא הניא הביתכה תוכיא .םלוכ תא אל יכ םא ,םתוא תנייפאמה תינרתחה השיגהו 

תטקננו הדיחא הניא איה םג היגולודותמהו ,לברוסמ ןפואב םיבותכ םירמאמהמ קלח 

ךא יאשונ־בר אוה ,תיזכרמ הזית רסוחמ רפסה .םהיאשונ יפל םיבתוכה ידי־לע 
וא תיטסינימפה םתשיגב םא ,םיינכדע םתויהב םינייטצמ םלוכ םירמאמה .הצממ־ יתלב 

.םויכ ןהש יפכ תויגוסה לש ןיוצימב 

בלכ־ןאהד טאירנה 

ןוירוגךב תטיסרבינוא 
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 Zygmunt Bauman Work, Consumption and the New Poor
 Buckingham: Open University Press. 1998. 106 pages.

םיכפהנ םישנא דציכ (1) :תולאש יתש הלעמ וז הדבוע .ינוע הב ןיאש הרבח ןיא 

Zygmunt ?ינועב ףקתשמ ,הנממ קלח םה םיינעהש ,הרבחה לש .ריפוא דציכ (2)?םיינעל 

 Bauman אוה המצע ינועה תעפותב קסוע אוהשמ רתוי .היינשה הלאשל ותסמ תא ןווכמ

לש תותובעב וידחי םיכורכה םיטרפ לש הליהק התוא ־ הרבחה תא רוקחל ידכ הב רזענ 

ינוע .ינרדומ־טסופה בצמל תינרדומה הרבחה ןיב דוגינה תאו - תיכרע־תיתוברת תכרעמ 

תויפיצב דומעל תלוכי־יא - תיתרבח תוכנ גציימ ותויהב הרבחה לש יארכ שמשמ 

.הז רדסב תכמותה תיביטמרונ תכרעמ לעו םיוסמ רדס לע תיביטקלוק המכסהמ תועבונה 

םיינע שי הרבח לכב .המרונה תויפיצב םידמוע םניאש םישנא םה םיינעה הז רשקהב 

הרבח יביכרמ ןיב הקולחו (differentiation) לודיב רצוי רדסה לדומ הרבח לכבש ןוויכמ 

הרבח לש המרונו רדס לש תמיוסמה תינבתל םתמאתה־ יא לש רצות םה םיינעה .םינוש 

הרבחב ,רבעבש דועבש איה רפסב חתפמו הלעמ Bauman^ תיזכרמה הנעטה .הנותנ 

הווהב ,הלטבא בצממו הדובע רדעהמ ינוע לש תועמשמה הרזגנ ,תינרציה תיטסילטיפקה 

תיביטמרונה תוליעפל ךפהנש המב ףתתשהל םתלוכי־יא סיסב לע םירדגומ םיינעה 

.הכירצ - תרחואמה תיטסילטיפקה הרבחה לש תיזכרמה 

Bauman^ ףא .םיקלח השולשב םינגרואמה םיקרפ השימח םנשי ידמל רצקה רפסב 

הרבחה תישארב הדובעה ןוגראב הכפהמהמ הליבומה תירוטסיה הביטקפסרפ ןוידב בלשמ 

,תיוושכעה תיברעמה הרבחה לש "הרידגמ" תוליעפכ הכירצה תוססבתהל דע תיתיישעתה 

ןיב תירוטסיהה הדגנהה תגצומ ןושארה קלחב .יטמית וניח רפסה לש ןגראמה ריצה 

הרבחה ןיבל ,הדובעה תקיתא היה טלובה יתוברתה הרצותש ,תינרדומה הרבחה 

רפסה לש ינשה קלחה .הכירצ לש הקיטתסאב תיתוברת תנייפואמה תינרדומ־טסופה 

לש התחימצב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ תינרדומה הנידמה לש ידסומה יונישה תא ןחוב 

תעפותלו אסיג דחמ הדובעה ןוגראל הרושק וז תידסומ תכרעמ ובש ןפואבו החוורה־תנידמ 

תעפות תא רקוסו רזוח Bauman רפסה לש םכסמהו ישילשה וקלחב .אסיג ךדיאמ ינועה 

ךכב תיתיישעת־טסופה הרבחב םבצמב דוחייה תא ההזמו םינוש םייתרבח םירשקהב ינועה 

ץמאמ לכ השענ ילובמיסהו יתרבחה ,יסיפה םירושימב .יתרבח דיקפת לכ ירסח םהש 

.םיארנ־יתלבל םיינעה תא ךופהל 

 Bauman איבהל דציכ .דתיה "היצזינרדומה יצולח" ינפל הדמעש היעבה יכ ונל ריכזמ

ועבקנש הדובע תולטמ עוציבל םהלש םירושיכה תא ולצניו וצמאתי םישנאש ךכ ידיל 

היישעתל םידבוע רגאמ תחטבהל בושח יעצמא התוויה הדובעה תקיתא .םירחא ידי־לע 

הרצונ ךכ .םירחא ידי־לע תכמתנשו תקסעומ הניאש הייסולכואה םוצמצלו תחתפתמה 

םינושארהש הרורב הסיפת ךות םידבוע םניאש םיינע ןיבל םידבוע םיינע ןיב הנחבה 

שארב תויהל דחא לכמ שרדנ וז תיתרבח תכרעמב .תירסומ הניחבמ רתוי םילענ 

.הלטבאל ינוע ןיב תוהז הרצונו תיביטמרונה תוליעפל הכפהנ הדובעה .ןרצי הנושארבו 

ןיטולחל םדאה לש יסיפה ובצמ םהבש םירקמ םתוא טעמל) םיינעה ןמ הרזע תעינמ ידי־לע 

ןפואב ולו תשודחה־יתבב הדובעב בלתשהל םיינעה וצלאנ (תינרצי תוליעפ רשפא אל 
.ינמז 
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תא ליבקמב ובציע םלוכ ,םינוש םירצומ ורציי םינוש תשורח־יתבו םילעפמש ףא 

היה הדובעה הקיתאל ,רמולכ .תינרדומה הנידמה לש םיימרופנוקהו םיעמשוממה םיניתנה 

לע רותיוו העינכ היה ,השעמל ,הניינע .םלועל תוינרדומ לש רדסה תאבהב עירכמ דיקפת 

ינרדומ־טסופל סחיב ינרדומה לש הדגנהל יזכרמ וניה שפוח לע רותיו לש הז טביה .שפוח 

,חוקיפהו תעמשמה ,רדסה תא השיגדמה תיביטמרונה תכרעמה .רוחבל שפוחה ועמשמש 

המב .ןכרצה םדאה תנכהל ללכ המיאתמ הניא ,תינרציה הרבחל תינויח התיהש 

 ^Bauman הנכמ "modernity mark II" (לש ויתולימב וא Beck, היינשה תוינרדומה),
תויהל בייח טרפהש הניה רוערעל תנתינ־יתלבה הדבועה ,הכירצ לש תוינרדומ התואב 

הרבחל תינרצי הרבחמ רבעמה .ללכב (והשימ וא) והשמ תויהל לוכי אוהש ינפל ןכרצ 

הרבחה ינב ובש ןפואה אוה רתויב עירכמה יונישה ;םיבר םייונישב ךורכ תינכרצ 

ובש ןפואה ,רמולכ ,םהלש תויתרבחה תויוהזה לשו הרבחה לש תושירדב דומעל םירשכומ 

.יתרבחה רדסה ךותל םיבלושמ םה 

תשחרתמו תדדובמ ףא איהו ,דיחיה לש תילאודיווידניא תוגהנתה ,דניה הכירצ 

םלוס תא םגו םיטרפ לש תויוהז תבצעמ תונכרצה תא תנייפאמה הריחבה תוריח .תודידבב 

םיאטבמש לככ רקיעבו ,רתוי בר הריחב שפוח שיש לככ .תינכרצה הרבחה לש דובירה 

וב םיכוזש דובכהו תיתרבחה היכרריהב רתוי הובג םימקוממ ןכ ,הריחבב רתוי בר שפוח 

אלו ,םישוחל הנופו תיטתסא ,דניה תינכרצה הרבחה לש "תיביטינגוקה הפמה" .רתוי בר 

רקיעב םויכ תטלוש הדובעה לש הקיתאה רבעב הטלש ובש םוקמב .תירסומ־תילנויצר 

לש םלוע אוה הווהה לש םלועה יוארכ ךכל ונכוהש הלאל .הכירצה לש הקיטתסאה 
תויווחו תויוסנתה לש ,םימצעתמו םיכלוהה םייוריג לש ,תולבגומ־יתלב תויורשפא 

.תוישגר 

ינועש ןעוט Bauman .תמצעומו תטלבומ קר םיינעה לש םתייעב הלא םירבד עקר לע 

הממ הרדה ועמשמ ינוע .יגולוכיספו יתרבח בצמ םג וניח ינוע .יסיפ ךסח לש בצמ קר וניא 

תויפיצב הדימע־יאכ ספתנ ינע תויהל .הנותנ הרבחב "םיילמרונ םייח"כ לבוקמש 

השוב לש תושוחת תורצונו תימצעה הכרעהב העיגפ שי ךכמ האצותכ .הרבחב תולבוקמה 

תלוכי־יא ,רשוא ייחל הרבחב בשחנש המ לכמ קותינ םג הניה ינועה תועמשמ .המשאו 

לש םייח ,הכירצ ייח םניח "םיילמרונ םייח" תינכרצ הרבחב .העיצמ הרבחהש הממ תונהיל 

"םמעתשהל אל" .תונהמ תויווחלו םישוגירל תויונמדזהו תויורשפא לש ןווגמ ןיבמ הריחב 

תעינמ ךא .די־־גשיהב םג איהו תפאשנה הרטמה וז ;תונכרצ ייח לש המרונה םצעב וז 

דחא וניה תינכרצה הרבחה לש התוברתמו היפואמ עבונה םומעיש .ףסכ תבייחמ םומעיש 

םייח" .םיינעה - תירובידה תכרעמב ךומנ םוקמב םימקוממה הלא לש םיטלובה םינייפאמה 

םירחאמ רחואי אל תאז תושעלו תובר תויונמדזה סופתל םעמשמ וז הרבחב "םירשואמ 

"םימוגפ םינכרצ" םניה םיינעה תינכרצ הרבחב ,ןכ םא .(םירחאה ינפל ףידעו) 

 (inadequate consumers).
 Bauman הרבחה תא ושמישש תויוותה תועצמאב םיינעה לש םבצמב יונישה תא םיגדמ

"םידבוע דמעמ" חנומה .םינוש םייומיד־תומלוע ,ותנעטל ,תוגציימהו תונוש תופוקתב 

םג ךא תוחפ בוט וא רתוי בוט םבצמש הלא םנשי .תדבוע הרבח לש םייומידה םלועל ךייש 

םייומידה םלועל ךייש "ךומנ דמעמ" .םאתהב םילמגותמ םהו הרבחל המורת שי םינורחאל 

םלוס ותואב ספטל יוכיס םהל שי ךא םלוסה תיתחתב םיאצמנ הלא .תיליבומ הרבח לש 

םלועל ךייש - underclass ־ םויכ חוור שומישב אצמנה חנומה .תוחנה םבצממ תאצלו 
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ץוחמו תחתמ םגיהש םישנא לש יומיד ררועמ חנומה .תלצופמ הרבח לש םייומידה 

גשומה .הב ובלושיש יוכיס םג ןיאו הרבחל המורת וא דיקפת אלל םישנא הלא .היכרריהל 

 underclass יביטקייבוא בצמ וניה ינועש דועב .םיינשה ןיב הפיפח שיש ףא ינועל ההז וניא

תוחפל וא הריחב לש טנמלא ללוכ underclass^ קלח תויהל ,טרפה לע הפכנ ףא ילואש 

,דעס־יכמתנ ,ךוניחה תכרעממ ורשנש םיינע לש אוה underclass לש יומידה .תויביספ 

םמויקל הביס םוש םיאור םניא הרבחב םירחאש אוה םהל ףתושמה .תיב־ירסח םג םיתיעל 

.והשכיא ומלעיי underclass^ םא רתוי בוט היהי םה־םבצמש םמצעל םיניימדמ ףאו 

דראילימ השישמ רתוי הנומ םלועה תייסולכוא יכ ונרשבתה םהבש הלא םימיב 

Bauman לש ונויעש שיגדהל בושח ,תדמתמ תימויק הנכסב םייח םהמ שילששכ ,םדא־ינב 

ןהבש תויתיישעת־טסופה תורבחה לש תיסחי הנטקה התייסולכואב דקמתמ ינועה תעפותב 

תיזכרמה הביסה .םחלל םיבער םניא עירכמה םבורו תיסחי הנטק הצובק םיווהמ םיינעה 

תחא .החוורה־תנידמ הניח ימויק וניא ונממ םילבוס הלא תורבחב םיינעהש ךסחהש ךכל 

־ היצקיפידומוק־הד ,דתיה םהבש תטלובה ילואו החוורה־תגידמ לש תובושחה תואצותה 

השעמל הרשפא איה .םיטרפ לש םייחה־תמרו םויקה ןיבל הדובעה־קוש ןיב רשקה תשלחה 

רדעה לש בצמב םג (תוחפל תמיוסמ המרב) הכירצ תויוליעפ לש בחר ןווגמב תופתתשה 

לש התליפנו התיילע לע Bauman לש ונוידב ןיטולחל רסח הז טביה .הדובע 

עירכמה דיקפתה רבדב קיתווה יטסיסקרמה ןועיטב דקמתהל רחוב אוהו ,החוורה־תנידמ 

םידבוע לש םיאולימ אבצ קיזחהל הרשפא איה .הדובעה־חוכ לש היצקודורפ־הרה לש 

הרבחב בושח היה הז רבד .(הלטבא ימד) תוננוכ בצמב "הנידמה ןובשח־לע" 

םידבועה רפסמ תא םיתיחפמ םייגולונכט םישודיח רשאכ ךא ,תינרציה תיטסילטיפקה 

איה (היצזילבולג) תוחתפתמ תוצראב הדובע־חוכל תושיגנה רשאכו רוצייל םיצוחנה 

.החוורה־תנידמל םוקמ דוע ןיא ,ךכ־לכ ההובג 

יכילהת לש רשקהב החוורה־תנידמ לש התליפנ תא חתנמה ,Bauman לש רבסהה 

וניה הז רשקהב רתוי ןיינעמ יל הארנש המ .ענכשמ שממ אלו ידמל יקלח הארנ ,רוצייה 

ןועיט ,תינכרצה הרבחל החוורה־תנידמ ןיב תינויער־תיתוברת המאתה־יא רבדב ןועיטה 

ןוהה־ילעבל תוכייש ןניאש הייסולכואב תובחר תובכש לש תונוכנה תא ריבסהל אבה 

החוורה־תנידמש אוה Bauman לש ןועיטה .החוורה־תנידמ לש המוצמצל םידעצב ךומתל 

לע תססובמ החוור,ה־תנידמ .תינכרצה הרבחה לש הריוואה םע המאתהב תאצמנ הניא 

לש ןויערה .וילא םיכייתשמ הרבחה ינב לכש ביטקלוק לש ומויק לעו תוילסרווינואה ןויער 

החוור יתוריש ,ןכ לע רתי .לדבהו דוחיי תשגדה לש ךופה ןורקיע לע דבוע קווישו הכירצ 

ןכיה ,תיאופר הרזע לבקל יממ) טרפה לש הריחבה תורשפא תא ללכ־ךרדב םיליבגמ 

יזכרמ וניהש תישפוחה הריחבה ןורקעל הריתסב דמועה רבד ,(ילוכו ררוגתהל רשפא 

םוצמצל הקדצהה .תורטמ דוגינב םייוצמ םירבדה ינשש עבונ ןאכמ .תונכרצל 

,הכימתל תקקזנ הניאש ,הייסולכואב בורה תצובקב םיבר ידי־לע תנתינה החוורה־תנידמ 

םהילע תירוביצה האצוההו הדורי םתוכיא ,םירזוע םניא אליממ החוורה יתורישש הניה 

,דניה הכירצה תוברתש ךכמ האצותכ .לילכ הילע רתוול ףידע ךכיפלו ,דואמ ההובג 

.יוכיס החוורה־תנידמל ןיא ךכ־לכ תפחוסו תיזכרמ 

התלוכי רבדב תימיטפוא הדמע גיצמ Bauman ,םייקה בצמל תונורתפ רחא שופיחב 

ןיא .יופצה דיתעה םויכ הארנש הממ תוחתפתהה תא טיסהלו לולסמ תונשל תושונאה לש 

ינפל גיצמ אוה ךא ןוויכ יונישל ליבוהל םייושעה םייתרבחה םיכילהתבו תוחוכב ןד אוה 
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הפיאש הלעמ Bauman .הרבחה לש היפואל רשאב תויביטמרונה ויתופדעה תא ארוקה 

,קושה ילבכמ הדובעה לש תוררחתשהל הפיאש ,רדסה דצל הלמחה תא בישיש יונישל 

תא הבר הדימב ץמאמ אוה .(communitarianism) תויתליהקה לש הרזח ,לכה לעמו 

תוסנכהל רשק אלל תוחרזאה חוכמ הסנכהל תוכזה רבדב Claus Offe לש ונויער 

בצמב יוניש .הדובעה־קושמ הדובעה תוליעפ לש קותינ ךכ לע ףיסומ Bauman .הדובעמ 

לש הקיתאב ,הדובעה־קושב הדובע לע תססובמה ,הדובעה תקיתא לש התפלחה ךירצי הז 

 workmanship - המ ^Bauman ישונאה ןימל תיעבט הניהש - "םייח תקיתא" הנכמ.

תא ריהבהל ־ ומצע לע לטנש טקיורפהמ קלח Bauman לש ורפסב תוארל ןתינ 

םיגצומה תונויערהו םיגשומה ןמ םיבר .תינרדומ־טסופל תוינרדומהמ רבעמה ינייפאמ 

םדקומ הנש רוא הארש םירמאמ ץבוקב הנורחאלו ,םימדוק םיבתכב השעמל ועיפוה רפסב 

,דתיה אל וז הדבוע .Postmodernity and its Discontents (1997) תרתוכה תחת רתוי 

תונויערה לש תיתועמשמ הבחרהו חותיפ יחכונה רפסה הוויה וליא האירקה לע הביעמ 

קר אל ,הבשחמ יררועמ תונויערו תובר תונבות רפסב םנמוא ןנשי .רבעב וגצוהש 

ךא ;יתרבח דובירו הדובע ,תוברת ירקוחל םג אלא ,תיתרבח הירוטסיהב םיניינעתמל 

רשאמ רתוי (social commentary) תיתרבח תונשרפ לש ןונגסב בותכ רפסהש איה היעבה 

ןמ תובר .תיתיזזת ,דגיה הביתכהו ידמל יחטש ןפואב םילפוטמ םיאשונה .תימדקא הדובעכ 

םיאשונהש השוחת הנשיו תורוקמ ןויצבו םוקמ־יארמב קיפסמ סוסיבב תוכוז ןניא תונעטה 

אוה ןיאש הדבועלו רפסה לש ויפואל רתויב תטלובה המגודה .יתטיש ןפואב םילפוטמ םניא 

Ulriche רפסב תטלחומה תומלעתהה ,דניה םירחא םידמולמ םע ישממ חיש־וד להנמ 

 Beck. ףא ^Bauman דואמ תומודה תיגרדומ־טסופה הרבחל סחיב תוסיפת ורפסב גיצמ

"תוינרדומ־טסופ" תיוותהמ רהזנ וליפא אוהו ,Beck לש Risk Society־ב תואבומה הלאל 

רוכזא ןיא ,(modernity mark 11) "םייתש ןמיס תוינרדומ" חנומב שמתשמו 

 ^Beck הדבועה םג תניינעמ הז רשקהב .תחא םעפ ולו רפסב ^Bauman, ידי־לע בשחנה

תא ריזחהל ךרדה תא השעמל שפחמ ,תינרדומ־טסופה הרבחה לש טלוב ןקיטרואיתל םיבר 

,היוצרה הרבחה תא ותסיפת םג ומכ ,ולש חותינה ילכ .הרבחל (the social)יתרבחה 
.התוא םינייפאמה יתרבחה רדסה ינייפאמבו תוינרדומב בטיה םינגועמ 

ןייטשפאךיול חנ 
ביבא־לת תטיסרבינוא 
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 Bruno Latour Pandora's Hope: Essays on the Reality of
 Science Studies. Harvard University Press. 1999. 352 pages.

תספתנש "עדיה לש היעב"ב םירהרהמ ברעמב ונחנא ,תוחפל הרשע־עבשה האמה ןמל 

תואיצמה ןיבל המצעלשכ תדמועה תיביטקייבוא תואיצמ ןיב המאתה תייעבכ 

טקייבוס ־ םזילאודה לש תונושה ויתורוצ .הפשהו תוברתה ,הבישחה לש תיביטקייבוסה 

הרוצת התוא ךותמ תוחמוצ - עדמו היגולואידיא ,עבטו תושונא ,הדבועו הנומא ,טקייבואו 

לש םירצות םתוא לכ ןיב תרצוי וז הרוצתש רושיגל ןתינ־יתלב רעפו תיסיסב 

וכפהו וכפה םיפוסוליפ לש תורוד ."םש אצמנ"ש המ ןיבו תישונאה תויביטקייבוסה 

רבד לש ופוסב הליבומ עדיה תייעב יכ הנקסמל ועיגה םיברו ,וז המאתה לש תורשפאב 

תאצמנה יהשלכ תינוציח תואיצמ ףקשמ ונלש עדיה יכ תעדל ךרד לכ ונל ןיא :תונקפסל 

הנחבהה תאש הנומא ךותמ ,אצומ־תדוקגכ םזילאודהמ רתפיהל וסינ אל םה ,הז םע .םש 

.ריחמ לכב רמשל שי ,היגולוטנואל היגולומטסיפא ןיבו ,האירבה ןיבל הלמה ןיב 

םימשה יכ איה ,רפסב םיטסקטה ןיב תרבחמה הנעט ,רוטאל ונורב לש תיזכרמה הנעטה 

םיפוסוליפ וקיסעהש תויעבה ןמ תובר ,ןכא .יטסינמוהה םזילאודהמ רטפינ םא ולפי אל 

קרפב ,המגודל .יריפמא רקחמל תושיגנל תוכפהנ תורחאו ,וז ךרדב תומלענ תורוד ךשמב 

הארוהה תייעב תא דירומ רוטאל ,סנוזמאב עקרק ינעדמ םע הדש־רקחמ לע ססובמה 

 (problem of reference) םיגולומטסיפא םא .עמשמ יתרת תואיצמה עקרק לא תיסלקה

ןיבל םילימה ןיב הרועפה םוהתה לע רשגל תורשפאה לע וסמלפתה ןושלה לש םיפוסוליפו 

תדעונ וז הרוצב היעבה תגצה יכ ןעוט רוטאל הנה ,תוסחייתמ םילימה םהילאש םירבדה 

ירסח םירבדבו םילימ לש תורוהט תוריפסב םעפ ףא םילקתנ ונא ןיא .ןולשיכל שארמ 

,רישכמ ,םגדמ ־ ךוותמ לכ .םיכוותמ לש תויפוסניא תורשרשב אלא ,תועמשמ 

ימוקמה ןיבל רתוי טשפומהו רתוי ןנקותמה ,רתוי דיינה ןיב רשקמ ־ טסקט 
עדיה םא הלאשב םמצע תא םידירטמ םניא עקרקה תרות ינעדמ .רתוי יטסירלוקיטרפהו 

תורושק רבכ ןהב םישמתשמ םהש םילימהש ןוויכמ ,תיאמצע תואיצמל םיאתמ םהלש 

ותפצר ךרד וליפאו המדא לש םימגדמ ,םירישכמ ,םיפרג ךרד תורבוע ,םירשק לש הרדסב 

וא םירבד וא םניא הלא םיכוותמש ןיבנ םא קר ירשפא הז ןיעמ חותינ לבא .םשגה־רעי לש 

.םהינש לש תונוכת םהל שי תרשרשב הדוקנ לכבש אלא ,םילימ 

טקילפנוקה איה םזילאודה תא םיקרפמ ונא רשאכ הנורתפ לע האבש תפסונ המליד 

םיאמדקא ויפ־לעש ,(science wars)"עדמה־תומחלמ" םשב עודיה ןורתפל ןתינ וניאש 

ידי־לע תוילנויצרה לעו עדמה לע הפקתהכ וספת םהש המ לע וביגה םיינרמש 

הישרושבו וז "המחלמ"ב םיקסועה םיקרפב .תוברתה ידומילו יתרבחה םזיביטקורטסנוקה 

ינש לש ףתושמה םזילאודה לש האצות אוה טקילפנוקה דציכ הארמ רוטאל ,םיירוטסיהה 

דמועה רבדכ וא עדיה תא תוארל ונילע הפוכ תיטסילאודה אצומה־תדוקנ .םידדצה 

סחייתנ םא םלוא .דחי םהינשכ אל לבא ,תיתרבח הינבהב וא תיאמצע תואיצמל המאתהב 

לכונ ,םינבומ םתויה ךמס־לע םייביטקייבואכ ,םייביטקייבואכ םגו םינבומכ םג םירבדל 

ילבמ םייתרבחו םיירוטסיה םייפיצפס םירשקה ןיבל םיטקייבוא ןיב םירשקה תא ךירעהל 

.םהלש תויביטקייבואה תאו םקזוח תא סמסמל 

עובקל דעונש קבאמב תודמעכ קר תוליעי ןניה עדמה־תומחלמב תודגונמה תודמעה 
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403 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 - ס''שת 

םניא םידדצה ינש .תישונא הביטקפסרפ לכמ תיאמצע הניהש תמאל תושיגנ שי ימל 

תואיצמל תויהל לוכי טקפיטרא הבש ,תיעדמה הקיטקרפה לש הנבהב ונתוא םימדקמ 

.ךפיהלו תיביטקייבוא 

,יטסינמוהה םזילאודבש אצומךיאה לע עיבצהש ןושארה וניא רוטאלש יפ־לע־ףא 

הקיטקרפה לא יטנרהוק ןובשחו־ןידב עיצמ אוהש הפולחה לש רושיקב איה ותמורת 

המכ םג קפסמ רוטאל ,ךכ םשל .היפוסוליפב יתימא הדש־רקחמ הווהמ ותדובע .תיעדמה 

םיטקייבוס לש תונוכתה תולעב תויושיה תא ראתל תנמ־לע םישדח םיגשומ המכו 

לע רבדל םוקמב .הרבחה יעדמ לש יסלקה ןוקיסקלב תודרפנ תוראשנש םיטקייבואו 

שמתשמ רוטאל ,םהילע םירמוא ונחנאש המל סחיב םייאמצע םניהש םירבד לע וא ,תויוהמ 

ביטהש תוארהל תנמ־לע (Whitehead) דהטיוו לש (העצה/החנה) proposition גשומב 

תויוהמ לע רבדל הליעי ךרד וניה ,לבוקמה ןבומב ,החנהה לש םלש־יתלבהו זמורמה 

לע רבגתהל תנמ־לע (fact+fetish) factish גשומב שמתשמ אוה ךכ לע ףסונ .תויתימא 

םינירקמ ונאש םירבד ןיבל ונילא סחיב יאמצע ןפואב םימייקש םירבד ןיב העטומה הריחבה 

.הרוהט תיביטקייבוס תועמשמ םהילע 

ךכב המידק לודג דעצ םדקתמ ךא רוטאל לש תמדקומה ותביתכ תובקעב דעוצ הז רפס 

תכפוהש רקחמ תינכותל סיסבה תא הנירצמ ולש הביטקפסרפה דציכ הארמ אוהש 

אל ךא ,בזכואמ ינא וז הביסמ .תשטשטמ תיטסילאודה היגולויצוסהש המ תא יטנרהוקל 

קפסמ אוה .תיגולויצוסה הטישל רושקה לכב תיתדיחה ותשיגב קבד רוטאלש ,עתפומ 

תואיצמהו עדיה ,עדמה תא הריבסמכ תספתנה תיגולויצוסה הטישה לע הפיקמ תרוקיב 

אוהש ומצעלשכ יתרבח םלוע ןיא ,ותנעטל .םייביטקלוק םיגוצייכ וא תיתרבח הינבהב 

תונקסמה לבא .תועמשמה־רסח ירמוחה םלועל םינתונ ונחנאש תועמשמל רוקמה 

הסנתש היגולויצוס ,תורישעמ ןה השעמלו ,תואיצומ ןניא רוטאל לש תויגולוטגואה 

רעצמ .םינבומ םיסחיב םמוקימ לש םיחנומב םייתרבח םינכוס לש תוקיטקרפה תא ריבסהל 

תלפונש ,תינרדומ םילילא ץופינ לש תקהבומ הלועפכ הז תא םג האור רוטאל יכ תוארל 

תא עיקוהל תנמ־לע הנושארב תשמתשמו הנומאו הדבוע ןיב תיטסינמוהה הנחבהה ךותל 

תולאשה לע תונעל ול רשפאתש הטיש לכ החוד אוה ,ךכמ האצותכ .הנורחאה 

םלועה־תפקשה לש םייתרבחה תורוקמה תלאש ןוגכ ,ביצמ ומצע אוהש תויגולויצוסה 

תיטנרהוק תאצוי ,ללכב היגולויצוס וא ,עדמה לש היגולויצוסה יכ אצומ ינא .תיטסילאודה 

,תיתרבח הינבה לש םייסיסבה םיגשומה לע םיבשוח ונחנאש עגרב רתוי תיתמצועו רתוי 

.רוטאל לש ויתוצלמה יפ־לע ,תואיצמו תועמשמ ,עדי 

ואלסרב לאינד 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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