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- תידוהי הנידמב "םירז" 

*לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה 

ףמכייר הקברו **םמק הנאירדא 

אובמ 

ןיב ןורחאה רושעב רצונש בכרומה רשקה תא םישיחממה םיעוריא ינש רואיתב חתפנ 

ידי־לע תאשינה "השדחה הקיטילופה"ו תימוקמה הקיטילופה ,תימואלה הקיטילופה 

.לארשיב םיידוהי־אל הדובע־ירגהמל תסחייתמ רשאו (NGOs) םייתלשממ־אל םינוגרא 

־ירגהמ בור לש םבשומ םוקמ ־ ביבא־לת םורדב 1999 ילויב שחרתה ןושארה עוריאה 

תייריע לש םיגיצנ וידחי ולהקתה עוריא ותואב .לארשיב רתיה אלל םייחה הדובעה 

םינוגרא ירבח ,תילארשיה תונותיעה יגיצנ ,רחבנה ריעה שאר םשארבו ,ופי-ביבא־לת 

וניזאה ,םירטוש לש תעבטב םיפקומ .םינרקס םינכשו הימדקא ישנא ,םינוש םייתלשממ־אל 

לע .םייאקירפא םירגהמ תלהקמ העציבש םייליטסוקטנפ םירומזמל בשק־בורב םיפתתשמה 

הרגשל ךפהנש המל דוגינב ירהש ;יטסילאירוס עפומב תואריהל לוכי עוריאה היה וינפ 

ץראב םיהושה םירגהמ דגנ תיתרטשמ הטישפב רבוד אל םעפה ,רוזיא ותואב תימוימוי 

זכרמ תכונחב םא יכ ,(םייקוח־יתלב םיהוש - םיח"בש :תויושרה ןושלב וא) רתיה אלל 

ריהבהל תרהצומה ותילכתש ,<"ה"ליסמ"> ביבא־לתב הרזה הליהקל עדימלו עויסל 

."ךל הרז הניא ופי־ביבא־לת" יכ הדובעה־רגהמל 

רבמצדב ."תימואל"ה םילשוריל "תימוקמ"ה ביבא־לתמ ונתוא קיתעמ אבה עוריאה 

,לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םדמעמ אשונב החוורהו הדובעה דרשמ ןגראש סנכב ,1999 

ואבש יפכ ,הדובע־תריגה אשונב לארשי־תנידמ לש היגשיה תא זאד דרשמה ל"כנמ םכיס 

־תומא תעיבק ;םיח"בש שוריגו תולובגה לע חוקיפה קודיה :םימוחת השולשב יוטיב ידיל 

ידרשמ לש םתוליעפ תא םאתתש תידרשמ־ןיב הלהנמ תריציו ;הדובע ירושיא ןתמל הדימ 

.הדובעה־תריגהל םירושקה םיניינעב םיקסועה םינושה הלשממה 

ןמל ךפהנש המ תא רשאל ואב םה ,לכה תולככ .שודיח לכ היה אל ל"כנמה ירבדב 

,הדובע־תריגהל סחיב לארשי־תנידמ לש תרהצומה התוינידמל םיעשתה תונש תישאר 

םא יכ ,תיגולואידיא הניחבמ אלו תידסומ הניחבמ אל ,"הריגה־תנידמ" הניא לארשי :ירק 

הלש תוינידמה־יווקב לולכל תניינועמ הנידמה ןיא ,ךכמ אצוי־לעופכ ."היילע־תנידמ" 

םיבשותכ ,ןכש לכ אל ,רבד לכל םירגהמכ הדובע־ירגהמב הרכה םושמ םהב שיש םידעצ 

ינודש ןולאל ,ןזור לגיסל תודוהל וננוצרב .עדמה דרשמ ידי־לע ןמוממה רקחממ קלח וניה הז רמאמ * 

תודומ ונא ,ןכ־ומכ .תוליעומה םהיתורעה לעו םינותנה ףוסיאב הרוסמה םתדובע לע ןיילק יבינלו 

.תוריאמה םהיתורעה לעו תינדפקה םתאירק לע קינסר הילו'גלו רזעילאךב ירואל 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,לשממלו הקיטילופל הקלחמה ** 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה *** 
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תא ל"כנמה הניש ,תמדקומ הנכה לכ אללו ,עתפל םלוא .המואה־תנידמ לש םיימיטיגל 

םתוחכונ לשב ,הדובעה־ירגהמ לש תויתרבחה םהיתויוכזב הרכהל ארקו וירבד ןכות 

דרשמה שארב דמעש ,ל"כנמה ,דועו תאז .וטקפ־הד היבשות םתויה לשבו הנידמה ימוחתב 

םיבאשמ תוצקהל הנידמה לע יכ ןעט ,שוריגה אשונב ןוטה תעיבקל הכ דע יארחא היהש 

ובש בצמל ץק םישל שי ,ותנעטל .ןמוחתב םייח הדובעה־ירגהמש תוימוקמה תויושרל 

אלל הדובע־ירגהמל םיתוריש לעופב תוקינעמ ופי-ביבא־לת תייריע לש החוורה תויושר 

.יזכרמה ןוטלשה דצמ הרכהו תופתתשה 

לש תוימואל־רתב תורדגה לש תיתגרדהה הרידחה לע םידיעמ הלא םיעוריא ינש 

ךות לא םיידוהי־אל הדובע־ירגהמ לש םתלכהל חתפ תוחתופה ,תופתתשהו תוחרזא 

רשקה תא ריתמה חישב רבודמ 1.לארשיב (regime of incorporation) בולישה רטשמ 

Soysal, 1994; Jacobson,) תוהזו תויוכז ןיב המואה־תנידמב םייקתמש יטויבמיסה 

םינקחש לש םתוליעפ תדלות הניח תידוהי הנידמב "םירז" לע הז חיש לש ותלחה .(1996 

םינוגראו ופי-ביבא־לת ריעה לש תימוקמה תושרה הנושארבו שארב ,םייתנידמ־אל 

םיימואל־לעו םיימוקמ - םייתנידמ־אל םינקחש לש םתעפוה .םדא תויוכזל םייתלשממ־אל 

הניה ,םהיתויוכזבו הדובע־ירגהמ לש םתוחכונב וטקפ־הד הרכה ןעמל םילעופה - דחאכ 

non-) "םיחרזא־אל" יפלכ תטקונ לארשיב המואה־תנידמש הרדהה תוינידמ לש האצות 

 Rosenhek, 2000) (citizens). הנידמה לש התונוכנ רסוחב יוטיב ידיל האבש ,וז הרדה

תרצוי ,םיבשותבכ םהב הרכה־יאבו "םיחרזא־אל"ה לש םידחוימה םהיכרוצ ןעמל לועפל 

,השעמל .םינווגמ םייתנידמ־אל םינקחש לש םתסינכ תא רשפאמה "תויונמדזה ןולח" 

תוביסנ" םעפ־אל םיקפסמו ,הנידמה דיקפת תא םיבר םירקמב םיאלממ הלא םינקחש 

.הנידמה דצמ החנזהל "תוליקמ 

תויושרו םיימוקמה םינקחשה ,םייתלשממ־אלה םינקחשה ןיב תימנידה היצקארטניאה 

de-) "רוזיב" לש רתוי בחרנ ךלהממ קלח הגיה הדובעה־ ירגהמ תייגוס ביבס הנידמה 

 centering) תוכמס רוקמכ התויזכרמ תא המואה־תנידממ עיקפמה ךלהמ - ימואלה לש

.(2000 ,רימשו ויז ;1999 ,םר ;1999 ,רזעילא־ןב> יטילופה םויה־רדס תעיבקב ידעלב 

איבהל םיחילצמ םייתנידמ־אלה םינקחשה ,םהיתויוכזו הדובעה־ירגהמ לש םדמעמל רשאב 

לש היצזילקול תועצמאב ,תחאה :תוירקיע םיכרד יתשב "ימואל"ה לש ורוזיב ידיל 

תושרה לש יטילופה םויה־רדסמ דרפנ־יתלב קלחל התכיפה ,רמוא הווה ,היגוסה 

םדא תויוכז חיש לש אוביי תועצמאב ,תרחאה ;ופי-ביבא־לת ריעה הז הרקמב ,תימוקמה 

הז תולובג־הצוח חיש רידחהל ןויסינהו ,םייתלשממ־אל םינוגרא ידי־לע ימואל־לע 
.לארשיב תיטילופה הריפסלו תירוביצה הריפסל 

הזמ הלש (transnationalization) המאלה־לעלו הזמ הדובעה־תריגה לש היצזילקולל 

לש םהיתויוכזב הרכה םעבותב .לארשיב תוחרזאה חיש לע תויתועמשמ תוכלשה שי 

רידחהל םתחלצהבו ,(personhood)"םדא־ינב" לש תיללכ הירוגיטק םשב הדובע־ירגהמ 

תימואל־ונתאה תוינידמל רורב דוגינב תודמועה תוימואל־רתב תורדגה יתגרדה ןפואב 

תוקיטקרפל ,םיקוחה תכרעמל ,חישה יסופדל סחייתמ "בוליש רטשמ" חנומה ,לסייוס יפ־לע 1 

תאו תחראמה הנידמב םירזה לש (status) בצימה תא םירידגמה םיינוגראה םינבמלו תוידסומה 

.(Soysal, 1994, 32) םייתנידמה תודסומב םהלש תופתתשהה תולובג 
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דבורמ תוחרזא רטשמ לש ובוציעל םימרות הלא םייתנידמ־אל םינקחש ,הינומגהה 

Yuval-Davis, 2000; Shafir 81 Peied,) ימואל־לעה ןדיעב המוא־תונידמל ינייפואה 

םינקחשה ,הדובעה־ירגהמ לש רשקהב יכ וז הדובעב ןעטנ ,הז םע דחי 2. (1998 
ותשלחה ידיל חרכהב איבהל ילבמ "ימואל"ה רוזיב ידיל איבהל םיחילצמ םייתנידמ־אלה 

 .(Sassen, 1996)

ןכש לכ אל ,תילסקודרפ עמשיהל היושע המואה־תנידמ לש החוכ רוזיב רבדב ונתנעט 

םיהושה םירגהמ תוברל ,הדובע־ירגהמ לש םדמעמב תוקסוע ונא לכה תולככ .תינוריא 

.תונושה היתועורזו הנידמה ידי־לע תדמתמ הפידרל םינותנה ,רתיה אלל הנידמה ימוחתב 

תנגועמ ־ תויוכז־ילוטנ םתויה תדבוע :ירק - "םתורז"ש םירגהמב רבודמ ,וזמ הרתי 

,ךשמהב הארנש יפכ ,ןכאו .הכיפה־יתלבו תימיטיגל הדבועכ תספתנ איה ךכ לשבו ,קוחב 

םיסרטניאה לש םלקשמ ,הדובע־ תריגהל רושקה לכב ,הכ דע יכ שיגדהלו םידקהל שי 

תויוכזו יתרבח קדצ לש םילוקיש לע רועישךיאל הלוע םיימואלה־מייטילופהו םיילכלכה 

ךכב אוצמל ןתינ "םירז"ה הירגהמ לש םבצמב הנידמה לש הניינע רסוחל החכוה .םדא 

םורופ ,תחא םעפ ולו ,סנכתה אל תיחכונה הלשממה לש התנוהכ תפוקת לכ ךשמבש 

תוינידמה בוציעב בייחמ ףקות שי ויתוטלחהלש דיחיה םורופה - םירז םידבועל םירשה 

.(27.7.2000 ,ימהרבא) 

םיבשות לש השדחה הירוגיטקהו ,תידוהי־אלה הדובעה־תריגהש ןוויכמ אקווד םלוא 

לש התרדגה תא תורגתאמ ,(עבק לש םירז םיבשות םקלח) היתובקעב הרצונש םירז 

תויושרה לש ןסחיב ןוידה ,(non-immigrant state) םירגהמ־אל תנידמכ לארשי־תנידמ 

תנבהבו השדחה הריגהה לש הקיטילופה תנבהב בושח ךבדנ שמשמ הדובעה־ירגהמ יפלכ 

לש ןסחיב ןוידה ,תורחא םילימב .המואה־תנידמב תופתתשהה לש םינתשמה היתולובג 

לש םתופתתשהב ,םביבס תלהנתמה "השדחה הקיטילופ"בו הדובעה־ירגהמ יפלכ תויושרה 

ביבס םילהנתמה םישקעה םיקבאמה תניחבל תלדגמ תיכוכז קפסמ ,םייתנידמ־אל םינקחש 

תיטרפהו תירוביצה תוריפסה ןיב הנתשמה רשקה לש וביט תניחבלו תוחרזאה תרדגה 
.לארשיב 

תנבהל תיטילנאה תרגסמה תא הוותמ ןושארה קלחה .םיקלח השימחמ בכרומ רמאמה 

ינוגראו ופי־ביבא־לת תייריע ידי־לע תאשינה ,"השדחה הקיטילופה" לש התחימצ 

תגצומ הריגה לש וז הקיטילופ .לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םדמעמ תייגוס ביבס ,תויוכז 

בוציע לשו המצוע לש דקומכ התוידבלב תא הנידמה ןמ תועיקפמה תומגמ ןתואמ קלחכ 

הדובעה־תריגה תעפות לש התוחתפתהב הרצקב ןודנ ינשה קלחב .יטילופ םוי־רדס 

תייריע לש םינחבומה הלועפה ינפוא תא חתננ יעיברהו ישילשה קלחב .לארשיב 
ירוביצהו יטילופה םויה־רדס לא רידחהל םתילכתש ,תויוכז ינוגרא לשו ופי-ביבא־לת 

לש ימואל־לע חיש אובייו הזמ היצזילקול תועצמאב םירגהמה תויוכזב הרכהה תייגוס תא 

גשומ (א) :הניה תוחרזאהמ ועמשמ (multi-layered citizenship) "תדבורמ תוחרזא" חנומה 2 

,תוימואל ,תוינתא ,תוימוקמ - תונוש תובכשבו תולקסב םימייקתמה םינוש םיביטקלוקב ןגועמש 

:לשמל) תונוש תובכש ןיב םיסחיה תוכרעמ לש רצות <ב> :תוימואל־לעו תולובג־תוצוח ,תויתנידמ 

םימיוסמ םיירוטסיה םירשקהב הלא תוכרעממ רזגנה יתרבחה םוקימה לשו (רדגמו דמעמ ,תוינתא 

.(Yuval-Davis, 2000, 113 :ואר) 
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םינקחש לש םתוליעפב תונומטה תויורשפאב ןודנ םכסמה קרפב .הזמ םדא תויוכז 
לש םתובשותב ריכהל תברסמה הנידמ לש רשפתמ־יתלבה החוכ לומ לא םייתנידמ־אל 

םינקחשה ורחבש חישבו הלועפה ינפואב תועובטה תולבגמה לע דומענ ןכ .הדובע־ירגהמ 

םינקחשה יכ איה ונתנעט .םירגהמה לש םהיתויוכז תא םדקל םאובב םייתנידמ־אלה 
לא תורבחו תופתתשה לש תוימואל־רתב תורדגה רידחהל םנמוא םיחילצמ םייתנידמ־אלה 

םיימואל־לעו םיימוקמ ־ םייפולח בוליש יקיפא םיחתפמ םה ;לארשיב תוחרזאה חיש ךות 

הידבה תא תאש רתיב םיפשוח םה ךכבו ,םיידוהי־אל הדובע־ירגהמ לש םתלכהל - דחאכ 

,(state oriented) הנידמ־ינווכמ םתויהב ,םלוא .המוא־תנידמ ףקוממה חנומב הנומטה 

תא םירגתאמ םניא םה ,ריעה לש הרקמב ,"הנידמ יפקוע" וא ,תויוכזה ינוגרא לש הרקמב 

תוינידמ לש קחשמה יללכ תא עובקל תוכמסה לעב ןקחשכ הנידמה לש התונוילע 
.לארשיב הדובעה־תריגה 

יטרואית עקר 

לש התקיחשל בלה־תמושת תא ימדקאהו ירוביצה ןוידה בסה תונורחאה םינשב 

 Freeman,) וננמז־תב הקיטילופב ידבלבה וא ירקיעה ימיטיגלה ןקחשכ המואה־תנידמ

 1986; Bäsch et al., 1994; Featherstone <fe Lash, 1999; Sassen, 1996; Soysal,

לש תולובג־תצוח המירז ידי־לע ,הלעמלמ ןה רתויו רתוי תרגתואמ המואה־תנידמ .(1994 

־םייתרבח תוחוכ ידי־לע ,הטמלמ ןהו ,(Casteiis, 1997) םדא־ינבו תונויער ,תורוחס ,ןוה 

רתויו רתוי תולצופמו תוינלדב תויוהזב הרכהל תועיבת םילעמה םיימוקמ םייטילופ 
 .(Calhoun, 1994; Kymlicka, 1995; Smith Si Guarnizo, 1998; Wieworka, 1998)

ילבולגה ןיבש םיצחלה תבצב תבצינה המואה־תנידמ לש הבצמ תא ראתמ םר ירוא 

:אבה ןפואב ילקולהו 

ינש לע םואלה־תנידמ תא תוקחוש תילקולה המגמהו תילבולגה המגמה 
־יתוברתה ביכרמהו ;הנידמה - ינוגראה־ידסומה ביכרמה :היביכרמ 

־תנידמ"בש רבחמה ףקמה תא תוקחוש ןה רקיעב ךא .םואלה - יתליהקה 

ןיב לוכיבכ תמייקש האלמה המאתהה תא ףקתל רומאש ףקמ ,"םואלה 

הרבחה ןיבל תיתנידמה תרגסמה ןיבו יתוברתה טביהל ידסומה טביהה 

<101 ,1999 ,םר) .הלכלכהו 

רשקה לש ותוירירבש תא םיפשוחש ,םר ידי־לע םיראותמה "היצילקולגה" יכילהת 

םירעה לש ישחומה בחרמב דחוימב םישחרתמ ,"המוא"ו "הנידמ" ןיב יביטמרונה 

ידי־לע םיאשינ םה .םיימואל־בר ןוה־יליאו םיינע םירגהמ םיזכרתמ ןהבש תוילבולגה 

םינקחשו הזמ םיינוריע םימרוג .ימואל־לעה תויוכזה חיש ירבוד םייתלשממ־אל םינקחש 

הדמעמ תא הנידמה ןמ םיעיקפמה רוזיב יכילהתל םיארחא הזמ םיימואל־לע םייתלשממ־אל 

Hoiston <fe Appadurai, 1999; Jacobson,) הקיטילופה תמב לע תישארה תינקחשכ 

 1996).
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83 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א"סשת 

הדובעה־ירגהמ לש היצזילקולהו ריעה 

ריעב ןוידה תא "ריזחה" תולודגה םירעב םיינתאה םיטועימה לשו םירגהמה לש םזוכיר 

המכב הצוענ םירעה לש תיטילופה ןתועמשמ .הנושאר הגרדממ תיטילופ תינקחשכ 

תורבוע תוילבולגה תומגמה ובש ישממ יפרגואיג רתאל ויהנ םירעה ,ןסס יפ־לע .םימרוג 

לש םיקחשה־ידרוג לש תירטנסולאפה הרוטקטיכראל ךומס .היצזילאירוטירטו היצזילקול 

,ןסס תנעטלש ,תוחפוקמ תויסולכוא לש תועלבומ תוחמוצ תוימואלו תוימואל־בר תורבח 

םיקסעה םלוע לש וזוכיר .(Sassen, 1998, xxi) "תוחכונ תולעב ךא חוכ תורדענ" 
הסנכה־יטועמ הדובע־ירגהמש הדבועהו ,םיינילופורטמה םיזכרמב ימואלניבה םיפסכהו 

יגטרטסא רתאל םירעה תא וכפה ,תוימינפה םירעב םהיתוליהק תא םיחתפמו םיררוגתמ 

תוצובק ידי־לע תולעומה תועיבתה .תויחרזא־אל תויסולכוא דצמ תועיבת תאלעהל 

־ הדובעה־ירגהמ ןשארבש תויעזג תוצובקו תוינתא תוצובק ,םישנ תוללוכה - הלא 

,"םדא תויוכז" לש תילסרווינואו תיללכ הירוגיטק לש םיחנומב רתויו רתוי תואטובמ 

תיטלקה המואה־תנידמ לש תורבחהו תופתתשהה תולובגל רבעמ לא תגרוח התלוחתש 

 3.(Soysal, 1994, 1997; Jacobson, 1996; Kemp et al., 2000)

םירעה לש תיטילופה ןתועמשמל סחיב תוירקיע תומידקמ תונקסמ יתש ךכמ קיסהל שי 

הקיטילופל קודה ןפואב הרושק הדובעה־תריגה לש הקיטילופהש ,תישאר :ילבולגה ןדיעב 

תטשפומ הרוצב להנתהל הלוכי הניא הדובעה־תריגה לש הקיטילופהש ,תינשו ;םירעה לש 

־ירגהמב קוסעל הנודינ םירעה לש הקיטילופהש דועב .ימואלה בחרמה לכב דיחא ןפואבו 

ןיב תוהז ןיאו ,הדובעה־תריגה לש הקיטילופב קוסיעל המצע תא הליבגמ הנידמה ,הדובע 

־לעה הריגהה ןדיעב יכ ןעוטה ,(Appadurai, 1996)יארודפא ןתונ ךכל רושיא .םייתשה 

םא יכ ,הנידמה לש היתולובגב אצמנ וניא הריגהה תקיטילופ לש "דבוכה־זכרמ" ,תימואל 

קפסל ותוביוחמ ןיב רתויו רתוי דוכל ימוקמה ןוטלשה ,ךכמ האצותכ .הירעב ־ הכותב 

המל היולגה תירוביצה תודגנתהה ןיבל ,םירגהמה ללוכ ,םיבשותה ללכ לש םהיכרוצ תא 
.תיתרבח וא תילכלכ - תימואל הניחבמ "תנכוסמ הייסולכוא"כ ספתנש 

תומרבו םיבר םינפואב תושחמומ ,תיטילופ תינקחשכ ,ריעה ינפל תובצינה תומלידה 

ינתאה ףונל תמרות םירגהמ לש תושדח תוינוריע תועלבומ לש ןתחימצ ,לשמל .תונוש 

וב עובטה ינטילופורטמה םסקל םג תמיוסמ הדימבו ,ינוריעה בחרמה לש יתוברת־ברה 

 (1996 ,Abrahamson). רפסמב הטילש לכ ןיא תוימוקמה תויושרל ,רחא דצמ ךא

ישממה יפסכ־אלהו יפסכה לטנב תואשונ ןהש דועב ,ןטופיש םוחתב םיבשייתמה םירגהמה 

םירגהמה ןהיבשות םע תימוימוי היצקארטניא םייקלו םיתוריש קפסל ךרוצהמ עבונה 

יקלח רתיב הגוהנ התייהש וזמ הנוש גוסמ הקיטילופל המב םלועמו זאמ השעמל ושמיש םירעה 

הבחר הצופתו הלכלכה לש היצזילבולג ,תינומה הריגה לש ןדיעב לבא .(Bender, 1999) הנידמה 

תוטלוב תויטילופ תוריזב שדחמ עיפוהל תולוכי םירעה ,תויוכז תודוא־לע ןוידה לש רתויו רתוי 

ואר) תופתתשהו תורבח לש םישדח םיגשומ לש םדוסייל םג ןאכמו ,תושדח תועיבת לש ןחוסינל 

תוימואל־לע תועיבת .(Holston, 1999; Sassen, 1998; Jacobs Sc Fincher, 1998 :המגודל 

דמעמ ידי־לע םג אלא ,תינוריעה הייסולכואה ברקב םיחפוקמ םירזגמ ידי־לע קר אל תולעומ 

.(Sassen, 1999)ינוגרא באשמבכ םירעב שמתשמה יטסיטרופרוקה ןוהה־ילעב 
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לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה ןמכייר הקברו פמק הנאירדא 84 

 Loveless et al., 1996; Borowosky 8c Yanay, 1998; Smith &1 םישדחה
 .(Edmonston, 1997

לע תצבורה תוירחאה ןיב םייקתמה דוגינל הרושק המליד התוא לש תפסונ הסרג 

רדעה ,רמולכ ,הלש תונובירה רדעה ןיבל ריעה יבשות לש םתחוורל תימוקמה תושרה 

ריבסהל לוכי הזכ דוגינ .הריגהה תוינידמ לש התעיבק ךילהתב תטלחומו תידעלב תוכמס 

תיביסולקסקאל הב תורבחה תא ךופהל הסנמ המואה־תנידמ לש התוינידמש דועב עודמ 

תוימוקמ תויושר ,םיחרזא־אל לש תונוש תוירוגיטקמ םיילאיצוס םיתוריש הענומב ,רתוי 

תללוכלו תיביסולקניאל תורבחהו תואכזה סיסב תא ךופהל ןתוסנב ,ךופהה ןוויכב תוביגמ 

,ךכמ האצותכ .(Borowsky 8c Yanay, 1998; Holston 8c Appadurai, 1999) רתוי 

הגוהנה וזמ הגוש תועמשמ םילבקמ - ?המלו המ ,עיגמ ימל ־ תואכזו תורבח לש םיגשומ 

.ימואלה םאצומב תולת אלב םיטרפל תונימזל תוכפהנ תויוכזהו ,תימואלה היגולונימרטב 

איהש ,יזכרמה ןוטלשה ידי־לע ,דחא דצמ ,םילעפומה םיצחלה תבצב אופיא הנותנ ריעה 

תילכלכהו תינתאה ,תיתרבחה תואיצמה ידי־לע ,רחא דצמו ,המ־תדימב וב היולת 

וניאש ימונוטוא ןקחש אל םג ךא ,יתנידמ ןקחש הניא ריעה ,הז ןבומב .המוחתב הווהתמה 

.הישעמבו הנידמב יולת 

םדא תויוכז לש םייתלשממ־אל םינוגרא 

םייוטיבה דחא םיווהמ חרזאהו םדאה תויוכזב םיקסועה םייתלשממ־אל םינוגרא 

Muller-Rommel, 1989; Muller-Rommel 81) "השדחה הקיטילופה" לש םיטלובה 

 1995 ,Poguntke). לש תויסלקה תונגראתהה תורוצ ידי־לע תאשינ הניא וז הקיטילופ

םירדסהו םינוגרא ידי־לע אלא ,(םייעוצקמ םידוגיאו תוגלפמ ןוגכ) תימואלה הקיטילופה 

ךות ,םייתרגש־אל םימוחתב "יטילופ"ה תא םירתאמהו "הטמלמ" םיווהתמה םייתרבח 

תויוכז ינוגרא לש םמויק םצע .ונכות תאו ויתולובג תא ,ותוהמ תא שדחמ בצעל ןויסינ 

Delia Porta, 1995; Melucci, 1989;) "תושדח" תורפסב תונוכמה תויתרבח תועונתו 

 1999 ,Deila Porta 8c Diani) תיחרזא הרבח לש המויק לע ומצעלשכ דיעמ וניא,

ןהידי־ומב ןהיניינע תא תומדקמה תוצובק לש ןמויק לע עיבצהל ידכ וב שי םלוא 

הקיטילופ־תת תאז הניכ קב ךירלוא ינמרגה גולויצוסה .(1999 ,רזעילא־ןב ואר> 

 (subpolitics), םינבומ ינשב תיסלקה הקיטילופהמ תנחבומ איהו:

תוצובק :ןוגכ) תיטסיטרופרוקה תיסלקה תיטילופה תכרעמל ץוחמ םניהש םינקחש .א 

,םייעוצקמ םידבוע ,היטרקורויבהו תינכטה הבכשה ןמ "היצנגילטניא" ,תוילנויספורפ 

הרבחה בוציעב םיפתתשמ (המודכו תירוביצ הריז ,"הטמלמ" םיחרזא לש תומזוי 

.תוינידמה בוציעבו 

םיילאודיווידניא םינקחש םג אלא ,םייביטקלוק םינקחש קר םניא םיפתתשמה .ב 

םישדחה הטילשה ימוחתב םייטילופ םיכילהת בוציע לע םמצע ןיבל םניב םירחתמה 

.(Beck, 1997,94-109)םיווהתמו םיכלוהה 

,תוינידמ בצעל תשקבמה ,השדחה הקיטילופב בושח ביכרמ םיווהמ תויוכז ינוגרא 

םינוגרא לש םתונגראתהל סיסבה .הנידמל סחיב ימונוטוא ןפואב ,התונשל ףא םיתיעלו 

לעש םיאשונה תא םדקל םתעיבתב תוכמס םהל הנקמה תמיוסמ תוחמתה אוה הלא 
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תוליהק" לש הלאל ךכיפל םימוד םייתלשממ־אל םינוגרא לש םתוליעפ ינפוא .םמוי־רדס 

אשונב עדיה תא ןמצעל תוסכנמה היספורפ ילעב לש תותשר :ירק ,"תוימטסיפא 

תומגוד .(policy-related) (Risse-Kappen, 1995, 11; Haas, 1992) תוינידמ" רושק 

םיאפור" תתומע ןה לארשיב תימטסיפא הליהק םיווהמה םייתלשממ־אל םינוגראל תוטלוב 

־ירגהמ לש םהיתויוכזב לופיטל ןתעיבתש ,"חרזאה תויוכזל הדוגאה"ו "םדא תויוכז ןעמל 

.המאתהב ,יטפשמו יאופר עדי לע ןתולעבמ תרזגנ הדובעה 

ביכרמ הווהמ אשונ־ידקוממ םייתלשממ־אל םינוגרא ידי־לע תלהונמה הקיטילופ־תתה 

תמלגמ איה ,ןכ לע רתי .המצוע לש דקומכ הנידמה לש התויזכרמ תקיחש ךילהתב בושח 

םתעפשה תלאש ,השעמל .יתרבח יוניש לש ,תולבגמ־תלוטנ אל יכ םא ,השדח תורשפא 

תורפסב .רקחמה תא תוקיסעמה תויזכרמה תולאשה תחא הניה םייתלשממ־אל םינוגרא לש 

(state-oriented) הנידמ־ינווכמ םינוגרא ןיב תוניחבמה תונוש תויגולופיט אוצמל ןתינ 

םינוגרא ןיב ;<2000 ,רימשו ויז ואר) (community-oriented) הליהק־ינווכמ םינוגרא ןיבל 

תונחבהל הדימה־תומא .המודכו ,(Castells, 1997) םיילקידר םינוגרא ןיבל םייטסימרופר 

הבש הדימה יפ־לעו ,הנידמה ןיבל םינוגראה ןיב ןילמוגה־יסחי יפ־לע תועבקנ הלא 

םתוליעפ ךלהמב םהמ םיגרוח וא יתנידמה קחשמה יללכ תא םילבקמ םינוגראה 

ידי־לע תלהונמה הקיטילופ־תתה ,הארמ רזעילא־ןבש יפכ ,הרקמ לכב .יונישה־תנווכמ 

םישקבמ םה ובש תויונמדזהה הנבמ לש וביטב תנגועמ תויתלשממ־אל תותומעו םינוגרא 

,רזעילאךב> תיחרזא הרבחו הנידמ ןיב רשקה תא תנייפאמה תיטילופה תוברתבו לועפל 
 1999).

קניקיסו הסיר םג ושרדנ תוינידמ לע םייתלשממ־אל םינוגרא לש םתעפשה תלאשל 

 (1999 ,Risse <fe Sikkink) ינוגרא ןיב תולובגה־תצוח םיסחיה תכרעמ לע םרקחמב

םייתעבש השק ,תימואל־לעה הקיטילופב רבודמ רשאכ ,םתנעטל .תונידמ ןיבל תויוכז 

םה הז םוקמב .תויתביס לש םייראיניל םילדומ תועצמאב "תויביטקפא"ו "העפשה" דודמל 

תצפה לע םידקפומה "תורבח ינכוס" לעכ םייתלשממ־אל םינוגרא לע בושחל םיעיצמ 

ברקבו םייתנידמ םינונגנמ ברקב ןתלחנה לעו תויוכז אשונב תוימואלניב תומרונ 
4.רוביצה 

הסיפת :תויוכז לש תוירקיע תוסיפת יתש םיליעפמ םדא תויוכזל םינוגרא ,ללככ 

,הנידמה ינפמ הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכז לע ןגהל תדעוימה תויוכז לש תילרביל 

הסיפתה איה םדאה תויוכז לש תרחאה הסיפתה ;תירקיעה "תויוכזה תרפמ"כ תספתנש 

ונא וז הנחבה לע) "םיכרצ"ב םג םא יכ ,תויוכזב קר אל םיקסוע םייתלשממיאל םינוגרא ,ללככ 

קוסיעהש ןבומב ,תיטילנא הניחבמ הבושח םיינשה ןיב הנחבהה .(1 'סמ ימינונא ארוקל תודומ 

,הז םע דחי .םינוש םישגדה תולעב הלועפ תויגטרטסא תוותהל יושע הזמ "תויוכז"בו הזמ ''םיכרצ''ב 

לש םיידוחיי "םיכרצ" קופיסל סיסב הווהמ םינוגראה לש "תויוכז"ה חיש ,םיטעמ־אל םירקמב 

תואירבה יכרוצב ולופיטש ,"םדא תויוכז ןעמל םיאפור" ןוגראה איה ךכל תטלוב המגוד .תויסולכוא 

תויוכזו םדאה תויוכז יבגל תמיוסמ הסיפתמ רזגנ תלוכי־תוטועמ תויסולכוא לשו הדובעיירגהמ לש 

,הז םע דחי ךא ,יתלשממ־אל ןוגרא וניא םנמוא הז ןוגרא .ה"ליסמ ןוגרא איה תפסונ המגוד .הלוחה 

הדובע־ירגהמ לש "םתואכז" רבדב תמיוסמ הסיפתמ תקתונמ הניא "םיכרצ"ל ולש תונווכתהה 

.החוור יתורישל 
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לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה ןמכייר הקברו פמק הנאירדא 86 

לע הנגה םשל הנידמה לש התוברעתה תא םישרוד םינוגרא היפ־לעש ,תיתליהקה 

תויוכזל תימיטיגל הברעכ תספתנ הנידמה הז הרקמב .הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכז 

,ןושארה הרקמב .(Sousa Santos, 1999, 215 :ואר ,וז הנחבה לע)ןתביואכ אלו ,םדאה 

תויוכזב האורה ,תיסקסולגנאה תילרבילה תרוסמה תא תמאות םדאה תויוכז חיש תלעפה 

התוברועמ תא ליבגהלו הנידמה תויוכמס תא רצהל תשקבמו "תילילש תוריח" לש גוס 

וילאמ ןבומה ןמויק תא החינמה תויוכז לש הליבס הסיפתב רבודמ .תיחרזאה הרבחב 

תינאיוסורה הייארה תא תמאות תיתליהקה הסיפתה ,התמועל .ןתרפה תא עונמל תשקבמו 

שיו ,ןהילאמ תונבומ ןניא תויוכזה ,רמולכ ,"תיבויח תוריח" לש גוס ןניה תויוכז היפלש 

היתומזוי תא םג תוללוכ הלא תולועפ .תונגראתהו המזוי תועצמאב ליעפ חרואב ןשממל 

Berlin, 1969) תיחרזאה הרבחה לש היתויוכז לע הנגהב הנידמה לש תויביטלוגרה 

.(124-121,1998 ,דלפו רנורב םג ואר :[1958] 

ידי־לע תולעפומה םדא תויוכז לש הלא תוסיפת יתש ,סוטנס הסואוס רקוחה תנעטל 

יטקלאידה חתמה תא תופקשמ - תיתליהקה וזו תילרבילה וז - תויוכזה ינוגרא 

ירוטפיצנמאה הייפוא ןיב חתמה :ילבולגה ןדיעב וב הדוכל תויוכז לש הקיטילופהש 

הייפוא ןיבל (הנידמה לומ לא םיטועימה לשו תיחרזאה הרבחה לש הלוק תא הלעמה) 

םיילבולג קוש תוחוכ םילעופ ובש םלועב חוקיפבו לשממב ךרוצה תא הלעמה) יביטלוגרה 

חתפל ןתינ דציכ איה ,דמיע דדומתהל שיש תירקיעה הלאשה ,ודידל .(ןסר־יחלושמ 

רשקהב ,תחא הנועבו תעב תיביסרגורפו תירוטפיצנמא היהתש םדא תויוכז לש הקיטילופ 

Sousa) (היצזילקולג) תררבשמ תויוהז לש הקיטילופו תדחאמ היצזילבולג לש לופכה 

 215 ,1999 ,Santos).

תויוכז לש הקיטילופב תעגונ דימעמ סוטנס הסואוסש תירקיעה הקיטמלבורפהש דועב 

ףיסומ (Jacobson, 1996)ןוסבוקיי'ג ,תיחרזא הרבחו הנידמ ןיב רשקה לש היצקנופכ םדא 

world)"תימלועה הרבחה" - ומצע לשמ "תווהתמ תונוכת" לעב ףסונ םרוג הז רשקל 

 society). וניא וב הנותנ תויוכז לש הקיטילופהש ירקיעה תומיעה ,ןוסבוקיי'ג יפ־לע

"תילקול"ה הנידמה ןיב - "ינוציח" םא יכ ,תיחרזאה הרבחה ןיבל הנידמה ןיב - "ימינפ" 

ותועצמאבש ןונגנמ םיווהמ םדא תויוכז לש םידוק ,ותנעטל ."תילבולג"ה תכרעמה ןיבל 

םייוניש תוברל ,םלועב םיללוחתמה םיינבמ םירגתאו םייוניש םע תודדומתמ תונידמה 

ןיינעמ סקודרפב עגונ ןוסבוקיי'ג .(Jacobson, 1996,74) תימואל־לע הריגהמ םימרגנה 

םדאה תויוכז ,תירוטסיה הניחבמ :יתנידמ־ןיבה רדסב המואה־תנידמ לש הדמעמל סחיב 

ךרעמב תיזכרמ תיטילופ הדיחיכ הב הרכההמ ורזגנו ,"ץוח יפלכ" הנידמהמ וחתפתה 

,םייתנידמ־אל םינוגראו םידיחי תושמשמ ןה רשאכ ,תויוכז ןתוא ךא ;יתנידמ־ןיבה 

יפלכ" ןמצע המואה־תונידמ תא תונשל םיאבה םינונגנמל השעמל הכלה תוכפהנ 

ןתוא :וירצוי לע םק םדאה תויוכז לש "םלוגה" ובש בצמ רצונ ךכ .(89 'ע ,םש) "םינפ 

וחסונש) תוימואל־לע תומרונ ןתואו (תונידמה ידי־לע תוררשואמה) תוימואלניב תונמא 

םנויסנב םייתנידמ־אל םינוגראו םידיחי ידיב ילכל תוכפהנ (ןהיגיצנו תונידמה ידי־לע 

,םש) תונובירו תופתתשה ,תורבח רבדב היתורדגה תא שדחמ חסנל הנידמה תא ץלאל 

.(80-79 'ע 

הנתשמה םדמעמ תנבהל תיזכרמ ,דגיה םילהנמ םידיחיו םינוגראש תויוכזה תקיטילופ 

לסיוסש יפכ .וננמז־תונב המוא־תונידמב ,רתיה אלל םירגהמה תוברל ,םירגהמה לש 

 (1994 ,Soysal) ירטשמ לע שדחמ בושחל תונידמ תצלאמ הדובע,ה־תריגה תייגוס ,הארמ
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87 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א''סשת 

גוצייו תופתתשה לש תויורשפא וקינעיש םיידסומ םינונגנמ חתפלו ,ןהלש בולישה 

הנוכמה םלועה לש וביל־בלב תווהתמה "עבק לש םייערא םיבשות" לש תובחרנ תובכשל 

לש תויוכזה תקיטילופ לש הנבה ,םירחאו לסיוס לש םתנעטל ."יטרקומד"ו "יברעמ" 

לש ןתוחתפתה תנבהל תיחרכה הניה תויתנידמ־אל תויושר לשו םייתלשממ־אל םינוגרא 

Soysai, 1994; Jacobson, 1996;) תופתתשהו תוחרזא לש תוימואל־רתב תורדגה 

 1989 ,Miller).

םיקיפא תחסנמ תויוכזה ינוגרא לשו ריעה לש הקיטילופה ובש ןפואב ןודנ ךשמהב 

הרידחמ ךכ ידכ ךותו ,הדובע־ידגהמ תלכהל ־ םיימואל־לעו םיינוריע - םייפולח 

רשקהה תא גיצנ ןכ ינפל ךא .לארשיב תוחרזאה חיש ךות לא תוימואל־רתב תורדגה 

.םיעשתה תונשב לארשיב הדובעה־תריגה לש יללכה 

לארשיב הדובע־תריגה 

הלחה איה .לארשיב תיסחי השדח העפות ,דניה םיל רבעמש תונידממ הדובע־תריגה 

־ירגהמ לש לודג רפסמ הסייג הלשממה רשאכ ,תומדקומה םיעשתה תונש ךלהמב טולבל 

;Bartram, 1998) םיחטשה יבשות םייניתשלפה םידבועה לש םמוקמ תא אלמל ידכ הדובע 

םיחטשב ינוחטבהו ינידמה בצמה תורדרדיה 5.<1996 ,ירוצ־רב ;1996 ,הנידמה תרקבמ 

,םייניתשלפ םילעופ ודבע םהבש םירזגמב םדא־חוכב רומח רוסחמ המרג םישובכה 

לש ןה םיסרטניאה תא םאת םידבוע אוביי .םדא־חוכ אבייל הלשממה תטלחהל הליבוהו 

רצונש רוסחמל לוז ילכלכו ינידמ ןורתפל בשחנ אוהש רחאמ ,םיקיסעמה לש ןהו הנידמה 

עקרקה הרשכוה ,םיעשתה תונשב ,ךכ .תואלקחהו היינבה ירזגמב רקיעב ,הדובעה־חוכב 

ךילהתל ,זא דע התייהש יפכ ,החינז העפותמ הדובעה־ירגהמ לש םתכיפהל לארשיב 

םישימח האמכ לארשיב םיאצמנ החוורהו הדובעה דרשמ לש תוכרעהה יפ־לע .דסוממ 

.<1999 ,החוורהו הדובעה דדשמ) הדובע ירתיה םע םתיצחמכ ,הדובע־ירגהמ ףלא השימחו 

רתוי תשגרומ םתוחכונ ."םיארנ־יתלב" תויהל רבכ הז ולדח הדובעה־ירגהמ ,השעמל 

םג אלא ,םייטעב הנתשמ םימיוסמ םירזגמב הדובעה קוש לש ובכרה קר אלש הארנו ,רתויו 

.לארשיב ןילופורטמה לש ינתאה גראמה 

םוקמ יונישב הכורכ התייה אל לארשיב םתדובעש ,םייניתשלפה םילעופל דוגינב 

קוש לע קר אל תועפשה שי תילארשיה הרבחב םירזה םידבועה לש םתופתתשהל ,םהירוגמ 

הרבחה לש הכות־ךותב םייח םהש תויה .םיפסונ םיבר םימוחת לע םג אלא ,הדובעה 

"תחראמה" הרבחהש איה רבדה תועמשמ .וטקפ־הד םיבשותל םיכפהנ םה ,"תחראמה" 

תויולעל םג תיארחא תויהל הילע ;רוצייה ךילהתב םתופתתשהמ תונהיל קר הלוכי הניא 

.(Kemp et al., 2000) ךוניחהו תואירבה ,רוידה ימוחתב רקיעב ,םהלש היחמה 

םיניפיליפה ןמו (יאלקחה רזגמל) דנליאתמ ,(היינבה ףנעל) הינמורמ וסייוג הדובעה־ירגהמ בור 5 

םאצומש םידבוע תוקיסעמה תורחא תונידמב ומכ ךא .*תיב־קשמ יתורישו דועיס ,םישישקב לופיטל) 

דרשמ ידיבש םינותנה יפל .םימושר־אל הדובע־ירגהמ לש העפות תמייק לארשיב םג ,תורז תוצראב 

חרזממ רקיעבו - םלועה יבחר לכמ טעמכ םיעיגמ םימושר־אלו םיידוהי־אל םירז םידבוע ,םינפה 

.םיתורישה רזגמב רקיעב םיקסעומו - הקירמא םורדמו הקירפאמ ,היסא םורדמ ,הפוריא 
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לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה ןמכייר הקברו פמק הנאירדא 

רטשמ לש ימואל־ונתאה ויפואב בשחתהב תכל־תוקיחרמ תוכלשה שי הז בצמל 

ןפואב תדדועמש ,הנידמה .(Smooha, 1990; Yiftachel, 1997) לארשי־תנידמב תוחרזאה 

־אל הריגה לע תורומח תולבגה הליטמ ,םתטילקל תביוחמו םידוהי לש היילע ליעפ 

,1952 תנשב ופקותל סנכנש ,ילארשיה תוחרזאה קוחו ,1950 תנשמ ,תובשה קוח .תידוהי 

לע ססובמה ,תובשה קוח .הנידמה לש ידוהיה הייפוא ךמסנ וילעש יקוחה דסמה םיווהמ 

רגהל תוכזה תא אוה רשאב ידוהי לכל קינעמ ,(jus sanguinis) םדה־ירשק ןורקע 

.יטמוטוא ןפואב תילארשי תוחרזא םירגהמ םתואל קינעמ תוחרזאה קוח .לארשיל 

ינמז ןורתפכ ספתנ לארשיל םידבוע אוביי ,תויברעמה תויפוריאה תורבחה בורב ומכ 

Baldwin-Edwards <fe Schain, 1994;) םיילאיצנטופ םיחרזא לש םרזכ אלו ,תינמז היעבל 

 1996 ,Schnapper, 1994; Weiner). םירגהמ םידבוע םתוכזבש םינייפאמ םתוא ,השעמל

םיכפוה (םירושיכ אללו ןגומ־יתלב ,לוז הדובע־חוככ) ילארשיה הדובעה קושב םייוצר 

,"םירז םידבוע" חנומה וליפא .הרבחב םתובלתשהב רבודמשכ "םייוצר־יתלב"ל םתוא 

םירגהמה לש ילושה םדמעמ תא למסמ ,"הרז הדובע" לש תויארקמ תויצאיצוסא ררועמה 

.לארשיב לשממהו הרבחה לש הקיטילופהו הרבחה ,תוברתה ימוחתל ץוחמ םיאצמנש ימכ 

לש םתוחכונ יפלכ רוביצה תודמעב תיתועמשמ החשקה לע ףא םיעיבצמ םירקס 

תוחפ םיחותפו תוחפ םיינלבוס יללכ ןפואב םישענ לארשי יחרזא :לארשיב הדובע־ירגהמ 

הדובע־ירגהמ לש רתלאל שוריגב ךמות <63.50/») םהיניבמ לודג רועישו ,םירז תלבקל 

להק־תעד ירקס ,ןכ לע רתי .(1999 ,ירוצ־רבו ןוזנתנ) הנידמה תולובגמ רתיה אלל 

תויוכז קינעת הנידמהש תורשפאל סחיב תילילש הדמע הלגמ רוביצהש ךכ לע םיעיבצמ 

Raijman Sl Semyonov,) היתולובגב םיהושה הדובע־ירגהמל תויחרזאו תוילאיצוס 

 2000).

לש וז ןוגכ תוימואלניב תונמא לע המותח לארשי־תנידמ ,תיטפשמ תואר־תדוקגמ 

הררשואש ,(1949 תנשמ) הדובע יכרוצל הריגה אשונב (ILO)ימואלניבה םידבועה ןוגרא 

לארשי־תנידמ ,וזמ הרתי .דליה לע הנגהל תימואלניבה הנמאה וא ,1953 תנשב תסנכב 

הדובע תועשב ,םומינימ־רכשב םיעגונה ,הדובע יאשונב ידמל םייביסרגורפ םיקוח הקקוח 

לש תילאירוטירטה םתרדגה .(הלוחה תויוכז קוח> תואירבה אשונב ןכו ,הדובע יאנתבו 

אלל ,רז וא חרזא ,לארשיב בשות לכ לע הלפמ־יתלב חרואב םליחהל תרשפאמ הלא םיקוח 

.(35-34,2000 ,פמק> הנידמב יקוחה ודמעמל רשק 

תייסולכוא תא תרשל םירומאה םיקוחה לש םמויק ןיב םוצע רעפ םייק לעופב 

םיקוח רדעה אל ,השעמל .(1998 ,יקסובורובו יאני) םמושיי ןיבל הדובעה־ירגהמ 
םא יכ ,ילושה םדמעמ תאו לארשיב הדובעה־ירגהמ לש יתייעבה םבצמ תא רצוי םימיאתמ 

םיעדומ םניא םידבועה בור ,דועו תאז .םימייקה םיקוחה תפיכאל תיתשת רדעה 

םייק המוד בצמ .הנידמה דצמ חוקיפ אלל םיקוחה תא םירפמ םהיקיסעמו ,םהיתויוכזל 
םידחוימה היכרצמ תמלעתמ הנידמה .הדובעה־ירגהמל החוורה יתוריש לש םתונימזל סחיב 

יכרוצב לופיטה תיברמ ,ךכמ האצותכ .התוירחאמ תרענתמ איה ךכבו ,וז הייסולכוא לש 

רקיעב) תוימוקמה תויושרה יפתכ לע לטומ םירגהמה לש תואירבהו ךוניחה ,החוורה 

תובצינה ,(המוחתב םיררוגתמ םידעותמ־יתלבה הדובעה־ירגהמ בורש ,ופי-ביבא־לתב 

םוחתב םירגש הלא לש םוימויה ייחב תועגונה תוידיימ תויעב "רותפל" ךרוצה לומ 

ופי-ביבא־לת תייריע לש החוורה יתוריש תקלחמב תוילאיצוסה תודבועה תחא .ןטופיש 

תויושרל] ונל .הדובע־ירגהמ לש 'היעב' ןיא הנידמל" :עלוק ןפואב תאז הרידגה 
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המבה תא הנפמ םירגהמב לופיטל תוירחאמ הנידמה לש התורענתה 6".שי [תוימוקמה 

תארשהב םימקומה ,הלא םינוגרא .םדא תויוכז לש םייתלשממ־אל םינקחש לש םתעפוהל 

לע הנגה) אשונ־ידקוממ םינוגראב םילעופ ,הקירמא ןופצבו הפוריא ברעמב םימוד םינוגרא 

לע ,הלוחה תויוכז לע ,רצעמב ץוח־ידבוע תויוכז לע ,חרזא תויוכז לע ,םידבועה תויוכז 

הרטמב ,הנידמ־ינווכמ םניה םינוגראה בור ,ילארשיה הרקמב .(המודכו אשניהל תוכזה 

־תנווכמ תוינידממ לידבהל) םירגהמ־תנווכמ תוינידמ בוציעב תוברועמ הנממ עובתל 

.םתוא ףודרלמו םירגהמה תויוכז תא רפהלמ הדעב רוצעל הרטמב ,ןיפולחל וא ,(הריגה 

הרדגהה לע םינוע םירגהמ לע ןגהל הרטמב לארשיב ומקש תויוכזה ינוגרא בור ,הלאככ 

,"םיילקידר" םינוגראמ לידבהל ."םייטסימרופר" םינוגרא לש תירקחמה תורפסב הרוגשה 

הנידמהש יטילופה קחשמה יללכ םצע לע םירערעמ םניא "םייטסימרופר" םינוגרא 

"םינפבמ" תכרעמה תא תונשל םיסנמ אלא ,תוביתכמ הבש תוינומגהה תוצובקהו 
 .(Castells, 1997)

,הדובע,ר־ירגהמ לש םהיתויוכז ןעמל םילעופה םייתלשממ־אל םינוגרא לש םתוליעפ 

לע םידיעמ ,ופי־ביבא־לת תימוקמה תושרה המצע לע הלטנש ישארה דיקפתה םע דחי 

לע םתעפשה תא קזחל םיסנמ םייתנידמ־אל םינקחש ובש רתוי בחרנ יטילופ ךילהת 

הרתי .תוינידמ חוסינב רתויו רתוי םיברועמל םיכפהנ םה ךכ םתושעבו ,הריגהה תוינידמ 

תלבגהו ,הדובעה־ידגהמ תייסולכואב לופיטל רושקש המ לכמ הנידמה "תגיסנ" ,וזמ 

רשאו וננמז־תב הקיטילופה תא ןייפאמה לופכ ךילהת תוציאמ ,דבלב חוקיפל התוינידמ 

לופיטהמ הנידמה תורענתה ,אסיג דחמ .קהבומ יוטיב ול תנתונ הדובעה־תריגה תעפות 

ןיבל הדובעה־תריגה אשונב ימואלה םויה־רדס ןיב הדרפה הציאמ הדובע,ר־ירגהמב 

היצזילקולה יכילהתל יוטיב ךכב הווהמ הדובעה־תריגה .הז אשונב ימוקמה םויה־רדס 

לש ינילופורטמה בחרמה תא םיכפוה הלא .לארשיב תוחרזאה לש הקיטילופב םישחרתמה 

,אסיג ךדיאמ .(Menahem, 2000) תוחרזא לש תונוש תורדגה לש הטבנמל ביבא־לת 
לש םדאה תויוכז אשונ תא םויה־רדסל תולעהל םייתלשממ־אל םינוגרא לש םנויסנ 

לש היצזילבולג לש ליבקמ ךילהת לע םידיעמ ,אשונב ץרמנה םקבאמ ןכו ,הדובעה־ירגהמ 

לש םתעיבקב המואה־תנידמ לש התרוכב תא הלאש ןמיסב דימעמה ,םדאה תויוכז חיש 

.יגרדומטסופה םלועב תוכייתשההו תופתתשהה תולובג 

תייגוס לש היצזילקול ־ 'ךל הרז הניא ביבא ־לת" 
הדובעה־ירגהמ 

קלחל התכיפה תא ,רמולכ ,לארשיב הדובעה־ירגהמ תייגוס לש היצזילקולה תא 

הינבהה יכילהת עקר לע ןיבהל שי ,ופי-ביבא־לתב ימוקמה םויה־רדסמ דרפנ־יתלב 

"הטירפמ''ה ,וז תוינידמ .1998 ביבא ,ופי-ביבא־לת תייריע לש תיתליהק תדבוע םע ישיא ןויאיר 6 

ןפואב .םדא־חוכ תורבח תועצמאב םסויג ןפואב םג טלוב ןפואב יוטיב ידיל האב ,הדובעה־ירגהמ תא 

הקסעהה יאנתל הרואכל תיארחא הניא איה ךכל־יאו ,םידבועה תקסעהב לוכיבכ דצ הניא הנידמה הז 

.םהלש היחמהו 
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לארשיב הדובע־תריגה לש השדחה הקיטילופה ןמכייר הקברו פמק הנאירדא 90 

תונש ףוס תארקל ולחה הלא םיכילהת .(urban restructuring) ריעה לש תשדוחמה 

;תיתיישעת־רתב הלכלכל רבעמה (א) :םיירקיע םימרוג השולשמ האצותכ םינומשה 

ןיב םיסחיה תכרעמב יוניש <ג> ;הייסולכואה לש יפרגומד־ונתאה בכרהב םייוניש <ב> 

.ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה 

םייוניש הרבע ופי-ביבא־לת ,תויברעמ תונידמב םירחא םיינוריע םיזכרמל המודב 

םיתורישל רבעמה ןמו הלכלכב ליבומה רזגמכ היישעתה לש הדיקפת תכיעדמ ועבנש 

קושב ףירחמו ךלוה בוטיקב םיכורכ הלא םיכילהת .תונעדימלו תרושקתל ,םיסנניפה 

םידבועלו ההובג המרב םירושיכ ילעב םידבועל ינמז־ובה שוקיבה לדג ובש - הקוסעתה 

,ידמעמ עקר לע םיחתמ תפרחהבו ־ (םיישיאה םיתורישה לש רזגמב רקיעב) הכומנ המרב 

Kasarda, 1989; Wilson, 1987; Castles 8l Miller, 1993; Menahem,) יעזגו ינתא 

 2000).
םג ופי-ביבא־לת הרבע תורחואמה םינומשה תונשל דע םישישה תונש תליחתמ 

תובקעב .הלש ידמעמ־ונתאה םקרמה לע תוקומע ועיפשהש ,םירכינ םייפרגומד םייוניש 

לש תיביסמה םתעגהו (1989 תנש ףוסב) רבעשל־תוצעומה־תירבמ הריגהה ילג 

ןזאמ םע תנקדזמ הייסולכוא תלעב ריעמ הכפהנ איה ,(1993 תנשב לחה) הדובעה־ירגהמ 

180/0 לש דספהב םינומשה תונש ףוסב םכתסה ביבא־לתמ הריגהה ךילהת)ילילש הריגה 

9"/0 ובש בצמל העיגהו ,20"/0־כב התייסולכוא תא הלידגהש ריעל (התייסולכואמ 

לש ינתאה הרתסלק תא ינוציק ןפואב התנישש הדבוע ,הדובע־ירגהמ םעה התייסולכואמ 

תועלבומל תורופס םינש ךות וכפהנ ביבא־לת םורדב תומיוסמ תונוכש .ןילופורטמה 

7.רתיה אלל לארשיב םיהושה הדובע־ירגהמ לש תוחפשמ תוררוגתמ ןהבש תושדח תוינתא 

עציהה איה הלא תונוכשב םהיתוחפשמו הדובעה־ירגהמ לש םזוכירל תירקיעה הביסה 

םינומשהו םיעבשה תונשב ושטננש םיחנזומ םיניינבב תולוז תוריד לש ןהב םייקה 

 (2000 ,Menahem). לש תשדוחמ הרדגה התוולתנ הלא םייפרגומד־ויצוס םייונישל

.יזכרמה ןוטלשהו ימוקמה ןוטלשה ןיב םיסחיה תכרעמ 

רטשמה לש יזוכירה ויפוא אטבתה םיעבשה תונש דעו לארשי־תנידמ לש התמקה ןמל 

תויולת ויה תוימוקמה תויושרה .ימואלהו ימוקמה ןיבש רשקב םג לארשיב יטילופה 

תטיש יוניש .החוורו ךוניחל רושקה לכב רקיעב ,תינונכתו תילכלכ הניחבמ הנידמב 

תוברועממו הכימתמ הנידמה לש תיתגרדהה התגיסנו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה 

דחוימב ,הלא תויושר לש תיסחיה ןתואמצעל וליבוה ,תוימוקמה תויושרב תיפסכ 

ןוטלשב תוחפ היולתל הכפהנ ופי-ביבא־לת .ופי-ביבא־לתכ תולודג םירעב רבודמשכ 

,יטילופה המוי־רדס תעיבקב רתוי תימונוטואל םג ,םתסה ןמו ,היתואצוה ןומימב יזכרמה 

."םישדחה םיביבא־לת"ל סחיב םויה־רדס תוברל 

,1998 תארקל הלישבהו 1996 תנשב הלחה הדובעה־ירגהמ תייגוס לש היצזילקולה 

גרדב קוסיעל אדירג ילנויספורפה גרדב קוסיעמ הדובעה־ידגהמב ןיינעה גרדוש תע 

יפ־לע הדובעה־ירגהמ לא תוינוריעה תויושרה לש ןתוסחייתה העבקנ זא דע .יטילופה 

וגהנ ,וז הסיפתמ קלחכ .וזכרתה ןהבש הקוצמה־תונוכש לע םימייאמ וללה יכ הסיפתה 

קלחו םיזגראה ,ארזע ,למרכה־קוש ,םינמיתה־סרכ ,ןנאש־הונ ,אריפש ,הוקתה :תונוכשב רבודמ 7 

.(1999 ,לגש ואר) ןיטנרולפמ 
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הדובעה־ירגהמ לש םהיכרוצל ךכ־לכ הנותנ הניא םתגאד יכ שיגדהל הייריעה יגיצנ 

ביבא־לת יבשות לש םתחוורל םא יכ ,ריעה םוחתב תווהתמה םירזה תוליהק לשו םמצע 

לשו ביבא־לת םורדב תונוכשה לש םוקישה תוינכותל דחוימבו ,"םיימיטיגל"ה 

<השדחהו הנשיה) תיזכרמה הנחתה רוזיאב הדובעה־ירגהמ לש םזוכיר ,לשמל .ןתייסולכוא 

תייריע ,24.7.1996 ,ל"כגמ ןויד) חתפתהל רומא היהש רוזיאל "תוומ־תכמ"כ גצוה 
8.<ופי-ביבא־לת 

לש םתוחכונל סחייתהל הוצליא רשאו ,ופי־ביבא־לת תייריע תא וגיאדהש תויגוסה 

בקע תושלח תובכשב העיגפ :םיאבה םיאשונה ביבס ובסנ ,םישדחה "םירז"ה היבשות 

תויסנכ תמקה) תויכרעו תויתד תויעב :הדובע תומוקמ לע הדובעה־ירגהמ םע תורחת 

הייטס"כ רדגוהש המו ,תורכש ,תומילא ,עשפ לש תויעבו :(תידוהי הנידמב תוירצונ 

ןוגכ ,הלא "תויטס" קופיסב םיחמתמה רחסמ יפנע לש םתוחתפתה תוברל) "תיתרבח 
,הייריעה ישנא תנעטל .(תונפשח־ינודעומו תשוב־יתב ,יוסיע־ינוכמ ,תולוז תוינסכא 

ביבס שערו תורכש ,תולהקתה ודדוע םה ןכש "םייתביבס םידרטמ" וויה הלא םיקסע 

הסדנהה להנמב םיקסע יושירל ףגאה להנמ תאמ בתכמ) תולוכמהו םינונזמה ,םיקסויקה 

יתורישב הדובעה־ירגהמ ושעש שומישה .(18.7.1996 ,ופי־ביבא־לת תצעומ רבח לא 

תויושר דצמ הכימתו דודיע םנמוא לביק החפשמה תואירבל תונחתב "תענומ תואירב" 

תעינמל הנושארבו שארב הנותנ התייה הייריעה תגאד ,הז הרקמב םג םלוא ,הייריעה 

האופרל ףגאה להנממ בתכמ) "םיימיטיגל"ה ופי-ביבא־לת יבשותב תירשפא העיגפ 

9.(20.1.1997 ,ופי-ביבא־לת ריעה שאר ןגס לא תירוביצ 

השבגתה 1998 רבמבונב תוימוקמה תויושרל תוריחבה דעו 1996 תנש ןיבש הפוקתב 

םתוחכונ יכ ,ןונכתה ףגאבו החוורה ףגאב דחוימבו ,הייריעה לש ילנויספורפה גרדב הרכה 

תוינידמ בצעל הייריעה לע יכו ,תיערא הניא ריעה ימוחתב םירז םיבשות תובבר לש 

ופי-ביבא־לתב םיאור םירזה תייסולכואמ קלח (א) :םיאבה םימרוגה תא ןובשחב איבתש 

תוהז ילעב םה <ג> :התואנ םייח תוכיאל םיאכז םייערא הדובע־ירגהמ <ב> :תיב 
תאמ בתכמ) תינוריעהו תימואלה הלכלכל המורת םהל שי <ד> ;הנוש תיתוברת־תיתרבח 

,ופי-ביבא־לתב םירז םידבוע אשונה תניחבל הדעווה שאר־בשויו הייריעה שאר ןגס 

םורדב תונוכשה לש ןבצמ לע "העיפשה" ןכא הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונ יכ ןייצל שי הז רשקהב 

רופישב ,הייריעה תוברל ,ןיינעה־ילעב דצמ העקשה רדעהל ץורית התוויה איה ןכש ,ביבא־לת 

,ופי-ביבא־לת תייריע ירבחלו ריעה שארל הביבסהו ןנאש־הונ תנוכש יבשות לש המוצע :ואר .ןבצמ 

.(24.8.1996 ,ריעה שאר לא ,לאירבג םירמ תאמ קרבמ :20.6.1996 

היבשותב הריכמ ריעה יכ ונממ עמתשיש והשלכ דעצ טוקנל זאד ריעה שאר לש רהצומה ובוריס ףרח 

וקינעה ,רפס־יתבו דלילו םאל תונחת ןוגכ ,םיינוריע םיביצקת ידי־לע םידסבוסמש םימרוג ,םישדחה 

םאל תונחתב ,לשמל .םהידלילו הדובעה־ירגהמל ידוסי ךוניחו םייסיסב תואירב יתוריש תעה לכ 

,הדובע־ירגהמ לש םירקמ הנומשו םישיש האמ ףלאב 1996 תנשב ולפיט ופי-ביבא־לתב דלילו 

דחאו םישימח תואמ עשת ףלאל הדובעה־ירגהמ ברקמ םילפוטמה רפסמ עיגה 1999 ראוניבו 

 (17 .Alexander, 1999, p). העבראו םישיש האמ ףלא םיינוריעה רפסה־יתבב ומשרנ 1998 תנשב

ידי־לע הגפסנ תללוכה םתולעשו הנידמהמ הידיסבוס לכ םרובעב הלבקתה אלש ,םירגהמ ידלי 

.1998 ,תיכוניח תוגיהנמל רפסה־תיב ואר .ומצע רפסה־תיב 
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המגרות אל "םיעובק םייערא םיבשות" לש הייסולכוא תווהתה רבדב וז הרכה .<6.4.1997 

הייריעה שאר תושארב ,יטילופה גרדה .תימוקמה הקיטילופה תמרב תוינידמ בוציע ללכל 

לש םייסיסבה םיכרצל תורושקה תויגוסל ןורתפה יכ ותעדב שוחנ היה ,אולימ ינור זאד 

םיעצמאו םילכ תרדענ תימוקמה תושרה יכו ,יתכלממ תויהל בייח םירזה םיבשותה 

ותקלחמש ,החוור יתורישל ףגאה להנמ לש ויתוצלמה ףרח ,תאז 10.אשונה םע תודדומתהל 

סחייתהל עיצהש ,תווהתמה םירגהמה תוליהק לש ןהיכרוצב לופיטב לטנה רקיעב האשנ 

לע הזרכה :ץרפמה תמחלמ לש "םידאקסה" תפוקתב וטקננש םיכרד ןתואב היעבה לא 

םילעופ תדעווב וירבד םוכיס)יביסמו ללוכ יתכרעמ לופיטו ימוימוי סוניכ ,הלועפ־הטמ 

.<19.8.1996 ,ופי-ביבא־לת תייריע לש םירז 

תימוקמה תושרה לש הסחיב שחרתהש הנפמב ןושארה בלשה תא תנמסמ 1997 תנש 

זוחמ לש החוורה תקלחמ םעטמ תיתליהק תדבוע התנומ הגש התואב .םישדחה היבשות לא 

השעמל התייה תיתליהק תדבוע התוא 11.הדובעה־ירגהמ לש "אשונה תא ןוחבל" םורדה 

דחוימב ,םירגהמה תייסולכוא לש היכרצב ףוצרו ןווכמ ןפואב לפטל לחהש ןושארה םרוגה 

תיתליהק תדבוע התוא לש התדובע .ןוכיסב םידליו תואירב ,ךוניח יאשונל עגונה לכב 

תימוימויה תואיצמה םע יעצמא־יתלב חרואב הייריעה לש ילנויספורפה גרדה תא השיגפה 

יזכרמ תמוצל הכפהנ תיתליהקה תדבועה .היתוקוצמ םעו םירגהמה תייסולכוא לש 

,1999 ראורבפב ,דחוימ ןויע־םוי ןוגראב יוטיב ידיל אבש רבד ,אשונל תועדומה תאלעהל 

הללסנ ךכב ."ופי־ביבא־לתב הדובע־ירגהמ" אשונל םירושקה םימרוגלו הייריעה לגסל 

ל"כנמ תושארב םירז םידבועל םורופה תמקהב יוטיב ידיל אבש יתימאה הנפמל ךרדה 

תיתשתה הללסנ ,ךכמ בושחו ,ריעה שארל ץעיימ ףוגכו יוגיה־תדעווכ לעופה ,הייריעה 

.<ה"ליסמ) הרזה הליהקל עדימלו עויסל זכרמה תמקה תא רתוי רחואמ הבינהש תיתעדותה 

שאר לש ותנוהכ תישאר םע ,1999 ילויב ,ונרמאמ תישארב רכזוהש יפכ ,םקוה הז זכרמ 

12.יאדלוח ןור שדחה ריעה 

תייסולכואל ינויח עדימ זוכירבו החוור יתוריש ןתמב תודקמתמ ה"ליסמ לש היתולועפ 

םידלי־ינג רותיאב התוליעפ רקיע הכ דע םכתסה ךוניחה םוחתב .םירזה םיבשותה 

יסרוק תומדב תיעוצקמ הכרדהו עויס תתל הרטמב ,הדובע־ירגהמ ידי־לע םילהונמה 

,ותודסוויה ןמל 13.ןמיא־תפשב ורבעוהש תונושה םירגהמה תוליהק לש תוננגל הרשכה 

ביבא־לת תייריע ל"כנמס ידי־לע ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו שאר־בשויל חלשנש ח"ודב 10 

ךסב רבוד .ופי-ביבא־לתב םירזה תעפותב לופיטל םישרדנה םיבאשמה ףקיה לש ןדמוא גצוה ,ופי 

החוור ,ךוניח לע תואצוהה תא ןממל םירומא ויהש ,הנשל ח"ש ףלא תואמ שולשו ןוילימ העשת לש 

,ל''כנמסה תכשל) הפשא יוניפו ןויקינ ,חוקיפ ןוגכ םיימוקמ םיתוריש לע ןכו ,תירוביצ האופרו 

 10.1.1997).

.תיתליהקה תדבועה םע ןויאיר 11 

תודבוע ןהיניבמ שולש)ופי-ביבא־לת תייריעמ רכש תולבקמה תודבוע שמחמ בכרומ ה"ליסמב לגסה 12 

תועיגמ זכרמה תודבוע :הדש־תדובע םג תללוכ זכרמב הדובעה .םיבדנתמ תווצמ ןכו (תוילאיצוס 

.זכרמל עיגהל תנאממ הייסולכוא התוא םהבש םירקמב דחוימב ,דעיה־תייסולכואל 

תוצראמ תוננגל המוד סרוקו ,ת"מענ עויסב ,הקירפא תוצראמ תוננגל הרשכה סרוק םייקתה הכ דע 13 

.תיניטלה הקירמא 
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93 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א"סשת 

הרדס הנגרוא ןכ־ומכ .ןוכיסב םידליו החפשמב תומילא םיאשונב ותדובע תא זכרמה דקימ 

תואצרה ןוגכ) םירגהמה תייסולכואל ינויח עדימ קפסל התייה ןתילכתש תויוליעפ לש 

הקיפה הנורחאל .(תירבע ןפלוא ןוגרא) תילארשיה הרבחב ןבלשלו (תואירב יאשונב 

,תיאקירמא־וניטלהו תיאקירפאה ,תיניפיליפה תוליהקה לש םיגיצנ םע ףותישב ,ה"ליסמ 

רוידמ) םיאשונ ןווגמב לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכז יבגל עדימ זכרמש ךותוכז" 

.דרפנב הליהקו הליהק לכ ינפל הכרענ ךותוכז"ה לש ותגצה .(רצעמ תעב תויוכז דעו 

"ילבולג"הו "ימואל"ה ,"ימוקמ"ה ובש יזכרמ תמוצל ה"ליסמ הכפה ,המקוה זאמ ,השעמל 

םירגהמה יגיצנ ןיב "השרומ ךוותמ"כ לעופ זכרמה ,הז ןבומב .הזל הז םיפשחנו םישגפנ 

תדמול "הנידמ"ה ותועצמאבש "הוואדךולח"כ ןכו ,תימוקמה המרב תוינידמה יבצעמ ןיבל 

14.םהיתועיבת לעו םהיתויפיצ לע ,םירגהמה לש םהיתויעב לע 

הקיטילופה לש התואר־תדוקנמ ,השעמל .החוור יתורישב תקפתסמ הניא ה"ליסמ ךא 

רתויב תניינעמה תוליעפה ,םיעשתה תונש ןמל לארשיב תלהנתמה הדובעה־תריגה לש 

,התודסוויה ןמל .םתמצעהלו םירגהמה לש םנוגראל הרושקה וז איה הב תברועמ ה"ליסמש 

ןיב ליעיו חונ ךוותמ ןונגנמ ווהיש םיגיצנ תונמלו ןגראתהל םירגהמ תדדועמ ה"ליסמ 

היה הזכ ךוותמ ןונגנמ תריציב ריעה תויושר לש ינושארה עינמה .תויושרהו תוליהקה 

תנווכמ־יתלבה האצותה ךא ,דעיה־תוליהק לא "עיגהל" הייריעה לע לקהל םנמוא 

תועדומ תריציו םירגהמה תוליהק לש היצזיליבומ התייה הז ךלהמ לש היופצ־יתלבהו 

התוליעפ .ןהלש םיסרטניאה םודיקל תונגראתהה תובישח רבדבו ןהיתויוכז רבדב ןברקב 

ןהבש םירגהמ תוליהק ברקב תימוקמ תוגיהנמ לש התורצוויהל וז ךרדב המרג ה"ליסמ לש 

,תיניטלה הקירמאמ םירגהמה תליהק תמגוד ,תע התוא דע וזכ תוגיהנמ ללכ המייקתה אל 

הקירפא תוצראמ םירגהמה ברקב ,לשמל ,תמייק תוגיהנמ לש הקוזיחל ,ןיפולחל וא 

תוילבולג םירע לש ןתוכפהיה רבדב ןסס לש התנעט תא רשאמ הז ךילהת .םיניפיליפהמו 

תולובגל ץוחמ תויוצמה תוצובק תוברל ,תוילאירפירפ תוצובק הבש תיגטרטסא הריזל 

ןהיתועיבת תאלעהלו ןהיכרוצ תגצהל תימיטיגל המבב תוכוז ,תימואלה תוחרזאה 
 (1998 ,Sassen). לש תונוש תוסיפת לש דחוימב היירופ הטבנמל אופיא תכפהנ ריעה

.(Menahem, 2000 :ואר) טרפב ,"ןוכרד אלל" ,תינוריע תוחרזא לשו ,ללכב תוחרזא 

,הל הפופכ הניאו תימואלה הרדגהל תפפוח הניאש ,"תינוריע תוחרזא" לש וז הסיפת 

הנידמהש דועבש רמול ןתינ .לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םבצמ עקר לע דחוימב תניינעמ 

איה ךכ התושעבו .הנידמ ןיא וליאכ תגהונ ריעה ,םירגהמ הל ןיא וליאכ תגהונ לארשיב 

םיענה "םיינוריע םיחרזא" ןיעמל תימואלה תוחרזאה ירסח הדובעה־ירגהמ תא תכפוה 

תוחרזא"ב ,הז םע דחי .הנידמה לש הלאמ םימצמוצמ היתולובגש ,תויוכז לש העובב םידנו 

ימוחת לש חותינ ךמס־לע .תולבגמ םג םא יכ ,םירגתא קר אל םימלוגמ "תינוריעה 

תא יתיזח חרואב רגתאל תשקבמ איה ןיא יכ ןועטל ןתינ ,םהב תקסוע הייריעהש תוליעפה 

תא תרגתאמ איה ןיא ,ןבומכו ,הדובעה־תריגהל תיארחאש ימכ ,הנידמה לש התוכמס 

ינפל םיביצמ םירגהמה יגיצנש העשב ,אוה ךופהנ ;תינומגהה תימואל־ונתאה התסיפת 

ךרוצכ ,שוריגה תוינידמ לש התקספהלו היצזילגלל השירדה תא תוימוקמה תויושרה 

הוכפה רשאו - התמזויב םקלח - םהב הכוז ה"ליסמש םיפוכתה םירוקיבב אוצמל ןתינ ךכל תודע 14 

.ןהינימל תוירטנמלרפ תודעוו תסנכ־ירבח ,הלשממ ירש לש הבוח־רוקיב רתאל 
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דקמתהל תרחוב ,הישנא תנעטל ,ה"ליסמ ,םידעותמ־יתלבה םירגהמה תוליהק לש יסיסב 

המצע תא הליבגמ איה ךכב .םוימויה ייח לש "םיבושחה ךא םינטקה םירבד"ב לופיטב 

והומכ םהב קוסיעש םושמ יכה ואלב םהב קוסעל תניינועמ הניא הנידמהש םימוחתל 

.הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונב וטקפ־הד הרכהכ 

הימונוטואמ תינהנש תירוביצ תושרכ יתייעבה המוקממ תרזגנ ה"ליסמ לש וז הטלחה 

הז דחוימ בצמ .וב תולת לש בצמב תאצמנ הז םע דחי ךא יזכרמה ןוטלשל סחיב ידמל הבר 

ביתכמ ימואלה םוחתל סחיב ינוריעה םוחתה לש תיקלח תולתו תיסחי הימונוטוא לש 

תכפהנ ה"ליסמ ,הז ןבומב .ה"ליסמ ינפל תודמועש תוירשפאה הלועפה יכרד תא ןבומכ 

"ימואל"ה ןיבל ,הרואכל "יטילופ־א"ה ,"ימוקמ",ד ןיב הרוגשה הימוטוכידל הפתושל 

רופישל לבגומ ריעה לש הניינע ,וז תימוטוכיד הסיפת יפ־לע .(1994 ,גוצרה)"יטילופ"ה 

לש הניינע וליאו ,הרואכל "תיטילופ" הניא התוליעפ ןכ־לעו ,םיבשותה לש היחמה יאנת 

,הנבלה ,שוריג לש "תולודג"ה תולאשב תקסועה וז ,תיתימאה "הקיטילופ"ב אוה הנידמה 

ותוהמש ןובשחב האיבמ הניא ,הב םיפתוש ה"ליסמ ידבועש ,וז הימוטוכיד .המודכו תוסכמ 

םע התוליעפב ,תישאר :תוחפל םינבומ ינשב יוטיב ידיל האב ןוגראה לש "תיטילופ"ה 

תונוש תויוכזל "תואכז"ל הדימה־תומא תא שדחמ תחסנמ ה"ליסמ ,םנעמלו םירגהמ 

ךכב .םישדח "םיידוהי־אל"ו "םייחדזא־אל" םילהקל ןתוא הביחרמו ,(החוור תויוכז רקיעב) 

תוהזו תויוכז ןיב ידרוגה רשקה תא םרופה ימואל־רתב חיש לש תיאשנל תכפהנ איה 

םודיק ןעמל ה"ליסמ לש התוליעפ ,תינש 15.המואה־תנידמ ןדיעב םייקתהש יפכ ,תימואל 

לע הדיעמ ריעה לש וטקפ־הד םיבשותבכ םהב הרכה ןעמלו םירגהמה לש םניינע 

הקיטילופה ןיבל תימואלה הקיטילופה ןיב יללכ ןפואב תמקרנו תכלוהה "הדרפה"ה 

.טרפב הדובעה־תריגה לש הקיטילופל סחיב םייקתמה רוזיבה ךילהת לעו ,תינוריעה 

םייתנידמ־אל םינקחש ותרגסמבש רתוי ללוכ ךלהממ קלח וניה הז ךילהת ,רומאכ 
הלופיטל םירומש ויה רבעבש םימוחתב רתויו רתוי םיברועמ םישענ םייתלשממ־אלו 

.המואה־תנידמ לש הזמ הנוש םוי־רדס םימדקמו ,תיזוכירה הנידמה לש ידעלבה 

לש תימיטיגלה םתובשותב הרכהה םוחתב תאלממ ביבא־לתש "יצולח"ה דיקפתב 
לידבהל .םייתלשממ־אל םינוגרא םג טלוב חרואב םיפתוש לארשיב הדובעה־ירגהמ 

־ןיד ךכ לשב הל תבייחו הידי־לע תבצקותמ ,הייריעה תוחילשב תלעופה - ה"ליסממ 

לידבהל ,וזמ הרתי .םייולת־יתלב םניה םדא תויוכזל םייתלשממ־אל םינוגרא - ןובשחו 

(outsourcing)"ץוח־רוקימ" תלטובמ־אל הדימב התועצמאב השוע הנידמהש ־ ה"ליסממ 

תא םינווכמו ,איה־השרגמב הנידמה תא םיפקות תויוכזה ינוגרא - החוורה ידיקפתל 

לש "השפנב" ןניהש הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונל תורושקה תויגוס ןתואל םתוליעפ 

:קוחכ אלש םיהושה םירגהמ לש שוריגהו רצעמה תוינידמ לש הלוטיב :ןוגכ ,הנידמה 

ותליבכ לוטיבו :םהידלילו םירגהמל ,יתכלממ־םאות וא ,יתכלממ תואירב חוטיב תגהנה 

.דוינל תורשפא ןתמו דיבעמל דבועה־רגהמה לש 

לש תומרונ רידחהל םיסנמ םייתלשממ־אל םינוגרא ובש ןפואה תא ןחבנ אבה קרפב 

־תריגה לש תוינידמה יבצעמ לש תוטלחהה תלבקו םילוקישה ךרעמ לא םדא תויוכז 

גורדש תעה אובב רובעל הכירצ ה"ליסמ לש התוליעפ יכ םתעד תא ועיבה הימיקמו ה"ליסמ תוגיצנ 15 

.תימואלה המרל תימוקמה המרה ןמ 
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95 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א"סשת 

,ירוביצה םויה־רדסל תויוכזה אשונ תאלעה :םירשקה השולשב תימואלה המרב הדובעה 

קבאמו ,תימואלה המרב תוטלחהה ילבקמל תוינידמ תעיבקב תועגונה תועצה תשגה 

ואבש יפכ ,םינוגראה לש הלועפה תויגטרטסא תניחבב דקמתנ .הלא תועצה לש ןמודיקל 

תויוכז חיש תא ןחבנ ןכ־ ומכ .הנידמה לש שוריגה תוינידמו םירצעמה תייגוסב יוטיב ידיל 

תונומטה יונישל תויורשפאה לע ,הז חיש לש ותועמשמ לע דומענו ,םיליעפמ םהש םדאה 

.ויתולבגמ לעו וב 

לש םדאה תויוכז חיש לש ותרדחהו םייתלשממ־אל םינוגרא 
לארשיב הדובע־ירגהמ 

.הדובע־ירגהמ לש םהיתויוכזב םיקסועה םייתלשממ־אל םינוגרא המכ םימייק לארשיב 

המדק ףא םתמקהו ,םירגהמ םידבועל עויס םשל םנמוא ורצונ אל וללה םינוגראה בור 

לש תונושה םהיתויוכז לש תיתטישה הרפהה ךא ,לארשיב הדובעה־תריגה תעפותל 

תא ןווכל םתוא העינה ,הנידמה ידי־לע ןהו םיקיסעמה ידי־לע ןה ,הדובעה־ירגהמ 

הדובעה־ירגהמ ןעמל םויכ םילעופה םיטלובה תויוכזה ינוגרא .אשונב לופיטל םתוליעפ 

דקומ"ו "םדא תויוכז ןעמל םיאפור" ,"דבועל וק" ,"חרזאה תויוכזל הדוגאה" :םה לארשיב 

לופיט םשל דחוימב םקוהש דיחיה ןוגראה וניה ןורחאה ."רצעמב ץוח ידבועל עויסה 
16.שוריגו רצעמ לש תוינידמל םיפושחה הדובע־ירגהמב 

לע הנגה ותרטמש יולת־יתלבו יתגלפמ־יתלב ףוגכ 1972 תנשב המקוה "חרזאה תויוכזל הדוגאה" 

םהיתויוכז לע ןגהל ידכ 1991 תנשב םקוהש ,"דבועל וק" .םיחטשבו לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז 

לע הנגהב יזכרמ דיקפת 1994 תנש ןמל אלממ ,םישובכה םיחטשהמ םיחרזא־אל םיניתשלפ לש 

תרפה לש םייטרפ םירקמב עויס ןתמב החמתמ ןוגראה .לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכז 

תחתמ רכש םולשת ,תויאופרו תוילאיצוס תובטה םולשת־יא ,רכש תנלה :הדובע־תויוכז 

לש םירקמב לופיטו הדובע־תונואת לש םירקמב לופיט ,רכשהמ םייקוח־אל םייוכינ ,םומינימה־רכשל 

הדובעה־ירגהמ לש םבצמל תירוביצה תועדומה תאלעה ןעמל םג לעופ ןוגראה .םינוכרד תמרחה 

ךכ לע הבוגתכ 1988 תנשב דסונ "םדא תויוכז ןעמל םיאפור" ןוגראה .תרושקתל היינפ תועצמאב 

תא הלחה התומעה .האופר יתורישל תושיגנ אלל לארשי־תנידמ ימוחתב םייח םישנא תורשעש 

םייקוח) הדובע־ירגהמ רקיעב הילא םיעיגמ םויכ ךא ,רקיעב םייניתשלפ םידבועב לופיטב התוליעפ 

תויאופר תויוכז לעו ללכב םדא תויוכז לע הנגהל האופר ישנא תדגאמה ,וז התומע .*םייקוח־אלו 

םידבועל טעמכ םניח םייאופר םיתוריש העיצמה ביבא־לת םורדב האפרמ הנש ינפל החתפ ,טרפב 

תשגה" איה ותרטמו ,1998 תנשב םקוה "רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" .םהיתוחפשמלו םירז 

םינושה האילכה ינקתמב םיקזחומה םירזה םידבועל ןידה תרגסמב ירשפא דעסו הרזע ,עויס 

ינטרפ עויס טישוהל םתלוכיבש תודסומו םיפוג ןיבו םיאולכה ןיב םואיתו רושיק ;םהיתוחפשמלו 

רופיש :ןה ,התומעב םיליעפה ידי־לע ורדגוהש יפכ ,תופסונ תורטמ ."רחא וא יאופר יטפשמ 

לע העפשה ידי־לע ,טרפב שוריגל םידמעומה לשו ,ללכב לארשיב םירזה םידבועה לש םהיאנת 

,ןזור 'ס םע ןויאיר) תרושקתה יעצמאל היינפ תועצמאב להקה־תעד לעו םיקקוחמה לע ,תויושרה 

.("רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" זכרמ 
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ימוחת תא דחאל תנמ־לע קוה־דא תויצילאוקב םעפ ידמ םינגראתמ הלא םינוגרא 

סחיב תמייקה תוינידמב יוניש וידחי גישהל הרטמבו םהלש םינושה "תוחמתה"ה 

הריבסמ "דבועל וק" תלהנמ .ימונוטוא ןפואב םילעופ םה ללכ־ךרדב ךא ,הדובעה־ירגהמל 

רשקה דוסימ ןפ ,תותומעה לכל ףתושמה ,ששחב ינוגרא־ןיבה רשקה לש ףפורה ויפוא תא 

תויטרקורויב תונקתו םילהנ לש ףדוע תסנכה ידי־לע ןתוליעפ תא לברסיו ןתוליעיב עגפי 

17.(25 ,2000 ,רגניזו ןומולס ,ינורש) 

:םיירקיע םיגוס ינשל תקלחתמ םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םתוליעפ 

:םמצע םירגהמב ידיימ לופיטו ץועיי . 1 

םבצמל סחיבו הדובעה־ירגהמ לש םהיתויוכזל סחיב תירוביצה תועדומה תאלעה .2 

םודיקל קבאמ :םבצמ רופישלו םירגהמל סחיב תוינידמ יונישל תועצה ;לארשיב 

,םינומה־תרושקת יעצמאל היינפ ,רוביצ יגיצנ ברקב תונלדתש תועצמאב הלא תועצה 

ץעויה ,לשמל) תיבמ הרקב ימרוג ינפל תוילהנמ תוגירח לשו תויוכז תרפה לש הפישח 

היינפ תוברל ,<ilo ימואלניבה הדובעה ןוגרא ,לשמל) ץוחמו (הלשממל יטפשמה 

םינוגרא לש םיגיצנ ,ןכ־ומכ .צ"גבל תוריתע תשגהו תונוש תויטפשמ תואכרעל 

וז הדעו .םירז םידבועל תסנכה תדעווב ליעפ ןפואב ףתתשהל םיגהונ םייתלשממ־אל 

איה הז םע ךא ,עוציב תויוכמס תרדענ איה ןכ־לעו ,ירוטוטטס דמעמ םנמוא הרסח 

םינוש םייתנידמ־אל םימרוג ןיב שיגפמה יזכרמ ירוביצ םורופ ןיעמכ השעמל תלעופ 

יגיצנ ןיבל (תותומע יגיצנו םייתלשממ־אלה םינוגראה יגיצנ ,הימדקא ישנא ,םיחמומ) 
18.תונושה תויושרה 

םייתלשממ־אל םינוגרא ותועצמאבש יתגרדהה ךילהתה לע עיבצנ קרפה ךשמהב 
האב וז היגוסב .שוריגו רצעמ לש םיוסמה םוחתב םדאה תויוכז חיש תא רידחהל םיסנמ 

םירזענ םייתלשממ־אלה םינוגראהש ,םדאה תויוכז חיש לש תילרבילה הסרגה יוטיב ידיל 

לש םהיתויוכז לע ןגהל הרטמב להקה־תעד לעו תויושרה יגיצנ לע עיפשהל םנויסנב הב 

םינוגראה ולחנש םיגשיהה ףרח ,תישאר :תונעט יתש ןעטנ .הנידמה ינפמ םירגהמה 

אל ףאו ,הדובעה־תריגהל סחיב םינושה םינוגראה ירבח לש םהיתוסיפתב קסוע וניא הז רמאמ 17 

.םיבאשמ לעו תירוביצ בל־תמושת לע םהיניב תורחתה תוברל ,םהיניב תועדה־יקוליחבו םילדבהב 

.יחכונה רמאמה תא תורזוג ונא וכותמש רתוי בחרה רקחמה טקיורפמ קלח וניה הז ןויד 

הצחמל םודר ףוגמ וז הדעו הכפהנ ,ןרטש ירוי תסנכה־רבח ,הדעווה שאר בשוי ודיקפתל סנכנ זאמ 18 

הידיקפת .םיפוכת חטש־ירויס תכרועו עובש ידמ תשגפנש תצרמנו הליעפ הדעוול תויגרנא־לוטנו 

היטביה לע הדובעה־תריגה תעפותל תורושקה תונוש תויגוס תניחב םה הדעווה לש םיימשרה 

,תוילוסנוק םע םירשק ,םירצעמ ,הדובע־ירגהמ םיקיסעמ םהבש םינושה הדובעה יפנע) םינושה 

,יחכונה שאר־בשויה לש ותוצרמנ ,לעופב םלוא .הז בצמ "תרבסה"ל םינוש םימרוג ןומיזו ,(המודכו 

תא וכפה ,םייטנוולרה םייתלשממ־אלה םינוגראה לכ לש םיגיצנ םינמזומ השיגפ לכל יכ הדבועהו 

.םינושה הלשממה ידרשמ לש םתוליעפ לע ,תבקונ םיתיעל ,תירוביצ תרוקיב לש םורופל הדעווה 

תתל ןוטלשה יגיצנ ועבתנ םהבש ,תינוויה סילופה רכיכב םיסוניכל םיתיעל םימוד הדעווה ישגפמ 

תדעו שאר־בשוי לש תבהלנה ותכימת חכונלו ,הלא םיבצמב .םהיגשיהו םהילדחמ לע ןובשחו־ןיד 

.דחוימב הבושחל תכפהנ םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םתוליעפ ,םירז םידבועל תסנכה 
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םדי הרצק ,הנידמ־ינווכמ םינוגרא םתויהב יכ רכינ ,שוריגו רצעמ יניינעב םינושה 

לש הקיטילופב קחשמה יללכ תא בצעמה המצוע דקומכ התויזכרמ תא הנידמה ןמ לולשלמ 

םינוגראל שי ,"תילילש תוריח"כ תויוכז לש תילרביל הסיפתב םזחואב ,תינש ;הריגהה 

לש תוקיטקרפ םוזייל דוגינב ,תאז .תויוכזו היטרקומד לע "הרימש־בלכ" לש ליבס דיקפת 

רנורב ואר) תויוכז לש תיטסילמרופ־אלהו תיביטקאה הסיפתל תורושקה יתרבח יוניש 

.(1998 ,דלפו 

שוריגה תוינידמ לע קבאמה ־ 19"ןויריהב ויהיש ינפל םתוא שרגל ךירצ" 

הנשה ךלהמב וללוחתהש תויוחתפתהב ישאר דיקפת ואלימ םייתלשממ־אל םינוגרא 

התוינידמ ,1995 ףוס ןמל .םידעותמ־ יתלב םירגהמ לש םשוריגו םרצעמל סחיב הנורחאה 

ליבומ ישי ילא החוורהו הדובעה רשש ,הדובע־ירגהמל סחיב לארשי־תנידמ לש תרהצומה 

הלא לשו ,ללכב הדובעה־ירגהמ לש םרפסמ תא ינוציק ןפואב םצמצל איה ,התוא 

שמח לש הסכמ הליחת העבקנ הז ךרוצל .טרפב - "םייקוח־יתלב"ה - םידעותמ־יתלבה 

ירקיעה דעיה .שדוחל םישרוגמ ףלאל רתוי רחואמ הלדגוהש ,שדוחל םישוריג תואמ 

ללכמ 100/0־מ הדובעה־ירגהמ לש םרועיש םוצמצ היה ודרשמ ידבועו הדובעה רש ועבקש 

.דבלב 10/0־ל לארשיב הדובעה־חוכ 

ןיב ,החוורהו הדובעה דרשמב םדא־חוכ תושר לש םייטסיטטס םינותנ יפ־לעש אלא 

רפסמ ־ םירגהמ ףלא דשע־השולשכב םישרוגמה לש םרפסמ דמאנ 1999־ו 1995 םינשה 

םירוצעה םירזה 20.םתוינידמב שוריגה יכמות ולתש תולודגה תווקתהמ הברהב ךומנ 

בר ירוביצ ץחל תובקעב .ןצינ אלכב וז הרטמל םקוהש םילהוא־הנחמב הליחת וקזחוה 

,1999 יאמב םילהואה־הנחמ רגסנ ,םוקמב וררשש םיישונא־אלה האילכה■ יאנת וררועש 

הצרת־הונ אלכבו (םירבג)והישעמ אלכב םירדוסמ האילכ ינקתמל ורבעוה םירוצעה בורו 
.(םישנ) 

לש תויסיסב תויוכז תרפה ידיל האיבהו ,םיאלט־השעמבכ הרצונ שוריגה תוינידמ 

חוטיבהמ וא םהיקיסעממ םהיתויוכז תא עובתל וסינש תעב ושרוג םיבר םירגהמ ;םדא־ינב 

;םישק םיאנתבו טפשמ אלל תוכשוממ תופוקת רצעמב וקזחוה םירגהמ תואמ ;ימואלה 

;14.1.2000 ,ירמרמ) םידליה יניעל םעפ־ אל ,ספתנ החפשמה יבא רשאכ וקרפתה תוחפשמ 

תוינידמ לש הייטעב .(1999 ,חרזאה תויוכזל הדוגאה םג ואר ;20.7.2000 ,ימהרבא 

,ימהרבא ואר) הרטשמה דצמ תומילאל אשומל םיבר םירגהמ וכפהנ ,שוריגהו רצעמה 

.16.5.2000 ,םירז םידבועל תסנכה תדעו תבישי ,ישי ילא החוורהו הדובעה רש 19 

הדובעה דרשמב ןונכתו םדא־חוכ ףגא ידי־לע ומסרופש יפכ ,שוריגה ירקמ לש םרפסמ רבדב םינותנה 20 

:ןמקלדכ םה ,החוורהו 

.קוחכ אלש םיהוש 950 ץראה ןמ ושרוג 1995 תנשב 

.קוחכ אלש םיהוש 950 ץראה ןמ ושרוג 1996 תנשב 

.קוחכ אלש םיהוש 2,768 ץראה ןמ ושרוג 1997 תנשב 

.קוחכ אלש םיהוש 4,037 ץראה ןמ ושרוג 1998 תנשב 

.קוחכ אלש םיהוש 4,615 ץראה ןמ ושרוג 1999 תנשב 
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,םירז לש םינספת" םמצע תא ואצמ הלא םיחקפ .הדובעה דרשמ יחקפ דצמו (11.2.2000 

םידבועה תויוכז לע ןגהל ודעונש ימכ ירוקמה םדיקפתב קוסעל תחת ,"םידייצו םיפדור 

.(10.1999 ,ןייבשפ) םתדובע יאנת לעו 

יאנת לע המתוח תא עיבטהל הגרדהב הלחה םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םתוליעפ 

לש תיתגרדה הרדחה תועצמאב ,תאז .םשוריג ייוכיס לעו רתיה אלל םיהושה לש םרצעמ 

אשונב רבודמ יכ החנה ךותמ ("םייקוח־יתלב םיהוש") םיח"בשב לפטל שי יכ ןויערה 

הנידמהש יפכ ,ילילפ אשונב אלו ,םינפה דרשמ לש ותוירחא ימוחתב יוצמש ילהנמ 

רוכזל שי" יכ תובר תויונמדזהב שיגדהל וחרט םיגושה םינוגראה יגיצנ .וילא תסחייתמ 

םניא [םה] ,טפוש ידי לע וטפשנ אלש םירז םיניתנ אלא םיעשופ םניא שוריגל םידמעומהש 

שוביגל השיגפ ,המגודל ,ואר)"רסאמ שנוע םהילע רזגנ אל םלועמו עשפ לכב םידושח 

.(4.7.1999 ,"רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" ןיבל ס"בשה ןיב הדובע ילהונ 

לש ןסחיב םייונישל םייתלשממ־אלה םינוגראה ומרג הפנעה םתוליעפ תועצמאב 

רצעמה יאנתב יוטיב ידיל ואב הלא םייוניש .הדובעה־ירגהמ יפלכ הנידמה תויושר 

לש רשקהב םתוכזל םיפקוז םייתלשממ־אלה םינוגראהש םייונישה .שוריגה תוינידמבו 

,רתיה אלל םיהושה םירגהמ ןיבל םיילילפ םיריסא ןיב הדרפה :םה רצעמה יאנת רופיש 

ןופלט יסיטרכ קפסל תויוכזה ינוגראל רתיה ןתמ ,האילכה יאתב תופיפצה םוצמצ 

,ועוציבל םיניקת םילהנ םויק לע םינוגראה וקבאנ שוריגה לש רשקהב .המודכו ,םיריסאל 

לשו רצעמב םינותנה הדובעה־ירגהמ לש תויחרזאהו תוילאיצוסה םהיתויוכזל וגאדו 

־תאכרע תבצה ,דיבעמהמ הסיט סיטרכ תגשה ,רכש םולשת :לשמל ,שוריגל םידמעומה 

םייתלשממ־אלה םינוגראה וגישה ןכ־ומכ .רצעמה םוימ םוי רשע־העברא ךות תרוקיב 

ןוקית ידיל ואיבהו ,רתיה אלל םירגהמ לש שוריג־םשל־רצעמה תוינידמב תינמז הגופה 

וילע םיכמתסמ םינפ ןוחטבל דרשמהו םינפה דרשמש ,(1952)י"שת לארשיל הסינכה קוח 

.םייקוח־יתלב םיהוש רוצעל םאובב 

הנושארבו שארב תונווכמה תודחא תויגטרטסא לע םיכמסנ לארשיב תויוכזה ינוגרא 

םניאש םייטסימרופר םינוגראב הליחתכלמ םמצע תא םידימעמ םה ךכב ,הנידמה יפלכ 

.לארשיב תוחרזאהו הריגהה רטשמ לש ויפוא תרדגה תא ילקידר חרואב תונשל םישקבמ 

ךילהת ללוחל ןתילכתש תויגטרטסא (1):םיירקיע םיגוס ינשל תוקלחתמ הלא תויגטרטסא 

רשאו ,םירגהמ לש םתוחכונ םע התודדומתהב הנידמה דצמ תילטנמורטסניא תולגתסה לש 

;הנידמה תויושר יגיצנ ןיבל םינוגראה ןיב יגטרטסא ןתמו־אשמ לוהינב תוכורכ 

םירגהמה לש םבצמל סחיב רוביצה לש ותועדומ תא ריבגהל ןתילכתש תויגטרטסא (2) 

Risse 81 Sikkink).21, 1999) עונכש ותרטמש ירסומ חישו סומלופ רוצילו 

ןמיע עיגהל ןויסינ ךותמ תויושרהו הנידמה יפלכ תינפומ הנושארה היגטרטסאה 
יונישל תנווכמ היינשה היגטרטסאה .םיפטוש םיאשונב תוילטנמורטסניא תורשפל 

הנידמה וניא עונכשה תייגטרטסא לש דעיה־להק ,ךכל־יא .רתוי ללוכו קומע יביטמרונ 

.רתוי בחרה רוביצה םג םא יכ ,דבלב הינונגנמו 

"הכבה" לש תוקיטקרפ תחא־אל תוללוכ עונכשה תוטיש ,םדאה תויוכז ןיינעב 

תולגרתהו דוסימ יכילהת בינהל ותרטמש יבלש־תלת לדומב הלא תויגטרטסא םיללוכ קניקיסו הסיר 21 

.םדא תויוכז לש תומרונל רוביצהו תולשממה דצמ 
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 (shaming) ירפמ לש "הנחמ"ל התוא ךיישלו הלשממה תא ךיבהל תודעוימה ,יוניג לשו

השיגר תישענו תכלוהש ,תימואלניבה הריזב קפס אלל יתועמשמ וניה הז טביה 22.תויוכזה 

ןיב הנחבהה ,הז םע דחי .תונידמ ידי־לע תויוכז תרפה לש םירקמל הבושקו הלא םיאשונל 

דצמ ילטנמורטסניא ץומיא ,לעופב ןכש ,רקיעב תיטילנא ,דניה היגטרטסאה יגוס ינש 

.עונכשלו המנפהל ךפהיל לוכי םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םהיתועצה לש הנידמה 

.שוריגה תוינידמב תינמזה הגופהה רבדב הלבקתהש הטלחהב אוצמל ןתינ ךכל המגוד 

תולועפ תא השדח העדוהל דע קיספהל ,ישי ילא ,זאד הדובעה רש הרוה 2000 ראוניב 

השעמ היה הטלחהל זרזה .לארשיב קוחכ אלש םיהושה םירגהמ לש שוריגהו רצעמה 

םישדוח הרשע ךשמב רצעמב קזחוהש תוחרזא רסח רגהמ - וגוט אסומ לש תודבאתהה 

רוביצה תעידיל אבוה וגוט לש ובצמ .2000 ראוניב 1־ב - םיילילפה םירוצעה ףגאב 

רחא הדמתהב םיבקועה תרושקת ימזי לשו םייתלשממ־אל םינוגרא לש םתמזוי תוכזב 

יאנת ,וגוט לש ךשוממה ורצעמ .(3.1.2000 ,ןייבשפ) לארשיב הדובע,ה־ירגהמ לש םבצמ 

תוירוביצ תמוערתו תרוקיב וררוע טפשמ אלל ותקזחהו םיילילפה םירוצעה ףגאב ותקזחה 

שוריגהו רצעמה תוינידמש ךכ לע לבקש ץוחה דרשמ תוברל ,םינוש םימרוג דצמ 

התימדתל ךיפה־יתלב חרואב הקיזמ הדובעה־ירגהמ יפלכ תטקונ לארשי־תנידמש 

יבמופ הנתנ וגוט לש ותודבאתה .<5.2000 ,ןייבשפ ואר) "תינמוה"הו "תיטרקומד"ה 

תא קיספהל הטלחהל םלוא .לארשי־תנידמ לש שוריגה תוינידמב המולגה תוירזכאל 

תא ררבל הרטמב ,תויוכזה ינוגרא דצמ ךורא םיצחל עסמ םדק שוריג־םשל־רצעמה יעצבמ 

לש התוליעפ תובקעב .הדובעה דרשמ יחקפ ידי־לע םישענש םירצעמ לש םתויקוח 

הלשממל יטפשמה ץעויה ועיגה ,"חרזאה תויוכזל הדוגאה"מ רדנסכלא הנד ןידה־תכרוע 

גרוח הדובעה רש יכ הנקסמל החוורהו הדובעה דרשמ לש תיטפשמה הקלחמה םע דחי 

ואר ,ךכ לע) שוריג־סשל־רצעמה יעצבמ תא רתלאל קיספהל ול ורוהו ,ויתויוכמסמ 

.(ךשמהב הבחרה 

דע" ןמז־קספ קר לוטיל לארשי תלשממ לש ןויסינ הז הרקמב תוארל ןתינ ,הרואכל 

המדנ ,הז םע דחי .יתימדת קזנ הל תמרוגו השק תרוקיב תררועמש תוינידממ "םעז רובעי 

רשאכ שחרתמה לע העיבצמה ,היופצ־יתלבו השדח הקימניד הללוח שוריגה תקספה יכ 

םיפשחנו םייתלשממ־אל םינוגרא םע ןילמוג־יסחי םימייקמש ,רוביצ יגיצנו הלשממ יגיצנ 

,"רובידה תא רבדל ליחתהל" .םדא תויוכז לש "רובידה תא רבדל םיליחתמ" ,םתעפשהל 

,תויטרקומדכ ןמצע תא תוגיצמ תולשממ ןהבש םירקמב תויביטקפא ןניה יוניגהו הכבהה תוטיש 22 

,"דבועל וק") םדא תויוכזל םינוגרא לש ףתושמ הדמע־ריינ .םדא תויוכז תורחושכו תוילרבילכ 

("לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה"ו "רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" ,"םדא תויוכז ןעמל םיאפור" 

לש השודיח תורשפאל סחייתמ ,רוביצבו הלשממב םינוש םימרוג ברקב ץפוהש ,2000 לירפאמ 

תאו לארשי תלשממ תא דימעהל התילכתש האוושה הז ךמסמב םיכרוע םינוגראה .שוריגה תוינידמ 

םא טילחהל הכירצ לארשי תנידמ" :תחא הפיפכב הירטסואב רדייה לש תינוציקה תינמיה ותלשממ 

דדומתהל ורחבש תונידמל וא םירז תאנשו לוצינ לש תוינידמ וצמיאש תונידמל ךייתשהל הנוצרב 

רתוי יוקיחל לדומ םויה שמשל תויואר תפרצו הינמרג .תודיינ תויסולכוא םע ליעיו ישונא ןפואב 

,הלאכ תויגולנא לש תויביטקפאה תדימ לע חכוותהל ןבומכ ןתינ ".רדייה גרי לש הירטסוא רשאמ 

?ללכב תועיפשמ ןה ימ לע :ירק 
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םיפתתשמהש חישב דכליהל ושוריפ ,(Risse 8c Sikkink, 1999) קניקיסו הסיר םירמוא 

שי םהיפ־לעשו םהילע ססבתמ חישהש םיללכה תא השעמל הכלה לבקל םישרדנ וב 
.ולהנל 

־ירגהמ לש רשקהב תויוכזה חישב םייתנידמה םינקחשה "ודכלנ" ובש ןפואל יוטיב 

שדחל שוריגה תייגוסב םיקסועה םינושה הלשממה ידרשמ לש םתונוכנ רסוח אוה הדובעה 

יעצבמב הגופהה הלחה זאמ ."תכלכולמ"ה הכאלמה תא םמצע לע לוטילו שוריגה ישעמ תא 

תוינכות ןיכה יקסנרש ןתנ זאד םינפה רש :האבה הנומתה הרצונ שוריגהו רצעמה 

תוירחאה תא ומצע לע לוטיי ודרשמש ןכומ היה אלו ,תורשא אלל םירז לש היצזילגלל 

ןיבל שוריגה ןויער ןיב רבחל חילצמ וניא ימע־ןב המלש םינפ ןוחטבל רשה ;שוריגל 

הפקתמ ליבוהל לחהו אשונב ולש תילרטינה הדמעה ןמ ץלחנ ץוחה דרשמ ;ומלוע־תסיפת 

רש ,ביבח ןורחאו ;הנידמל תמרוג איהש יתימדתה קזנה לשב שוריגה תוינידמ דגנ 

םיכסה אל םלוא ,שוריגה דעב תצרחנה ותעדב ןתיא םנמוא ראשנ ישי ילא זאד הדובעה 

ספתיהל לוכי שוריג ,תורחא םילימב .(5.2000 ,ןייבשפ) ול תוירחאב אשיי ודרשמש 

הבש הריווא תרצונשמ ךא ,םידעותמ־יתלבה םידבועה תייעב "ןורתפ"ל הבוט החסונכ 

םילולע םהש םושמ רקיעב - תיטילופ הניחבמ "םיניקת" םניא וביבס קוסיעהו שוריגה 

הלשממה ידרשממ דחא אל ףא ־ רכינ יתימדת קזנו תרושקתה דצמ תונייוע םורגל 

עקרה הז .ועוציב לע דקפלו שוריגה שודיחל תוירחאה תא ומצע לע לוטיל ןיינועמ 
רצעמש ,םיבהלנה היכמות םע הנמנש ימו שוריגה תוינידמ םזוי ,הדובעה רש לש ותנעטל 

תרטשמ" םיקהל שי אליממשו ,הרטשמה לש הדיקפתמ אלא ,ודרשמ ידיקפתמ םניא שוריגו 

ויצעויו םינפ ןוחטבל רשה .(16.5.2000 ,םירז םידבועל תסנכה תדעו תבישי) "הריגה 

תמקהל ןויער ומזי ףא םה הנורחאל ."שוריגה ידגנתמ"כ םמצע תא םיגיצמ םירז יניינעל 

ףילחת שמשתו םייתלשממ םידרשמב היולת־יתלב אהתש ,"הריגהל תימואל תושר" 

,םוקת םא ,וז תושר .(21.7.2000 ,יזגלא) הדובעה דרשמ תוירחאבש םירזה תלהנמל 

לע רתי .ללכב הדובע־ירגהמבו שוריגב קוסיעה ןמ םינפ ןוחטבל דרשמה תא רוטפל היושע 

לש םמויקב הנידמה דצמ תידסומה הרכהב ןושאר דעצ תויהל היושע וז תושר ,ןכ 

הנעי־תב לש תוינידמ טוקנל קיספהל היושע הנידמה ,תורחא םילימב .הדובע־ירגהמ 

.הדובע־ירגהמ ללכ הב ןיא וליאכ 

םיקסוע םייתלשממ־אל םינוגרא ,שוריגה שודיחל תורשפאה לע םירובידה לומ לא 

םילעמ תויוכזה ינוגרא .וז תוינידממ היצמיטיגלה תא ריסהל םתילכתש עונכש יעצבמב 

:םיירקיע םינועיט השולש 

תויסיסב םדא תויוכז ורפה תויושרה םעטמ םירצעמה יעצבמ ,םתנעטל :ירסומה ןועיטה . 1 

ץראה ןמ ושרוגו ורצענ םהו ,רקפוה םשוכר ,ועצפנו וכוה םיבר .הדובע־ירגהמ לש 

תויוכז ינוגרא לש ףתושמ הדמע־ריינ) םהיקיסעממ םרכש תא לבקל וקיפסה םרטב 

.(28.5.2000 ,םדא 

תילהנמה תוליעיה רסוח תא םישיגדמ םינוגראה :יטרקורויבה־ילנויצרה ןועיטה .2 
שוריגה תוינידמ היפלש ,ישי רשה לש ותנעט דגנכ .שוריגה תוינידמ תא תנייפאמה 

םידבועל תסנכה תדעו תבישי) הייטעב דרי לארשיב םירזה רפסמו רידא גשיה הלחנ 

םירומה םינותנ םיגיצמ "רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" יגיצנ ,(16.5.2000 ,םירז 
היתולובג תא רוגסל לארשי־תנידמ חילצת םא םג ,םבושיח יפ־לע .התוליעי־יא לע 

רחאל ץראב ראשיי אל דבוע םושש החנהבו ,הדובע תורטמל םיעיגמה םיריית ינפב 
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הנידמל ושרדיי זא םג ,יקוחה ודיבעממ חרבי אלו תיקוחה ותדובע תפוקת םות 

23.קוחכ אלש ץראב םיהושה םירזה לכ תא שרגל ידכ תוחפל םינש הרשע־שמח 

.תילכלכ הניחבמ תיאדכ הניא שוריגה תוינידמ יכ םינעוט םינוגראה :ילכלכה ןועיטה .3 

רדעהו ,שוריג ינפל םידמועה םירוצע תובבר תלכהל תיזיפ תיתשת רדעה ,םתנעטל 

רצעמב וקזחוה םירזש ךכ ידיל ואיבה ,וזוריזבו שוריגה יכילהב ליעי לופיטל םדא־חוכ 

ידבועל עויסה דקומ" גיצהש םינותנה יפ־לע .תוהובג תויולעבו תוכשוממ תופוקתל 

תוילוסנוקה ידי־לע תינמז רבעמ תרשא תקפנהל דעו םיוהיזל דע ,"רצעמב ץוח 

לע תצבור תכשוממה תוהשה לש התולע .עצוממב שדוח ךשמל םיאלכנ םירזה ,תורזה 

םישוריגה תסכמ) םירז ףלא לש תישדוחה הקזחאה תולע רשאכ ,הנידמה תפוק 

ח"ש ףלא םייתאמו ןוילימ העבשל העיגמ (הלשממה ידרשמ ידי־לע העבקנש תישדוחה 

תא ללוכ וניא הז בושיח .(רוצע לש תימוי הקזחאל ח"ש םייתאמ לש בושיח יפ־לע) 

ךות םנממל הרומא הנידמה ,צ"גב תטלחה יפ־לעש ,הסיטה יסיטרכ לש םתולע 

.רחא ןומימ רוקמ ןיא םא הדובעה־רגהמ לש ורצעמ םוימ םייעובש 

םינקחשה ןיבל הנידמה ןיב הקימנידבש םיארמ הלא עונכש יעצבמב םילעומה םינועיטה 

םתויהב .םיבייחמל םיכפהנש םינועיט לש תשרב "תדכלנ" הנידמה קר אל ,םייתנידמ־אלה 

ןתילכתש תוקמנהב םייובש תויוכזה ינוגרא םג ,הנידמ־ינווכמ םייטסימרופר םינוגרא 

,התפוק) איה־התבוט יחנומב שוריגה תוינידמ לש התויאדכ־יאב הנידמה תא ענכשל 

םינוגראש יגטרטסא ןתמו־אשממ קלח םנמוא הווהמ וז הקיטקט .(התימדתו הינונגנמ 

םירבטצמ םייוניש קר בינהל היושע איה ךא ,תימואל־ונתא הנידמ לומ לא להנל םישרדנ 

 (incremental) 24.התוללכב הסיפתה לש יוניש אלו ,הדובעה־ירגהמ לש םבצמב

דרשמב ןונכתו םדא־חוכ ףגא םסרפש שוריגה ישעמב םיעגונה םינותנהמ ןיכומית םילבקמ הלא םירבד 23 

.20 הרעה ליעל ואר .החוורהו הדובעה 

,רצואה רשו הלשממה שאר תכשל לש םתארוהב שוריגה תוינידמ השדוח רמאמה תביתכ המייתסה זאמ 24 

םיח"בשה שוריגל ץרמ רתיב לועפלו הלשממה תוינידמ תא םייקל םינפ ןוחטבל רשהמ םישרודה 

יחכונה דעיה רשאכ ,םינקת םישימחב הרטשמה תא רבגתל הלשממה שאר הרוה הז ךרוצל .לארשימ 

.(תואבה םינשה שולשב ףלא םישימח לכה ךס) שדוחב םירגהמ ףלא לש שוריגו רצעמ אוה 

תנעטל .םהיתבב םירז דחאו םישולש ורצענ ובו ,הרטשמה לש ןושאר יליל עצבמ ךרענ 18.6.2000־ב 

דעו זאמ .םילילפב םיברועמ ויה ורצענש םירזה לכו ,שופיח־יווצ רשע־השימח הידיב ויה ,הרטשמה 

עשתכ ושענ ,םינפ ןוחטבל דרשמה ינותנ יפ־לעו ,עובשל תחא טעמכ הלאכ םיעצבמ םיכרענ םויה 

הרטשמה יכ ןייצל בושח .שוריגה תוינידמ השדוח זאמ ופלחש םישדוחה תשמחב שוריג ישעמ תואמ 

םיצרופ םירטושה יכו ,םילילפב םיברועמה םירז דגנ קר םינווכמ םירצעמה יעצבמש ןועטל הפיסומ 

תנעטל .וינפל גצוהש יניעידומ עדימ ךמס־לע שופיח־וצ טפוש איצוה ןהיבגלש תורידל קרו ךא 

לש םיבדנתמה ודקמתה 2000 תנש לש היינשה תיצחמה ךלהמב .ךכ רבדה ןיא ,תויוכזה ינוגרא 

תוליעפ רבדב תויודע תריסמבו הרטשמה תוליעפ רחא בקעמב "רצעמב ץוח יבשותל עויסה דקומ" 

,לשמל ,ואר> תרושקתה ילכלו םינפ ןוחטבל דרשמה ישארל הרטשמה לש הרואכל תיקוח־יתלב 

,1.12.2000 ,ץראה ,"תלדה לע וליק השימח שיטפ ,רקוב תונפל שולש" ,רנלימ סיריא לש התבתכ 

דקומה יבדנתמ .(קוחל דוגינבו םימיאתמ םיווצ אלל םירז יתבל תצרופכ הרטשמה תא הגיצהש 
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רצעמ יאנת לע קבאמה - "חונ רתוי שואייה תא תושעל" ןיא 

וב םיפתתשמה לע םדאה תויוכז חישל שיש תרבטצמה העפשהל תפסונ המגוד 

ןתינ (הנידמה תויושר יגיצנו תרושקת יעצמא ,רוביצ יגיצנ ,םייתלשממ־אל םינוגרא) 

דרשמ יחקפ לש שוריגהו רצעמה תויוכמס ביבס תויוכזה ינוגרא לש םתוליעפב תוארל 

הלחה זאמ ,ליעל רומאכ .הדובע,ר־ירגהמ לש םרצעמ יאנת ביבסו החוורהו הדובעה 

יחקפ ידי־לע ןידכ־אל ץראב םיהושה הדובעה־ירגהמ לש םרצעמ השענ ,שוריגה תוינידמ 

םדיקפתש יפכ ,םידבועה תויוכז לש ןמויק לע חקפל םוקמב .החוורהו הדובעה דרשמ 

םרצעמבו םתדיכלב ,םירגהמ לש םרותיאב יביסמ ןפואב קוסעל הלא םיחקפ ולחה ,בייחמ 

תומילאב שומיש ךותו םדא תויוכז לש הטוב הרפה ךות םיתיעל ןכ ושע םה .שוריג ךרוצל 

הדוגאה" םשארבו ,םייתלשממ־אלה םינוגראה יגיצנ לש םתנעט .(10.1999 ,ןייבשפ) 

תקלחמ יכ התייה ,"רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ"ו "דבועל וק" ,"חרזאה תויוכזל 

הידיל הלטנו "םדא ידייצ" לש הקלחמל הכפהנ החוורהו הדובעה דרשמ לש הפיכאה 

לע חוקיפב קוסעל םוקמב ,םינוגראה יגיצנ ונעט ,וזמ הרתי .הל אל יתרטשמ דיקפת 

הדובעה דרשמ לש הפיכאה יצמאמ ונווכ ,םהילע הדבועה יקוח תא ףוכאלו םיקיסעמה 

םיינתוואר רצעמו הטישפ יעצבמל אשומל וכפהנש ,םמצע םידבועה יפלכ רקיעב 

,5 'סמ לוקוטורפ ,םירז םידבועל תסנכה תדעו תבישי ואר) םיירקיעה "םישנענ"לו 
הכורכה תיתטישה הגירחה תא תובר תויונמדזהב ופשח תויוכזה ינוגרא .(26.10.1999 

תויחנהבו בתכב ורידגי ,רחא ךמסומ םרוג לכ וא ,הלשממל יטפשמה ץעויהש ועבתו ,רבדב 

"חרזאה תויוכזל הדוגאה" תאמ םיבתכמ :ואר) הפיכאה תקלחמ לש היתויוכמס תא תורורב 

:12.5.1998 ,4.3.1997 ,9.1.1997 ,החוורהו הדובעה דרשמ לש יטפשמה ץעויה ןגס לא 

,םיטפשמה דרשמ לש הקיקחו ץועיי תקלחמ לא "חרזאה תויוכזל הדוגאה" תאמ בתכמ 
 23.1.2000).

,םירז םידבוע תלהנמ שאר לע ץחל םינוגראה יגיצנ וליעפה תונוש תויונמדזהב 

תויוכז ירמושכ ירוקמה םדיקפת תא םיחקפל בישיש ,הדובעה יחקפ לע תיארחאה 

ץוח ידבועל עויסה דקומ" ןיב השיגפה לע חוויד ואר) "םדא ידייצ"כ אלו ,םידבועה 

יעצמאל וריבעה םה ,ליבקמב .(1999 ילוי ,םירז םידבוע תלהנמ שאר ןיבל "רצעמב 

לעפ אל הדובעה דרשמשו םרכש תא ולביק אלש םידבוע לע םיבר םירופיס תרושקתה 

הדובעה דרשמ ביצה ,תרושקתה יעצמאב הפישחהמו ץחלהמ האצותכ .םהל עייסל תנמ־לע 

גישהל וגאדו ךכב וקפתסה אל םינוגראה יגיצנ .והישעמ אלכב םיעובק םיחקפ ינש 

תסנכה תדעו לש םורופה ינפל םירז םידבוע תלהנמ שאר דצמ ןודינב תיבמופ תובייחתה 

.(26.10.1999 ,םירז םידבועל הדעווה תבישי לש 5 'סמ לוקוטורפ) םירז םידבוע יניינעל 

םיווצ .תוריד תצירפל םיווצ גישהל רתוי םיבר םיצמאמ השוע הרטשמה םתוליעפ תובקעבש םירובס 

תא בכעמ םיווצ גישהל ןויסינה םצע ךא ,דקומה תעדל ,םירשכ־אל םיעצמאב םנמוא םיגשומ הלא 

ץוח ידבועל עויסה דקומ" תגיצנ םע ןויאיר) םירצעמ עוציב םיתיעל ענומו הרטשמה תדובע 

לופיטל עגונה לכב תויוכזה ינוגרא לש םתוחכונ תא "המינפה" ,הדיצמ ,הרטשמה .("רצעמב 

ל"כנמ םיכסה ,31.7.2000־ב ,םינפ ןוחטבל דרשמה ל"כנמ תמזויב הכרענש השיגפב .הדובע־ירגהמב 

ריהצה ףאו ,םירז לש שוריגהו רצעמה יכילהל סחיב תויוכזה ינוגרא לש םהיתונעט בור םע דרשמה 

.הדובעה־ירגהמ תייגוסב םילפטמה ודרשמ לש םימורופל עובק ןפואב ופרוצי םינוגראה יגיצנ יכ 
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,תיתועמשמל הכפהנ םיירוביצ םימורופב םידבוע תויוכז תרפה לש אשונה תאלעה 

,שוריגה ישעמ וקספוה תע ,2000 ראורבפו 1999 רבוטקוא ןיב .אובל ורחיא אל תואצותהו 

ידבועל עויסה דקומ" ח"וד)ונומ ונעמלש דיקפתה תא אלמל הדובעה דרשמ יחקפ ולחה 

,הדובעה דרשמב הפיכא ףגא שאר ,ןמקנייש יפיצ םע השיגפ םוכיס םג ואר ;"רצעמב ץוח 

השיגפ תובקעב ,ליבקמב .("רצעמב ץוח ידבועל עויסה דקומ" לש ןויכראב ,16.9.1999 

ןורחאה הרוה ,זאד םינפה רש ןיבל םייתלשממ־אלה םינוגראה יגיצנ ןיב המייקתהש 

םילילפב םימשאומ םניאש) םירוצע הדובע־ירגהמ ןיב אלכה־יתבב תטלחומ הדרפה גיהנהל 

.םיילילפ םיריסא ןיבל (רתיה אלל הנידמב םיהוש םהש ךכב םעשפ לכו 

םייתלשממ־אלה םינוגראה התועצמאבש תניינעמה הקימנידה תא ףשוח ליעלש הרקמה 

יבצעמ לש םילוקישה תכרעמל םירגהמה לש םהיתויוכז אשונ תא רידחהל םיחילצמ 

,יוניגהו הפישחה תייגטרטסא לש התובישח תטלוב הז הרקמב .תיתלשממה המרב תוינידמה 

ליעפמה ףונמכ םירז םידבועל תסנכה תדעו לשו תרושקתה יעצמא לש םדיקפת טלובו 

.ןיקת ןפואב םילהנה תא ומייקיו תויוכזה תא ודבכי ןעמל הנידמה תויושר לע ץחל 

ליבוהל הלוכי איה .תויושרה דצמ תילטנמורטסניא תולגתסה הגרדהב תמרוג וז הקימניד 

םהיתויוכזב הרכה תניחבמ םידקת םיעבוקה שממ לש םיידסומ םייונישל םימיוסמ םיאנתב 

חיש לש ודוסימ תא אטבל םייושע הלאכ םייוניש .יקוחה םדמעמל רשק אלל םירגהמ לש 

.םתוחכונ םע תודדומתההמו הדובע,ד־ירגהמב ןוידהמ דרפג־יתלב קלחכ תויוכזה 

רכזוהש ןוקיתה אוה תויוכז ינוגרא לש םתוליעפ תובקעב םרגנש ידסומ יונישל תודע 

ןוחטבל דרשמהו םינפה דרשמש , 1952־י"שת ,לארשיל הסינכה קוח לש חסונב ליעל 

רשואש ,קוחה חסונ לש ונוקית .םייקוח־ יתלב םיהוש רוצעל םאובב וילע םיכמתסמ םינפ 

הדוגאה" לש התיינפ תובקעב לבקתה ,הקיקח יניינעל םירשה תדעו ידי־לע 19.6.2000־ב 

םירגהמה לש הייהשה ןמזו םירצעמה אשונב ןוילעה טפשמה־תיבל "חרזאה תויוכזל 

םינפה דרשמ םעטמ תרוקיב־תאכרע לש היונימל יקוח ףקות ןתנ ןוקיתה .אלכה־תיבב 

םרורחש תא תרשפאמ תרוקיבה־תאכרע .ורצעמ םוימ םייעובש ךות רוצע לכ םע שגפיתש 

.ידיימ ןפואב הנידמה תא בוזעלמ םדעב תענומה היעב םהיבגל תמייקש םירוצע לש ינמזה 

יפל ,םדא לש ושוריג תא תוחדל יאשר תולובגה תרוקיב לע הנוממה ,קוחל ןוקיתה יפ־לע 

תויטפשמה ויתויוכזו ויניינע ורדסוי הבש ,םייעובש לע הלעת אלש הרצק הפוקתל ,ותשקב 

.(19.6.2000 ,ס"שת ,לארשיל הסינכ קוח ואר ;21.7.2000 ,יזגלא) 

דרשמ לע לעפומה ץחלה ,הסינכה קוח ןוקית - ליעל וראותש םיגשיהה תשולש 

,ןתוא רפמש ימכ אלו ,םידבועה תויוכז לע ןגמש ימכ ודיקפת תא אלמל החוורהו הדובעה 

תויושרה לש ןתונוכנ רסוחב אטבתמה ,שוריגה תוינידמ לש תוימיטיגלה לע רוערעהו 

תויושרה לש ןסחיב לחש יונישה לע םידיעמ - השעמל תוירחאה תא ןמצע לע לוטיל 

יוניש .תויוכזה ינוגרא לש העפשהה לעו םידעותמ־יתלבה הדובעה־ירגהמ יפלכ תוימואלה 

ידי תאצל") הנידמה דצמ תילטנמורטסניא תולגתסה לש םילוקישמ עבונ אוהש ןיב ־ הז 

תישממ תוביוחמ ףקשמ אוהש ןיבו ,ץוחמו תיבמ םימרוג לש םיצחלמ תעבונה ("הבוח 

הדובעה־ירגהמ לש "היצזילנימירק" לש סחימ רבעמ לע דיעמ - םדא תויוכז לש תומרונל 

,םירחא םיעצמאב וז תוחכונ םע דדומתהל שקבמהו םתוחכונ תא "למרנמ"ה ילהנמ סחיל 

25.ןהילע הנגהו תויסיסבה םהיתויוכזב הרכה ךות 

תא למרנל ךכ בגאו ,לארשיב קוחכ אלש םיהושה הדובע־ירגהמ לש היצזילנימירק־הד ךורעל ןויסינה 25 
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תוכזב ורשפאתה םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םתוליעפ הללוחש םייונישה 

הרכה ידיל איבהל םישקבמה םייטילופ םינקחשל םייתנידמ־אל םינקחש לש םתוכפהיה 

־אלה םינקחשה לש היצזיטילופב .םהיתויוכזבו הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונב וטקפ־הד 

ףופכ וניאש יטילופ םוי־רדס לש םיבצעמל ךפהיל םתלוכיב ,רמוא הווה ,םייתלשממ 

ידיל םיאיבמש ימכ תויוכזה ינוגרא לש םחוכ הלגתמ ,העיצמ איהש הזל ההז וניאו הנידמל 

ןיאש הדבועה ־ םיעיצמ םהש םויה־רדס לש וביט ,הז םע דחי .המואה־תגידמ לש הרוזיב 

ןיקתל שוריגה תא ךופהל ידכ קר וב שי אלא ,שוריגהו רצעמה תוינידמ תא לטבל ידכ וב 

לש םהיתולבגמ לע םג דיעמ - תירסומ הניחבמ רתוי ינמוהלו תילהונ הניחבמ רתוי 

שואייה" םתוכזב יכ המוד ךא ,שוריגו רצעמ םיענומ םניא "םהיגשיה" .וללה םינוגראה 

."חונ רתוי השענ 

םוכיס 

הייפוא תא םג ומכ תשחרתמ איה ןהבש תורבחה לש ןייפוא תא הנשמ הדובע־תריגה 

חוכ־ירדענו לוק־ירסח םניה הדובע־ירגהמ .המיע דדומתהל הסנמש הקיטילופה לש 

לש םיינעה םיעברב ךכ־לכ תישחומל תכפהנ וז תוחכונ .םתוחכונב םחוכ ךא ,הרואכל 

רתסנה דצב תועצבתמה םדא תויוכז לש תורפהב שדח קרפ תודעתמה תוקינורכבו ריעה 

יאנת הניה המואב תורבח יכ תסרוגה הסיפתה תא תרגתאמ איה יכ דע ,היטרקומדה לש 

.הנידמב תורבחל קיפסמו יחרכה 

םישדח םינקחש לש םתעפוהל זרז םג הווהמ הדובעה־ירגהמ לש םתוחכונ ,וזמ הרתי 
ורוזיבש ונארה הז רמאמב .הנידמה לש התוידעלבל תיטילופה הריזה תא םיריתומ םניאש 

היצזילקולה :תוירקיע םיכרד יתשב שחרתמ לארשיב הדובעה־ירגהמל סחיב ימואלה לש 

חיש לש אובייו ;ריעה לש וטקפ־הד םיבשותל םתכיפה ,ירק ,הדובעה־ירגהמ תעפות לש 

הריפסה לא ורידחהל םיסנמה םייתלשממ־אל םינוגרא ידי־לע תולובג־הצוח םדא תויוכז 

.לארשיב תיטילופה הריפסה לאו תירוביצה 

תסנכה תדעו לש הבישיב טלוב ןפואב יוטיב ידיל אב ,םהיתויוכז תא דבכל שיש םיבשותכ םתוחכונ 

העידי ביבס רקיעב הבסנ הבישיה .םירז םידבוע ירצעמ אשונב 12.10.1999 ךיראתמ םירז םידבועל 

הרטשמה הכרעש תיליל הטישפב םירז העבראו האמ לש םרצעמ לע עובש ותואב תונותיעב המסרופש 

.שיא הנומשו םיעשת דגנ שוריג־יווצ ואצוה רצעמה תובקעב .םילילפב דשח לש הליעב םירז יתבב 

יניינעל םינפ ןוחטבל רשה לש וצעוי ,םירזה םידבועה תלהנמ שאר ופתתשה הבש - הבישיה ךלהמב 

- םייתלשממ־אל םינוגרא לש םיגיצנ ןכו ,םירחא הלשממ ידרשמ לשו םינפה דרשמ לש םיגיצנ ,םירז 

שרגל תנמ־לע םילילפב דשח לש הליעב תשמתשמ הרטשמה יכ הנעטה בושו בוש התלעוה 

םתא םצעב רשאכ" ,הדעווה שאר־בשוי ןעט ",םילילפב דשח ללגב שופיח וצ םישקבמ" .הדובע־ירגהמ 

הייהש יכ ףיסוה דוע ."קוחכ אלש ץראב םיהושש םישנאל שורג יווצ תתל םיכלוה טושפ [הרטשמה] 

הבישיב ןויד ,3 'סמ לוקוטורפ) ילילפ אשונ איה ןיא ךא קוחה לע הריבע םנמוא ,דניה תיקוח־יתלב 

הייהש יכ השעמל ןווכתה הדעווה שאר־בשוי .(7 'ע ,12.10.1999 ,םירז םידבועל תסנכה תדעו לש 

.עשפ תגרדב אלו ,דבלב ןווע תגרדב תילילפ הריבע הניה הנידמב תיקוח־יתלב 
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לש אשומכ ,םהלש יטילופה םויה־רדס ךות לא םייחרזא־אל הדובע־ירגהמ םסינכהב 

םייתלשממ־אלה םינוגראה ןהו ופי-ביבא־לת תייריע ןה ,םתוירחא לגעממ קלחכו תויוכז 

ןדיעב תוחרזאה רטשמל ינייפוא היהש תוהזו תויוכז ןיב ידרוגה רשקה תא םיריתמ 

ףוגה הניא הנידמה ,לארשיב םג יכ תמיוסמ הדימב רמול ןתינ .תינרדומה תוימואלה 

תועצמאב וחתפ םייתלשממ־אלה םינוגראה ןהו ריעה ןה ."תוחרזא" הנקמה םויכ ידעלבה 

"תוחרזא" יהוז ."ןוכרד אלל" תוחרזא לש גוס תקפנהל יפולח קיפא הדובע־ירגהמל םסחי 

שוריג ןוגכ תוילרוג תויגוסב ימואלה תוחרזאה רטשמ םע תורחתהל םנמוא החילצמ הניאש 

תיתרבח הנמא תחסנמו רגהמה לש וייח תא הליקמש תוחרזא יהוז ,הז םע דחי ךא ,רצעמו 

וא "בשות" וניה רגהמה הז שדח סיסבב .ימואלה סיסבה וניאש תוירחא לש שדח סיסב לע 

,דחא דצמ :המואה־תנידמ לש הזמ רחא הדימ־הנקב םג תחסונמ וז הנמא ."םדא־ןב" טושפ 

הנגהה םוחת לש ויתולובג םג הלאו ,ריעה תולובג םה היתולובג - הנידמהמ הנטק איה 

גרוח התוכמס סיסבו ,הנידמהמ רועיש־ןיאל הלודג םג איה תעב־הב ךא ;רגהמה לע 

הרבחה לש חרזאכ םג אלא ,"ריעה בשות"כ קר אל רדגומ רגהמה ירהש ,היתולובגמ 

ופי-ביבא־לת תייריע לש התוגהנתה תא ןיבהל שי הז רשקהב .(world society) תימלועה 

,ריעה שאר לש וירבדב בטיה תאטבתמש תוגהנתה ,"הנידמ ןיא וליאכ" הירגהמ יפלכ 

הדובעה־ירגהמ ףלא םישישכ יפלכ תוירחא המצע לע לוטיל תבייח ביבא־לת יכ ורמואב 

.היבשותל תגאודש הייריעב ונתוירחא יהוז" :םיבשותכ םתוחכונב ריכהלו המוחתב םייחה 

ןור ריעה שאר יפמ טוטיצ) "תישונא תוללמוא לומ לא םיבצינה םדא ינבכ ונתבוח הז 

תא םג ןיבהל שי ךכו .*ופי-ביבא־לת תייריע לש הרבסה תרבוח ךותמ ,יאדלוח 

רבכ הז קתעוה ןתוכמס רוקמש ,תוימואלניב תונמא לע תויוכזה ינוגרא לש םתונעשיה 

םייתלשממ־אל םינוגרא לאו םירגהמ תוליהק לא ,םידיחי לא המואה־תנידממ 
.(Jacobson, 1996) םייתנידמ־לעו 

הדלות הבר הדימב וניה ,םייתנידמ־אל םינקחש ידי־לע אשינש ,הז ימואל־רתב חיש 

,הדובעה־ירגהמל סחיב תטקונ לארשי־תנידמש הדידמה תימואל־וגתאה תוינידמה לש 
־ירגהמ לש םהיתויוכז לע הנגהל תוירחא המצע לע לוטיל התונוכנ רדעהב תאטבתמה 

דוסיבש תיביטמרונה החנהה תא רגתאמ ימואל־רתבה חישה .םהיכרוצ קופיסלו הדובעה 

יטילופה בחרמהו (המואה)יתוברתה בחרמה ןיב הפיפח םויק רבדב תינרדומה תוימואלה 

חנומה לש ותשלוח תא תאש רתיב ךכב םיפשוח םייתנידמ־אלה םינקחשה .(הנידמה) 

הדובעה־ירגהמש תיתוברת־ברה תואיצמב תוברה ויתולבגמ תאו המוא־תנידמ ףקוממה 

.(Silverman, 1992)הבוציעמ קלח םיווהמ 

תויורשפא הבוחב תאשונ םילהנמ םינווגמ םייתנידמ־אל םינקחשש השדחה הקיטילופה 

רודחל םשו הפ החילצמש תרבטצמ העפשה שי וז הקיטילופל .יוניש לש תוננערמו תושדח 

ימרז לומ לא הביצמ תימואל־ונתאה המואה־תנידמש הרואכל־תורידח־יתלבה תומוחה תא 

.רופיסה לש דחאה ודיצ הז .תידוהי־ אלה הריגהה 

ינוגראו ופי-ביבא־לת תייריעש ךכ לע עיבצה ונחותינ .רחא דצ םג שי רופיסל םלוא 

הכלה הדובעה־ ירגהמ לש םבצמ תא םירפשמש םיישחומ םיגשיהל םנמוא ועיגה תויוכזה 

ברעתהל תשרדנ הניא הנידמה םהבש םימוחת םתואל םילבגומ הלא םיגשיה םלוא ,השעמל 

רבד .תימיטיגלה םתובשותב הרכה המיע רורגל היושע התייהש תוברעתה ,םירגהמה ןעמל 

לש םוימויה ייחב םיעגונה םימוחת םתואב ופי־ביבא־לת תייריע לש הקוסיעב רכינ הז 

הנידמהש םימוחת םניח ,ויהיש לככ םיבושח ,הלא םימוחת .םתחוורבו הדובעה־ירגהמ 
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תואב הדובעה־ירגהמ ביבס השדחה הקיטילופה לש היתולבגמ .םהב קוסעל תניינועמ הניא 

תויוכזה ינוגרא וחילצה הכ דע יכ הארנ .תויוכזה ינוגרא לש םתוליעפב םג יוטיב ידיל 

יאנתב תובטה :םהב עיפשהל םהל "התשרה" הנידמהש םימוחת םתואב קר םיגשיה גישהל 

םתולבגומ תטלוב הז תמועל .םיינקת םירקמל התלבגהו שוריגה תוינידמב הגופה ,רצעמ 

תונקהל תואירבה דרשמ לש ותטלחה םושיי ,רתיה־אלל םירגהמ "תנבלה" :ןוגכ תויגוסב 

.קיסעמל דבועה לש הליבכה תוינידמ לש הלוטיבו ,םירגהמה ידליל הבוח־תואירב־חוטיב 

תעיבקב תידעלבה תינקחשה דוע הניא םנמוא המואה־תנידמ יכ תוארל ןתינ ,םוכיסל 

.תישארה תינקחשה ןיידע איה הז םע דחי ךא ,הדובעה־ירגהמל סחיב יטילופה םויה־רדס 

תורוקמ 

.ריעה ,"םתוא ורבש" .(11.2.2000)'ע ,ימהרבא 

.23-22 'ע ,ריעה ,"קוחל םירז" .(20.7.2000)'ע ,ימהרבא 
רבעמ תצבצבמש הרגפה וז םאה :םישדחה םיביבא־לתה" .(27.7.2000) 'ע ,ימהרבא 

.23-22 'ע ,ריעה "?הניפל 

.5ב 'ע ,ץראה ,"ןועשל ביבסמ הדובע" .(21.7.2000)'י ,יזגלא 

תנידמב םירז םידבוע ידלי :445 האיגש דוק .(1998) תיכוניח תוגיהנמל רפסה־תיב 
.םילשורי .(ה רוזחמ יתימע תאמ תוינידמ תרגסמל העצה)לארשי 

תותומעב תוהזו הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה" .(1999)'א ,רזעילא־ןב 

.97-51 ,<1מ ,תילארשי היגולויצוס ."תושדחה 

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 

הדובעה םלוע ,(ךרוע)ןוזנתג 'ר :ךותב ."לארשיב םירז םידבוע" .(1996) 'ר ,ירוצ־רב 

,טרבא ךירדירפ ןרק :ביבא־לת .(34-13 'ע) ילכלכ יוניש לש ןדיעב שדחה 
.םולשב הרבחל תלהנמ ,ןונכתהו הלכלכה דרשמ תוסחב 

.יתנש ח"וד .(1999) חרזאה תויוכזל הדוגאה 

ןוכמ :םילשורי .לארשיב תימוקמה הקיטילופב םישנ :תוילאיר םישנ .(1994)'ח ,גוצרה 

.לארשי רקחל םילשורי 

דגנ קבאמב הנטק הקיטילופו הלודג הקיטילופ :ךתיב הנב" .(2000) 'ר ,רימשו 'נ ,ויז 

.66-45 ,(ביבא) 16 ,תרוקיבו הירואית ."עקרקב הילפא 

תוכרעמל תושיגנו תויוכז :לארשיב םירז םידבוע" .(1998) 'א ,יקסובורובו 'א ,יאני 

.78-59 ,53 ,ילאיצוס ןוחטיב ."החוור 

.הנידמה רקבמ דרשמ :םילשורי .46 הנידמה תרקבמ ח"וד .(1996) הנידמה תרקבמ 

.1ב 'ע ,ץראה ,"שוריגה תוינידמל ףוס" .(14.1.2000)'ח ,ירמרמ 

תושרה .<ןויע־םוי תרבוח) לארשיב םידז םידבוע .(1999) החוורהו הדובעה דרשמ 

.החוורהו הדובעה דרשמ ,םדא־חוכ ןונכתל 

."תורז תונידממ םידבוע יפלכ רוביצה תודמע רקס" .(1999) 'ד ,ירוצ־רבו 'ר ,ןוזנתנ 

תורז תונידממ םידבוע :םישדחה םילעופה ,(םיכרוע) תודחא 'לו ןוזנתנ 'ר :ךותב 
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.םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(118-90 'ע> לארשיב 

.10א ,1א 'ע ,ץראה ."םירז ידייצל וכפה הדובע יקוח יעגמ" .(10.1999)'ע ,ןייבשפ 

.ץראה "?יארחא ימ ,דבאתה וגוט" .(3.1.2000)'ע ,ןייבשפ 

.6א 'ע ,ץראה ."ומצעב םירזה תא שרגל הצור אל דחא ףא" .(5.2000)'ע ,ןייבשפ 

דצמ ."לארשיב הלשממה תוינידמו הדובע ירגהמ אשונב תורעה המכ" .(2000)'א ,פמק 

.35-34 'ע ,ינש 

,תילארשי היגולויצוס ."ימוקמלועה ןדיעב לארשי :קשמהו קשנה ןיב" .(1999)'א ,םר 
.145-99 ,(1>ב 

ירקחמל רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי .ופי־ביבא לת םורדב םירז םידבוע .(1999)'י ,לנש 
.תוינידמ 

תוינידמ לע תויתלשממ תותומע לש ןתעפשה" .(2000)'א ,רגניזו 'ט ,ןומולס ,'א ,ינורש 

היגולויצוסל גוחה ,תינוירנימס הדובע ."םירז םידבוע יבגל הלשממה 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו 
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