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- םילכה תא רובשל ילב רואנ ןבוארו ץרווש השמ 

דחא ץוביקב ןנכותמ יוניש לש ורופיס 
.םידומע 266 .2000 .ןיקנבט די :לעפא־תמר 

תרטמ תא ומשב םלגמ ,םילכה תא רובשל ילב ,רואנ ןבוארו ץרווש השמ לש םרפס 

םע תחלצומה ותודדומתהב דחא ץוביק לש ןחוב־הרקמ תגצה - םרקחמב םירבחמה 
אוה ,וירבחמ תנעטל ,רפסה לש ודוחיי .יתרבחהו ילכלכה והנבמב םייתועמשמ םייוניש 

טקננה תוגיהנמה ןונגס לש תובישחה יבגל םייצוביק־ללכ םיחקל ונממ קיפהל ןתינש 

ירבח ברקב םיחתמ לש םתתחפה תדימב הקסע רקחמה תלאש .םייונישה ךילהתב 

הללכ הדשה־תדובע .רקובמו טלשנ ,ןנכותמ םייוניש ךילהת תגהנה תובקעב םיצוביקה 

.םירחא ץוביק ירבחו םייונישה יתווצ ,םידיקפת־ילעב ברקב תויפצתו תונויאר רקיעב 

,זיזפ אלו ןנכותמ היה ןכא ץוביקב םייונישה ךילהתש אוה רפסה ןמ ילצא רצונש םשורה 

יתענכתשה אל - רקחנה ץוביקה ירבח לע הז ךילהת לש תיבויחה העפשהה יבגל ךא 
.םיאצממהמ 

תונש עצמאב תיצוביקה העונתה תא דקפש יתרבחהו ילכלכה רבשמה תובקעב 

םנמוא .םיצוביקה לע רבועה ךילהתהמ קלחכ "םייוניש" גשומה העדותל רדח ,םינומשה 

תוחרואב םייוניש לע םיחוכיו הב ושטינ תיצוביקה העונתה לש המויק תונש לכ ךרואל 

המזויה ,םייונישה תומכ הלדג הנורחאל םלוא ,םיצוביקה לש ידסומה הנבמבו םייחה 

יונישה ,הרושה ןמ םירבחמ קר אלו ,ץוביקב םידיקפת־ ילעבמ םג עיגהל הלחה םייונישל 

םירבשמ .<1996 ,ץגו רנזורו דסוממל ךפהנ וב לופיטהו ,היגולואידיא ןיעמל ךפהנ 

שי ןכ ,רתוי ללוכו קומע רבשמהש לככ .דורשל ידכ תושוע תוכרעמש םייונישל םיכילומ 

רבשמ ןורתפל םינושה םיילכלכה םירדסהה .רתוי םיבר תונתשהלו םייונישל תופצל 

םייחה תמר לש ביכרמב תוחפל ,םיצוביקה ןיב לודיבה ךילהת תא ושיחה קר םיצוביקה 

.<1999 ,וילוזור) 

םתוא תא רבע ,רואנו ץרווש לש םרקחמב ןחובה־הרקמ תא הווהמה ,תילמרכ ץוביק 

םתרבעהו םייפותיש הכירצ יביצקת לש הטרפה ללוכ ,וייח תוחרואב םיגילפמ םייוניש 

םיאשרה םירבחב לודיג ,תוירחאו חוור יזכרמל םיפנע תכיפה ,ץוביקה ירבח לש םשומישל 

.םירבחל ילאיצנרפיד רכש לש ביכרמה תסנכה ־ ףוסבלו ,ץוביקל ץוחמ דובעל 

םהבש םיבחרה םייתרבחה םירשקהה תא ראתמה יטרואית אובמ גצומ רפסה תחיתפב 

תאו םינומשה תונש עצמאב תילארשי־ללכה תילכלכה הריזה תא ,דקפתמ ץוביקה 

הדיריל םרגש יאלקחהו ירפכה רשקהה ראותמ ןכמ־רחאל .היצלפניאה תמילבל תוינידמה 

תובחרה ךרוצל םיצוביקה לש עקרקה תודותעב ןורתיה םע דבב דב ,םיאלקחה יחוורב 

םיראותמ ןכמ־רחאל .םיעשתה תונשב היילעה ילג תובעב לדג ןהל שוקיבהש ,היינב 

רוזיאה יצוביק םע תילמרכ ץוביק לש ויסחי ,תיצוביקהו תירוזאה המרב יונישה יכילהת 

.ותוא םג דקפש םיצוביקה רבשמ תובקעב תיסחי הנתיאה ותדימעו ,םייוניש םתוא עקר לע 

םייונישה יבגל תודחא תוירואית םיגיצמה אובמב םיקרפ־תת המכ םיעיפומ ןכמ־רחאל 

הלא תוירואית גיצהל םוקמ היה .ותוריהב תדימב יתעדל םגופ אובמב הז קלח .ץוביקב 

לש םביט יבגל ורקמה תמרב םירבסה וקפסיש תנמ־לע ,יטרואיתה אובמה לש ותליחתב 

יליבומכ הנחבה ךות ,תילארשיה הרבחב תורומתמ האצותכ םיצוביקב םייוניש יכילהת 
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םיאצמנה םיצוביק לש םייגולויצוסו םיילכלכ םינייפאמ יפל םייונישה קמועבו םייונישה 
.יוניש יכילהתב 

תיפצת לש - תיסלקה וז אל יכ םא ־ תיגולופורתנא רקחמ תטיש וטקנ םירבחמה 

תודעווה לע תויפצתב קוסעל וננכת" ,םתודע יפל .עובשב םיימוי ךשמב קר ךא תפתתשמ 

,הקיטסיטטס ,תודועתמ םילשמ עדימב עייתסהל הליחתכלמ ונווכתה ןכ ומכ .תויזכרמה 

,רפסב םיראותמ ןכא תויפצתו תונויאר .(38 'ע> "ץוביקה ןולעב םיימשר םיחווידו םינותנ 

םימילשמה םינותנה לש םהיתורוקמ ךא ,תונושה יונישה תודעו לש ןתוליעפ יבגל רקיעב 

םייפרגומד םינותנ יבגל קר השענ םייטסיטטס םינותנב שומישהו ,דואמ םימומע 

.לשמל ,םייונישה יכילהתמ םירבחה לש ןוצרה־תועיבש יבגל אלו ,םיילכלכ־מייתרבחו 

־יתרבחה ליפורפב ,תילמרכ ץוביק לש םיידוחייה םינייפאמב םיעגונ רקחמה יאצממ 

רואיתו ,ץוביקב לעפמה תחלצהל הארנכ םרתש ,ויתורבחו וירבח לש הובגה ילכלכה 

רבשמה תעב ונסוחל הארנכ ועייסש הז ץוביקב דחוימב תוקזחה תוילכלכה תוטילאה 

יתווצ תשולש לש םתלועפ יכרד תורקסנ ןכמ־רחאל .חוזיאב םירחא םיצוביקל האוושהב) 

,םיבתוכה תעדל .םייונישה תריציב םנולשכ וא םתחלצה תדימ תנחבנו ,םינושה יונישה 

קשמה ,הביצי הרתונ הייסולכואה ,החלצהב תילמרכ ץוביקב יונישה ךילהת רתכוה" 

לצא ורתונש םישקה םיעקשמהו הבזכאה ףא לע ...תילכלכ הניחבמ חומצלו גשגשל ךישמה 

.(195 'ע)"םירבחה תצקמ 

.םירחא םיצוביקב םייונישה תלבוה לש ךילהתה םושייב תעגונ רפסב תירקיעה היעבה 

רשקהב םיוסמ ךילהת יבגל עדימה תא קימעהל רומא ןכא ינתוכיא רקחמ ,דחא דצמ 

.ןאכ הפי הלע אל הז ןויסינו ,הללכהל עיגהל תוסנל רומא םג אוה ,רחא דצמ ךא ,םיוסמ 

ןונגס לע תנעשנכו בחרה רוביצה תא תפתשמכ תראותמ תילמרכ ץוביקב תוגיהנמה 

ךילהת תחלצהל תוברע םיווהמ םניא הלא םינייפאמ ךא ,םייונישה תגהנהב יטמזירכ 

ולוקש ,"הרושה ןמ רבח"ב םיעגונה םיאצממל אקווד הפצמ יתייה ינתוכיא רקחממ .יוניש 

:לשמל ,שדחה רדסהמ דימת ןוצר־עבש וניא הז לוק .רקחמל דעבמ םעפ ידמ עמשנ 

םירבחו ,םתדובע תומוקמ תא ודיספה םירבחהמ קלח ,תיבה תשוחת תא ודיספה םיקיתווה 
תוירסומ תוטלחה אלל (תינללוכ הכפהמ אל יכ םא) שדח רדס לש ונוניכמ ובזכאתה םיבר 

הטילאה ירבח ,ויללוחמ ללכ־ךרדב ויה יונישהמ םינהנה .תושדח תויגולואידיאו 
.תילוהינה־תילכלכה 

ןיבל ץוביקה לש השק ילכלכ בצמ ןיב רשק לע םיעיבצמ ץוביקב םייונישה ירקחמ 

ךורעל וא ,ותוסנרפתה תא םירבחה תוירחאל ריבעהלו ןוגראה יסופד תא תונשל ונוצר 

,ןכל .<1995 ,לפוט) תיצוביק־אלה ותביבסל ץוביקה ןיב "תומוחה תא וכימני"ש םייוניש 

־תיתרבח ןהו תיפרגומד ןה ,תילמרכ לש הזמ הברהב השק בצמב םיאצמנה םיצוביק 

רובעל םהילע דורשל ידכש םושמ ,רקחמה תונקסמ תא םשייל םילגוסמ ויהי אל ,תילכלכ 

ךילהת רובעל םתלוכיב ןיאו ,תילמרכב ושענש הלאמ הברהב םיזרוזמ יוניש יכילהת 

.ץוביקה ירבח בור תא ףתשיש 

ילכלכה ובצמו ירודה ובכרה ןוגכ ,רקחנה ץוביקה לש םיידוחייה וינייפאמ ,םוכיסל 

,תילמרכל ידוחיי רפסב ראותמה יונישה תרדחה ךילהתש הדבועה תא םיטילבמ קר ,בוטה 

,םהלש תוטילאהמ קלח רשאו ,תוחפ ןתיא ילכלכה םבצמש םיצוביקב ומשייל רשפא־יאו 

ןכל .רבכ הז םתוא ושטנ ילוא ,יונישה ךילהתב ןפתשל ךכ־לכ םיצילממ םירבחמהש 

רתוי וא תוחפ ךילהת להנל רשפא יכ חיכומ הרקמה..." יכ ,רואמו ץרווש לש םתנקסמ 
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לש ישונאה ןוהה תא וא תיתרבחה המקרה תא רמשל ידכ ךכב שי יכו ,םייוניש לש ןנכותמ 

אל ןכ־ומכ .םיצוביקהמ לודג קלח יבגל יתעדל המישי הניא ,(215 'ע) "ץוביקה 

לע ולביק ןכא ץוביקה ירבח בור יכ ,םיינתמיאה םיאצממה יוביר תורמל ,יתענכתשה 

.םהמ ןוצר־יעבש םה יכו הבוט חורב םהייח תוחרואב םיגילפמה םייונישה תא םמצע 

תורוקמ 

.וט ,האמה הנפמב ץוביקה רקחמ ."ץוביקב יונישה יכילהתב תומגמ" .(1995)'מ ,לפוט 

.ןיקנבט די :לעפא־תמר 

.דבוע םע :ביבא־לת .רבשמהו הטישה .(1999)'ד ,וילוזור 

ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .םייוניש לש ןדיעב ץוביקה .(1996) 'ש ,ץגו 'מ ,רנזור 
.הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה :הפיחו ,דחואמה 

ירא בל ךליל 

םינרוא תללכמו הפיח תטיסרבינוא ,ץוביקה רקחל ןוכמה 
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