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- ןיעל הארנ וניא ופוסש ךשמתמ רבעמ בצמ 
,הלכלכ לע םישדח םייניטסלפ םירקחמב יתרוקיב ןויע 

תיניטסלפה תושרב רטשמו הרבח 

*דלפנזור היאמ 

,םייקתהל ףיסומ ,ויעפומו וייוטיב לכ לע ,שוביכה ובש בצמב וליא אלפתהל םוקמ היה 

ויה אל ,הנידמה לש ינויח סרטניא לעכ וילע ןגמה יטילופ חיש תצמאמ לארשיש העשבו 

םסרפתהש ולש תונשרפה רמאמ תא דאווע הללאדבע חתפ ךכ .םיממוקתמ םיניטסלפה 

הדגה יבחרב תושקה תויושגנתהה ץורפ רחאל םיימוי ,1.10.2000־ב םאיאלא ןומויב 

ךישממ ,ולסוא םכסה םתחנ זאמ ופלחש םינשה עבש ךרואל .הזע־תעוצרבו תיברעמה 

יכ הנומא ךותמ ינידמה לולסמה לע םבהי תא ךילשהל םיניטסלפה ופיסוה ,דאווע 

ילכ ןתמו־אשמב התאר לארשיש דועב ,שוביכה םויסל רבד לש ופוסב ליבוי ןתמו־אשמה 

םתרצ .תרמגומ הדבועל םתכיפהלו תוכשוממה הנוטלש תונשב הרבצש םיסכנה רומישל 

דצמ םניינעב היולגו הרורב הכימת רדעה איה ,דאווע ריבסמ ,םיניטסלפה לש הלודגה 

םיניטסלפה תא דימעמ הז בצמ .לקשמ לעב ירוזא םרוג דצמ וליפא וא ,והשלכ ימלוע םרוג 

לש תגיוסמ־יתלבה התכימת חכונלו לארשי לש התוינידמ חכונל ריקה לא םבג םע 
.הב תירבה־תוצרא 

תטלושה ,תיניטסלפה תושרה ובש ,ןיעל הארנ ףוס אלל חתמנו חתמנש רבעמ בצמ 

תמייקתמ ,תונוביר לש רתויב םילבגומ םינממסמ תינהנו תלצופמו תקמוצמ הירוטירטב 

,םדא־ינבב ןבומכו םיבאשמב ,תומדאב לארשי לש ילוהינהו יאבצה הנוטלש ךשמה לצב 

םירקחמל עקרה תיצמת םג אלא ,םייוושכעה םיעוריאה תנבהל תודוסיה דחא קר וניא 

שדקוי ןהלש ,לאליה לימ'ג לש ויתודובע םשארבו ,םהב תקסוע יתמישרש םירוביחלו 

לש תישארה תרתוכב תגצומ לאוש לאליהש תללוכה הלאשה 1.הריקסה לש יראה־קלח 

.ולסוא ירחא יניטסלפה יטילופה רטשמה לש וינייפאמ תלאש - (1998 ,לאליה) ורפס 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

קנעמ לע Maurice J. and Fay B. Karpf Foundation ןרקלו ןמורט ןוכמל תודוהל ינוצרב 

.וז הדובע תנכהב יתעייתסה ובש רקחמה 

.(هللامار)نطاوم ، ةدمم تيليلحت ةهم ،ولصوأ دعب يبطسلفلرصابس ماظتلا ،(١٩٩٨)ليمج ،لاله 

تاساردلاو ثرحلا مره ،ةطارقممدلا تايلاكشإؤ يسقلاا عمتجن ،(١٩٩٩)ليمج ،لاله 
.(ضظ)ةدسا 

רטשמה> הידקנ הילילחת הסאריד :ולסוא דעב יניטסלפלא יסאיסלא םא'טינלא .(1998)'ג ,לאליה 

יניטסלפה דסומה - ןיטאוומ :הללאמר .(יתרוקיב ינשרפ רקחמ :ולסוא ירחא יניטסלפה יטילופה 

.היטרקומדה רקחל 

תיניטסלפה הרבחה) היטארקומידלא תאילאכשאו יניטסלפלא עמת'גומלא .(1999) 'ג ,לאליה 

.יניטסלפה םידומילהו םירקחמה זכרמ :סולבנ .(היטרקומדה תויעבו 
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םג תמיוסמ הדימבו ,יטילופהו יתרושקתה חישב הבר תוירלופופמ הנהנש אשונב רבודמ 

?1994־ב המקוה זאמ תיניטסלפה תושרה תונגב רמאנו בתכנ אל המ .ימדקאה חישב 

םיינוחטבהו םייטרקורויבה םינונגנמהש ,םזינויצקטורפבו תותיחשב םיעוגנ היתודסומש 

דיחי טילש לש דמעממ הנהנ השארב דמועהש ,היצרופורפ לכל רבעמו לעמ םיחפונמ הלש 

"םיבש"ה ןוטלש לע תנעשנ איהש ,רוזיאה ינדור לצא לבוקמכ תוצירע לש תוטיש טקונו 

תיטילופה תוגיהנמהו םיחטשה תייסולכוא)"םוקמה ישנא"ב (תולגמ ובשש ף"שא ישנא) 

תרוקיבה ןמ טעמ קרש אלא .יוטיבה שפוחבו םדא תויוכזב תעגופו <םהלש תימוקמה 

לש קוה־דא תונשרפב ורוקמ הנממ רכינ קלחש דועב ,יתטיש יתרבח רקחמ לע תכמסנ 
.רוביצב חורה־יכלה לשו תינוטלשה תוגהנתהה 

לאליה לש ורקחמ תא תומחותו תוחנמה הנשמה־תולאש ,יתנפואהו יוצמה ןמ לידבהל 

םייתרבחו םיילכלכ ,םיירוטסיה םירשקה ךותמ הווהתמה תיטילופה תואיצמה תא תונחוב 

הנוטלש לחוה הילעש הרבחה לש ידמעמה הנבמה תודוסי םהמ :תומגוד המכ הנה .םיבחר 

וליא לע ?הנוניכ ןמל םייתועמשמ םייוניש וב וללוחתה םאה ?תיניטסלפה תושרה לש 

(םייתרבחה/םיילוהינה/םייטילופה> םיעצמאה םהמו ,תנעשנ תושרה םייתרבח תוחוכ 

םאה ?הלש היצמיטיגלה רוקמ תא קימעהלו התזיחא תא ססבל תנמ־לע תטקונ איהש 

הינומגהה המב ?יזכרמה ןוטלשה לש היצזיטרקומדל דסמ הווהמ ידמעמה־יתרבחה הנבמה 

רורחשה ןוגראל התייהש וזמ תלדבנ הנותנ הירוטירטב יזכרמ יניטסלפ ןוטלש לש 

ןחוכל האוושהב תויממעה הלועפהו גוצייה תורגסמ לש יחכונה ןחוכ המ ?רבעב יניטסלפה 

?רבעב 

רושקו תכשוממ תולגמ 1994־ב בשש יניטסלפ גולויצוס ,לאליה לש םימדוקה וירקחמ 

םירשעמ רתוי לש הפוקת ינפ־לע םיערתשמ ,תיברעמה הדגב רקחמ תודסומ המכל םויכ 

תויניטסלפה תויטילופהו תויתרבח,ד־תוילכלכה תויוחתפתהב רקיעב םיקסועו ,הנש שמחו 

דדומתהל יעבטה דמעומל ותוא השועה ןורתי לאליהל קינעמ הז "קתו" .1967 תנש ןמל 

ורוביח :ימעטל דחוימב הבושח התייה ןתמורתש תודובע יתש ןייצא .הלא תולאש םע 

היצמרופסנרטה לע ילארשיה שוביכה לש תיטילופה הלכלכה תעפשה לע ךרדה סלפמ 

:(1974 תנשב תיברעב םסרפתה רוביחה) 2,דזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תידמעמה 

תודסומב רבשמב קסע רשאו ולסוא ימכסה לע המיתחה ירחא רצק ןמז םסרפתהש רוביחו 

3.תונושארה םיעשתה תונשבו םינומשה תונשב ף"שא לש םייטילופה 

:תירוטסיה הביטקפסרפבו תינידמה הלכלכב שגד תמישב תדחייתמ לאליה לש ותשיג 

םייונישלו ,הזמ ידמעמה־יתרבחל םתקיז ךותמ חתנמ אוה ינוגראה־ידסומהו יטילופה תא 

הנבמ ךותמ ריבסמ אוה יתרבחה תאו :הזמ םיימלועהו םיינוכית־חרזמה תוחוכה ינזאמב 

תסחוימה הברה תומידקה .ןמז ךרואל הילע םילעופו ולעפש םימרוגהו תימוקמה הלכלכה 

תושחרתמ תוירסומהו תויטילופה תויוחתפתהה םכותבש םיצוליאלו םיאנתל ,םירשקהל 

לע בושו בוש רוזחל תונמדזה ץימחמ וניא לאליה ןכש ,ארוקל המ־תדבכה םיתיעל תמרוג 

 Hilal, J. (1976). "Class Transformation in the West Bank and Gaza Strip". MERIP 2

 .Reports, 53, 9-15

 Hilal, J. (1993). "PLO Institutions: The Challenge Ahead". Journal of Palestine 3

 .Studies, 23(1), 46-60
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שי תושרה לש יטילופה רטשמה ינייפאמ תא ןיבהל תנמ־לע .תוינתהה לש יאצמה תמישר 

הלועפה תויורשפא תא הבר הדימב תועבוקה תוינבמה תולבגמה תא הליחת דומלל אופיא 

רשאכ ,תעסושמו תמצמוצמ הירוטירטב התומייקתה :הנושארבו שארבו ,הלש ןורמתהו 

טולשל ,תויולחנתה ביחרהלו תונבל ,חטשה לש יראה־קלחב זוחאל הפיסומ לארשי 

לש םימוצעה היצמאמ :רגס לש תוינידמ טוקנלו עבטה יבאשמ תא לצנל ,לובגה ירבעמב 

תוכפהיה) היתורטמ רתי תא םדקלו תטלוש איה הבש הירוטירטה תא ביחרהל תושרה 

לש תידעלבה התוסחב להנתמה ןתמו־אשמ ךרד (םיטילפה תייעב ןורתפ ,תינוביר הנידמל 

יקוש לע תונעשיה ,תינרדומ היישעתו תויתשת רדעה ,היבאשמ טועימ ;תירבה־תוצרא 

עייסמו ,םידיבכמו םיליבגמ םיאנתב קנעומה ,ץוח עויסב תרבגומ תולתו ,םיינוציח הדובע 

לש התושבגתה :ילכלכ חותיפל רשאמ רתוי רגסה לש תוינסרהה ויתועפשה ןותימל 

היציזופוא חכונלו ,המויק תוישוא תחת תרתוחה תימלסיא היציזופוא חכונל תושרה 
.תלצופמו השלח תינוליח תילאמש 

תא החנמה יתבשחמהו ירקחמה ךלהמה רחא יתרוקיב ןפואב הקחתא יתריקס ךשמהב 

4.הווהתמה יניטסלפה רטשמה לש ויפוא ןיינעב ותנקסמל ותוא ליבומו לאליה 

לש יתרבחה־ידמעמה־יתקוסעתה הנבמב יונישו תויכשמה 
תושרה תסינכ ןמל הייסולכואה 

תכשמתמ העיגפ :ןה תושרה תסינכ ןמלש םינשב תונמתסמה תוירקיעה תומגמה 

םע םינמנה לש םייחה תמרב תיוולנ הגיסנו םילעופה דמעמ לש םויקהו הסנרפה תורוקמב 

קיסעמל תושרה תוכפהיהו ירוביצה רזגמב םיקסעומה רפסמב הקיסנ :תולמעה תובכשה 

התשלוח :תושרה לש היטרקורויבב ירקיעה הרוקמש ינוניבה דמעמה תובחרתהו (ישאר 

תחימצ :ינרצי־אלו ריעז יתחפשמ ןוהל רקיעב הרושקה ,תימוקמה תונגרובה לש תכשמנה 

,ירוביצל יטרפה רזגמה ןיבש "רפת''ב תונגרובה ברקמ םישדח םירשעתמ לש הקד הבכש 

.ןוטלשה תודסומב העפשה ילעב םימרוג םע םייקסע םירשק ךרד ,רמולכ 

בל רבעב היהש הממ הזע־תעוצרו תיברעמה הדגה לש ןקותינל הליבוה 1948 תמחלמ 

־תילכלכה תוחתפתהה לע תוינסרה תוכלשה ויה וז הדלותל .תיניטסלפה הירוטירטה 

ןוה תאצוה/תחירב ,םיינוריע םיזכרמ לש םתחימצ תמילב :רתיה ןיב ,ןמוחתב תיתרבחה 

לש םג ומכ תימוקמ תונגרוב לש התחימצ בוכיע ,(יסרפה ץרפמב טפנה־תונידמל רקיעב) 

לש הדמעמב תיתגרדה הגיסנו (תיחרזמה הדגלו ץרפמל) הדובע־תריגה ,ינוניב דמעמ 

ילארשי יאבצ שוביכ לש האמ עבר .<255 ,147-144 'ע ,1998)ישאר רזגמכ תואלקחה 
העוצרהו הדגה תא הכפה ,תינרדומ תיתיישעתו תיזיפ תיתשת לש החותיפ תא הענמ 

םיחאלפמ)רכשב הדובעל תואלקחהמ רבעמה תא הציאה ,תוילארשי תורוחסל יובש קושל 

תונידמו לארשי) םיינוציח הדובע יקושב תולתה תא הפירחהו הקימעהו (םיימוי םילעופל 

רפסמו ,1998 ,ומוסרפ תנש תא ואשיי ...יסאיסלא םא'טינלא לאליה לש ורפסב םוקמ־יארמל תוינפה 4 

,1999 ,םוסרפה תנש תא ואשיי ...יניטסלפלא עמת'גומלא רוביחל םינפמה םוקמ־יארמ :דומעה 

.דומעה רפסמו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:57:47 UTC������������� 

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



םישדח םייניטסלפ םירקחמב יתרוקיב ןויע דלפנזור היאמ 170 

ןמיסב ודמע ולסוא םכסה לע המיתחה רחאלש םינשה .(151-147 'ע ,1998) (ץרפמה 

העוצרהמ הדגה קותינ ,לארשיב םיקסעומה ףקיהב תרכינ התחפה :רגס לש תוינידמ 

תנשל ןוכנ) תיצחמכ קר .תיקסעהו תירחסמה תוליעפב תיוולנ העיגפו ,םילשורימ ןהיתשו 

,לעופב ורבעוה ןכא תושרל ריבעהל "תומרותה תונידמה" ובייחתהש םיפסכהמ (1997 

רכינ קלחש דועב ,קוחר חווטל חותיפב וא תויתשתב םועז ביכרמ קר עקשוה םכותמו 

ןמ קלחו ימלועה קנבה דצמ םיצחל תחת תאז םגו ,םיפטוש תונוערג יוסיכל שמיש 
structural ,ילאכיה פויכת> "תינבמה תולגתסהה" תייגולואידיא חורב ,תומרותה תונידמה 

 adjustment), 48 'ע ,1999 ;261 ,159-155 'ע ,1998) הטרפההו היצזילרבילה>.

רבמטפס ןיב .םייחה תמרב הדירי לע םיעיבצמ 1997-1994 םינשל םינושה םידדמה 

14"/0 ןיב - הדגבו ,390/0־ל 240/0 ןיב העוצרב הלטבאה רועיש ענ 1997 סרמל 1995 

.(52 'ע ,1999)<הדגב רקיעב ,2000-1998 םינשב ותחפ הלא םירועיש יכ םא) 24.40/0־ל 

שי) םיקסעומה ללכמ שילשב דמאנ שדוחל ח"ש ףלאמ תוחפ םתסנכהש םידבועה רועיש 

תלכלכמה דיחי סנרפמ לש ותסנכהב רבודמ םירקמה ןמ לודג קלחב יכ ןובשחב איבהל 

רשע־העשתמ דרי תיברעמה הדגב עצוממה ימויה רכשה .(עצוממב תושפנ עשת דע עבש 

רשע־השימחמ דרי אוה העוצרבו ,1997 ףרוחב םירלוד רשע־השישל 1995 תנשב םירלוד 

:50 'ע ,1999) 1997 ףרוחב יצחו םירלוד רשע־השולשמ תוחפל 1995 תנשב םירלוד 
תישימחבו ,הכומנ הסנכה תולעבכ ורדגוה תוחפשמהמ תיצחמכ .(169 'ע ,1998 

.(ימלועה ינועה־ וק) םויל םירלוד ינשמ תוחפ לע םימייקתמש הלא םע ונמנ הייסולכואהמ 

רתויב הכומנה התייה 1996 תנשב תעצוממה ןתמרו ,שפנל תואצוהב הלולת הדירי הלח 

יאצממ לע םיכמסנ םינותנה) 1992/3־ב הדדמנש וזמ 15"/0־כב הכומנו ,1980 תנש ןמל 

דסומה - mas םעטמ רקחמ לע ,ס"מפלה - הקיטסיטטסל תיזכרמה תיניטסלפה הכשלה 

ינויב םייקתהש רקס יאצממ .(ימלועה קנבה ינותנ לעו ,היטרקומדה ידומילל יניטסלפה 

העוצרה יבשות םיבישמה ןמ 570/0־ו הדגה יבשות םיבישמה ןמ 460/0 יכ םידמלמ 1998 

קרו ,םהל המדקש הפוקתל האוושהב עורגכ ולסוא ימכסה ןמל ילכלכה םבצמ תא ורידגה 

.(51-50 'ע ,1999) םבצמב רופיש לח יכ ונעט 14.5"/0 

םינשב ,הדובעה־חוכמ 40"/0־ב תואלקחב םידבועה לש םקלח דמאנ 1970 תנשבש דועב 

שי) העוצרב 110/"־ל 8"/0 ןיבו ,תיברעמה הדגב 190/0־ל 130/»ןיב םרועיש ענ 1997-1995 

תנשב .(53 'ע ,1999)(םיירפכ םיבושייב תררוגתמ הדגב הייסולכואה תיברמ יכ רוכזל 

עצוממ) רכשב םידבועה תיירוגיטק םע יניטסלפה הדובעה־חוכמ 650/0־כ ונמנ 1997 

ינותנ יפל ;165 'ע ,1998) <68"/0-62.50/0 - העוצרלו ,61.50/0-570/» - הדגל ללקושמ 

םיעשתה תונש תישאר דעו םיעבשה תונש לש היינשה תיצחמה ןמ .<1997 תנשל ס"מפלה 

םילעופכ םבור ,הדובעה־חוכמ 360/0־כ וויהש ,רכשב םידבועה תיצחממ רתוי לארשיב ודבע 

,דואמ םרפסמ תחפ רגסה תוינידמ הלחוה זאמ םלוא .תיתשתהו ןיינבה ףנעב םיימוי 

"השמגה" וא "תולקה" לש םימיב םג .םירופס םיפלאל דרי ףא אוה תומיוסמ תופוקתבו 

.הדובעה־חוכ ללכמ 170/0- 150/» תוביבסב לארשיב םידבועה לש יסחיה םקלח ענ ,םילהנב 

רזגמ"ב קסעומ (העוצרב 160/0-14"/0־ו ,הדגב הדובעה־חוכמ 190/0-17"/») המוד רועיש 

,1999)ולסואל המדקש הפוקתל האוושהב תיתועמשמ־אל היילע - םיחטשב "יתיישעתה 

,םיריעז םילעפמ וא הכאלמ־יתב ףלא םירשעכ ןיב םירזופמ הלא םידבוע .(54-52 'ע 

,תויפאמו דב־יתב ,תוירגסמ ,תורפתמב רקיעב רבודמ ;םייתחפשמ לוהינבו תולעבב םבור 

םירשעמ רתוי םיקיסעמ םהיניבמ 1"/« קרו ,םידבוע העברא דע םיקיסעמ םהיניבמ 90"/0־ש 
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171 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

רזגמה לעו םייניטסלפ קסע־יתב לע ס"מפלה לש רקס יפל ;166 'ע ,1998) םידבוע 
.(1994 תנשל יתיישעתה 

לארשיב םילעופה םע דחי ,הלא הדובע תומוקמב רכשב םידבועה יפלא תורשע 

םיווהמ ,(בוריקב ףלא האמל םידדוב םיפלא ןיב תוינוציק תודונתל ןותנ רומאכ םרפסמש) 

רדעהמ םילבוס ויתורוש םע םינמנה םידבועה .יניטסלפה םילעופה דמעמ לש ובור תא 

הדובעה דרשמ ינותנ יפל 82"/0) עירכמה םבור ,דואמ ךומנ םרכש ,יתקוסעת ןוחטיב 

,לשמל .תויספא תוילאיצוסה םהיתויוכזו ,םירדסומ הדובע יזוח אלל םיקסעומ (יניטסלפה 

םע םהשלכ םייוציפל םיאכז םניא םתיצחממ רתוי ,תואירב חוטיב שי םהיניבמ םיטעמל קר 

השפוח םוימ אל ףא םקלחו ,תיתנש השפוחמ םינהנ םניא םהיניבמ םיבר ,םתקסעה םות 

עובק סיסב לע םיקסעומ םניא םילעופה ןיבמ םישילש ינשמ רתוי ,רוקמ ותוא יפל .יעובש 

.(169-168 'ע ,1998) 

םילעפמב רוזיפ ,תוביצי רסוחו תועיבק רדעה) םילעופה לש םתקסעה ינייפאמ 

םיקפסמ לאמשה ינוגרא לשו םייעוצקמה םידוגיאה לש םתשלוחו (םיריעז הכאלמ־יתבו 

1998 תנשמ רקחמ .ןחבומ יטילופו ינוגרא גוציי הז דמעמל ןיאש ךכל רבסהה ןמ קלח 

<8.30/0־כ> םייניטסלפה םידבועה ברקב םייעוצקמ םידוגיאל תוכייתשהה רועיש יכ דמלמ 

דרשמ ךרעש רקסמ םילועה ,םיפסונ םיאצממ 5.<93 'ע ,1999) םלועב םיכומנה ןמ וניה 

אל םייתלשממ־אלה הדובעה תומוקממ 42"/0־ב יכ םידמלמ ,1996 תנשב יניטסלפה הדובעה 

םילודג תודסומ םבור ,םהיניבמ 11"/0־ב קר יכו ,יעוצקמ דוגיאל םידבועהמ שיא ךייתשה 

.(89 'ע ,1999) םידגואמ םידבועה לכ ויה ,(א"רנוא תודסומ ללוכ) םיירוביצ םקלחש 

.יתלשממה־ירוביצה רזגמה לש ץאומ לודיגב ונייפאתה תושרה לש תונושארה היתונש 

וויהש ,ףלא השימחו םיעבשכ וב םיקסעומה ונמ ,התמקה רחאל םייתנשכ ,1996 ףוסב 

ןוכנ) םויכ ךרעומ אוהו ,ףלא האמכל םניינמ הלע 1997 ףוסב .הדובעה־חוכ ללכמ 13"/0־כ 

ןיב םיווהמה ,(תוימוקמה תויושרה ידבוע ללוכ) ףלא השימחו םירשע האמכב <1999 תנשל 

ןיבל ,הדובעה־חוכמ 14.30/0־כ ,הדגה ןיב םילדבהה) הדובעה־חוכמ עברל תישימח 

לארשי לש הנוטלש תפוקתב ,האוושה םשל .(םייתועמשמ םניה ,27.7"/0־כ ,העוצרה 

הדובעה־חוכמ דבלב 6"/0־כ ,"יחרזאה להנמ"ל ףופכ היהש ,"יתלשממה רזגמ"ב וקסעוה 
.יניטסלפה 

םירנויצקנופו רבעשל םיליעפ לע לודגה וקלחב ןעשנ יחכונה יתלשממה רזגמה 

תעונת ירבח ברקמ רקיעב) תוצופתבו םיחטשב היתודסומבו תיניטסלפה רורחשה תעונתב 

םקלח .(תואירבהו ךוניחה ימוחתב רקיעב)יחרזאה להנמב רבעשל םיקסעומ לע ןכו ,(חתפ 

דמאנ יתלשממה רזגמב תורשמה ילעב ללכמ ןוחטיבה תוחוכב םיקסעומה לש יסחיה 

תמייקש וזמ הכומנ רכשה תמר ,ללככ :דיחא וניא רזגמב רכשה גוריד .45"/0־400/0־ב 

ןוחטיבה תוחוכב םיקסעומה לש עצוממה םרכש ;יתלשממ־אלה רזגמב םיירוביצה תודסומב 

רקחמ .(1998 יאמב 17> סדוקלא ןותיעב םסרפתהש אנהמ םיהרביא לש ורקחמ לע ןאכ ךמתסמ לאליה 

/םתלועפ תועמשמל תועדומ רדעהל םייעוצקמ םידוגיאב ךומנה תופתתשהה רועיש תא סחיימ ,דז 

,םידוגיאה םע םיקיסעמה לש הלועפ־ףותיש רדעהל ,תודגאתהב תורבחה תובישחלו םתוליעפ 

,93 'ע ,1999) תינוגראה תוכייתשהה סיסב לע םילעופה תעונת לש היתורושב ימינפה לוציפלו 

.*םיילוש־תרעהב 
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םידבועה לש עצוממה םרכשו ;םייחרזאה םירודמב םיקסעומה לש הזמ 330/0־כב ךומנ 

תושרה תואצוה .םידרשמה רתיב םידבועה לש הזמ טעמב ךומנ תואירבהו ךוניחה ידרשמב 

עויס תועצמאב תונמוממ ןהו ,תויתלשממה תואצוהה ללכמ 60"/0־כ תווהמ תורוכשמ לע 

<1994 תנש ןמל הגרדהב ולע ךא ,תוכומנ ורתונש) םיסיממ תוסנכה ,תומרותה תונידמהמ 

תואירב חוטיבמ םינהנ יתלשממה רזגמב םיקסעומה .(םכמו מ"עמ רקיעב) לארשימ םירזחהו 

םילוחה־יתבב םיתורישה תמר ךא ,היסנפ ןרקמו (םהיתוחפשמ ינב תא םג ללוכה) 

"םיזזקמ" הלא תונורסח .למגה־תוגרק ןומימב םיישק שי תושרלו ,הכומנ םייתלשממה 

הווהמה ,יתקוסעת ןוחטיב לע רקיעב ותוא םידימעמו (םילעופל האוושהב)יסחיה םנורתימ 

.(56-54 'ע ,1999) שקובמו רידנ 'ךרצמ" 

קנבה לש םתוינידממ תויללכ תוגייתסה תורימא טסקטב ץבשל םנמוא דיפקה לאליה 

,ירק ,"תולעייתה" לש ןוויכל הקזוחב תצחולה ,"תימואלניבה עבטמה ןרק" לשו ימלועה 

רזגמב םיקסעומה רפסמב ןבומכו תויתלשממה־תוירוביצה תואצוהב םיבחרנ םיצוציק 

תושרה תא רקבמ אוהש העשב אילפהל המוד הדמע ץמאמ אוה ,רחא דצמ ךא .יתלשממה 

הלוע וניאש ךרוצה יפכמ לודגו בחר" רזגמ תמקה לעו יתקוסעתה טביהב שגד תמיש לע 

עיקשהל ,עיצמ אוהש ףילחתה .(56 'ע ,1999) "םייביטקייבואה םיכרצה םע דחא הנקב 

.ךשמהב תוארהל שקבאש יפכ ,תוממתיהב לבוג ,תורוכשמב םוקמב תויתשתב 

תיטרקורויבה תרמצה לע ףסונ ,םיללוכה - תושרב רתוי תוריכבה תורשמה ילעב 

םע םינמנ - היצנגילטניאה תורושמ תויספורפ ילעב וא "םיחמומ" םג ,תינוחטבהו 

יתלשממה רזגמה יגיצנ דצל .יניטסלפה ינוניבה דמעמה תורושל םישדחה םיפרטצמה 

םינוגראה ילהנמ תא םג םיללוכ תיסחי־םישדחהו םישדחה םיפרטצמה ,הווהתמה 

תימואלה העונתה תודסומב רבעשל םיליעפ לודגה םקלחב - (NGO) םייתלשממ־אלה 

ילהנמ תא ,םיימואלניבה תודסומב םיריכבה םידיקפה תא - םתבצחמ־רוצמ וקתנתהש 

תוצובקה םע .(183-182 'ע ,1998) תוטיסרבינואב םיצרמה תאו ,תורבחהו םיקנבה 

םיקסע ילעבו םירחוס רקיעב םינמנ ינוניבה דמעמל תוכייתשמה (תוקיתווהו) תויתרוסמה 

,"םיקיסעמ" לש הירוגיטקל םיכייתשמ םינורחאה ןיבמ ןטק קלח קר .םיריעז הכאלמ־יתבו 

םייוצמ קסעה־יתבמ 700/0־כ .םייניטסלפה םיחטשב הדובעה־חוכמ 5.60/» לכה ךסב הנומה 

םה םידבועה ןמ לודג קלחו ,ותוא להנמ קסעה לעב םירקמהמ 870/0־בו ,תיתחפשמ תולעבב 

.(167-166 'ע ,1998) םהיתוחפשמ ינבו םמצע םילעבה 

לש ובכרה הנה ,גוציי תודסומ רסחו הנגה רסח ,לצופמ ,שלח םילעופה דמעמ םא 

תונגראתהל סיסב שמשל ותלוכי תא ,לאליה יפל ,קפסב אוה םג דימעמ ינוניבה דמעמה 

רושק ויתורושל םישדחה םיפרטצמה לש יראה־קלח ןכש ,לקשמ תלעב תיאמצע תיטילופ 

הרקויהו הדמעה לש רושימב ןהו הסנרפה רוקמ תניחבמ ןה ,יזכרמה ןוטלשל ורובטב 
.<257 'ע ,1998) תויתרבחה 

תונגרוב" לש םיחנומב רבדל רשפא־יא העוצרבו הדגב םייניטסלפה ןוהה ילעב לע 

תלוטנו דחואמ סרטניא תרסח ,תימוקמ תונגרוב לש םיחנומב רתויה לכל אלא ,"תימואל 

ךכ־רחאו חופיס לצב ,תימואל הנידמ רדעהב הווהתה יניטסלפה ןוהה .יטילופ לקשמ 

הרקמב םייברעה םירטשמה וביתכהש תרגסמבו ,העוצרהו הדגה לש הרקמב שוביכ 

תולגתסהב ,לאליה תעדל ,הנייפאתה תיניטסלפה תונגרובה ,וזמ הרתי .תוצופתה לש 

העוצרבו הדגב ןוהה תוליעפל .תויחרזא תויוכזב םיריכמ םניאש םייטרקומד־אל םירטשמל 

םילעפמ לש המוגפ תרצות קוויש ,תועקרקב רחסו רכממ :רכיה־ינמיס המכ ועדונ 
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רקחמ רדעהב םג .תוילארשי תורבח ליבשב הנשמ־תונלבקו יאנועמק רחסמ ,םיילארשי 

הווהתה אל לודגה יניטסלפה ןוהה לש ובור־בור יכ תואדווב עובקל ןתינ אשונב ףיקמ 

ינפ תא הניש אל תיניטסלפה תושרה לש המויק .םיינרצי םיטקיורפב העקשה ךרד 

תונגרובה לש ילושה הדמעמ תא ןיבהל ןתינ ןאכמ .יחכונה בלשה דע תוחפל ,םירבדה 

.הלא םימיב תלבגומה התעפשה תאו תיניטסלפה רורחשה תעונתב 

,תמצמוצמו הרצ םא םג ,השדח הבכש לש התחימצל הריתסב םידמוע םניא הלא םירבד 

תונויכז ילעב ,םייטרפ םיקסע־ישנא םה םיטלובה היגיצנ .תושרה המקוה זאמ ןוה ילעב לש 

רשאכ ,ןוטלשב העפשה ילעב םישיא םע תיקסע תופתוש ירשקב םינותנה ,אובייה יקסעב 

הצעומה לש תילכלכה הדעווה םעטמ ח"וד .רורב־אל וא יומס הלא םירשקל יקוחה סיסבה 

"תויטםילופונומ־ןיעמה וא תויטסילופונומה תורבחה ןיינעו ילכלכה בצמה" לע תקקוחמה 

ןיבוטהמ לודג קלח לש קווישו אוביי לע לופונומב תוקיזחמה תויטרפ תורבח לע חוודמ 

םדמעמבו םתעפשהב שומיש תושוע ןהש ךות ,טלמו לוח ,רלוס ,ןיזנב טרפבו ,םיינויחה 

,1999 ;172-168 'ע ,1998) תוגלפומ רתי־תויוכזב תוכזל תנמ־לע תושרב םיריכב לש 

.(62-61 'ע 

,רבכ הז רכומו עודי םישדחה םירשעתמהו םייטסילופונומה תונויכזה תעפות לש המויק 

אשונ ,"התומלגתהב תותיחש"ל בשחנש המב רבודמ ;תושרה המקוה זאמ וליפא ילוא 

ירוטב הכזו ,הבר תויביסנטניאב יניטסלפה ירוביצה ןוידה תא קיסעה תומיוסמ תופוקתבש 

לע רעטצהל שי הז ןיינעב .(תיניטסלפה אקווד ואל) תונותיעב םיבחרנ תרוקיבו תונשרפ 

,לשמל ,תולבוקמה תוזימרהו םיעודיה םיטרפה לע הרזחל רבעמ גרח אל לאליהש ךכ 

ןיב "םימולע םירשק" םתוא רחא תוקחתה ,תויפיצפס תומגוד רחא בקעמ תועצמאב 

וז תרוקיב .הידממו העפותה ףקיה תא דומאל ןויסינו ,ןוטלשב םיריכב ןיבל םיקסע־ישנא 

םייתומכ ,םידדמה .הווהתמה ינוניבה דמעמבו םילעופה דמעמב ונויד לע םג ,יתעדל ,הלח 

הפירחה םתקוצמו םתשלוח לע דמלמה שורד עדימ םנמוא םיקפסמ לאליה איבהש ,םידחאו 

ותוא תוביכרמה הנשמה־תוצובקש םג־המ ,דמעמ ןייפאל ידכ םהב ןיא ךא ,םילעופה לש 

תיברעמה הדגב םירפכה יבשותמ רכינ קלח ןוגכ ,תולדבנו תונווגמ תויסולכוא תוללוכ 

תושרהמ תורוכשמה ילבקמ יפלא תורשע ,ןכ־ומכ .םיטילפה תונחמ לש םהיבשות בורו 

הכומנ תעצוממ רכש תמרב רבודמשכ טרפב ,"ינוניבה דמעמ"ל ךכ בקע םיכייתשמ םניא 

הנשמ העובק/החוטב הסנכה .החפשמל דחא סנרפמ לע קהבומב תנעשנש הרבחבו רתויב 

יתקוסעתה ןוחטיבה רדעהו תוביצי,ר־יאל האוושהב דחוימב ,םייחה חרוא תא םנמוא 

איה םירקמה לש ןוילעה הצקב קר יכ המוד ךא ,םילעופה לש םבצמ תא ןייפאמה דימתמה 

םיידמעמה־םייתרבחה םהינייפאמ .םייסחי ןוחטיב וא החוור לש םייחל הציפק־שרק הווהמ 

.ףסונ רקחמ אופיא םינימזמ יתלשממה רזגמב םיקסעומה לש םבור־בור לש 

,ידמעמה הנבמה רקח הניא לאליה לש תישארה ותרטמ יכ ,הז םע ,ןובשחב איבהל שי 

תומגמה ןיבל ידמעמה ךוישה לש םייללכה ראתמה־יווק ןיב רושיקה לע העבצה אלא 

תוצובק לש ןתשלוחב הצמתמ תירקיעה הדוקנה ,ותניחבמ .תונמתסמה תויטילופה 

לע יטילופ ץחל תלעפהל דסמ וא סיסב שמשל ילוא תויושע ויה םירחא םיאנתבש תויתרבח 

הקולח לש המויק תא אופיא חינמ לאליה .היצזיטרקומד לש ןוויכב יזכרמה ןוטלשה 

םג ןבומכ רזוחש ןיינע ,תושטשוטמ תוידמעמה תויוהזה יכ רובס ךא ,תידמעמ 
לכ לש םויה־רדסב ימואלה ביכרמה לש - ותוידעלבל םג םיבר םירקמבו - ותויזכרמל 

םינשב וכרענש םירקס .םמויק תפוקת לכ ךרואל םייניטסלפה םייטילופה םיגלפה 
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םע םייטילופה םינוגראהו תוגלפמה תא ההזמ וניא רוביצה בור יכ םידמלמ 1998-1997 

,"םירישעה" תא גציימ חתפ יכ ורבס םילאשנהמ 330/0־כ ,לשמל ;ןחבומ ידמעמ סרטניא 

עדוי וניאש בישה רורבה בורה לבא ,"םיינעה" תא גציימ סאמח יכ ורבס םהיניבמ 16"/"־ו 

ןוויכמ .(71-70 'ע ,1999)וזכ הגלפמ ןיאש וא ,םיינעה תא וא םירישעה תא גציימ ימ 

,הקוסעתה ,הלכשהה ינייפאמב םייתועמשמ םילדבה ןיאש ךכ לע םיעיבצמ םירקסה ,רחא 

יכמות ןיבל חתפ יכמות ןיב טרפבו ,םינושה םינוגראה יכמות ןיב םייחה תמרו הסנכהה 

ידרשמ)ירוביצה רזגמב םיקסעומה לש יסחיה םקלח יכ הלוע םירקסה ןמ ,וזמ הרתי ;סאמח 

יסחיה םקלחמ הברהב לפונ וניאו <260/0־כ> טלחהב הובג וניה סאמח יכמות ברקב (תושרה 

.(76-72 'ע ,1999) <36«) חתפ יכמות ברקב 

ןוטלשל תימואל רורחש תעונתמ - יטילופה הדשב םייונישה 
ומויק לע קבאנה יזכרמ 

ולסוא ימכסה ירחאש םינשב :וזכ רתוי וא תוחפ איה חתפמ לאליהש תיזכרמה הנעטה 

יזכרמ ןוטלשכ תושרה לש התיילע ,ויתודסומו ף"שא תעיקש ןמיסב יטילופה הדשה דמע 

םיאנתל ףופכבו רתויב תמצמוצמ הירוטירטב תומילאב שומישה לע לופונומב קיזחמה 

לומ חטשהו תונובירה תולובג תא ביחרהל ,דחא דצמ ,תושרה לש הקבאמו ,םיליבגמ 

,ף"שא .תיטילופה התזיחא תא ססבל ,רחא דצמו ,(תילארשיה תוינידמה) םישק םילושכמ 

חתפ לש הינומגהה ףרחו םינומשהו םיעבשה תונשב רבעש היצזיטרקורויבה ךילהת ףרח 

(הידודעת) םזילרולפב ,תונושארה םינומשה תונש דע תוחפל ,ןייפאתה ,ויתודסומב 

תושרה ,ותמועל .תימינפ היטרקומד לש תלטובמ־אל הדימבו ,ינויערו ינוגרא/יתגלפמ 

/תוידעלבש אלא ."ןוטלשה תגלפמ"ל הכפהנש ,חתפ ,תחא העונת לע קהבומב תנעשנ 

התשלוחמ הבר הדימב אלא ,טקונ ןוטלשהש םיעצמאהמ קר תעבונ הניא וז תונדור 
המצע תא םיאתהל הליכשה אלש ,תילאמשה תינוליחה היציזופואה לש תכשמתמה 

.ונתשהש תוביסנל 

רוא ואר םירבדה ןמ רכינ קלחש תויה ךא ,רתויב טרופמ וניה ף"שאב לאליה לש ןוידה 

הירוטסיהה .תויזכרמה תודוקנל תוסחייתהב קפתסא ,רבחמה לש םימדוק םימוסרפב 

םיעוריאו םימרוג ידי־לע דואמ הבר הדימב הבצוע ף"שא לש תידסומה־תיטילופה 

,1973 ,"רוחשה רבמטפס" ,1967) תוימוקמהו תוירוזאה תומחלמה :טרפבו ,"םיינוציח" 

:(ץרפמה תמחלמ ,"תונחמה תמחלמ" ,ןונבל תמחלמ ,ןונבלב םיחרזאה־תמחלמ 
,םירבשמהו ,םייברע םירטשמ דצמ תונידעה :תיאבצה התונוילעו לארשי לש םזירטילימה 

לש התוקרפתה םע ותרפהו ישוג־ןיבה תוחוכה ןזאמו :םמיע םיסחיב ,םייתמחלמ םקלח 

םיגשיהה דחא ,םיעדמו םיליבגמ תוחוכ יסחי חכונלו הירוטירט רדעהב .תוצעומה־תירב 

,ןיטסלפבו הרוזפב רתויב בחר הכימת סיסבו היצמיטיגל ול קינעהש ,ף"שא לש םיטלובה 

יגטו פאליתאיא) הבחר תימואל היצילאוקב (1968 לש ךפהמה תובקעב) שדחמ ונוניכ היה 

תוריחב םייקל תורשפא רסוח .רורחשה תעונת לש םינושה םיגלפה תא תללוכה חירע 

תקולח) םינוגראה לכ גוציי התועמשמש ,תוסכמה תטיש ץומיאל ליבוה תויתפוקת תויללכ 

ןורתי קינעהש ,שארמ עובק חתפמ יפל םיבאשמה תאצקהו םייזכרמה תודסומב (םיבשומה 

תוחוכה יסחי "עוביק") תויולגה תוערגמה ףרח .רתויב לודגה ןוגראכ חתפל טלוב 
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175 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

יוטיב תתל ,תוטעמ־אל םינש ךשמב ,םיגלפה לכל רשפא תוסכמה ןורקע ,(םיימינפה 

הממ קלח רשאכ לטנל סכנמ הכפהנ הטישה .תוטלחהה תלבקב ףתתשהלו םהיתודמעל 
,(היריהאמ'ג תססאומ)"םינומהה תודסומ"ו <הינטו תםסאומ> "םיימואלה תודסומה" הנוכמש 

תודחאתה ,םיטנדוטסה תודחאתה ,םירומה תודחאתה ,לשמל) תוידזגמ תויודחאתה ןוגכ 

־יממעה םייפואמו םלקשממ הגרדהב ודביא ,(תימואלה הצעומב ןלוכ תוגצוימה ־ םישנה 

.(63-62 'ע ,1998)יטרקומדה 

תובקעב האבש ,ף"שא לש "היצזיניטור"ה הנכמ לאליהש המ וא ,היצזיטרקורויבה 

תיפסכה הכימתהו (םיעבשה תונש עצמאב) ןוגראה לש ימואלניבה ודמעמב היילעה 

דוסיה ןובשח־לע יתלהנמה/יאבצה/ידסממה דוסיה תא הקזיח ,הנהנ הנממש הרידסה 

,1998) (יוובעתלא רודלא) םייגמה דיקפתה ןובשח־לעו יטרקומדה־ינכפהמה־יממעה 

ןונבלל תילארשיה השילפה היה תילילשה תינפתל עירכמה םרוגה םלוא .(60-59 'ע 

לש תחתופמה תיחרזאה תכרעמה סרהו ןונבלמ ף"שא שוריג ידיל האיבהש ,1982 תנשב 

קבאמהו הליהקבו הירוטירטב הזיחאה ןדבוא .םש םיקהש םינוגראו םיתוריש ,תודסומ 

םיגציימה תודסומה תונקורתהל וליבוה דואמ וערוהש תויטילופואיג תוביסנב תודרשיהל 

הגהנהה" ידיב הזכרתהו םייעראו םיקוחר תומוקמב התשענ תוטלחהה תלבק .םנכותמ 

ללוחתה ליבקמב .חתפ תעונת לש םידסיימה ןיערגו תאפרע ידיב טרפבו ,"תירוטסיהה 

תיממעה תונגראתההו תודגנתהה לש דבוכה־זכרמ תקתעה לש ךילהת םינש ןתואב 

םג םהיתובקעבו ,ף"שא לש םיילאמשה םיגלפה ומיקה םש ,םישובכה םיחטשל תיניטסלפה 

,רתיה ןיב ,ונייפאתהש ,םייממע םידעוו תועונת ,תודסומ לש תפעוסמ תיתשת ,חתפ 

הדפיתניאה .<61 'ע ,1998) תימינפ היטרקומדבו ההובג היצזיליבומ תלוכיב ,רוזיבב 

החילצה אל איה ,עודיכ ךא ,הלש הדימעה חוכ לע הנעשנו וזה תיתשתה תא הליעפה 

הדביא איה (ךרעב 1990 תנשמ) םירחואמה היבלשבו ,תיטילופ הערכה ידיל איבהל 

,תוצעומה־תירב לש התוקרפתה .הלש קהבומה יממעה דוסיה תאו התפונת תא הגרדהב 

הרוזפב) ף"שא תא וקחד רוזיאב תירבה־תוצרא לש שדחה ךרעמהו ץרפמה תמחלמ 

,1998) ולסוא םכסהל עקרה תא ,הבר הדימב ,הרידגהש לפשה־תדוקנל (ןיטסלפבו 
.(60-58 'ע 

איה ;תוימואלה תונידמה בור ומקוה הבש וזמ הנוש הפוקתב הדלונ תיניטסלפה תושרה 

ירוזא תוחוכ ןזאמ לצב ,ותשלוח אישב היה ף"שאש תעב להנתהש ןתמו־אשמ תדלות 

ךותב םיקלח דצמ תימינפ תודגנתה לומ ןכו ,תיאמצע הנידמכ המויקב ךמות וניאש ימלועו 

יוניב לע קבאמה אופיא אוה וביבס הענ תושרהש יזכרמה ריצה .תיניטסלפה תוירוביצה 

.תילכלכ תולתו תוביצי רסוח ,תואדו־יא לש ךשמתמ בצמב להנתמה קבאמ ,הנידמ 
חוכב שומישב התוידעלב תא ססבלו הלש היצמיטיגלה סיסב תא ביחרהל תנמ־לע 

:םירושימ המכב תושרה הלעפ ,ירוביצה רדסה לע הרימשבו 

שיא ףלא העבראו םישולש הנמש ,לארשי םע ןתמו־אשמל ףופכב ,יתרטשמ חוכ תמקה .א 

יכ רובס לאליה .1999 תנשב רתוי םיפלא תרשעכ הארנה לככו ,1997 תנשל ןוכנ 

ךרוצה יפכמ לודגו ,הייסולכואל סחיב טלחהב לודג ןוחטיבה תוחוכב םיתרשמה רפסמ 

לש היצזירטילימל היארכ תאז אצומ וניא אוה ,םירחא םירקבמ ומכ אל ךא ,ומעטל 

קבאמה :לודגה רוטישה חוכ תעפות תא ותעדל םיריבסמ םיירקיע םימרוג ינש .הרבחה 

ןפ ,הנושארה הפוקתב תוחפל ,תושרה לש הששח חכונל תימלסיאה היציזופואב 

לש דואמ הכורא הרוש למגתלו הסנרפ קפסל התוביוחמו ;תינוטלש תוליפכ רצווית 
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םימחול ,םידקפמ דצל ,םיימוקמ םיגיהנמו רבעשל םיריסא ,םיליעפ םהיניב ,םישנא 

,ירק ,דחוימב בחרנ יתרושקת רוקיסב הכזש טביהל רשאב .תולגמ ובשש םירנויצקנופו 

םג האור לאליה ,םינוש תוכמס תורוקמלו תודקפמל ןתפפכהו ןוחטיבה תועורז יוביר 

רדעה יכ ןייצמ אוה םג ךא .תושרה הצמיאש "הטילקה תוינידמ"מ בייחתמכ הז טביה 

תא ריתוהו ,תונושה תועורזה ןיב תויוביריו תימינפ תורחת דדוע םאתמ יללכ הטמ 

עצמ שמשמה בצמ ,דיחיה ררובלו קסופל ךפהנש ,תושרה שאר ידיב תויוכמסה אולמ 

.(84-81 'ע ,1998) םינושה תוחוכה ישאר ןיבל וניב תונורטפ יסחיל 

תלבק ידקומב ,ןוטלשה תודסומב תוריכבה תורשמה שויאב חתפ ישנאל תופידע ןתמ .ב 

חתפל .תימלסיאה היציזופואה לומ לא תינומה הכימת סויגבו היטרקורויבב ,תוטלחהה 

בור ;תטפושה תושרבו הלשממב רתויב בחר גוצייו ,תקקוחמה הצעומב ץחומ בור שי 

םג ךכו ,ןוגראה ישנא םניה היתוכשלבו תושרה ידרשמב תוקלחמה ילהנמו םיל"כנמה 

םע ןתמו־אשמה לש ליבומה תווצהו ,ןוחטיבה תועורז ישאר ,תוזוחמה ילשומ בור 

הפדעה קינעמ ןוחטיבה תוחוכבו היטרקורויבב םיליגרה םינקתה שויא םג ;לארשי 

(הבחר המכסהלו) היצילאוקל תומידק ןתממ רבעמב אופיא רבודמ .חתפ ישנאל הרורב 

תא לאליהל ריכזמה בצמ ,תטלש הגלפמ לש הינומגהל <ף"שא) םירחתמ םיגלפ לש 

.(85-84 'ע ,1998)וז האוושהל הבחרהב סחייתמ וניא אוה יכ םא ,ירי'גלאה ןויסינה 

ךותב םיימינפ םיחתמב התוול ןוטלש תגלפמל תודגנתה תעונתמ ותוכפהיהש אלא 

,בחרה יממעה הכימתה סיסב תא רמשל ןוצרה ןיב ינבמה דוגינב םרוקמש ,חתפ 

קיזחהל ךישמהל סרטניאה ןיבל ,ויתוקוצמלו רוביצה לש בלה־ישחרל תונעיה בייחמה 

ללוכ םש) הביבשה לצא ,לשמל ,יוטיב ידיל האב וז תוינש .ןוטלשה תודסומב 

דחמ :<הילא תורושקה תונוש תוירזגמו תויממע תורגסמלו חתפ לש רעונה" תעונתל 

היכמות ,אסיג ךדיאמו ,ןוחטיבה תוחוכב וטלקנ היגיהנמו היליעפ ןיבמ םיבר ,אסיג 

,1998)יטנטילימה הייפוא לע רומשל םישקבמ ,המגודל ,םיטנדוטסה תעונתב היגיצנו 
.(92 'ע 

תוימוקמ ,תויראש/תויתחפשמ תוכייתשה תורגסמ לע תוסח תשירפו חופיט .ג 
,תוהז לש תרגסמ תקפסמו הווהמ <הייר'אשע> תויטבש־תוראש ,עודיכ .תויתרוסמו 
תויטילופהו תויחרזאה תוכייתשהה תורגסממ התוהמב הנושש תונמאנו תוהדזה 

,ללככ ,תקחשמ תיראשה תונמאנה יכ רובס לאליה .ןהב הרחתמ רשאו תוינרדומה 

רדעה לש םיאנת יכ םא ,יניטסלפה רוביצה לש תיטילופה תוגהנתהב לבגומ דיקפת 

החפשמהש העש ,הגושגשל חונ עצמ םיווהמ םייחה תמרב הדיריו תילכלכ תוביצי 

תויטבש־תויתחפשמ תויונמאנב תעייתסמ תושרה .טעמכ הדיחי ןוחטיב־תשר תרתונ 

תלעפהל רתוי תוחונ ןהש תויה ,םיירטנולווה םינוגראה לע ןתוא תרכבמו תוימוקמו 

(טוריפ ןיא) תורשמל םייונימה תטישב יוטיב הלביק וז הפדעה .םיינורטפ םירשק 

.תושרה שאר לש ותכשלל הרושקה "תוראש יניינע"ל תדחוימ הקלחמ תמקהבו 

םייטילופ־סייתרבח םירשקו םיסחי היבוברעב םישמשמ ובש ידסומ הנבמ איה האצותה 

לע תוכמסנ תונקסמהו תונעטה ,הז אשונב םג .(88 'ע ,1998) םייתרוסמו םיינרדומ 

.העפותה ףקיה לש ןדמוא וא יתטיש בקעמ ,תומגוד תאצמה אלל רתויב יללכ עדימ 

םכסהל ףופכב .התעפשה לורטנו תקקוחמה הצעומל תויטרקומד תוריחב תכירע .ד 

.תואישנלו תקקוחמה הצעומל תויללכ תוריחב 1996 תישארב תושרה המייק ולסוא 

880/0 ,הדגב 73.50/«) דחוימב הובג היה ןהב תופתתשהה רועישו תוישפוח ויה תוריחבה 
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תותיזחהו חאהי'גו םאמח) תימלסיאה היציזופואה וליטהש םרחה חכונל ךא ,(העוצרב 

ולפנ ,ילרוטקלא לאיצנטופ תולעב תורחא תומישר רדעהבו ,(תיטרקומדהו תיממעה) 

ינשמ רתוי :חתפ יגיצנ ידיל הצעומב םיבשומה הנומשו םינומש ןיבמ הנומשו םישיש 

רתיהו ,העונתה לש תימשרה המישרה יגיצנכ ורחבנ (העבשו םיעברא) םהמ םישילש 

םיאמצע ןיב םיקלחנ םירתונה םיבשומה םירשע .יאמצע ןפואב ודדומתה (דחאו םירשע) 

עקרה תקידב .<דחא) אדיפ גיצנו (העבש) םיימלסיא םיאמצע ,<רשע־םיגש> םיינוליח 

םירבג השולשו םינומש) הירבחמ 75"/0־כ יכ הלעמ הצעומה ירבח לש יתרבחה בכרההו 

.<13ro) םירפכו <m> תונחמ יבשות רתיהו ,תורייע וא םירע יבשות םניה (םישנ שמחו 

הנכמ לאליהש המ) םיישפוח תועוצקמו תויספורפ ילעב םע םינמנ םירחבנהמ 45^־־כ 

הריכבה תודיקפה םע םינמנ 140/» ,תושרה ידרשמב םיקסעומ 280/» ,("םיטרקונכט" 

,םייעוצקמ םידוגיאלו םילעופל גוציי הצעומב ןיא .םיקסע־ישנא םניה 8"/0־כו ,ף''שאב 

,הז תמועל .הלכשהה ינייפאמ תניחבמ םג ינוניבה דמעמה םע םינמנ הירבח בורו 

דעו) םייזכרמ םייתגלפמ תודסומב םינוש םידיקפת ואלימ םירחבנהמ םיעבר השולשכ 

שילשכ .תוירזגמ תויודחאתה תגהנהב וא/ו ף'ישאב ,(חתפ לש תינידמ הכשל ,יזכרמ 

.תולגמ םיבשה םע םינמנ הצעומה ירבחמ 

היציזופוא הב תמייק יכ הלעמ םינוש םיניינעב הצעומה ירבח לש העבצהה ןפוא תקידב 

ללכמ שילשל עבר ןיב ,רמולכ) םירבח השולשו םישולשל השולשו םירשע ןיב הנומה 

הווהמ איה ןיא םלוא ,(ישיא סיסב לע ורחבנש הלא ברקמ) חתפ ירבח םקלח ,(םיגיצנה 

ימכסה :תקולחמב םייונשה םיירקיעה םיאשונה תשולשל תודגנתהב תדחואמ תיזח 

שאר לש ותלוכיל תודע ךכב האור לאליה .הלשממב ןומאו הנמאה יוניש ,ולסוא 

,(תושרה שאר ,ף"שא שאר־בשוי ,חתפ שאר)יטילופהו ינוגראה ודמעמ חוכמ ,תושרה 

סמסמל וא תוחדל ,אסיג ךדיאמ וא ,יתועמשמ ןיינע לכב הצעומב בור ומצעל חיטבהל 

6.<190-179 'ע ,1998)ונוצר םע דחא הנקב הלוע הניאש קוח־תעצה לכ 

תושרה ,תופצל ןתינ היהש יפכ ."תיחרזאה הרבחה" תודסומב הטילשל הריתחה .ה 

לע התוסח תא השרפו ,תולגמ הבשש וזמו תימוקמה היצנגילטניאהמ רכינ קלח הטלק 

םינוגראו ,םדא תויוכזב םיקסועה תודסומ ,רקחמ יזכרמ :ןוגכ ,םינוש תודסומו םינוגרא 

קזח ירוביצ דה ררועש אשונ ,הז רשקהב .םינוש םייתרבח םיכרצ לע םינועה םירחא 

םינוגראה ןמ קלח ןיבל תושרה ןיב תומיעה היה םייתרושקת הטלבהבו רוקיסב הכזו 

ןומימה ףקיה ,םינורחאה לש ןומימה תורוקמ ביבס בסנש (NGOs) םייתלשממ־אלה 

םידיקפתה ךופיה לשב רקיעב ,ימעטל ,הבחרהל יואר הז ןיינע 7.ותאצקה ןפואו 
.וב עלבומה 

וא ,1996 תוריחבב תימלסיאה היציזופואהו לאמשה ינוגרא לש םתופתתשה המכ דע רורב הז ןיא 

םינושה להקה־תעד ירקס ןכש ,הנומתה תא הנשמ התייה ,םתופתתשהב תושדח תוריחב תכירע 

1998 ינוימ רקס ,לשמל .הלא םינוגראב הכימתה רועישב תכשמתמ הדירי לע םידיעמ איבמ לאליהש 

לש הכימת רועיש לע ,(דחי) תיטרקומדהו תיממעה תיזחב דבלב 4.5* לש הכימת רועיש לע עיבצמ 

.(םיילוש־תרעהב ,91 'ע ,1999)דאהי'גב 3x לש הכימת רועיש לעו םאמחב 13*־כ 

,2000-1998 םינשב יניטסלפה רוביצה תא ריעסה םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םכרד לע חוכיווה 

םייתלשממ־אלה םינוגראה" תרתוכה תחת רמאמב ,לשמל .תיחכונה הדפיתניאה ךות לא םג ךשמנו 

קאחסא דלאח בתוכ ,23.11.2000־ב םאיא־לא ןומויב םסרפתהש ,"תוילרטינה ילבכמ תוררחתשההו 
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,תיסחי השדח העפות ,דניה העוצרבו הדגב "םייתלשממ־אל םינוגרא" לש םתוטשפתה 

יגלפ םשארבו ,םמצע םייטילופה םינוגראה אלא וניא הרוקמו ,םינומשה תונשל תרזוחה 

םיתורישה ךרעמל הצחמל־יקוח וא יקוח דמעמו הנגה ,ןומימ גישהל וסינש ,לאמשה 

עקר לע .(רוביצה תואירבו תואירבה םוחתב רקיעב)ומיקהש םייתליהקהו םייתרבחה 

,םיעשתה תונש תישארבו םינומשה תונש ףוסב יניטסלפה לאמשה תא דקפש רבשמה 

,תיתגלפמה־תיטילופה םתורבחמ וללה םיטקיורפה שארב םידמועה ןיבמ םיבר וקתנתה 

"םייולת־יתלב" םייתלשממ־אל םינוגרא לש דמעמב תודסומה תא להנל וכישמה ךא 

תמקה .(םהלש יטילופה םויה־רדסבו םינמממה םימרוגב ,ןבומכ ,דואמ םייולתש) 

םג ומכ ,םיקיתווה םינוגראה לש םנומימ ןכש ,הצקל הצקמ הנומתה תא התניש תושרה 

ןתואמ תומורת לע ססבתה ,םיעשתה תונש תישארב וצצש םישדחה םינוגראה לש 

לש רכשה תמר וללכבו ,הז בצמ .יזכרמה ןוטלשל עייסל ובייחתהש םיפוגו תונידמ 

,יתלשממה רזגמב תמייקש וזמ המכ יפ ההובגש םינוגראב תוריכבה תודמעה ילעב 

םהיתורטמל םיבאשמה לועית דגנ הפקתמב האציש ,תושרה לש התמח תא ררוע 
תא ריבעהל" התלוכיבש לכ השעתש הריהצה תושרה .הלא תודסומ לש םהיכרוצלו 

המיקה ףאו ,םינוגראה לע בקעמו חוקיפ הליטה איה ,"יניטסלפה םעה ידיל םינוילימה 

תומיעה יכ רובס לאליה ."שייתלשממ־אל) םיימואל םינוגרא"ל הלשמ הרחתמ דרשמ 

אלמלא תיתועמשמ הדוהתב הכוז היה אל םייתלשממ־ אלה םינוגראה ןיבל תושרה ןיב 

םידוגיאו תוינומה תויודחאתה לש תירוביצה־תיטילופה הריזהמ טעמכ טלחומה םרדעה 

,1998)יתרבחה םויה־רדס תעיבק לע קבאמה תא גיהנהל םירומא ויהש ,םייעוצקמ 
.(90-89 'ע 

לש םייחכונה וינייפאמל לאליה לש רבסהב תיזכרמ הדוקנל יתוא ליבומ הז ןיינע 

־םייטילופה תודסומה סרהב תושרה תא םישאהל ,חונ ילואו ,השק הז ןיא .יטילופה רטשמה 

אל םירהזנה ,םייתלשממ־אלה םינוגראה לש םדי־תלזואל תפסונ החכוה תקפסמ השדחה הדפיתניאה יכ 

.תוממוקתהב תיביטקפא תופתתשהמ ךכיפל םיענמנו ,םמויק תורוקמ תא ןכסלו םהינמממ תא סיעכהל 

:(ישפוח םוגרתב) תגציימ הקספ הנה ,חוכיווה לש (יסראה)ונונגסמ םשרתהל תנמ־לע 

לש םירדאקה םע רבעב ונמנש הלא םיבצינ םייניטסלפה םייתלשממ־אלה םינוגראה ןיבמ םיבר שארב" 

םינוגראה יפלכ הייחד וחתיפו רבע לכל ךשמהב וצופנ רשאו ,םינושה םייניטסלפה םיגלפה 

תא ושטנ םייתלשממ־אלה םינוגראב םיריכב םיארחאכ וא םילהנמכ םויכ םישמשמה הלא .םייטילופה 

תוצעומה־תירב תליפנ] םינומשה תונש ףוס לש הלודגה המדאה־תדיער תעפשהב תומדוקה םהיתודמע 

יגיצנמ וכפהנ ךכו ,רחאה דצהמ הרזעל היינפו הליחמ תשקב ,הטרח תעבה ךות ,[םזילאיצוסהו 

,םויכ .[ישפוחה קושל הנווכה] לגנו'גה תיירפמיא לש הינכוסל תילאמשה תיגולואידיאה הירפמיאה 

םישחכתמו ,לומתא םדגנ ודרמתהש הלאל םינומא םיעבשנ םה ,םישדחה םהיתודמעמו םהיתומוקממ 

םיסופיט םהיניב שי .םמצעל אלא םינמאנ םה ןיא יכ וחיכוה םה .וב ונימאהו וכמתש המל ףקותב 

,סויפ לע תומסיס םיבתוכה םינוציק שי ,היטרקומדה לע תורהצהב ללחה תא םיאלממה םיירוטטקיד 

םויב םיפיטמו ,הליל ידמ ,לגרהכ ,םהיתושנ תא םיכמש ימ שיו ,"רחאה תלבק"ו גולאיד ,הבהא 

םהיניב שי .םימזוי רקחמה יזכרמש "רדגמ יניינעל" תודיעווה תרגסמב םישנ דגנ תומילאה תקספהל 

דע םיקבאמ םילהנמ םה דועב ,םהיתודסומ לש ןומימה תורוקמ תודוא־לע תולאשנ תובר תולאשש ימ 

(23.11.2000 ,םאיא־לא)"...תותיחשה דגנ המרות 
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איבמ לאליה .ילארשיה ןוטלשה תפוקתב העוצרבו הדגב ומקש םייממעה־סייתרבחה 

־תוצראב בשויה עודי יניטסלפ הימדקא שיאו רקוח ,ירורע ריסנ לש וירבד תא המגודכ 

הירקבמ םעו ולסוא ימכסה ידגנתמ םע הנמנה ף"שא תודסומב רבעשל רבח ,תירבה 

ןתעיקשש ,לאליה ןעוט ,ךכל תויאר ןיאש אלא .(95-94 'ע ,1998) תושרה לש םיצרחנה 

אלו ,תושרה םעטמ תנווכמ היישעמ אצוי־לעופ הניה וללה גוצייהו הלועפה תורגסמ לש 

לאמשה תוגלפמ לש תכשמתמה םתשלוחו הלא תודסומ לש תימינפה םתוררופתה תאצות 

,םירקסה .שדחה רטשמה תמקה ינפל בר ןמז לחהש ךילהת ,םייניטסלפה לאמשה תוחוכו 

דחא םיקזח םייעוצקמ םידוגיא לש םמויקב םנמוא האור בחרה רוביצהש םידמלמ ,לשמל 

,תולדלדימו תוכלוה םידוגיאה תורוש לעופב ךא ,תיטרקומד הרבחל םיבושחה םיאנתה 

ברקב 350/0*כ :רבעל האוושהב רכינ ןפואב ךומנ תוירטנולווה תורגסמב םירבחה רועישו 

רורב םאתמ םע ,םישנ ברקב 10"/0־כו ,<'ר 'מ ,ומצעלשכ ידמל הובג אקווד ןותנ) םירבג 

.(89-87 'ע ,1999) תופתתשהה רועיש ןיבל הלכשהה תמר ןיב 

- םייממעה תודסומה תא רבעב וחפיטש הלא - לאמשה ינוגרא תבוחל ףקוז לאליה 

ןולשיכ :ףתושמ יטילופ־יתרבח םוי־רדס דימעהל החלצה־יא :ןוגכ ,תובר תויועטו תואיגש 

תופנוסמה תויודגאתההו תויודחאתהה תרגסמבו םהיתורושב תימינפ היטרקומד םושייב 

תיזחל רקיעב הנווכה) "יטרקומדה םזילרטנצה" ןורקעל הדיגסה לשב רקיעב ,םהל 

תיזח" תמגוד תוקפקופמ תותירבל סנכיהל הלא םינוגראמ קלח לש םתונוכנ :(תיממעה 

:(1996-1993) "רשעה חוכ" ,(1987-1984) "הלצהה תיזח" ,(1978-1974) "בוריסה 

תיזחהו תיממעה תיזחה) 1996 תנשב תקקוחמה הצעומל תוריחבב ףתתשהל בוריסה 

.<95 'ע ,1998)יטרקומד־יטנאה ימלסיאה םרזה םע תויתפוקתה תותירבהו :(תיטרקומדה 

תיתרבח םלוע־תפקשה דימעהל םתחלצה־יאב ותעדל יוצמ ילרוגהו ירקיעה לשכה ךא 

םידוגיא טרפב - הנממ תורזגנה תופתתשהו תוכייתשה ,הלועפ תורגסמ ןנוכלו תללוכ 

םהל ןיאש םיבר םתוא ןיב רעפה הבש הפוקתב אקווד - תוירזגמ תויודחאתהו םייעוצקמ 

ןיבל ,יטילופ גוציי אלו תוילאיצוס תויוכז אל ,הריבס הסנכה אל ,יתקוסעת ןוחטיב אל 

לאליה .(103 'ע ,1998) בחרתמו ךלוה ,תוגילפמ האנה־תובוטמ םינהנש םיטעמ םתוא 

תונהנ ןה - הבר הדימב ןמצע תא וצימ תוימלסיאה היציזופואה תועונת יכ דוע רובס 

ןהו ,תכשוממ הפוקת רבכ הדיריב תאצמנ וז לבא ,(1998) תוירלופופמ ןיידע םנמוא 

תא תאש רתיב טילבמש המ ,תולמעה תובכשה לש םייטילופה ןהיגיצנל וכפהנ אל יאדווב 

.םייקה רגתאהו ללחה 

ךרעמ טוטרשב םנמוא ןייטצמ לאליה .הז ףיעס םוכיסל תויתרוקיב תורעה יתש 

תירקיעה ותשלוח יכ המוד ךא ,ולש רקחמה תלאשל םיקרפה־ישאר תדמעהבו םירשקהה 

,רחא רשקהב ןייצמ ומצע לאליהש יפכ ,לשמל .ומצע רקחמל רקחמה תינכותמ רבעמב איה 

וז תמא .תיניטסלפה רורחשה תעונת לש הפדותה־תדוקנ דימת היה יתרבחה םויה־רדס 

וניא לאליהש ,תיטסינומוקה הגלפמה טעמל ילוא)לאמשה ינוגרא לע םג הבר הדימב הלח 

,םיחטשב תיממעה תונגראתהה לש אישה תפוקת יבגל םג הפקת איהו ,(םוקמ הל דחיימ 

לבא ,םינווגמו םיבחר םירזגמו תויסולכוא לש ףותישבו סויגב הבר החלצה םנמוא הלחנש 

הדימעמ וז היעבל תועדומ .קבאמה בלב םהיתויעבו םהיכרוצ םודיק תא הביצה אל םלועמ 

יתטיש ןויד ,תוחפה לכל ,תבייחמ איהו ,הנוש רואב לאמשה ינוגרא לש יחכונה לשכה תא 

תירזגמה וא תיעוצקמה ,תירוזאה ,תימוקמה תונגראתהה תמרב ןחוב־ירקמ חותינו תומגודב 

."רשב" אלל תרתונ תרוקיבה ,תרחא .םינודינה םייטילופה תוגלפמהו םיגלפה לש 
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הדימבו ,ןעוט לאליה .תירקחמ תלפוטמ הניא לאליה לש תפסונ הבושח הנקסמ םג ךכ 

תויודחאתהו םייעוצקמ םידוגיא לש םתמקה תא בייחמ העשה־וצ יכ ,קדצ לש הבר 

ךכיפל .רטשמהו םייחרזאה םייחה לש היצזיטרקומדל הדיחי הבורע םיווהמה ,תוירזגמ 

םילעופ תוי/תורדתסה לש תוליעפל םייחרכהה םיאנתה םימייקתמ םאה :הלאשה תלאשנ 

המגמ לע אקווד עיבצמ לאליה לש ורקחמ ?חטשב םינמיס ךכל שי םאהו ,םייניטסלפ 

רכש יאנתו יתקוסעת ןוחטיב רדעה ,הקוסעתה תויורשפא לש תומצמטצה :הכופה 

תומוקמ תריציל תיביסמ תיתלשממ תוברעתה ךרד קר אובל לוכי ןורתפ .םייתודרשיה 

םייתנידמ־ןיב הקוסעת ימכסה ןוניכ ,הלטבא חוטיב יוסיכ ,הדובע יקוח תפיכא ,הדובע 

ירוביצה רזגמה לש תיתועמשמו תפסונ הבחרהב ןבומכ הכורכ וזכ תוינידמש אלא .דועו 

.ונממ גייתסמ ,רוכזכ ,לאליהש ןוויכ - תושרה ידי־לע םיקסעומה לגעמ לשו 

יטילופה רטשמה לש ןייפאמכ תינרדומה "היניאבז"ה 
הווהתמה יניטסלפה 

לש םייזכרמה םינייפאמה דחא תא לאליה רידגמ ליעלש תונקסמהו חותינה דוסי לע 

םזילטניילקל םוגרתל ןתינה ,"ה'תדחומ היניאבז" חנומה תועצמאב תושרה ןוטלש 

המ־טושמ תאז םגרתמ לאליה יכ םא ,תינרדומ תונורטפל וא ,ינרדומ <חוקל=ןובז> 

 ^8.patrimonialism לש תיטילופה םתונמאנ תחטבהל איה "תינרדומ היניאבז"ב הנווכה

תקנעה ידי־לע ,ןוטלשל םימיוסמ הייסולכוא ירזגמ וא תויתרבח תוצובק ,תוחפשמ ,םידיחי 

(םיזרכמבו תונויכזב הפדעה ןתמ ,תוריכב תודמעל םייונימ ,תורשמ) תונוש האנה־תובוט 

,םייתחפשמ - םימייק םירשק סייגמו חפטמ ,ודיצמ ,רטשמה .הנידמה יבאשמב ןרוקמש 

,"תוחוקל"הו ;הכימת ידקומ תונבל תנמ־לע ־ םירחאו םיינוגרא ,םיימוקמ ,םייתלומח 

.םיישיא םיסרטניא םדקל ידכ םהל ונתינש תוירוביצה תודמעב שומיש םישוע ,םדיצמ 

םינפ־אושמ רדעהב רוביצה לש ונומא ןדבואו <הטאסו> היצקטורפב תועייתסהה תוחיכש 
."היניאבז"ה לש רכיהה־ינממסמ םניה תוירוביצה תורשמה יאשונ לש 

םינייפאמל וא תונוכתל "היגיאבז"ה רוקמ תא םיסחיימה םירבסה לבקמ וניא לאליה 

םימרוג דצמ המיזמ וא/ו תוטלתשה עסמל וא תיניטסלפה הרבחה לש הרואכל םייטנרהניא 

רמולכ ,הרבחה לש יתחפשמה הייפוא יכ הארמ אוה ,לשמל .םירחא דגנ רטשמה ךותב 

לש העבצהה יסופדב תיסחי לבגומ יוטיב לביק ,תוראשו םד־ירשק לש ברה םחוכו םלקשמ 

היה םידדומתמה ןיב הריחבב יזכרמה לוקישהו ,תקקוחמה הצעומל תוריחבב הייסולכואה 

,בורק גשומב אלו ,"ה'תדחומ היניאבז" גשומב אקווד רחב עודמ ריבסמ לאליה הכורא םיילוש־תרעהב 

לאוטקלטניא,דש ,"תוילכראירטפ־ואינ" גשומב אל םגו ,"םזיטירובייפ" ותועמשמש ,"היבוסחמ" 

היניאבז"ב שומישה ,ותנעטל .םיינרדומה םייברעה םירטשמה ןויפאל וב שמתשמ יבארש םאשיה 

לידבהל ,הלש ןונגנמבו הנידמב אוה המצועהו םיבאשמה רוקמש הדבועה תא טילבהל אב "ה'תדחומ 

תולובגל ץוחמ לא םיילכראירטפ םיסחי לש םתבחרהב רבודמ ןיאש ןכו ,םידחא תונורטפ יגוסמ 

םוגרתכ patrimonialism גשומב ותריחבל רבסה ןיא .תירוביצה הריזה לע םתלחהו החפשמה 

.(195 'ע ,1998) תילגנאל ףדעומה 
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הרדעה רבדב הנעטה תא םג החוד אוה .(202-200 'ע ,1998) יטילופה עקרהו עצמה 

תאו םזילרולפה תא בוש שיגדמו ,יניטסלפה רוביצה ברקב תיטרקומד תוברת לש לוכיבכ 

תא ,ף"שא לש תוטלחהה ילבקמ תודסומה ךותב <עאמ'גיא> סוזנסנוקל תדמתמה הפיאשה 

תאו ,תוריחבב הובגה התופתתשה רועישו הייסולכואה לש ההובגה היצזיטילופה תמר 

סחיימ רוביצהש הברה תובישחה לע רוריבב םיעיבצמה םייתפוקתה להקה־תעד ירקס 

המודכו ,תונגראתההו יוטיבה שפוח לע ,תישפוח תונותיע לע ,היטרקומד לע הרימשל 

לע "םיבשה" תטלשהב םיצוענ יחכונה רטשמה יילוח יכ הנעטה .(208-202 'ע ,1998) 

תוחוכה יסחי תא קדקודמ ןפואב ןחוב לאליה .סיסב תרסח איה םג האצמנ 9"םיימוקמה" 

,ןוחטיבבו להנמב םיריכבה םידיקפתהו תורשמה יאשונ ברקב ,תקקוחמה הצעומב םהיניב 

.(212-211 ,1998)"םוקמה ישנא"ל טלובו קהבומ ןורתי לע תדמלמ וז .הניחב יכ ןעוטו 

ילכלכהו יטילופה רשקהב ,לאליה יפל ,ןכ םא םיצוענ "תינרדומה היניאבזה" ישרוש 

םיינבמה םיאנתה לולכמ ,תורחא םילימב ;וכותב להנתמו לעופ שדחה יניטסלפה רטשמהש 

תינוביר הנידמל ךפהיל תושרה לש ךשמתמה קבאמה :םהיניב ,ןוידה ףוגב טרופש 

םירבעמב ,חטשה בורב תילארשיה הטילשה ךשמה חכונל םירכומ םיילאירוטירט תולובגב 

רקעמה ערמ ימלועו ירוזא תוחוכ ןזאמ ;רגסה תוינידמו תויולחנתהה תבחרה ,םיבאשמבו 

תימואל תונגרוב לש םרדעה ;ינוציח עויסב הדבכה תולתה ;לארשי םע ןתמו־אשמה תא 

לאמשה ינוגרא לש םתשלוח ;ף"שא לש םיימואלה תודסומה תעיקש ;קזח ינוגיב דמעמ לשו 

תוירוביצה־תויממעה הלועפהו תוכייתשהה תורגסמ לש ןתכיעדו ,לאמשה תוגלפמו 

."היניאבז"ה גושגשל החונ עקרק םירצוי הלא לכ - תוירזגמהו 

גשומ רדגב תרתונ "תינרדומה היניאבזה" ,הישרוש הלאש םילבקמ ונא םא םגש אלא 

םייטילופ םינכת וכותל קוציל חילצמ וניא לאליה ןכש ,םידיגו רוע םרוק וניאש טשפומ 

ןובשח־לע תימוקמ הצובק לש וא החפשמ לש חופיטל תחא המגוד .םיישממ םייתרבחו 

לכב ,ירוביצ דמעמב הערל שומישל ,תונמאנלו הכימתל הרומתב תובטה תקנעהל ,תרחא 

תתרשמ התייה ,(ילוכו םיקסע ,הלשממ ידרשמ ,ימוקמ ןוטלש) תוירשפאה תוריזהמ תחא 

.תעלוק הרדגהל עיגהל םיינקדקדה תונויסנה ןמ רתוי בוט הרטמה תא 

הידמל ימלשוריה זכרמה" םעטמ םיירקחמ םימוסרפ ינשל דחויי יתריקס ךשמה 

יתקוסעתה הנבמבו 10תיניטסלפה תושרל ץוחה עויסב םיקסועה ,(JMCC) "תרושקתלו 

תיקלח תוסחייתהב וכזש וא לאליה לש וירוביחב ונחבנ אלש תודוקנב דקמתא 1,.הלש 
.דבלב 

 Robinson, G. (1997). Building a Palestinian State: The Incomplete :9 לשמל ואר

 .Revolution. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press

 Jerusalem Media fc Communication Center (JMCC) (1999). Foreign Aid and 10

 •Development in Palestine. East Jerusalem: JMCC

 Rabah, J. (2000). Palestinian Employment: Challenges and Prospects. East 11
 Jerusalem: JMCC
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תורבעה ,תויובייחתה ,תוחטבה :תיניטסלפה תושרל ץוחה עויס 
ןהירוחאמש הקיטילופהו לעופב 

תומורתל תוחטבהה ,(M0P1C) הלועפ־ ףותישלו ןונכתל יניטסלפה דרשמה ינותנ יפל 

 (pledges) תומכתסמ 1998־ו 1993 םינשה ןיב תיניטסלפה תושרל ונתינש
לש דמעמב םניה <86"/0־כ> הז םוכסמ רלוד 3,550,097,000 .רלוד 4,143,896,000־ב 

ובייחתה םימרותה םיפוגהו תונידמהש םיפסכ ,רמולכ ,(commitments) תויובייחתה 

ןמ 700/0־כו תוחטבהה ןמ 59"/0־כ) רלוד 2,451,544,000 קר .םירדגומ םידעיל תוצקהל 

תונפהל תנמ־לע הלא םינותנב יתחתפ 12.1998 ףוסל ןוכנ ,לעופב ורבעוה (תויובייחתהה 

םיטרפה לע ,תמיוסמ הדימב תוחפל ,הליפאמה תיזכרמ הדוקנל בלה־תמושת תא 

(רבעוה) שמומש עויסה ףקיהו ,ךומנ םיניטסלפל חטבוהש ללוכה עויסה ףקיה :ךשמהבש 

.רתוי דוע ךומנ לעופב 

תודבוע המכ ףשוח םיימואלניב םיפוגו תונידמ יפל תומורתל תוחטבהה חוליפ 

המכ יפ הובג ,רתויב לודגה וניה ,56.5»/«,תוחטבהב הפוריא לש יסחיה הקלח .תועיתפמ 
ללכמ 180/0־כ> ישארה םרותה וניה יפוריאה דוחיאה :רחא תונידמ שוג לכ לש הזמ 

הינטירבו דנלוה ,הילטיא ,<100/») היגוורונ ,(150/0> הינמרג וירחאו ,(תויפוריאה תוחטבהה 

ןהמ 440/0 :דבלב n.1% אוה תוחטבהב ברע תונידמ לש יסחיה ןקלח .(תחא לכ 6.50/0-50/») 

לש ןטקה הקלח םה תוחפ־אל םיעיתפמ ."תיברעה ןרק"ב 230/0־ו ,הידועסב ןרוקמ 

ותופתתשהו ,(ןוילימ 500 ,םירלודבו) תוחטבהה ללכמ דבלב 120/0־כ ,תירבה־תוצרא 

בשחתהב לודג ,7.50/« ,ןפי לש הקלח ,הז תמועל .6.60/» ,ימלועה קנבה לש העונצה 

לש ןיינע ,םייניטסלפה םיחטשב םינוש םיטקיורפ םודיקב תיסחי השדחה התוברועמב 

13.דבלב ןורחאה רושעה 

םימוכסהמ 590/0 קר לעופב ורבעוה עויסה תינכותל ועבקנש םינשה שמחב ,רומאכ 
660/0־ו 590/0־כ וריבעה תירבה־תוצראו הפוריא :(רלוד דראילימ 2.45־כ> םיחטבומה 

תויברעה תונידמלו ,היתוחטבהמ 100"/» הריבעהש ןפיל האוושהב ,המאתהב ,ןהיתוחטבהמ 

תמרזה ינוויכמו קדצה תיישע ינונגנממ עתפומ תויהל ןיידע ןכומש ימל .50"/«, קר וריבעהש 

תלבקמ רוכזכש - לארשי לש לעופב התמורת יכ דוע ןייצא ,ונמלועב םיבאשמה 

שמח ךשמב תושרה הלביקש המ לכמ רתוי לודג ףקיהב עויס הנש ידמ תירבה־תוצראמ 

,העוצרה לובגב יתיישעת קרפל וצקוהש) רלוד ןוילימ 10.5־ב 1998 דע המכתסה - םינש 

14.(תלעות ונממ קיפהל הדתעתה לארשיש טקיורפ 

,תושרה לש םייביצקת תונוערג יוסיכל וצקוה ורבעוהש םימולשתהמ 400/־־כ ,ללככ 

יפל עויסה תוגלפתהב ןויע .םינוש םיטקיורפב ועקשוה (רלוד דראילימ 1.5־כ) 600/"־כו 

תונידמה לש תויפיצפסה תויובייחתהל םאתהב תישענה ,םינוש םירזגמו םידועיי 

הכומנ דע הכומנה הפדעהה תטלוב ,תישאר .םיפלאמ (תונכותו) םינותנ קפסמ ,תומרותה 

רלוד ןוילימ 58־כ :היגרנאלו הרובחתל ,תויתשתל ,תואלקחל ,היישעתל הנתינש רתויב 

 12 (1999) JMCC, 13 'ע ,10 הרעה ליעל.

.12-9 'ע ,םש 13 
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רלוד ןוילימ 59.5־כ ;<!)לעופב ורבעוה םהמ רלוד ןוילימ 8 קרו ,היישעתל ודעוי דבלב 

רלוד ןוילימ 77.5־כ ;רלוד ןוילימ 36.5־כ לעופב ורבעוה םהמ ,תואלקחל ודעוי דבלב 

םיטקיורפב הכימתל רקיעב ,תויתשתל ורבעוה <ןכל ודעויש דבלב רלוד ןוילימ 100־כמ> 

תיצחמכ) היגרנא תורוקמ חותיפל ורבעוה רלוד ןוילימ 42.5־כ קר ;תוימוקמ תוצעומ לש 

.הרובחתל ורבעוה (חטבומה םוכסהמ שילשמ תוחפ) רלוד ןוילימ 49־כו ;(דעוימה םוכסהמ 

ןוילימ 213־ב םכתסמ וללה םייזכרמה םירזגמה םודיקב לעופב עקשוהש ללוכה םוכסה 

ףקיהב רבודמ ,תיניטסלפה תושרה יחטשב תויתשתה לש רדרודמה ןבצמ ןתניהב 15.רלוד 

.תירוזא הצעומ לש וא ריע לש לדוג רדסב םיכרצל קחודב םיאתמה עויס 

,ןיידע דואמ עונצ יכ םא ,רתוי יתועמשמ ףקיהב תומורתמ ונהנש םירזגמהו םימוחתה 

יוניב ,(רלוד ןוילימ 293.5) ךוניח ,(רלוד ןוילימ 306.4) האורבתו םימ :דרוי רדסב םה 

ורבעוה רלוד ןוילימ 593־כ .(רלוד ןוילימ 188.5) תואירבו (רלוד ןוילימ 249.4) תודסומ 

הנווכה רשאכ ,םייפיצפסה םידועייה טוריפ אלב "םינוש םירזגמ" הנוכמה הירוגיטקל 

,יפוריאה דוחיאה .תושרה ידרשמ לש םהיביצקתב םיפטוש תונוערג יוסיכל רקיעב הארנכ 

םוחתב ןהו תויתשתה םוחתב ןה תוליבומה תומרותה ןגיה דנלוהו ןפי ,היגוורונ ,הינמרג 

קרו ךא טעמכ זכור תירבה־תוצרא לש עויסה .ידסומה חותיפהו םייתרבחה םיתורישה 

16."היטרקומד" הנוכמש המבו "יטרפה רזגמל עויס"ב ,םימב 

:םהיניב ,תושרל ץוחה עויסב םייתייעב םידממ המכ ןחובו רתאמ jmcc לש ח"ודה 

תלבק ינונגנמ לש םהילוש לא תושרה יגיצנ לש םתקיחד ;תומרותה לש תויופידעה רדס 

;"ןוחטיבה ידדסה"ו רגסה טרפבו ,תילארשיה תוינידמה בקע תמרגנה העיגפה ;תוטלחהה 

.ךורא חווטל יניטסלפ ילכלכ ןונכת לש ורדעהו 

תאצקה ןפוא לע תומרותה לש יטילופה םויה־רדס תעפשהל רתויב תקהבומה המגודה 

תורישי תורבעה רסואה יאקירמאה קוחה לשב .תירבה־תוצרא לש וז ןבומכ איה עויסה 

ימואלניב חותיפל תירבה־תוצרא לש תונכוסה אוה ישארה ךוותמה רוניצה ,תושרל 

 (USA1D), םיל רבעמ תויטרפ תועקשהל דיגאתה ־ ינשמהו (usaid .(OPIC הפופכ
סינד רשאמ רחא אל אוה המעטמ תוטלחה תלבקל ריכבה יארחאה רשאכ ,הנידמה תקלחמל 

.הלש תויופידעה רדס תא םדקמש ןפואבו לארשי םע םואיתב דימת תושענ הלאו ,סור 

םינתשמ םיאנת תבצהלו עויסה דופרטל דימתמ ןפואב לעופ סרגנוקה ,ךכ לע ףסונ 

םירופסה העקשהה יקיפאמ ,"היטרקומדל םיטקיורפ"ב תלעותה .ושודיחל וא ותרבעהל 

םינוגראה םה םיירקיעה םינהנה רשאכ ,בר קפסב תלטומ ,usAID לש םיטלובהו 

תנמ־לע םינממה לש םויה־רדסל (חרוכמ וא ןוצרמ) םמצע תא םימיאתמה ,םייתלשממ־אלה 

םא ,טלחהב םינווגמ םימוחת ינפ־לע תושרפתמ תואצקהה תומרותה רתי לצא 17.דורשל 

התיילפה .הלבטה תיתחתב תואצמנ תויתשתהו היישעתה ,תואלקחה ,וניארש יפכ ,יכ 

םרות וב םיקסעומה רפסמב הלולתה הדיריהו ותולשחנ ףרחש ףנע ־ תואלקחה לש הערל 

םילוקישל תורישי הרושק ־ םייניטסלפה אוצייהו תרצותה ללכמ דבכנ קלח ןיידע 

בויטו הרשכה התועמשמ תואלקחה רזגמב העקשה ,םיריבסמ ח"ודה יבתוכש יפכ .םייטילופ 

.19 'ע ,םש 15 
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םידעצ - םייגולונכט םיעצמא תדמעהו היקשהל תמלוה םימ תאצקה ,תועקרק לש 

,םיבאשמבו תומדאב טולשל ךישמהל ילארשיה סרטניאה םע ,הכ דע תוחפל ,םישגנתמה 

טועימל םירבסה הלעמ וניא ח"ודהש ןכ לע רעטצהל שי 18.תומרותה לש ןתעיתר ןאכמו 

ןיבל תויובייחתהה ןיב יתועמשמה רעפל ןכו ,היישעתל טרפבו ,םיפסונ םיפנעל עויסה 
.םירזגמה בורב לעופב תורבעהה 

־ עויסה ללכ ךותמ "ינכטה עויסה" ביכרמ לש לודגה ולקשמ לע םג תחתמנ תרוקיב 

יסרוקל ובורב דעוימ ינכטה עויסה .לעופב תורבעהה ןמ 120/0־כו תויובייחתהה ןמ 16»/»' כ 

,םיריכב הלהנמ ישנאל ,םידיקפל :לשמל) תויומלתשהלו תיעוצקמ הכרדהל ,הרשכה 

םרכש תולע תא ןמממ ףסכהמ לודג קלח רשאכ ,(דועו םיררחושמ םיריסאל ,םירטושל 

בור תא סייגל םילגוסמ םיניטסלפה יכ איה הנעטה .ץוחבמ םיחמומ יתווצ לש ההובגה 

19.תורתוימ תואצוהב רבודמ ןכלו םיימוקמ עוצקמ־ישנא ברקמ תושרדנה תויונמוימה 

דחא הנקב הלוע וניא תומרותה לש תויופידעה רדסש ךכב הצמתמ הניא היעבהש אלא 

הלוע ח"ודה ןמ .םתושרל םידמועה שונאה־יבאשמ םעו םיניטסלפה לש חותיפה יכרוצ םע 

.עויסה תא תומאתמה תורגסמב שממ לש תופתתשהמ השעמל ורדוה םיניטסלפה יכ דוע 

תומרותה ןיב םואית םשל םקוה הנשמ־תודעוו תודעו־תת ,תודעו לש רתויב ףעוסמ ןונגנמ 

יגיצנ ידיב בר חוכ תזכרמ הלא תודעווב םידיקפתהו תויוכמסה תקולחש אלא 20,תמרתנל 

תא םיילושל תקחודו םיניטסלפה לש הזל בורק דמעמ לארשיל הקינעמ ,ימלועה קנבה 

 pecdar, לוהינ לע תושרה םעטמ תדקפומה ,חותיפלו םוקישל תיניטסלפה הצעומה

םידיקפת ילעב .תומרותהו תימואלניבה עבטמה ןרק ,ימלועה קנבה םע הדובעה־יסחי 

תלבק לע רתויב הטעמ העפשה שי הצעומה יגיצנל יכ ודיעה pecdar^ םיריכב 
םיחתמלו תויוביריל םג םיניטסלפה תשלוח תא םיסחיימ ח"ודה יבתוכ 21.תוטלחהה 

תונוש תוקלחמ ןיבו ,pecdar ןיבל םניב ,תושרב םינוש םידרשמ ןיב םיימינפ 
 ^pecdar חווטל יזוכיר ילכלכ ןונכת לש ורדעה תא ,רתיה ןיב ,םיפקשמה ,המצע

22.תושרב ךורא 

תולובגב תילארשיה הטילשל רתויב עיגפכ הלגתה תומורתה תרבעה ןונגנמ 

דויצ תרבעהל עגונה לכב ריבכמל םילושכמו םיישק המירעמ לארשי .רגסה תוינידמלו 

,דודשא למנב תוינוחטבה תוקידבה .הזע־תעוצרל םידעוימה םיחולשמ דחוימבו ,הקפסאו 

םירקמב תוצלאמו ,תובכרומו תוכשוממ חיפרב לובגה־רבעמבו ןוירוג־ןב הפועתה־הדשב 

יכ תוכרעה שי .תופסונ תואצוה ררוגש המ ,ךשוממ ןמזל ןיבוטו דויצ ןסחאל םיבר 

.תומורתה ךרעמ 2(^0־כל םיעיגמ הפוכ לארשיש תויהשהבו םיבוכיעב םיכורכה םידספהה 

המגודהמ הלועש יפכ ,ארז דע םישיתמו םיכבוסמ דויצ תסנכהל םירושיאה תגשה יכילה 

שארל הגופה ,יניטסלפה םילוחה־תיב םע רשקתמ םרותה םרוגה :יאופרה דויצה לש 

הדגב ילארשיה תולועפה םאתמל השקב שיגמה ,תושרה םעטמ לארשי םע םואיתל הדעווה 

.66-62 'ע ,םש 18 
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ןוישר םג ומכ ,ילארשיה תואירבה דרשמ דצמו סכמה דצמ רושיא שרדנ ךשמהב .העוצרבו 

רבדה ,םימה טקיורפ תמגוד ,רתוי "תושיגר" תורטמל םרתנ דויצ רשאכ .םממ רוטפו אוביי 

שי הז לכל .תויניטסלפה־תוילארשיה תודעו־תתה לש ןסוניכ תא ,ךכ לע ףסונ ,בייחמ 

(ימינפ ,טלחומ ,ללוכ - רגסה תרמוחל םאתהב תונתשמה) העונתה תולבגה תא ףיסוהל 

תא תושבשמו ,םייניטסלפה םיתווצה לע דחוימבו ,םיימואלניבה םיתווצה לע תותשומה 

תומרותה תונידמהו םיימואלניבה םינוגראה יכ דוע םינייצמ ח"ודה יבתוכ .םתדובע ירדס 

23.תטקונ לארשיש םיעצמאה לע רגית אורקלמ ללכ־ךרדב םיענמנ 

רבעב ודבעש םיפלא תורשע .יניטסלפה קשמל םימוצע םיקזנ הבסה רגסה תוינידמ 

יפלא תורשעב התכיה תכשמתמה הלטבאה תקוצמ ,םתדובע תומוקמ תא ודביא לארשיב 

תילכלכה םתוליעפש ימ לכ ־ םיקסע־ישנאבו םירחוסב ,הכאלמ־יתבב העגפו תיב־יקשמ 

הסנכהה :ןוגכ םידדמב םג תופקתשמ תודומחה תואצותה .לארשיב היולת םתודיינ וא/ו 

םידדמה לכ .ג"לתב אוצייה לש וקלחו תויטרפה תועקשהה ףקיה ,שפנל רצותה ,שפנל 

םינשב הנמתסה תוששואתה לש התישאר) 1997-1993 םינשב הדירי ןמיסב ודמע הלאה 

האצותכ רבטצמה דספההש איה (טוריפ אלב) ןאכ תאבומה הכרעהה 24.<2000-1998 

תומרותה וריבעהש עויסה ללכמ םיינש יפ הובג היה הנודינה הפוקתב רגסהמ 

הלכלכה תא גיסהל הפיסומ תילארשיה תוינידמה ובש בצמב ,ןכ לע רתי 25.םיניטסלפל 

תונוערג יוסיכל תומורתה לש יתועמשמ קלח תמרזהמ סונמ ןיא ,רוחאל תיניטסלפה 

הז עקר לע .התודרשיה םצעב ךומתל ,תוטושפ םילימבו ,תושרה לש םיפטוש םייביצקת 

תינפת ללוחל תושרל עויסה תינכות החילצה אל ,התקשה רחאל םינש שמח יכ המת ןיא 
.תיבויח 

יתקוסעתה הנבמה תויעבל ןורתפכ יטרפה רזגמב תועקשה 
?תושרב 

ידיב חוכהו הטילשה ברימ תא ריתומה ,וז הריקס ונחתפ ובש "רבעמה בצמ" ןתניהב 

ותוכשמיהמ ,רומאכ ,ןקלחב תועבונה ,ץוחה עויס לש תוינבמה ויתולבגמ ןתניהבו ,לארשי 

היילע ידיל איבהל ןתינ ,םיעצמא וליאב וא ,דציכ הלאשה תאז־לכב הלוע ,הז בצמ לש 

חאבר לימ'ג ,וז הלאש לע בישהל תנמ־לע .םייניטסלפה םיחטשה יבשות לש םהייח תמרב 

ןמל ותונתשה תומגמ תא ראתמו העוצרבו הדגב יתקוסעתה הנבמה ינייפאמ לא רזוח 
השימחו םישולש תואמ שמחכ יניטסלפה הדובעה־חוכ הנמ 1998 תנשב .תושרה תסינכ 

דע הרשע־שמח) הדובעה ליגב הייסולכואה ללכמ דבלב 41.494 םיווהמה ,השיאו שיא ףלא 

140/0־כ .(דבלב 36.4"/» - העוצרבו ,44.294 ־ הדגב ללקושמ עצוממ).(שמחו םישיש 

רועיש 26.הקוסעת־תת לש הירוגיטקב םייוצמ 794־כו ,םילטבומ םניה הז הדובע־חוכמ 

.69-67 'ע ,םש 23 

.78-76 'ע ,םש 24 

.79 'ע ,םש 25 

 26 (2000) Rabah, 28-25 'ע ,11 הרעה ליעל.
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470/0) הייסולכואה לש דואמ ריעצה הליג תא ףקשמ הדובעה־חוכב ךומנה תופתתשהה 

n.7% לש תופתתשה רועיש) םישנ לש דואמ ךומנה ןגוציי תאו (הרשע־שמח ליגל תחתמ 
27.(דבלב 

,העוצרב 7.4 ,הדגב 5.5) םלועב רתויב םיהובגה ןמ וניהש ,ןוירפה רועיש ןיב בולישה 

םייולת ןיב דחוימב הובג סחי ועמשמ הדובעה־חוכמ םישנ לש ןרדעה ןיבל ,(6.06 עצוממבו 

לש לוצינ־תת לשו 28"הייסולכוא ףדוע" לש היעבב ,חאבר יפל ,אופיא רבודמ .םיסנרפמל 

םניא הלש הלכשהה ינייפאמש ,םישנה תייסולכוא ,ירק ,התיצחמ לש םיישונאה םיבאשמה 

םישנ לש תיביסמ הטילק 29.םיירוזא םיחנומב קהבומב םיהובגו םירבגה לש הלאמ םילפונ 

םיבר תיב־יקשמ לש םייחה תמרב יתועמשמ יוניש ,יאדוול בורק ,ללוחת הדובעה־חוכ לא 

תדובע ןיב חכומה םאתמה לשב ןהו הסנכהל המורתה לשב ןה ,תיניטסלפה תושרה יחטשב 

.הדוליה רועישב הדיריל םישנ 

,(710/0־כ לש תופתתשה רועיש) הדובעה־חוכל םנמוא םיכייתשמ םירבג ,םילשמ ןוויכמ 

רקיעבו תוילעל תונותנה ,לארשיב הדובעה תויונמדזהב הלודג תולת תמייק ,תישאר לבא 

םידבוע שיא ףלא האמל בורק רגסב תולקה תעב יכ איה הכרעהה) תוינוציק תודיריל 

רזגמב הקוסעתה ינייפאמ ,תינשו 30;(םימושר םידבוע ףלא םיעבראכ םהמ ,לארשיב 

אל ־ תואלקחבו םיתורישב ,הריעז היישעתב םיקסעומ שיא ףלא םייתאמכ ־ יטרפה 

רתויב הכומנ רכש תמר ,דואמ הכומנ הקופת ,תועקשה רדעה .תושרה תסינכ ןמל ונתשה 

אופיא תשקבתמה הלאשה 31.םיטלובה רכיהה־ינמיס תויהל םיפיסומ םידורי הדובע יאנתו 

םיקסעומל ,םישדח םיפרטצמלו תופרטצמל םימלוה הדובע תומוקמ קפסלו רוציל ךיא איה 

.תובר תובברב דמאנ ללוכה םרפסמש ,לארשיב הדובעמ וטלפנש ימלו םיקיתו 

,הדובעה־חוכל םישנ תסינכב קר אל תצרחנה ותכימת רקיעבו ,חאבר לש הנחבאה 

ךא ;קהבומב תוילקידר ןניה 32,הדוליה םוצמצל ךנחתש תירוביצ תוינידמב םג אלא 

ןיבמ םיבר ברקב םויכ תחוורה תינרמשה המגמל ותוא םיכיישמ הלעמ אוהש תונורתפה 

רשאו ,ץוחבמ םיפיקשמו םיניטסלפ םהיניבו ,םייתרבחה־ םיילכלכה םינשרפהו םירקוחה 

חאבר .תימואלניבה עבטמה ןרקו ימלועה קנבה לש חתפמה־ תודמע םע הבר הדימב ההוזמ 

האמכ םע קשמב לודגה קיסעמה רוכזכ וניהש ,תושרה המיקהש ירוביצה רזגמה יכ רובס 

תוליעי רסוחמ לבוס ,ךרוצל רבעמ הברה חפונמ ,םיקסעומ ףלא השימחו םירשע 

ןייפאתמ ,אסיג ךדיאמ ,תויונמוימב רוסחממו ,אסיג דחמ ,שונא־יבאשמ לש לוצינ־תתמו 

ןבורש תויתלשממה תואצוהה ףקיה תא דואמ לידגמ ,רקיעבו ,תלקולק םייונימ תטישב 

וניא אוהש ןבומב "יליפט" וניה ירוביצה רזגמה ,ותניחבמ 33.תורוכשמ םולשתל תומרזומ 

בחר ירוביצ הכימת סיסב לע הרימשכ האור אוה תירקיעה ומויק תביס תאו ,ותוהמב ינרצי 

.34 ,17 'ע ,םש 27 

.71-63 'ע ,םש 28 

.79-71 'ע ,םש 29 

.33-32 'ע ,םש 30 

.61-53 ,32-30 ,24-23 'ע ,םש 31 

.122 'ע ,םש 32 

.110 ,92-88 'ע ,םש 33 
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תיביסמ העקשה לש בוליש ךרד אובל לוכי ,ותעדל ,ןורתפה 34.תושרה לש הקיטילופב 

דימעתש ,הובגה ךוניחב רקיעבו ,היבלש לכ לע ךוניחה תכרעמב המרופרו יטרפה רזגמב 

35.קשמה יכרוצל םיאתמו ליכשמ ,ןמוימ הדובע־חוכ 

הרבחבו הנידמב יאדווב תשקבתמ וזו ,ךוניחב המרופר :םויסל תורעה יתש ךכ לע 

רקיעב דואמ הלודג העקשה ,ןייצמ ומצע חאברש יפכ ,תשרוד ,תווהתה ךילהתב תויוצמש 

ילולסמו םידומיל תוינכות תנכהבו ,תודסומ לש הבחרהבו םוקישב ,לגסו םירומ תרשכהב 

הניה וידיל המישמה תא לוטיי יטרפה רזגמב והשלכ םולע םרוגש תוריבסה .םידומיל 

תואצוהה תלדגהב ךורכה ףקיה־בחר יתלשממ טקיורפב רבודמ ןכלו ,תיתואיצמ־אל 

תיינפהמ הכ דע ועתרנ םילודג םיעיקשמש הדבועה ,תינש .ןמוצמצב אלו ,תוירוביצה 

הניה הז קיפאב העקשהש תדמלמ תושרה ימוחתב לשחנה יטרפה רזגמל םיבאשמ 

רזגמ דציכ ,ןכ םא .לילעב תורורב ךכל תוביסהו ,העש יפל תיחוור־אל וא תמלתשמ־אל 

תרגסמ ןהל איצמהל שקבמ חאברש תולודגה הדובעה־חוכ תודותע תא טולקל רומא הז 

חותיפ־תתמ תיניטסלפה הלכלכה תא ץיפקיש אלפה־לולסמ יכ הארנ ?תמלוה תיתקוסעת 

תונורתפ רחא שפחל ילוא בטומ .אצמנב וניא ,יתלשממה רזגמה תפיקע ךות ,קט־יהל 
.החוורה־תנידמ חורב 

.108-105 'ע ,םש 34 

.118-111 'ע ,םש 35 
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