
415 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000 -ס''שת 

תיסורה הפשב תרושקתה לע :םש שיגרהלו ןאכ תויהל 
*לארשיב 

***סאילא ילנו **יפסכ ןד 

...ךותיהה־רוכ לש תוינידממ ונלמגנ 

.תויוהז לש הקיטילופ לש ןדיעב םייח ונא 

1ןבצ ריאי 

םילאוטקלטניאה תא ףלאל םיכרד יתש ויה דסממל 

םדימעהל היה לוכי אוה :(םיסורה םילועה לש=) םכלש 

םימודאה םילגדה תא םהילעמ ףינהל ,תורושב 

םתאש דוחייב ,רוא ןרוק ינויצ דיתעל םליבוהלו 

היינשה תורשפאה ;םכבל לכב וילא םיפאוש םכמצע 

ןיעמ ,תדדובמ האלכמ ןימ םכרובע תונבל התייה 

,תע יבתכ - םיעוצעצ םינפב םורעל ,םיקחשמ שרגמ 

תוואכ עשעתשהל םכל רשפאלו ,המודכו םינותיע 

תוברתה םויכו ,היינשה ךרדב רחב דסממה .םכשפנ 

,םידלי לש הניפ ןיעמ איה תיסורה הפשב םכלש 

בותכל םילוכי םתא .הכותל ץיצמ שיא ןיא םלועלש 

דגנ םירמאמ וליפאו ,םכחור לע הלועה לככ םש 

אל םג שיאו ,שיא ןיינעמ הז ןיא .םזישפ דעב וא תונויצ 

.םלועל ךכ לע עדי 

1994 ,גרובטרו ידי־לע טטוצמ ,ץלזנייטש ןידע • 

From the melting pot to :אשונב הינמרגבו לארשיב ףיקמ רקחמ לע ססובמ רוביחה * 

 cultural pluralism: Production and consumption of media by and for ethnic

 communities. חותיפלו רקחמל תילארשיה־תינמרגה ןרקה ידי־לע ןמוממ רקחמה

,תירבעה הטיסרבינואה ,ינודא הנח םירוספורפה םע דחי ץראב ךרענו ,gif םייעדמ 

Prof. Dr. Hans j. Weiss - Freie םע הינמרגבו ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,ןהכ אביקעו 

 Universitaet, Berlin, םעו Dr. Barbara Pfetsch - WZB, Berlin• ונא ןכ־ומכ

לש תיפוסה ותסרגב וצבושש ךירעמה לש תוליעומה ויתורעה לע תודוהל םישקבמ 

.רמאמה 

.החותפה הטיסרבינואה ,תרושקתלו הנידמה עדמל ,היגולויצוסל גוחה ** 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תרושקתל גוחה *** 

.17.2.99 ,"רחמל םויהמ" היזיוולטה רדשמל ןויאיר ,ןיבר תלשממב הטילקה רש 1 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:42:49 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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שומישה .תטלוקה הרבחה תינבתבו ףוחה לע תובקע וירחא ריתומ הריגה לג לכ 

םישנא תריגה .ירקמ וניא רחאל דחא םוקממ הייסולכוא תקתעה רואיתל לג לש הרופטמב 

תושדח תויתרבח תועפותו םישדח םיבצמ תרצויו תורבח תלטלטמ איה - םיה ילגכ הומכ 

תקלחתמ תוניינעתההש אוה יעבט קר ןכ־לע .תטלוקה הרבחב ןהו תשטינה הרבחב ןה 

.תטלוקה הרבחב תונווגמה ויתועיבט ןיבל הריגהה לג לש וידממ ןיב ללכ־ךרדב 

םינוש הריגה ילג ידי־לע ,תפטשנ הנדועו ,תילארשיה הרבחה הפטשנ םינשה ךלהמב 

ילג .(DeiiaPergoia, 1998)יתוברתהו יפרגומד־ויצוסה המקרמ תאו התומד תא ובציעש 

ולו ,דחוימ ןיינע וררוע ,םימעה־רבחמ רתוי רחואמו ,תוצעומה־תירבמ םינורחאה הריגהה 

.תילארשיה הרבחה לש ףוחה טילבתב וריתוהש םיידוחייה תובקעהו םפקיה לשב קר 

הז - הריגהה ילג ינש ןיב םייתוכיאה םילדבהה לע םיעיבצמו םירזוח םינוש םירקחמ 

הבר הדימב ובצוע הריגהה ילג ינש .םיעשתה תונש לש הז תמועל םיעבשה תונש לש 

ןושארה הריגהה לג .(1998 ,םשלו ןורקיס» אצומה תונידמ תא ודקפש םיעוריא ידי־לע 

הליהקה ךותב ןיערג לש שקיע יגולואידיא קבאמ ךותמ םיעבשה תונש תישארב הווהתה 

םיימינפ םיצחל לש םייטעב .ינתמיאל ותעשב בשחנש יטסינומוקה דסממב תידוהיה 

םיטנטילימ תוצובק לש תרקובמ הריגה הרשפאתה ,םיישעמ םימעטמ הארנכו ,םיינוציחו 

,הריגהל רתיהה .יטסינומוקה רטשמה לש יכרעה סיסבה תא יתועמשמ ןפואב ורגתאש 

,ןיפולחלו ,יאנק דסממ לש תיטמגרפ הרשפ - םידחא םישוריפב רבכמ הכז ,ומצעלשכ 

ךירעה יטייבוסה רטשמה ויפלש רבסהב לזלזל םג ןיא .יטסינומוקה רטשמה דצמ הגיסנ 

"יתיישעת טקש"ב תוכזל יושע אוה ויניעב םיינרתחה םימרוגה תריגה לש רקובמ רתיהבש 

תוביסנ .(Drachman, 1991) תיכרעה היצמיטיגלה לש המוסרכ ךשמה תא ךכב טאהלו 

,תשבוגמ תיכרע העדות ילעב םירגהמ לש ידמל ינגומוהו יתיליע ,יתוכיא לג ובציע הלא 

עיגהל ושקיב הילאש השדחה הרבחל תיכרע הקיז ךותמ םבשומ ץרא תא שוטנל וקבאנש 

.םשפנ ימינ אולמב ךייתשהלו 

ןיטולחל רערעתה תויאמצע תוקילבופרל התוקרפתהו תוצעומה־תירב לש התסירק םע 

םינומה תאיציל הפחד ילכלכה בצמה תערה וליאו ,הנממ הריגהה תעונת לע חוקיפה 

הללוח תילכלכו תיטילופ תוביצי־יא לש השוחת .תיטייבוסה הירפמיאה יחטשמ תזרוזמ 

,םייכרע םיעינמ ךותמ םא ,לארשי־תנידמ יפוח לע ותחנ םהמ םיברש םיינומה הריגה ילג 

לש םיחותפה םירעשה תוינידמ .(Rosefielde, 1995) הרירב־רסוח ךותמ םאו ,םיינויצ 

.ברעמה תונידמ לש הריגהה תוסכמ תמועל רתוי החונכ הספתנ לארשי 

לעבו םידממ־לודג היה ,ומדוקמ לידבהל ,1989 תנשב לחהש ינומהה הריגהה לג 

,תידוהיה הליהקה תובכש לכמ םירגהמה ועיגה םעפה .ינגורטה יפרגומד־ויצוס ליפורפ 

תולודגה םירעה יזכרממ ,היסא זכרממו הפוריא חרזממ ,תונוש תוקילבופרמו היסורמ 

תינררבה הריגהה רחאל .םידוהי־אלו םידוהי ,הנוש תימואל העדות ילעב םישנא ;םירפכמו 

בורל ,םירגהמ לש םידממ־םוצע לגב הנידמה יפוח ופטשנ ,םיעבשה תונש לש תינגומוהה 

ךירעהל רשפא .ירמוחהו ישיאה םבצמ תא רפשל ושקיבש ,םיילטנמורטסניא םיעינמ ילעב 

עיגהל תיעבט המגמ ךותמ הנכסה ירוזיאמ וחרב טושפ םירגהמה ןיבמ םיברש 

.יפוס וא ינמז אהי ,יפולח םיחטבמ־ ףוחל 

ילג ינש ןיב ,תויסולכואה יתש ןיב שדוחמ שגפמ ןמיז שדחה םיחטבמה־ףוחש אלא 
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הקיזה ןיבל תיכרעה הקיזה ןיב ,םישדחה םירגהמה ןיבל "םיקיתו"ה םירגהמה ןיב ,הריגהה 

,השדחה הרבחב תורזה תשוחת ילואו ,ףתושמה לרוגה .השדחה ץראל תילטנמורטסניאה 

הטילקה יישק ,ןכ לע רתי .םימדוק םייתוברתו םיידוביר םירעפ לע רשגל םייד םיקזח 

תא םקשלו בושל ןושארה לגב תויתוברתהו תוילאוטקלטניאה תותיליעה ינבמ םיבר וצליא 

םיררושמה ,םירפוסה ,םינמואה ןיבמ םיטעמ קר .תחפותה םירגהמה תליהקב םדוקה םדמעמ 

תוכרעמב םישדחה םירגהמה בולישל תומגודה .הטילקה ילושכמ לע ורבג םינגנה וא 

םירגהמה ןמ קלח קרש תיסיסב הלאשמ לע תודמלמ תונמואהו תוברתה ,ההובגה הלכשהה 

ילאוטקלטניאה ןוהה תא גופסל ורהימ אל ,רבעבכ ,תוטלוקה תותיליעה .השממל וחילצה 

.םישדחה םירגהמה לש 

םע תחא תיתוברת־תינושל הליהקב הריגהה ילג ינש וגזמתה םהיניב ינושה ףרח 

םיחינמ רגהל םימידקמהשכ ,םישדח ןיבל םיקיתו ןיב ימינפ (differentiation) לודיב 

תא םישדחה םירגהמה ולאג ךכ .(1998 ,גגילרמיק> תינתאה הליהקה תודסומל תיתשת 

וויה םישדחה םירגהמה ינומה .הנשיה תיתוברתה םתוהז תא וננערו םיקיתווה םהיתימע 

וסיסתה םה .תטלוקה הרבחב םמוקמ תא ואצמ אלש םירצויו םינמוא םתואל רסחה להקה 

,ובזכאתה ילואו ,ומעט רבכש הלא ןיבמ םיבר הרזחב וכשמו הליהקה לש תוברתה ייח תא 

ינודעומ .תוזונגה םהיתוריציל קושה תא חיפה שדחה םירגהמה לג .תילארשיה תוברתה ןמ 

םירגהמ םינמוא יעפומל שוקיבה רבג םהבש םינוש םיבושייב וחתפנ תוברת ינודעומו הריש 

וחתפנ תוירפס ,ןואמיצב וארקנו וחתפנ תונמואלו תורפסל םישדח תע־יבתכ ,םאה־תפשב 

.םירגהמ יזוכירב 

תארקל .תיטילופה הריזב ישעמ יוטיב לביק הריגהה ילג ינש ןיב םיסרטניאה שגפמ 

התכזש ,"הילעב לארשי" המישרה הנגראתה 1996 תנשב הרשע־עבראה תסנכל תוריחבה 

ודדומתה הרשע־שמחה תסנכל תוריחבב וליאו ,הלשממב םירש ינשבו םיטדנמ העבשב 

םיפסונ םיגיצנ .םירכובה תמישרו "הווקתה" ,"ונתיב ־ לארשי" :תופסונ תומישר שולש 

ובלתשה היסורמ הריגהה לש םירחא םירגוב .תונוש תומישרב וצבוש היסורמ םירגהמ לש 

לש ןהישאר תא וצירמה םייטילופה םיגשיהה 2.תומייק תוגלפמ לש םינונגנמב החלצהב 

3.תופסונ תויטילופ תוריזב םג תיטילופה הזיחאה רוציבב דימתהל םירגהמה תוגלפמ 

תוריחבה רחאל דחוימב ,רבד םשל התיה ןמרביל <טוויא> רודגיבא לש הריהמה ותחלצה 

תנשב תסנכל תוריחבה ברע .הלשממה שאר דרשמ ל"כנמל הנמתנ רשאכ 1996 תנשב 

.םיטדנמ העבראב התכזש "ונתיב - לארשי" םשב המישר תמקה לע ןמרביל זירכה 1999 

לארשי" הנושארל הפתתשה 1998 רבמבונב 10־ב וכרענש תוימוקמה תויושרל תוריחבב 

םע תופתושמ תומישר המיקה איה םיבושיי רשע־השולשב ;םיבושיי םישישב "הילעב 

דמעומב הכימתל ינויצילאוק םכסה לע המתח איה השישו םירשעבו ,תורחא תוגלפמ 

םיגיצנ האממ רתוי סינכהל החילצה הגלפמה .(6.11.98 ,תונורחא תועידי) .ריעה שארל 

םיעבראמ תוחפ אלב ,המרבו רו'גדסב םייזורד םיגיצנ ינש תוברל ,תוימוקמ תויושרל 

םינהכמ הגלפמה יגיצנ ןיבמ רשע־השיש ,םיינויצילאוק םימכסה יפל .םיבושיי השישו 

,וכעב ,הלופעב ,ןולקשאב ,הפיחב ,עבש־ראבב ,ןויצל־ןושארב :ריע שאר ינגסכ 
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:םייפולח םישוריפ ינשב תוכזל הלוכי תיטילופה הריזב םירגהמה לש הריהמה םתחלצה 

םתביבסל םישרמ תולגתסה רשוכ לע הדיעמ תיטילופה םתובלתשה םצע ,דחא דצמ 

ןומיס תא ףקשל םילוכי םירגהמה תוגלפמ לש םייטילופה םיגשיהה ,אסיג ךדיאמ :השדחה 

תינתומ ךשמהב יטילופה חוכה תודרשיה ,ןכ לע רתי .השדחה הליהקה לש היתולובג 

המצע תא החיכוה תיתוברתהו תינושלה תולדבתהה .תנחבומ הצובקכ הליהקה רומישב 

,הרואכל 4.רקיה באשמה לע רומשל בייח םייטילופ םייחב ץפחש ימו ,יטילופ באשמכ 

תרוסמ תא רגתאל תולולע םירגהמה לש "היצזיאוטג"הו תיתוברתה תולדבתהה 

,קסילו םשל ,גרבליז) השדחה הנידמה לש תונושארה היתונשב השבגתהש "ךותיהה־רוכ" 

תולדבתה לש תמכחותמ היגטרטסאב ,הארנכ ,האצמנ הרשפה .(1999 ,קסיל :1995 

ןהומכ ,םירגהמה תוגלפמ לכש הדבועה 5.תובלתשה לש הקירוטרב הבוגמ תיתוברת 

הפמה ןימיב ימואלה הנחמהמ קלחכ תוריחבה תוכרעמ ךלהמב והדזה ,ןהיכמות תובברב 

תיסורה ירבוד תליהק לש תנחבומה התואמצע לע רומשל תרשפאמו הרשפא תיטילופה 

.הריהמ תיתוברתו תיתרבח תובלתשהל םיצחל ףודהל ןמזב־ ובו 

,שמש־תיבב ,תובוחרב ,הלמרב ,תפצב ,אביקע־רואב ,םי־תירקב ,ןיקצומ־תירקב 

השימח :דחוימב םילודג םיגשיה המשר "הילעב לארשי" .תליאבו םיקפואב ,תוביתנב 

םירשע ןיבמ) עבש־ראבבו (ריעה תצעומ ירבח השולשו םירשע ןיבמ) ןולקשאב םיטדנמ 

תומישר עשת םג ודדומתה ליבקמב .ןויצל־ןושארבו הפיחב םיטדנמ העבראו ,(העבשו 

ךא ,דוכילה םע תוהוזמה תומישר הרשע־םיתשו הדובעה תגלפמ םע תוהוזמה םירגהמ 

.(12.11.98 ,ץראה> רתוי םיעונצ ויה ןהיגשיה 

תא המיגדמ עבש־ראבב ג ףיקמה רפסה־תיב ילתוכ ןיב 1998 רבמבונ שדוחב תירקתה 

אי התיכב תורומה תחא .יטילופ באשמכ ינושלה דוחייה תא רמשל םיאקיטילופה תדפקה 

ייחב ימינפ תעמשמ עוריאש ןכתיי .תיסורב םיטופטפה תא קיספהל םידימלתה ןמ השרד 

םיאקיטילופה תורעתסה אלמלא יתרושקת רוקיסב הכוז היה אל בגנה תריבב רפס־תיב 

דגנ ועירתה תסנכה לש הטילקה תדעווב "םייסור"ה תסנכה־ירבח .יתדעה חתמה תלגע לע 

,םירומו םידימלת לש רבסהה ירבד .עבש־ראבב רויס ךלהמב "ינושלה םזיניבושה" 

.הדעווה ירבח לש ירוטרה טהלה תא ועיגרה אל ,םיכיבמ תיזעולב םירוביד םהיפלש 

קוח־תעצה שיגהל המייאו תכל הקיחרה ףא הדובעה תגלפממ רבדנל הפוס תסנכה־תרבח 

,(4.12.1998 ,זיפשוא) לארשיב תישילש תימשר הפשכ תיסור לע הזרכהל 

קרב דוהא הדובעה תגלפמ שאר שקיב תוביתנב תוימוקמ תויושרל תוריחב תרצעב 

ותואב .היתורודל הדובעה תגלפמ לוכיבכ המרגש ירוטסיהה לוועה לע םיחרזמהמ החילס 

ינפל ,והינתנ תלשממב ריכב רש ,יקסנרש ןתנ םאנ ,ןכמ־רחאל םידחא םימי ,םלוא 

היצרגטניא לע החילס ושקב הזה םלואבש ילמס דאמ" :רתיה ןיב רמאו תיסור ירבוד להק 

רוד היהנ אל ונחנא !ונתאמ החילס ושקבי הנש 30 דועבש םיצור אל ונחנא .התייה אלש 

תוריחבה עסמ תחיתפב .(6.11.1998 ,ענרב> "!וישכע היצרגטניא םיצור ונחנא !רבדמה 

:תומסיס שולש תלכתב ובתכנ וילעו ,המבה תא קנע ןידס טשיק הרשע־שמחה תסנכל 

"!היצרגטניאל ,ןכ" :התיה ןהמ תחא 
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ןכ תיטילופ חוכ־תצובק לש רתוי םיבר םינממס הצמיא תיסורה ירבוד תליהקש לככ 

םיכרצ הקזיח קר תיטילופה תכרעמב התורצבתה .רתוי הבר תיכרע היצמיטיגל השכר איה 

הוולתהש יטילופה ביכרמה .םירגהמ תליהק לכב םימייקה הלא לע םיפסונ םייתרושקת 

ןיב וכוותיש תרושקת יעצמא לש םמויקב ךרוצה תא דיימ דדיח תינושלה תולדבתהל 

רוביצ ןיבל השדחה תיטילופה תיליעה ןיב דחוימבו ,הליהקה ללכ ןיבל תותיליעה 

ירבוד תליהק לש תרושקתה תפמ השבגתהו הכלה הלא תודחוימ תוביסנב .םירחובה 

.לארשיב תיסורה 

םיליטמ רבעמ יבצמ .המצע לשמ תרושקת יעצמא החימצמ םירגהמ תליהק לכ ,ןכא 

םגו השדחה הביבסל תומלקאתה - לופכ דיקפת הלא תרושקת יעצמא לע ללכ־ךרדב 

בלתשהל םיביטימ םירגהמהש לככו ,םישגנתמ םידיקפתה ינשש רשפא .הנממ תולדבתה 

,תאז הניחבמ יכ םינעוטה שי .םתפשב תרושקת יעצמאל תוחפ םיקקזנ םה ןכ הרבחה ךותב 

םלעיהל המידקמ איהש לככו ,לסחתהל התונוכנב תדדמנ םירגהמ תרושקת לש התחלצה 

,םינש ךשמב תלבוקמ התיהש ,וז הללכהש הארנ .(Janowitz, 1967) רתוי החילצמ איה ןכ 

םיירקיע םימעט ינשמ לארשיב תיסורה הפשב תרושקתל רושקה לכב שדוחמ ןויע הנועט 

:תוחפל 

תא החיכוה םימעה־רבח תוצראמ םירגהמה לש םתולדבתה ,ליעל רמאנש יפכ ,תישאר 

םסרכל הלולע הצובקה ינייפאמב העיגפ לכ ,תורחא םילימב .יטילופ באשמכ המצע 

תא רמשל אוה תיטילופה תיליעה לש קהבומה הניינע .תיטילופה תיליעה לש התמצועב 

.םינחבומה םייתוברתה־טיינושלה היתולובגב הצובקה 

תילארשיה הרבחב םישדח םירגהמ לש הריהמ תובלתשהל יתביבסה ץחלה ,תינש 

־רוכ"מ רבעמה .לארשיל םג וטשפתהש תוילסרווינוא תויכרע תורומת בקע ףפורתה 

תיתוברת תעלבומ ראשיהל םירגהמל חינמ תויתוברת־בר לש תרחואמ הסיפתל "ךותיהה 

הרגב תילארשיה הרבחהש קר אל .(Schlesinger, 1998) השדחה םצראב תדרפנ 

תועיבת גופסל םג הדמל איהש אלא ,תיתרבח תודיכלב ידיימה ךרוצהמ הררחתשהו 

בחרתה לארשיב םג ,תינרדומ הרבח לכבכ 6.תימואלה התוהז לרוגל שושחל ילבמ תוירזגמ 

הניא בושש ,<1998 ,רימת) אהתש לככ "הבע" וא "הקד" ,תויתוברת־ברל תונלבוסה ףס 

םינומשה תונשב םימעה־רבחמ םירגהמה .הנידמה לש םיינויצה היכרעל תדגונמכ תספתנ 

ךוניחה דרשמ לש ותטלחהב תוארל ןתינ הריוואה יונישל םיישחומה םייוטיבה דחא תא 

לע הרזחמ ענמיהלו ,תיתוברת־בר השיג גיהנהל ןויסינב" היפלש ,1998 סרמ שדוחב 

םידימלתה תא םויכ תדדועמ ךוניחה תכרעמ ,50־ה תונשב םירגהמה לש הטילקה ילדחמ 

תוצרא לש תוברתהו תרוסמה ,תופשה תא דומלל היפויתאמו תונידמה רבחמ םירגהמה 

םישדוח המכ ינפל ורשוא ,השדחה תוינידמה תרגסמב .תורגבב ןהילע ןחביהלו םאצומ 

םוקמב ,דבלב םירגהמ םידימלתל ,תורגבל היינש הרז הפשכ תירהמאהו תיסורה תופשה 

וקמנב יול קחצי ךוניחה רש טטוצמ םוסרפ ותואב ".תיברעו תיתפרצ ,תומייקה תופולחה 

לע רותיו ןשוריפ ןיא תילארשיה הרבחב תוטלקיהו תועמטיה" יכ ןועיטב הטלחהה תא 

.(31.3.1998 ,ץראה)"תורוקמה ןמ תוקתניהו ,אבא־תיב תרוסמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:42:49 UTC������������� 

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



לארשיב תיסורה הפשב תרושקתה לע סאילא ילנו יפסכ ןד 420 

םנויסנמ ודמל ףאו ,םיחרזמה לש ךשוממה םקבאמ תוריפ תא הבר הדימב ורצק םיעשתהו 

יטילופ חוכב איה ףא תדפורמש ,תוירזגמ תועיבתל תיתוברת תוחיתפ וגישה םה .רישעה 

.רבוג 

תרושקת לש המישרמ תינבת הלגמ ,"טוש גנול" ןיעמ ,רופיצה ףועממ יללכ טבמ 

,בקעיךב ;1994 ,טדטשנזייא) הבורמ בל־תמושתב רבכ התכזש ,תיסורה הפשב תילארשי 

?לארשיב תיסורה הפשב תרושקתה יעצמא לש םתחירפ דוס אופיא והמ .<ב1998 ,א1998 

ןהו םירגהמה תליהקב בצמל ןה םירושקש םיירקיע םירבסה המכ עיצהל ןתינ ,תיללכ 

:תטלוקה הרבחב בצמל 

היסור - םאצומ תוצראמ תומגמ ואביי םירגהמה .אצומה ץראב ךילהתל הלבקה .1 

חוקיפ לש תכשוממ הפוקת רחאל םיובירו םימוסרפ לש החירפ :םימעה־רבח תונידמו 

םינותיע תואמ עיפוהל ולחה תיטייבוסה הירפמיאה תוטטומתה םע .יזוכירו קודה 

.רבעב יזוכירה רטשמה לע דגנ־תבוגת ןיעמכ םינוש םילדגבו םיאשונב 

ןמ רושק תיסורב תילארשיה תונותיעה לש הגושגש .הליהקב תויגולויצוס תומגמ .2 

וליכשה דימתמו זאמש ,היסורמ םירגהמה לש תחתופמה האירקה תוברתל םג םתסה 

לארשי וא תירבה־תוצרא ,הינמרג ,תפרצ הלא ויהי ,תושדח תוצראב תונותיע חפטל 

הדדנ איהו ,תידוהיה הליהקה תא תנייפאמ לוציפה תמגמ ,ללככ .<ב1998 ,בקעיךב> 

7.< 1999 ,הבוקאסיא) השדחה םצראל םירגהמה םע םתסה ןמ 

דיקפת אלמל םירומא תרושקתה יעצמא .םירגהמה תליהקב םייתרושקתה םיכרצה .3 

תיתוברתה תוהזה רומישו היצגרגסל ליבקמב השדחה הרבחל היצטפדא - לופכ 

.תיתליהקהו 

תוגלפתה םיעשתה תונשב התווח תילארשיה הרבחה .תטלוקה הרבחב רבשמ .4 

.תיתרושקת תוגלפתהל הליבקמש תיתרבח 

תובשחנ ,תיזעולה תרושקתה הללכבו ,ץראב תרושקתה .ץראב תרושקתה בצמ .5 
.תיטרפ תומזיל חותפ םוחתל 

הפשב תרושקתה תפמ לש ראתמה יווק תא רוקסל אופיא דעונ יחכונה רמאמה 

םיקפסמו תילארשיה הייסולכואה ןמ תישימחכ םיתרשמ וללה תרושקתה יעצמא .תיסורה 

.תילארשיה הרבחב בורה תביבס ןיבל םניבו ,םינושה הליהקה יקלח ןיב ךווית יתוריש 

תא ריאהל ותלוכיב :יתילכת־ברכ ררבתהל יושע תיתרושקתה העפותב ןויע ,דבעידב 

לע תונושה תוסיפתה ןיב תורחתה רחא בוקעל ,תילארשיה תרושקתה תפמב תורומתה 

הייטעב הווהתמה יתוברתה םקרמה תא ךירעהל ןכו ,תילארשיה הרבחב םירגהמ לש םביל 

.תינומהה הריגהה לש 

ינוגרא לש יתרפס־וד רפסמ וכותב דגאמה גג־ףוג וניה ינויצה םורופהש ןייצל יד 7 

.םימעה־רבחמ םירגהמ 
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רקחמה ךרעמ 

יעצמא לש ףיקמ רקס :םיירקיע תורוקמ ינש לע םיססובמ םייחכונה םיאצממה 

םיכרוע ,רואל םיאיצומ םירשע םע תונויאר תרדסו תיסורה ירבוד תליהקב תרושקתה 

לארשיב םיעיפומה תיסורה הפשב תרושקתה יעצמא רקס .תיסורה הפשב תרושקת ילהנמו 

םיירקיעהש ,םידחא תורוקמ ונבלצה רקסה ךלהמב .1998 יאמ־סרמ םישדוחב ךרענ 

לש םירתוכ תניחבו תימואלה היירפסב םינותיעה ירתוכ לש יאצמו םימושיר םה םהיניב 

םושרה ,תיסורה הפשב םוסרפ לכ וגחב תיסור תורבוד יתש .הריכמ ינכודב םימוסרפ 

םבור ,תונויארה תא םירבחמה וכרע ליבקמב 8.םיאשונ חתפמ יפל ,תימואלה היירפסב 

םיאבומ םכותמ םיטוטיצו ,ללמותו טלקוה ןויאיר לכ .םינותיעה תוכרעמב ,תירבעה הפשב 

.רמאמה ךשמהב ךרוצה יפל 

תפמ לש היתולובג לש טלחומ יוהיז םינפ םושב חיטבמ וניא וללה תורוקמה יוצימ 

םינותיע ירתוכ ,העבט םצעמ הנתשמו תססות תרושקתה תפמ .תיסורה הפשב תרושקתה 

םינשמ םירחא ,תולעב םינשמ םידחא םימוסרפ ,םימלענ םהמ םידחאש םשכ םיפסונ םישדח 

םימוסרפ התפינ רקחמב הרדגוהש ןמזה תרגסמ ,ןכ־ומכ .םתרוצו םפקיה ,םתורידת תא 

ריוואל תוצרופ תויטריפ וידר תונחתש שי ,המודב .ינשה הריגהה לג ינפל עיפוהל ולדחש 

תיסורה הפשב תרושקתה תפמ לש "יריווא" םוליצ תרשפאמ תיחכונה הקידבה .תומלענ וא 

התוססבתה תעב ,ינשה הריגהה לג תליחת םע ,1998-1989 םינשה ,תיתועמשמ הפוקתב 

הבוג" בקע .תטלוקה הרבחב יטילופ םרוגכ תילארשיה הרבחב תיסורה ירבוד תליהק לש 

ןוגכ ,"םינטק" תרושקת יעצמא לש ןווגמב יחכונה םולצתב ןיחבהל רשפא־יא "םוליצה 

ינודעומ .דרפנב "בירקת" םולצתל םייוארש 9,םילביטספ וא תוברת ינודעומ ,תוירפס 

לש תימצעה םתמזוימ םא ,םינוש םירגהמ יזוכירב םיליעפ םיססות 10הרישו תוברת 

םע דחי רקחמה לש הז בלשב רמוחה ףוסיאב קלח הלטנש רצלז הנירמל וניתודות 

העפוהה תנש :ןוגכ םוסרפה לע םייסיסב םיטרפ ללכ םיאשונה חתפמ .רמאמה תרבחמ 

יתכרעמה רמוחה ףקיה ,םידומעה רפסמ ,םוסרפה טמרופ ,תולעבה ביט ,םוסרפה לש 

.רמוחה רוקמו םיאשונה ,תמוסרפ ןיבל וניב סחיהו 

ףוחב לביטספ ,ביבאבו ויתסב ,הנשב םיימעפ םינגראמ "דראב"ה תריש יבבוח ,לשמל 

.«12,3.1999 ,וריפש) "הקבוגוד" עוריאה יוניכ רזגנ ןאכמו ,תרנכה תפש לעש הגוד 

גנינפה ןיעמל ןוקריה קראפ תא ושדג שיא ףלא האמכש חווד 1998 יאמ שדוח תליחתב 

ובצוה קנע יכסמ" .לבויה יעוריא ...תרגסמב היסורמ רודיב תוקהל תופתתשהב ינומה 

הריווא עוריאל ונקה הקדוו םילק תואקשמ רכממל םינכודו קראפב םינוש תומוקמב 

לש ונומימב ךרענ ינומהה לביטספה <8.5.98 ,ץראה)".םיגגוח יפלא תורשע רובע תיתיב 

ימכ רתוי רחואמ םסרפתה ומשש ,יקסניסוג רימידלו ,יסורה־ידוהיה דעווה שאר־בשוי 

."בירעמ" לע תולעבה ןמ קלח ידורמנ רפועמ שכרש 

ןיעמ הניהש תידוחיי םירצוי תריש - "םידראב"ה תריש אוה םיירלופופה תונונגסה דחא 

.«12,3.1999 ,וריפש) האחמ רמז וא רשבמ רמז ,יממע רמז 
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,תורדתסהה ,תוימוקמ תויושר ,םיס"נתמ ־ תונושה תויושרה לש ןתמזוימ םא ,םירגהמה 

תווהל תומיוסמ תוביסנב םילוכי הלא םינבמ ".תברועמ המזוי ךותמ םאו ־ הטילקה דרשמ 

ןמויק ךשמהש אלא ."םיטועימ לש תרושקת" לש יטנתוא םגדכ םייפולח תרושקת יצורע 

חוקיפה תכרעממ קלחכ ןתינה ,תויושרהמ עויס בייחמ ןמז ךרואל וללה תורגסמה לש 

םינומהה־תרושקת יעצמא לש הפמה יווק טוטרשב דקמתמ יחכונה רוביחה 12.םהילע 

.םימעה־רבח תוצראמ םירגהמה תליהקב 

־רבחמו תוצעומה־תירבמ הריגהה םוחתב םימוסרפה ןיבמ םיברש ןאכ ריעהל יוארה ןמ 

ישנאו םירקוח ידי־לע םימותח םה םא םג .תויכרע תויטהב םיתיעל םיגופס םימעה 

קבאמה לגד תא אשנש דסממל ,תוחפ ימו הענצב ימ ,הקיז ומייק םהמ םיבר ,הימדקא 

ויה םימוסרפו ימדקא רקחמ .(Gur-Gurevitch, 1995) תוצעומה־תירב ידוהי ןעמל ינויצה 

םיבאשמ וצקוה התרגסמבש ,תוצעומ,ד־תירב ידוהי ןעמל תללוכה הכרעמה ןמ קלחל 

וללה םימוסרפה ןיבמ םיבר ,ןכ־יפ־לע־ףא ".הז םוחתב םימוסרפו םירקחמ דודיעל םירכינ 

תויהל לולע הלא תורוקמב שומיש 14.םיכילהתו תומגמ חותינל ינויח ימלוג עדימ םיקפסמ 

ודיעי תואבה תורושהו ,ןמצמצל ידכ תוריהז הנשמ םיטקונו תויטהל םיעדומ םא םג ,קבדמ 

.הז לושכמ לע רובגל םירבחמה לש םתחלצה תדימ לע 

תיסורב רודישה יעצמא 

,לארשיל תידוחיי העפות הניא םיינושל םיטועימ לש תרושקתה יעצמא לש םתחירפ 

תדעונ איהו תונוש הריגה תוצראב תחרופ תינתא תרושקת .הב השדח הניא יאדוובו 

Frachon 81 Vargaftig,) םירגהמ תוליהק לש םייתוברתו םייתרושקת םיכרצ תרשל 

,לשמל ,(Featherstone, 1995) םינוש םייגולונכט םישודיחו היצזילבולג יכילהת .(1995 

תרכומ תנוכתמב תיתוברת תוליעפ זכרמל ךפהנ דודשאב ם"נתמב "תוברת הפק" ,לשמל 

םינמוא לש םיטרצנוק ,רתיה ןיב ,תללוכ תוליעפה .הווקסומב ןיקשופ ןואיזוממ ,היסורמ 

ץראל־ץוחמ םינמוא םעו ץראה זכרממ םיקיתוו םירגהמ םינמוא םע דחי דודשאמ םירגהמ 

,(19.2.1999 ,וריפש) 

הטילקה דרשמ טילחה ,םירגהמ ידי־לע םימוזי תוברתו הריש ינודעומ לש םתחירפ חכונל 

ךרדכ םתסה ןמ ,םירגהמ־יריתע םיבושייב םינודעומ תשר ומצעב חותפל 1998 תנשב 

.םהילע חקפלו םייפולחה םיצורעה תא דסמל 

דוד לש ותכירעב ,"תוצעומה־תירב ידוהי" תעה־בתכ תא דחוימב ןייצל יואר הז רשקהב 

לש םטע ירפ םיפטוש םימוסרפל המב שמישש ,"ביתנ" רשקה תכשל ןומימבו לטירפ 

.תימדקא המרב םקלח ,םירגהמו םילארשי 

םירמאמו תומישר ,הז ןיינעב .ימלוג עדימל ףסונ רוקמ םיווהמ םייאנותיע םימוסרפ 

ןויצ ךות רוביחה ףוגב ןתנית תויאנותיע תועידיל הינפה וליאו ,אלמ טוריפב וטטוצי 

.דבלב ךיראתהו ןותיעה םש 
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Hargreaves 8c Mahdjoub,) רודיש תויגולונכטל תבחרתמו תכלוה תושיגנו ןייוול ירודיש 

םאצומ ץראל תיתוברתה םתקיז תא דבאל םיבייח םניא בושש ,םירגהמ לע םיליקמ ,(1997 

לש ילכלכה דוחיאה ,לשמל ,תויטילופואיג תורומת תובקעב .שדחה םהירוגמ םוקמב 

תיתוברת־ברהו תילבולגה הרבחב תרבוג םיחרזאה לש םתודיינ ,הפוריא ברעמ תונידמ 

 (1994 ,Cormack, 1998; Friedman). תיסורב תילארשיה תרושקתה תוחתפתה םא םג

םהינייפאממ םלעתהל ןיא ,יברעמה םלועב ילסרווינוא ךילהתמ קלחל בשחיהל הלוכי 

.לארשיל םימעה־רבח תוצראמו תוצעומה־תירבמ הריגהה ילג לש םיידוחייה 

תספדומה תונותיעה ןיב ןוזיא רסוח הלגי תיסורה הפשב תרושקתה תפמב ןושאר טבמ 

םרפסמ ,הפמב םיטלוש םניא רודישה יעצמא םא םג ךא .רודישה יעצמא ןיבל תגשגשמה 

:הדימ־תומא המכ יפל תוחפל םהיניב ןיחבהל ןתינו ידמל רכינ 

;םירודישה ץורע .1 

;םירודישה רוקמ .2 

;םירודישה תויקוח .3 

.םירודישה תורידס .4 

טלוש "לארשי לוק" .וידרה ירודיש ןיבל היזיוולטה ירודיש ןיב הליחת ןיחבנו םידקנ 

וידרה תנחת .וידרה ירודיש לע לופונוממ הרואכל הנהנו ,תיסורב וידרה ירודישב 

,םירדת ינשל הירודיש תא םיעשתה תונש עצמאב הלציפ ,7 ץורע ,ןימיה לש תיטריפה 

לש בר רפסמ ילעב םיבושייב תורדשמ תודחא תויטריפ וידר תונחת 15.תיסורב םהמ דחאש 

,תוירוזיא וידר תונחתב םג םיעצומ תיסורב םינמדזמ םירדשמ .(1998 ,רומיל) תיסור ירבוד 

.םינמדזמ ןומימ תורוקמו תוימוקמ תומזוי תוכזב ללכ־ךרדב ,םילשורי וידרב רתיה ןיב 

.לארשי־תנידמל ץוחמ םרוקמ היזיוולטה ירודיש בור ,תיסורב וידרה ירודישמ לידבהל 

םיימוקמ היזיוולט ירודיש ןיב יתוכיאו יתומכ ןוזיא־רסוח רמשנ םיברה תונויסנה תורמל 

םיעיצמ םילבכב םינייכזה .ןאכ םיטלקנו הנידמה תולובגל רבעמ םירדושמש הלאל 

גוהנ םירגהמ יזוכירבש עודי ךא 16,םייסור םיינייוול היזיוולט יצורע השולש ללכ־ךרדב 

איה ףא ,7 ץורעל תינושל־ וד הפולח הפטל לאמשה הנחמב םימרוג וטילחה ךכל הנעמכ 

,הז תמועל .דבלב תונווכ־תרהצהכ ןמזה םע הררבתהש הטלחה ,לג וידר םשב ,תיטריפ 

שדוח ףוסב ,םנמואו .תדסוממ רודיש תנחת לשכ תיסורב םירדשמ חול בציי 7 ץורע 

־ירבח תוברל ,ינמיה הנחמה לש תיטילופ הכימתו ליעי יבול תוכזב ,1999 ראורבפ 

םירשע לומ דעב תולוק םיעברא לש בורב ,תסנכה הרישכה ,"הילעב לארשי" לש תסנכה 

לשו 7 ץורע לש םהירודיש תא רישכמה םירדסהה קוחל ןוקית ,דחא ענמנו דגנ העשתו 

תירוביצה תקולחמהש ןיינעמ .(24.2.1999 ,ץראה) "2000 וידר" - ס"ש לש וידרה תנחת 

םירודישה ןמ ןיטולחל טעמכ המלעתה 7 ץורע לש יטריפה ויפוא ביבס תיטילופהו 

!תיסורב 

,1989 תנש ירחא ועיגהש םימעה־רבחמ םילוע ברקב "תיפצת" ןוכמ לש םירקס יפל 

.<1995 ,1994 ,ןייפ) תיסורב םילבכה ירודישב םיפוצ םילועהמ 720/0-660/« 
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לש םתטילק תורשפאמש תוחלצ תועצמאב היזיוולטה ירודיש לש עציהה תא ביחרהל 

'7.םיפסונ ןייוול יצורע 

תא םיגדמ לארשיב םיטלקנש הנידמה תולובגל ץוחמ תיסורב םירודישה עפש 

התנענ 1998 ראורבפ שדוח ףוסב ."םש ראשיהל הז םע דחיו הפ תויחל" לש תורשפאה 

קוחב ןוקית הרשיאו ,תרושקתה דרשמ לש תושקעה ויתורצפהל תסנכה לש הלכלכה תדעו 

תוברל ,תומיוסמ תויסולכואל םילבכב םיידועיי םיצורע תלעפה רשפאל תגמ־לע קזב 

ןיב סחיה תא ןזאל דיתע ,םקוי רשאכו םא ,שדחה ידועייה ץורעה .תיסור ירבודל ץורע 

.םיימוקמה םירודישל םיינוציחה םירודישה 

ףסונ ,תיסורב יהשלכ היזיוולט תינכות עיצמ וניאש לארשיב רודיש םרוג ןיא ,השעמל 

לכל ףתושמה 18.םינשי םירדשמל וא תויונק שכר תוינכותל תיסורב תויבותכ לע 

לע טלוקה דסממה םעטמ ,ןמדזמ ,דחוימ ןומימב םינתומ םהש תיסורב םיימוקמה םירדשמה 

תויושר םג םיתיעלו תונכוסה ,הטילקה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ - ויתוחולש 

רידת ןתמו־אשמל סיסב החינמ וז הדבוע .תוביצי־יא תנכסל םיפושח םה ןכלו - תוימוקמ 

ידסחל םעפ ידמ תונותנה ,תיסורב תוינכותה לרוג יבגל רודישה ימרוג ןיבל דסממה ןיב 

לע ןומימה תורוקמל רכינ העפשה בחרמ החיטבמ תדמתמה תולתהש רעשל לקנ ".ןמממה 

תויהל םידיתע םירתאו הלא םיצורע ,(DBS) ןייוולה ירודיש לש היופצה םתליהת םע 

.שרוד לכל םיעצומ 

,"פוקסודיילק" ,1 ץורעב יעובש ןיזגמ תילארשיה היזיוולטה הקיפה 1998 תנש עצמאב 

המייקו תיסורב תינכות איה םג הקיפה תיכוניחה היזיוולטה .33 ץורעב תפסונ תינכותו 

תויבותכ םע "שדח ברע" לש רזוח רודיש תוברל ,23 ץורעב תיסורב םירודיש־תעוצר 

תוירוקמ תורדס רודישל קודיצ הקינעמ תויבותכ תפסותש הארנ ,ךכ לע ףסונ .תיסורב 

תויבותכה תא תוליעיב לצנמ 2 ץורע םגו ,23 ץורעב ,"יתחפשמ רשק" תמגוד ,תונשי 

רדושמ תיסורב ןיזגמ ,ךכ לע ףסונ .תבשו ישיש ימיב ןובס־תורפוא רודישב תיסורב 

.תימוקמ תיטילופ הכימת לשב הארנכ ,םילשוריב בהז יצורע לש יתליהקה ץורעב 

:שארמ העודי תנוכתמ יפל םעפ ידמ להנתמ םירגהמל םירודישה ןומימ לע ןתמו־אשמה 

*אשמהש רחאל ,זא־וא ;ביצקתב ץוציק לע וא הקספה לע רשבתמ רודישה םרוג ,הליחת 

,ןומימה תא קיספהל ןמממה תנווכ תא םסרפל גאוד רדשמה םרוגה ,הצוממ טקשה ןתמו 

תכשמהל ירוביצ ץחל רצויו ותרטמ תא גישמ םוסרפה ;םירודישה ךשמה לע םייאמש רבד 

שודיח לע טילחמו ירוביצה ץחלל הנענ ,הצרתמ ןומימה רוקמ .רודישה לש ונומימ 

1997 ראוני שדוח ףוסב םוסרפה .אבה בוביסל דע תאז לכ .םירפושמ םיאנתב ןומימה 

תננכתמש ץוציקה" :העידיה ןושלכ ,םירודישה ןומימ לע יסקטה ןתמו־אשמה תא שיחממ 

םוגרתהו 33 ץורע תקפהב תיסור ירבודל תוינכותב רודישה תושר תלהנה ראורבפמ 

ןוידל הלע (1 ץורע לש תושדחל) ע"קרב לארשי לוק עצבמש תיסורל ינאטלומיסה 

,םואבנשריק יכדרמ ,רודישה תושר ל"כנמ ירבדל .םושלש תושרה לש האילמה תבישיב 

1 ץורעב תוריש ירידשת שוכרל הטילקה דרשמ בייחתה ,לארב ףסוי ,3 ץורע להנמו 

1.5־כ םתולעש תיסורב םירודישה תא ןממל היה רומא םירידשתה דעב ףסכהו ,3 ץורעבו 
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תוינכותב עיפוהל םיברמ םיאקיטילופו םירש ,םידיקפ ,םעטמ םירבוד .םירדשמה ןכות 

םג דיעמ רבדה ךא .ןתקפהל תיפסכה הכימתה ךשמה תא חיטבהל ידכ קר ולו ,היזיוולט 

םיטועימכ םהומכ ,םירגהמל תוינכותש ךכל ולגרוה םיירוביצה רודישה יפוגש ךכ לע 

הלגמ רודישה תושר ביצקתב יתטיש ןויע .םידחוימ םיביצקתמ תוכמתנ ,םיינושלו םיינתא 

היה וידר ירודיש ןומימש דיימ רמאייו 20,םירגהמל םירודיש ןומימל תיבקע תינוציח הכימת 

רשאכו םא ,תיסורב ידועייה םילבכה ץורע ,ןכ־לע .תויושרה לש ןנחלוש לע ךומס ראשנו 

תויהל רומא אוהש םושמ תיסורב םייקוחה םירודישה ןומימ לש תרוסמב קדס רוציי ,לעפוי 

.תמוסרפמ ןמוממ 

תרושקת" לש וא "םעטמ" רודיש לש תרוסמה תא תובר תוניחבמ םלגמ "לארשי לוק" 

םירודיש גיהנהו םידקה "לארשי לוק" .תוירוטסיהה ויתויוכזמ עורגל ידכ ךכב ןיא ."ןעמל 

םישגדב ותריש םה 21.< 1998 ,יבצךב> םישימחה תונש ףוסב דוע תיסורב םייתילכת־וד 

/הרבסהה ךרעמ .םירגהמה יכרוצ תא ןהו תוצעומה־תירבב ידוהיה בושייה תא ןה םינתשמ 

תוגהונו וגהנש יפכ שממ ,רתאה־ילג תא הבר הדימב ותרזעל סייג ינויצה הלומעתה 

עובשב םיימעפ ורדוש הליחתב .םיימואל םידעי שומימ תבוטל ,ברעמב תויטרקומד תונידמ 

ירודיש .לארשי לע תוחישו ך"נתב םיקרפ וללכש ,תחא לכ העש עבר תונב תוינכות 

ריבעהו ויתויובייחתהב דמע אל הטילקה דרשמ ,םהירבדל םלוא .הנשל לקש ןוילימ 

ירבח .םירודישה תא ןממל תורשפא ןיא רודישה תושרלו ,םוכסהמ קלח קר הרבעש הנשב 

רוביצל בושח תוריש תונתונה ,תוינכותב ץצקל אלש תושרה תלהנהמ ושרד האילמה 

םע םינוידה תא תוצמל הלהנההמ השרד ,אריפש הניר 'פורפה ,תושרה ר"וי .םירגהמה 

.אבה עובשב תושרה לש םיפסכה תדעווב ןוידל הלעוי אשונה יכ העידוהו ,הטילקה דרשמ 

יוניש םוש םישוע אל' ,האילמהו להנמה דעווה תטלחה יפ לע יכ העידוה אריפש 

ףא םייתניב לטבת אל הלהנההו ,האילמה רושיא אלל םירודישה חולבו תוינכותב 

םשייל רשפא יא לבא ,בר ירסומ חוכ שי האילמה תטלחהל' ,לארב ירבדל .'תינכות 

ךישמהל לכוא אל ,תיסורב תוינכותל ףסכ היהי אל םאו ,קודה ביצקתב דבוע ינא .התוא 

יעיבר םויל הנמיז ,תסנכב הטילקהו היילעה תדעו ר"וי ,לטנמולב ימענ כ"ח ...'רדשל 

הבישיב .רודישה תושר ידי לע תיסורב תוינכותה םוצמצ אשונב הדעווה לש הבישי אבה 

האילמה ירבח דצמ םיצחל רחאל .הטילקה דרשמ ישנאו רודישה תושר ישאר םג ופתתשי 

יכו ,תיחכונה םתנוכתמב םירודישה וכשמיי העש יפל יכ רודישה תושר לומתא העידוה 

ךורכה יפסכה טביהה תא רידסהל ידכ םדקהב ושגפיי רודישה תושרו הטילקה דרשמ ישנא 

לפטל ידכ תושרה לש םיפסכה תדעו שגפית בורקה ינש םויב .הלא םירודיש תלעפהב 

<29.1.1997 ,ץראה)".היגוסב 

תושר) הטילקה דרשמ - יולג ינוציח רוקממ אב ע"קרב םירודישה ביצקתמ רכינ קלח 

.(1998 ,רודישה 

14־ב ,לארשי־תנידמל ירישעה תואמצעה םויב - תיסחי רוחיאב ולחה תיסורב םירודישה 

לשב - "לארשי לוק"ב תורז תופשב םירודיש תגהנה רחאל םינש הנומש ,1958 יאמב 

.(20 ,1998 ,יבצ־ןב> "יסורה בוד"ב תורגתה ינפמ ששח 
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ענמיהל ידכ םתסה ןמ ,רדוש אל הנחתה תוא םגו ,םרדעהב וטלב הילאוטקאו תושדח 

לע תוסח תויושרה ושרפ םתישארמ רבכ .תוצעומה־תירב םע "תיטמולפיד תירקת"מ 

רשאכ 1964 ביבאב לח ךפהמה .הפוריא חרזמב ידוהיה ץוביקל רקיעב ונפוהש ,םירודישה 

תורטמה תא ובציע תוחנמה תויושרה .הילאוטקאו תושדח תוברל ,םיימוי םירודיש וגהנוה 

םע תיגולואידיא תקולחממ עדומב וענמנ םירדשה .תיסורב רודישה לש תוינידמה תאו 

־תירבב ידוהיה ץוביקה ברקבו לארשיב שחרתמה לע חוודל ורחבו ,יטסינומוקה רטשמה 

.(1998 ,יבצ־ןב> תוצעומה 

דעבמ רודחל םירודישה לש םתלוכי יבגל תוכרעהו תויפיצ וחסנתה ןאכו םש 

יכרוצ תא טיעמה אל םישוגה ןיב רישפמה חרקה .הרקה המחלמה ימיב אקווד לזרבה־ךסמל 

לע תוצעומה־תירבב ידוהיה ץוביקה לש שקיעה קבאמה .תינויצה הלומעתה/הרבסהה 

.םירצק םילגב 22"הלוגל ןויצ לוק" ירודיש לש יתלומעתה טהלה תא רמיש תימואלה ותוהז 

,"ביתנ" רשקה תכשלו תידוהיה תונכוסה :ירק ,הנידמה תויושר םע ומאות הלא םירודיש 

תינויצ־יטנאה הלומעתה תא ןזאל רתיה ןיב ודעונ םירודישה .םנומימב ופתתשה םגש 

23.םיידוהיה םיניזאמה לש תימואלה העדותה תא חפטלו תיטייבוסה 

לש תרקובמה םתריגה .הריגהל תוצעומה־תירב ירעש לש םתחיתפ םע הנתשה בצמה 

תואמ לש םתריגה םג ומכ ,םיעבשה תונש תליחתב תוצעומה־תירבמ םיינויצה םיליעפה 

תוכזל טעמ־אל ופקזנ ,םינורחאה םירושעה ינש ךשמב לארשיל ועיגהש םירגהמה יפלא 

םיבר םיניזאמ ורבע הריגהה לש הייטעבש אלא ."הלוגל ןויצ לוק" לש תיסורב םירודישה 

רודישה תוינידמב שדחמ ןייעל הרבסהה יטינרבק וצלאנ ךכ בקעו ,לארשי־תגידמל 
.ויתורטמבו תיסורב 

ינש לשב הארנכ ,ינוגראו יתסיפת תוכרעמ דודיש רשפאתה םיעשתה תונש תליחתב 

הענכש לארשי־תנידמב תיסור ירבוד לש תרבוגה םתוחכונ .הזב הז םיכורכ ויהש םייוניש 

ליעפהל 1991 תנשב טלחוה ךכיפל .םיבאשמה תא לצפל ירוביצה רודישה יטינרבק תא 

24,תונושה תופשב םירגהמל םירודישה תא זכרל הרומא התיהש ,ע"קר ,היילע תטילק תשר 

,"הרות אצת ןויצמ יכ" לקשמ לע ,"הלוגל ןויצ לוק" תא םיקהל טילחה ןוירוגךב דוד 

,ןמציו םייח לש הכרבב 1950 סרמב ולחה םירודישה .תואמצעה תזרכה רחאל םייתנש 

.תיתפרצו תילגנא ,שידיי - תופש שולשל ומצמטצהו 

םע הירשק לעו לארשיב השענה לע ,ץראה לע עדימ תרבעה (א) :ויה םירודישה תורטמ 

התסהה ירודישל ןוזיא <ג> :םיידוהיה םייחה לש םרומישו םתאייחה <ב> ;תורחא תונידמ 

לארשיל היילעה ןעמלו ןויצ יריסא ןעמל קבאמה לע עדימ תרבעה <ד> ;םיינויצ־יטנאה 

.(22 ,1998 ,יבצ־ןב> 

ץראב ויה תשרה המקוהשכ) .תינומהה הריגהה תובקעב 26.5.1991־ב המקוה ע"קר תשר 

הפסוה ךכ־רחא ,דבלב תיסורב תשרה הרדיש הליחת (.םישדח םירגהמ ףלא האממ רתוי 

רודישה .תחא תשרל תופשה הרשע־םיתש לכ תא ודחיא ןכמ־רחאלו תירהמאה הפשה 

,יבצ־ןב לאומש םע ןויאיר) !םימעה־רבחל ץוחמ רתויב לודגה וניה הנחתה לש תיסורב 

(14.4.98 ,םילועלו ץראל־ץוחל םירודישה להנמ 
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םירודישה ןמ קלח .תיסור ירבודל תועש הרשע־םיתשמ רתוי ודעונ ןמזה בור ,השעמל ךא 

.םימעה־רבח תונידמב ורתונש הלאלו םירגהמל תינמז־וב םינפומ וללה 

רודישה ךרעמ ןיב הקיזהש הארנ .רודישה תוינידמב יתסיפת יוניש שחרתה ליבקמב 

יווק חוסינ רשפא שדחמ םירודישה ןוגרא .השלחנו הכלה דסממה יפוג ןיבל תיסורב 

הסיפת לע תויעוצקמו תויאנותיע תוסיפת תפדעהב רתיה ןיב ,םישדח תוינידמ 

תמיוסמ הדימב ליבקמ "לארשי לוק" לש רודישה תוינידמב יונישה .תיתרוסמ "תיתרבסה" 

לש הקזח תרוסמ השבגתה הפ ןהו םש ןה .תיטייבוסה תרושקתב היצזילרבילה תומגמל 

םילסחמ םניא םירהצומה םייונישה ,םירקמה ינשב .תינויער הלומעתל תסיוגמ תרושקת 

ידירש .הרקמב אלו ,םירודישה לש םתונימא תדימ יבגל בחרה רוביצב םישרשומ תוקפס 

ןיבל תיעוצקמ הקיטקרפ ןיב תונימא רעפ םירצויו םייונישה תא םימלוב תסיוגמה תרוסמה 

תא ,הפ םג ומכ םש ,הבר הדימב תורמשמ תישיאה תופיצרהו הרגשה .תונווכ־תרהצה 

ידירש ,םינשה םע םצמטצהו ךלה םירודישה לע יטילופה חוקיפה םא םג .רודישה תרוסמ 

,םויכ םג זאכ .םיקיתווה םירדשה יקרועב ןיידע ורתונ תסיוגמ תרושקתל ךניחש תורבחה 

ןתמב תאטבתמ וז תוינידמ .תיסורב ע"קר ירודישב תטלוש "ךותיהה־רוכ" לש תונווכמה 

הרבחה תא ןיבהלו ריכהל םיניזאמל עייסל תודעונש ,הרבסהו ללמ תוינכותל תופידע 

.השדחה 

ורתונ ןה ךא ,תידסממה תיוותה תא רענל תוחילצמ תויטריפ וידר תונחת ,הרואכל 

רדת ביצקה 7 ץורע ,רומאכ ."ןעמל תרושקת"כ ןיידע תולהנתמו םייטילופ םיכרע תוגופס 

תיסורב הקיסומ רודישב הברמ ץורעה ,םילד םיבאשמ לשב .תיסורב םירודישל דרפנ 

םימילעמ םניא 7 ץורע לש תיסורב םירודישה ,הז םע דחי .ללמ תוינכות תקפהב טעממו 

ומכ .היסורמ םירגהמה ברקב המלשה לארשי־ץרא ןויער תצפה לש תיטילופה םתרטמ תא 

ןוגכ ,רודיש לש םילוזו םיטושפ םיטמרופב רזושמ יגולואידיאה רסמה ,תירבעב םירודישב 

.המודכו םיניזאמ םע תוחיש ,תונשרפ תוחיש ,תושדח 

ברקב הרוכב לע הארנכ םירמוש ףאו ,רתוי םינווגמו םייעוצקמ ע"קר ירודיש 

םירדשמ העבשו האמ ורתוא 1998 ינוי שדוחב םירדשמה חול לש תיארקא הקידבב 25.הליהקה 

,עובק םירדשמ חול םייקמ יטריפה ץורעה .7 ץורעב הנומשו םירשע תמועל ע"קרב םינוש 

ידמו םוי ידמ תוינכותה ידעומב םיפוכת םייוניש םע שימג םירדשמ חול עיצמ ע"קרש דועב 

חול ע"קרב םיבינמ ,םישדחה םירגהמל תוירחאה ילואו ,תיטקדידה השיגה ידירש .עובש 

רעונ ,הליהק - םינוש םילהקלו םינווגמ םיאשונב תונווגמ ללמ תוינכותב סומע םירדשמ 

תניחבמ ,הז תמועל .ותומכ עיצהל לגוסמ וניא םיבאשמה־לד יטריפה ץורעהש - םיאלמגו 

ךדיאמ ,םירגהמה תליהקל עדימו ץועיי ןתמבו ,אסיג דחמ ,הילאוטקאב תוקסועה תוינכותה 

ןלקשמו ,הלא תוינכותב תועיקשמ ןהיתש - דואמ המוד תונחתה יתשב בצמה ,אסיג 
.(1 חול ואר) תונחתה יתשב המוד <םיזוחאב> 

ועיגהש םירגהמ השישו םיעשת תואמ שמח ףלא תופתתשהב "תיפצת" ןוכמ לש רקס יפל 25 

דבלב 1196-756 תמועל ,תיסורב ע"קר ירודישל םיניזאמ 5696-5496 ,1989 תנש ירחא 

.(1995 ,1994 ,ןייפ) 7 ץורעל הנזאה לע וחווידש 
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7 ץורעבו ע"קדב םנכות יפל תיסורה הפשב וידרה ירודיש גוויס ־ 1 חול 

ע"קר  7 ץורע  תינכותה גוס 

 19  7 תושדח/הילאוטקא 

 <180/0)  (2570)

 30  2 הירוטסיה/תוברת 

 (2870)  (770)

 7  8 הקיזומ 

 (670)  (2970)

 8  3 תודהי/תונויצ 

 (870)  ("117)

 3  1 הלכלכ 

 (370)  (470)

 14  6 ץועיי/עדימ 

 (1370)  (2170)

 2  - טרופס 

 (270)

 6  - רעונ/פידלי 

 (670)

 2  - םיאלמג 

 (270)

 10  -

הליהק 

 (970)

 1  1 רומוה 

 (170)  (370)

 5 ־  רחא 

 (470)

 107  28 לכה ךס 

 (10070)  (10070)

אוהו ,ןבואמכו יאכראכ בוטה הרקמב שרפתמ ע"קר ירדשמב ידילוסה השגהה ןונגס 

רודישה לש ונורתי ,תאז הניחבמ .תיטייבוסה רודישה תרוסמ תא תובר םיינזואל ריכזמ 

לש םייעוצקמ םיטרדנטסב הקול יטריפה רודישה םא םג !ותשלוחב אקווד ול דמוע יטריפה 

םאה־תפשו ועיגה בורקמש םישדחה םירגהמה ברקמ וסייוג ץורעה ירדש ,השגהו הקפה 

רודיש לש הנשונה תרוסמל םילובכ םניא הלא םירדש ,ךכ לע ףסונ .םהיפב ןיידע היירט 

םצע ,תאז הניחבמ .ןעמל תרושקת לש רכיהה ינמיסמ ,רתפוכמה השגהה ןונגסלו ירוביצ 

,לש תרושקת ןיעמכ שרפתהל יושע ,היגולואידיאב הגופס איה םג רומאכש ,הפולחה םויק 
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ץראב םתוהש ימימ דוע ךרדה לכ ךרואל םירגהמה תא הווילש ידסממה רודישל הפולח 

.לארשיל םעיגה דעו םאצומ 

תיסורה תונותיעה לש הינייפאמ 

תונש ףוסב ,תיסורה הפשב וזל רקיעבו ,תיזעולה תונותיעל האב תשדוחמ הנדע 

־תוצעומה־תירב) םימעה־רבחמ םיינומהה היילעה ילג לש םתורבגתה םע םינומשה 

ידי־לע םייזעולה םינותיעה בור וכמתנ ןהבש ,םישישהו םישימחה תונשל דוגינב .(רבעשל 

םיעשתהו םינומשה תונש לש תיזעולה תונותיעה ,(1992 ,רומילו יפסכ> תויטילופ תוגלפמ 

.ידמל רורב יטילופ וק תוהזל ןתינ הב םג יכ ףא ,םייטרפ םימרוג ידי־לע הבורב המוזי 

תורבחה ךילהתב בושח דיקפת םיאלממ ,םויכ םג ךכ זאכ ,תיסורב םינותיעה ,לדבהה ףרח 

.(Chaffee, Nass <£ Yang, 1990) השדחה הרבחב םירגהמ לש 

תונש ףוסב תיזעולה תונותיעה לש התייחתב םיירקיע םיבלש השולש תוהזל ןתינ 

רובגתב יכ הכרעה לארשיב תרושקתה ישנא ברקב החוור ןושארה בלשב .םינומשה 

.םישדחה םירגהמה לש םייתרושקתה םהיכרוצ תא קפסל ידכ היהי םיירבעה םינותיעה 

םינותיעב םיעשתה תונש תליחתב חוורש ,גהנמב אוצמל ןתינ וז המימת טעמ השיגל יוטיב 

.תיסורה הפשב םיפסומ םיירבעה םהיתונוילגל ףרצל ,םיימוקמהו םייצראה ,םיירבעה 

םירגהמה תא ליגרהל הלא םיפסומ ודעונ ,םישימחה תונש לש תיזעולה תונותיעל המודב 

.בושחו יזכרמ תורבח ןכוס םליבשב ושמיש ךכבו ,תירבעה הפשב האירקל םישדחה 

.דיתעב םיילאיצנטופ םיארוק תשיכרל ךרד םג הלא םיפסומ ושמיש םיירבעה םינותיעל 

םינותיע לש רואל םתאצוה היה תיזעולה תונותיעה לש התייחתב ינשה בלשה 

היהש ,"תושדח" רבעשל ןומויה היה הז ןוויכב המזוי לוטיל ןושאר .תיסור הפשב םייאמצע 

ןועובש 1991 תישארב איצוהו םידקהש ,ןקוש תחפשמ לש תרושקתה דיגאתל ךייש 

,וירחא ורגיפ אל םירחאה תרושקתה ידיגאת ינש ."תושדח" - ההז םש לעב תיסורב 

יניינעל ןומויה םע ףותישב ,"תונורחא תועידי" ןומויה איצוה ןכמ־רחאל םירופס תועובשו 

םוחתב םלוכמ הטלב ."לארשי תועידי" םשה תא אשנש תיסורב ןועובש ,"סובולג" הלכלכ 

תנש עצמאב השכרש ,לווסקמ טרבור תונותיע,ר־ליא תולעבב ,"רודימ ילייד" תצובק הז 

תצובק האיצוה 1991 סרמב .(1992 ,רומילו יפסכ) "בירעמ" ןומויב הטילשה תא 1988 

ךרד סלפל רומא היה הז ןועובש ."הימדו" - תיסורב שדח ןועובש רואל "רודימ ילייד" 

רומא היה שדחה ןותיעה .םימעה־רבח יבחרב םג ץפויו לארשיב קפויש תיסורב ןומויל 

תלעבו תינרדומ תונותיע תרדחה לש תוינידמ ,לווסקמ לש תיללכה ותוינידמ תא םלגל 

.הביתכו רוקיס לש תויברעמ תומרונ 

תונותיעה תרוסמל םישחכתמ םניא תיסורה הפשב לארשיב םיעיפומה םינותיעה בור 

הלא םינותיעב רכינ םוקמ .רבעשל־תוצעומה־תירבב חוורש הביתכה ןונגסלו תסיוגמה 

לש הטילקה ךילהתב תועגונה תויעבל םג ומכ ,םייטילופ םיאשונב םינוידל שדקומ 

ןמ יואר אוהו ,דחוימ ןיינע ררועמ תיסורב םירגהמה ינותיע לש יטילופה וקה .םירגהמה 

םניא תיסורב םינותיעה בור ,תירבעה תונותיעב לבוקמהמ לידבהל .דרפנ ןוידל םתסה 
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ברע .ןימיה הנחמל היולג הדהא עיבהלו תיטילופ הדמע םע יולגב תוהדזהל םיססהמ 

ךותמ הארנכ ,יטסיצילבופה וקב המ־ןוזיא לח ןהירחאלו הרשע־שמחה תסנכל תוריחבה 

26.השדחה תיטילופה תואיצמה םע רשייתהל תרהצומ הנווכ 

,םיינבמ םינייפאמ העשת תוחפל הלעמ תיסורב הבותכה תונותיעה תפמ טוטרש 

.םיינכותו םיילנוסרפ 

םינותיע יוביר .1 

תנשב .תיסורב םינותיעה לש ברה םרפסממ םשרתהל רשפא ןושאר טבממ רבכ 

,םינומוי העברא םללכבו 27,תיסורב םימוסרפ םירשעו האממ רתוי ורתוא ,1998 ,רקחמה 

הרשע דועו םינוחרי־ודו םינוחרי השולשו םיעברא ,םינומוקמו םינועובש םישישל בורק 

לכ ,םימוסרפ העבש טעמלו תיסורב רודישה יעצמאמ לידבהל .(2 חול ואר) תע־יבתכ 

תונותיעל סחיב ףא לודג תיסורב םינותיעה רפסמ 28.לארשיב םיעיפומ תיסורב םינותיעה 

.םירחא םיטועימ לש תונותיע לע רבדל אלש ,תירבעה 

תוכזב טעמ־אל ,םינומשהו םיעבשה תונש ךלהמב עיפוהל ולחה םינותיע רשע־השישכ 

ןותיעה אוה םלוכמ קיתווה 29.םיעבשה תונש תליחתב תוצעומה־תירבמ הריגהה תושדחתה 

םירגהמ לש םיפטפטמ םילגל ליבקמב .םישישה תונש ףוסב עיפוהל לחהש "הנרטס השאנ" 

.תיסורב םימוסרפ םשו הפ עיפוהל ולחה 

,ךייתשמ אוהש םושמ קתרמ רתויב ץופנה יסורה ןומויה לש יטילופה וקה רחא בקעמה 

לש יצינהו ינמיה וקה ."תונורחא תועידי" לש תרושקתה דיגאתל ,ךשמהב רהבויש יפכ 

דראודא ןיטינומה־ריתעו יטמזירכה וכרוע ידי־לע טעמ־אל בצועש ,"יטסו" ןומויה 

.םירגהמה תליהקב חורה־יכלה בוציעב תרכינ העפשה לעבו רבד־משל היה ,בוצגזוק 

.ולש תא השעי דיגאתה לש "ןקתמה" ןונגנמה דציכ תוארלו ןיתמהל ןיינעמ היה ןכ־לע 

בקע השפוח לוטיל בוצנזוק רמ שקבתה הרשע־שמחה תסנכל תוריחבה ברע ,םנמואו 

תנכה תעב ."יסורה לוקה" לע ודדומתהש תומישרה עברא ןיבמ תחאל תישיאה ותברק 

,ילילג) ןוטלשה תגלפמל תברוקמ תדמעומב ותפלחהל םיעגמ ולהנתה רמאמה 

.1999 רבמצד שדוח תישארב וירוטיפב ומייתסהש ,(24.11.1999 

ינולע ,םינומוקמ - םינושה םהיגוס לע םיימוקמה םימוסרפה לכ ורתוא אלש חינהל שי 

רודמ עבק ךרד םימסרפמש םייתליהק םינותיע שי ,ןכ־ומכ .םוסרפ ינולע וא תסנכ־תיב 

.תיסורב םידומע וא 

.הדנקבו הינמרגב ,לארשיב רתיה ןיב ץפומו היסורב אצוי ,המגודל ,"תיליל" ןועובשה 

,הז דגנכ .תועדומ ףוסיאב רתיה ןיב לפיטש לארשיב ףינס המ־ןמז םייק ןועובשה 

תיצולחה ותמזוי ןמל וקספ אל ץראל־ץוחב הצפהל ץראב יסור ןותיע איצוהל תונויסנה 

.לווסקמ לש 

.םיללכנ םניא 1988 תנש ינפל עיפוהל וקיספהש םימוסרפ ,רומאכ 
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םתעפוה תורידת יפ־לע תיסורה הפשב םינותיעה גוויס - 2 חול 

םיזוחא  םינותיעה רפסמ  העפוהה תורידת 

 3  4 ןומוי 

 48  58 ןועובש 

 34  41 ןוחרי 

 10  12 ןועבר 

 5  7 ןותנש 

 100  122 לכה ךס 

־תשש תמחלמ ןיב .<1 םישרת ואר) הריגהה ילגב םיבנזמ םינותיעה לש םתחיתפ ילג 

קר .דבלב תוצעומה־תירבמ םידוהי ףלא האמכ ורגיה םירופיכה־םוי תמחלמל םימיה 

.םינומשה תונש ףוסב םירעשה תחיתפ דע רגהל וחילצה םיפסונ םידדוב םיפלא 

עברא .םישדחה םינותיעה רפסמ תא הקינזה 1989 תנשב םירגהמה ימרז לש םתורבגתה 

השישו םישיש ־ תיסורב השדחה תונותיעה לש החירפה איש וויה 1993-1990 םינשה 

ךלהמב תיסורב םימוסרפה ןמ םישילש ינשכ ,הלא םינשב עיפוהל ולחה םישדח םירתוכ 

רחאל ,םישדח םינותיע השישו םירשע לש םתחיתפ םע אישב הקיזחמ 1991 תנש .רושעה 

.םירגהמ ףלא השולשו םינומש האממ רתוי םע האישל הריגהה העיגה הל המדקש הנשבש 

,םירגהמ ףלא העבשו םיעברא האממ רתוי ,תורפס ששל הריגהה לג עיגה 1991 תנשב םג 

וחתפנ הירחאלש הנשבו ,1992 תנשב םיפסונ םינותיע רשע־השולש רוא ואר ויתובקעבו 

וחתפנש םינותיעה רפסמב המ־לודיג םשרנ רושעה ףוס תארקל .םינותיע רשע־הנומש דוע 

,השדח השינ תיסורה תונותיעה ימזי ואצמ קושה תייוור םע ןכש ;הריגהב תוביצי תמועל 

תימוקמה תונותיעב הומכ ,תיסורב תימוקמה תונותיעה .תימוקמה תונותיעה איה־אלה 

הכשמש ,םמצע םירגהמה ברקמ םקלחב ,םינטק םימזי לש םתלחנ הליחת התיה ,תירבעב 

־ףא .(Caspi, 1986) ךשמהב רהבוי דועש יפכ ,םייצראה םידיגאתה תשולש תא ךשמהב 

םיכלוה םה ,המ־רוחיאב ילכלכה לאיצנטופה תא וליג םייצראה תרושקתה ידיגאתש יפ־לע 

1998 תנשב תוימוקמה תויושרל ןה ,תוריחבה םג 30.תימוקמה תונותיעה לע םג םיטלתשמו 

קר ולו ,תיסורה הפשב םינומוקמ תחיתפל זרז וויה ,1999 תנשב הלשממה תושארל ןהו 

וז העפות םלוא .םירגהמה תליהקל תינפומה תיטילופה הלומעתה יכרוצ תא קפסל ידכ 

.תדרפנ תרגסמב רקסית 

תונקל ליבשב ביבא־לתל הפיחמ עוסנל ןכומ היה שדח הלוע ,היילעה תליחתב ,םעפ" 30 

םה וב בושייב םינוקו וססבתה רבכ םה ,ךכ אל רבכ הז םויה .לוז רתוי היה םש יכ ןולס 

לכ תא ץליא םג הז .יצרא־ללכ ינפ־לע ימוקמ םוסרפ לש וחוכ הלע םג ןכל .םירג 

,רשאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר) ".םינומוקמ תותשר םיקהל םילודגה םינותיעה 

<20.8.98 ,"הנרטס 
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תיסורה הפשב םינותיע לש העפוהה ילגו הריגהה ילג - 1 םישרת 

 - 20

םירגהמ רפסמ 

םיפלא תורשעב 

םינותיעה רפסמ - 

 30

 10

י ו ! ו ו ד ן ן ז ו ו ו ו ו 

 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968

 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970

תונותיעה תטרפה .2 

הסיסג ףס לע הדמעש ,הקיתווה תיזעולה תונותיעה תא ויחה םישדחה םינותיעה םא םג 

הנוש תיסורה הפשב השדחה תונותיעה ,(1992 ,רומילו יפסכ) םינומשה תונשב 

וחימצה תינומהה הריגהה ילג רשאכ ,םישימחה תונשל רומג דוגינב ,םימדוקה םימוסרפהמ 

הפשב השדחה תונותיעה ,תעמשוממו תיחנומ ,תידסממו תיתגלפמ תיזעול תונותיע 

םירתוכ קר .דסממה םע תמעתהל תססהמ הניאו תיטרפ תולעבב הבורב הנותנ תיסורה 

םיפוג .יולג יתגלפמ ןומימב תאצל םיכישממ ,הכומנ העפוה תורידת ילעב ,םידחא 

דרשמ וא ץוחה דרשמ ,הטילקה דרשמ ,הלשממה שאר דרשמ - םינוש םייתלשממ 

,םיירוביצ םיפוג םיגהונ םהומכו ,םידחא תע־יבתכב תרחא וא וז הדימב םיכמות ־ ךוניחה 

.(2 םישרת ואר) תויריעו תותומע ,תידוהיה תונכוסה 

השיש קר ,םתמועל .תיטרפ תולעבב םינותנ תיסורב םימוסרפה ןמ םיעבר השולשכ 

תיטרפה תולעבה תוססבתה .יהשלכ הגלפמ םע םיינש דועו ,הלשממה םע םיהוזמ םהיניבמ 

יכילהת תא םג ילואו ,תילארשיה תונותיעב תיללכה המגמה תא םתסה ןמ תפקשמ 

הטילקה תוינידמ ,רבעבכ אל .םינשה ךרואל םישדחה םירגהמה תטילק לש הטרפהה 

ידיב ,םייתרושקתה םיכרצה יולימ תא םג ןכו ,תוברתמו תובר תויצקנופ הדיקפה תיללכה 

םבורב ורתונש ,רודישה יעצמא ןיב יתוהמ לדבה ןמתסמ תאז הניחבמ .קושה תוחוכ 

.תויטרפ םיידיל הבורב הרבעש הבותכה תונותיעה ןיבל ,דסממה ןחלוש לע םיכומס 
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תיסורה הפשב םינותיעה לע תולעב יגוס - 2 םישרת 

תיתלשממ תולעב 

תיטרפ תולעב 

הקיורט יומד תולעב זוכיר .3 

תועידי" :תיסורב תילארשיה תונותיעה לע םישלוח תרושקת ידיגאת השולש 

הדימב המוד שלושמה הנבמה ."תיסור תונותיע .ר.ש.ע"ו "יטסובונ" תצובק ,"תרושקת 

,רומילו יפסכ) םידיגאת השולש ידיב איה ףא הנותנש ,תירבעה תונותיעה לש הזל הבר 

תונותיעה קוש לש ובור־בורבו םינותיעהמ שילשכב םישלוח םידיגאתה תשולש .(1992 

וא רישי ,ידסממ ןומימ ידי־לע םבורב םיכמתנש םימוסרפ םיעיפומ םדבלמ .תיסורה הפשב 

לש המוד הדימ חיטבהל םילוכי םה ןיא ,הרקמ לכבו ,תוירוביצ תותומע ידי־לע וא ,ףיקע 

עוגפל םילולע םייביצקת םיצוציק וא םייטילופ םייוניש .ךורא ןמז־חווטל הרידס העפוה 

.תיסורב תילארשיה היזיוולטה ירודישב הלגתמש יפכ שממ ,םיכמתנה םימוסרפה לרוגב 

םימוסרפה לרוגל דיימ םימגרותמש ,םירבשמל םיפושח םיילאוטקלטניא םיגוחו תותומע םג 

.םתוסחבש 

יתוברתה םקרמה תשק לע םידמלמ םיירירבשהו םינטקה םימוסרפה אקווד ,הז םע דחי 

לש האצוה ךשמה החיטבמ אצומה ץראמ תרוסמה .תיסורה הפשב תונותיעה תפמ לש 

תורידת ילעבו הצופת־ילד םנמוא ,תוגהלו תונמואל ,תורפסל םיילאוטקלטניא תע־יבתכ 

31."ולקרז"ו "22" תעה־יבתכ ןוגכ ,ילוגס לקשמ ילעב ךא רתוי הכומנ העפוה 

תופשמ םימוגרת שיו ,ירוקמ לכה ,קתעומ רמוח םוש םימסרפמ אל 'ולקרז'ב ונלצא" 31 

םבורש םירפוס גוח ונל שי ,ןאכ בתכנ רמוחה בור .ללכ־ךרדב תירבעמ ,תורחא 

.'גורק' יתורפס ןיזגמ סיסב לע רצונ אוה ,םיבתוכ גוח שממ ונל שי .לארשיב םיררוגתמ 

ונחנא םיאשונה ןיב .תונמואו תוברת ,היפוסוליפ ,הריש ,תורפס לע אוה ונלש שגדה 

בייח רמאמ לכ לבא ;םיידוהיו םיילארשי םיאשונל תמיוסמ תופידע םינתונ ןבומכ 

<2.9.98 ,"ולקרז" תכרוע ,לבורו הניריא םע ןויאיר)".םייתורפס םינוירטירק לע תונעל 
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תוינק זכרמ יומד דיגאת הנבמ .4 

,ךגוע־ןותיע" לע ןעשנ דיגאתה ."תוינק זכרמ" ןיעמכ יונב םידיגאתה ןמ דחא לכ 

.םינומוקמו תע־יבתכ ,םיפסומ ,ונייהד ,תונטק תויונח וא "םיקיטוב" ללש םימייק וביבסמש 

Rothenberg, 1986; Finn <fe) יזכרמה ןותיעל םיחפסנכ וא דרפנב םיצפומ הלא 

 1996 ,Louviere). הנבמב ,םפקיהב םמצע ןיבל םניב םינוש ,תוינק יזכרמ ומכ ,םידיגאתה

םימישרת ואר) םימוסרפה רתי ןיבל ךגועהךותיע" ןיב ןילמוגה־יסחיבו םהלש ימינפה 

־יתב םע םידממ־ןטק דיגאת שיו ,םינטק ךא םיבר קסע־יתב םע ןווגמ דיגאת שי .(6-4 

.דואמ םיחילצמ ךא םידחא קסע 

תיתשת .תובר תוניחבמ תילכלכ ומצע תא חיכומ תוינק זכרמ יומד דיגאת הנבמ 

שממ תוינק זכרמב םיקסעה ללכ תא תתרשמ - םוסרפ וא הקזחא ,ןוינח - תחא תיטסיגול 

סויג ,םלג־ירמוח תשיכר לש תחא תיטסיגול תכרעמ לע םיכומס םידחא םינותיעש םשכ 

םיקיטובב םג רקביש םייוכיסה בור ,ךגועה־תונח"ל סנכנש ימ .הצפהו רוציי ,תועדומ 

וללה רשאכ דחוימב ,תשרב םירחא תע־יבתכ םג אורקל םידדועמ םודיק יעצבמ .ביבסמ 

.םוסרפה ףנעב קווישה רשוכ תא הלעמ םירתוכ יוביר ,ךכ לע ףסונ .םולשת אלל םיעצומ 

רפסמ םא םג םייביטקרטא םיריחמב םינותיע המכב םוסרפ תליבח עיצהל לוכי דיגאת 

32.רתוי הלודג הצופת חיטבמ וניא םימוסרפה 

33.יוצמה תוינקה זכרמ לש םגדל רתויב בורקה וניה "מ"עב ילדנ יטסובונ" דיגאת 

,דיגאתב יזכרמה ןומויה וניה ",לדנ יטסובונ" .םינומוי השולש םינכוש דיגאתה יפגאב 

םירחאה םינומויה ינש .תיסור ירבוד ברקב ותצופתבו ולדוגב ינשה םג ,הפישח ינותנ יפלו 

ןומויה תא ותעשב הגה לווסקמ טרבור ,רומאכ ."םיירבשמ" םינותיע לש םילוגלג םעה 

שדוחב ,"תרושקת תועידי" דיגאתל הרבע "הימד!" לש ןיערגה־תצובקש רחאל ."הימדו" 

דיגאתב תולעבה ירבשמ לשב .ידורמנ לש דיגאתב שדשדל ןותיעה ךישמה ,1992 ילוי 

לש הכיעד ינמיס .הקירעה תכממ ששואתהל ןותיעה חילצה אל ,ולש תינשמה תופידעהו 

םג 34.ילאיצנטופ סכנ וב ואר הלאו רוכמל וצר הלא ־ םילעב תפלחה וזריז "הימדו" 

תא לידגהל םילוכיש ,םינומוי השולש תאצוהב הז םעטמ הדימתמ ןכא "יטסובונ" תצובק 

הילשאה תא קזחל הרטמב ,דחא אלו ,םינומוי השולש ;ולוכ דיגאתה לש קווישה רשוכ 

.םסרפמה יניעב תיטפואה 

קיזחמה ,רוזע ילא ןיב תקלחתמ דיגאתה לע תולעבה ,(15.9.98) תותומעה םשר ינותנ יפל 

לש ותודע יפל ;תרתונה הינמב קיזחמה רונג םירפא ןיבל ,תחא טעמל תוינמה לכב 

דועב ,הרבחה להנמכ םג שמשמ רוזע ילא .ותושרב םיאצמנ תוינמה ןמ 5"/» ,רונג 

".יארחא ךרוע ינאו ל"ומה אוה" :דיגאתה לש תכרעמה יניינע תא זכרמ רונג םירפאש 

<20.8.98 ,"הנרטס ,רשאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר) 

ינא זא ,ןיינע וב הליג אל ,דורמנו ,סוסגל ליחתמ 'הימרו'ש יתיארשכ ,1994 תנשב" 

םויכ .םיניינועמ ויה םה .ןותיעה תא קלחל והשכיא םהל יתעצהו ותוחאל יתרשקתה 

,םיחוור םילבקמ םה .םיתורישה לכ תא םהמ םילבקמ ונחנאו םיחוורב םיפתוש בירעמ 
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"מ"עב יטסובונ" תצובק - 3 םישרת 

ןועובש "וכא" 

"דיו" ןועובש 

"'ץול" ןועובש 

"טרקיס"  ןועובש 

" ןועובש "ןאידירמ 

",לדנ יטסובונ" ןומוי 

"הנרטס השאנ" ןומוי 

םיפרוצמה םינומוקמ 
:םיימוי םינותיעל 

םי־תב "שאנ" 

ןויצלךושאר "שאנ" 
דודשא "שאנ" 

עבש־ראב "שאנ" 

<ןופצב> "קינטסו" 

ןיבמ קיתווה וניה "הנרטס .רשאנ" .רבשמ תובקעב "יטסובונ" דיגאתל ףסונ ישילשה ןומויה 

תושדחתה םע ,םימיה־תשש תמחלמ ירחא דיימ עיפוהל לחה אוה .תיסורב םינומויה 

דיגאתב דלונ ןותיעה .ןומויב םינש שולש רובעכו ןועובשב הליחת ,היסורמ הריגהה 

שלחנש לככ .הדובעה תגלפמ םע ץימא רשק לע רמשש ,ברפלמיה לש תיזעולה תונותיעה 

הכימתה ףקיהש לככו ,תיזעולה תונותיעה תכיעד בקע ולוכ דיגאתה לש ילכלכה סיסבה 

.דיגאתב םינותיעה לכ לש םמויק יבגל הלאשה ינמיס ורבג ןכ ,םצמטצהו ךלה תיתגלפמה 

הריגהה .הזמ תוחפ ףאו ןועובשל ןומוימ םתעפוה תורידת תא ומצמצ םידחאו ורגסנ םידחא 

היה דהא רבד .תולעבב הקולחה המ עדוי אל םויה דע ינא .דיגנ אוב ,תורצל םיפתוש אל 

תבשוי ןותיעה לש תכרעמה לכ םויה .ונממ הזה שאר־באכה תא דירוהל - ידורמנל בושח 

.<20.8.98 ,"הנרטס השאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר)".הפ 
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35.םהשלכ ןיטינומ לע רמש אוהש םושמ קר ולו ,"הגרטס ,רשאנ" םע הביטיה םימעה־רבחמ 

תולטלטה .תשרב דיאולבט ןיעמל ותונשל ,ןותיעה תא ןנערל וסינ םישדחה םילעבה 

הכומנה איהו ,תורפס עבראב תדדמנש הצופתה לע םתסה ןמ ועיפשה תוינונגסהו תוינבמה 

.דיגאתה ינומוי ןיבמ 

יפגא ןיב "תלייט"ה תא םיסלכאמ םינומוקמ השימחו םינועובש השימח ,םינומויה דבלמ 

םילהקבו םינכתב םיחמתמש םינועובשה םיאצמנ דחא דצמ ."יטסובונ" לש דיגאתה 

םייוצמ "תלייט"ה לש רחאה הדיצב ;"ןאידירמ"ו "טרקיס" ,"'ץול" ,"דיו" ,"וכא" ־ םינוש 

םיפרוצמש - עבש־ראבו דודשא ,ןויצלךושאר ,םי־תב - "שאנ" תשרב םינומוקמ העברא 

ינותיע לא ףרוצמה ,דיגאתל ךייש וניאש ,"קינטסו" ןומוקמו ,םיימויה םינותיעה לא 

.ןופצה רוזיאב "יטסובונ" 

,רוזע ילא ,דיגאתה לעב .ותוליעפ ימוחת תא ןווגלו ביחרהל שפחמ דיגאתה ,יופצכ 

,ךכ .םינימז םיילכלכ םיבאשמ לשב הארנכ ,ידמל רזוחמ ךא ינוניב תרושקת־ליאל היה 

וידר תנחתל ןויכיזב התכזו השקיבש הצובקל "יטסובונ" דיגאת רבח רפסמ םינש ינפל 

הרבחב ןיינע דיגאתה לעב אצמ ךכ לשב ילוא ."הקספה אלל וידר" איה־אלה ,תירוזיא 

רוזע ילא אצמ 1998 תנשב .תוירוזיא וידר תונחתל םוסרפ ןמז תקוושמש "הידמ־יסקט" 

36.ןייוולה ירודישו (METV)ןוכיתה חרזמה ץורע ־ םיפסונ העקשה ינוויכ ינש 

.יסורהו ירבעה ־ םיקוושה ינשב הרואכל שלוח ,"תרושקת תועידי" ,ינשה דיגאתה 

740/־־ב קיזחמ דיגאתה ,םייאנותיע םימוסרפ יפלו 1996 תנשל םייפסכ תוח"וד יפל 

תיסודה תונותיעב ותזיחאש יפ־לע־ףא 37.(14.5.98 ,ץראה> "יטסו" ןומויב תולעבהמ 

ץלאנ אוה ...1995 תליחתב ךרעב היה הז .םינותיעה תשר תא רוכמל בייח היה ברפלמיה" 

תא םהמ ונינק .תילכלכ הביסמ היה אל הז .י"אפמ לע המושר ,דתיה תולעבה ,רוכמל 

שולש ךשמבש ןותיע הז .'הנרטס השאנ' לש ךרוע ינא םויה .יובא' םע דחי 'הגרטס ,רשאנ' 

.ותוא םירהלו םיידיל ותוא תחקל יתטלחה ינאו ,השק תורדרדתהמ לבס תונורחא םינש 

לש גוסמ ןותיע הזל ארוק ינא .תיסורה הפשב תונותיע לש שדח ןונגסל ותוא יתסנכה 

םומינימ ,תולודג תורתוכ ,ןושארה דומעב ירקיעה עדימה תא ןתונ ינאש ,היזיוולט ןותיע 

ומכ תויהל ךפה ,ולש םיארוקה תא ירמגל דביא ןותיעה .'תושדח' לש ןונגס הז .עדימ 

,רשאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר) ".השדח חור ול סינכהל הסנמ ינא זא .'רבד' 

<20.8.98 ,"הנרטס 

תיאקירמא תירצונ הקדצ תדוגא תוסחב תרדשמה היזיוולט תנחתל בשחנ metv ץורע 

תוינכותל ףיסוהל הנחתה יליעפמ תא וענכש םיילכלכ םיצוליא .ןונבל םורד יבשותל 

הז דעצש הארנ .םיפסונ םימסרפמ ךושמל ידכ תירבעב תויבותכ םג תילגנאב תויונקה 

ןמז הרכשש ,םהיניב רוזע ילאו ,םיילארשי םיעיקשמ תצובק לש המזויל ךרדה תא ללס 

םיצבושמ םכלהמבש ,םלועה ןמ לגרודכ יקחשמ לש םירודישל "תינונבל"ה הנחתה ןמ 

.םיילארשי תמוסרפ ירידשת 

יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,"תרושקת תועידי" דיגאת םע ",טסו" ןומוי לש ויוהיז תורמל 

םידמלמ (15.9.98) תורבחה םשר ינותנ ,יסורה ןומויה לש םוסרפה ירידשתב וליפא 
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תיסורה תונותיעב "תרושקת תועידי" דיגאת - 4 םישרת 

ןומוי 

"יטסו" 

:ןותיעל םיפרוצמה םינומוקמ 

םילשורי "יטסו" 

הפיח "יטסו" 

םורד "יטסו" 

ןורש "יטסו" 

.יתוכיא ךא ןטק "תוינק זכרמ" ןיעמ הווהמ דיגאתה ,תירבעה תונותיעב ותזיחאמ התוחפ 

,יתוכיאל בשחנו ,"תרושקת תועידי" דיגאתה לש "ןגוע" השעמל הווהמ ",טסו" ןומויה 

ןומויה לש ותישאר ,רומאכ .םייסורה םינומויה ןיב תילכלכ הניחבמ רתויב ססובמלו ץופנל 

דראודא לש ותושארב תכרעמ־ירבח רשע־העברא תב תיתוכיא הצובק לש רבעמה ש 

ילייד" תצובק ידימ "בירעמ" תא שכר ידורמנ רפועש רחאל ,"הימדו" ןותיעה ןמ בוצנזוק 

עיקשה לווסקמ טרבור .רקפהה ןמ הבר הדימב הכז "תרושקת תועידי" דיגאת ."רודימ 

.<ב1998 ,בקעי־ןב> תיסורב יברעמ ןותיע קיפהל הוויק התועצמאבש ,הצובקה תרשכהב 

םייפרגה הינפ תא ןנערל רומא היהש ,"הימרו" לש םינושארה תונוילגב ורכינ תואצותה 

השדחה הינסכאב ואצמ םה ,הצובקה ירבח לש םלזמל .תיסורה הפשב תונותיעה לש 

־יביוחמ םייונישב ,םהלש תויאנותיעהו תויפרגה תויצפסנוקה שומימל םייפסכ םיבאשמ 

הקיטילופב תוינוציק תוינמי תודמע לעבכ ןיטינומ ול שכר ןותיעה םא םג .תואיצמ 

המרה יבגל םיעד־ימימת דחאכ םידיסחו םירקבמ ,וכרוע תוכזב טעמ־אל ,תילארשיה 

תונותיעב הרוכב שוכרל ןותיעה הכז הרקמב אל ילואו ,"יטסו" לש ההובגה תיאנותיעה 

דחא ןועובש םיעיפומ "יטסו" לש ודיצל .דיגאתב ירבעה רוכבה ויחאל המודב תיסורב 

םורד ,הפיח ,םילשורי "יטסו" - ימוי ןותיעל םיפרוצמש םינומוקמ העבראו ("ןיזגמ") 

.ןורשו 

הוושב הווש םיקלחמה םילעב ינש שי "מ"עב יסור־ילארשי ןותיע - יטסו" הרבחלש 

הרבה ןמגילז ימו מ"עב (1986) תונמאנל הרבח ןמגילז 'מ - הרבחה תוינמ תא םהיניב 

רהז ילא ,קייה ילג לש םתולעבב תומושר תורבחה יתש .מ"עב (1991) תונמאנב תוקזחהל 

רותיאב ישוקה תא םישיחממ םהל םימודו הלא םינותנ .ןתוא םילהנמ םגש ,בוכילז םייחו 

.ללכב תרושקת דיגאת לש ויתולובג 
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םילגמ 38,תיסורב םינותיעה לש תשקה אולמ תא םיצממ םניא םא ףא ,הפישחה ירקס 

ךרענש רקס יפל .תיסור ירבוד ברקב רתויב ארקנה ןומויה ןכא אוה "יטסו"ש תויבקעב 

־רבחמ םירגהמה תיצחממ רתוי ,1998 תנש תישארב "היפרגוטרקואיג" ןוכמה ידי־לע 

"ילדנ יטסובונ"ל םיפשחנה 10"/« תמועל ,עובשה ימימ דחאב "יטסו"ל םיפשחנ םימעה 

.(25.2.98 ,ץראה)"הימרו"ל 6.40/0־ו 

"תיסור תונותיע .ר.ש.ע" דיגאת - 5 םישרת 

ןיבמ ןטקה "תוינקה זכרמ" אוה השעמל ךא ,ומדוקמ שורפ ילוא הארנ ישילשה דיגאתה 

ןליא םיקה הנש רובעכ .רוזע ילאו ריפכ ןליא לש םהיכרד ודרפנ 1991 תנשב .השולשה 

ןיב הקולחה 39."תיסור תונותיע .ר.ש.ע" ,רגלשדלוג יבא םע דחי שדח דיגאת ריפכ 

תרושקתה יעצמא וא/ו םימסרפמ תנמזה יפל םיכרענ הפישחה ירקס בורש רחאמ 38 

ןיינע לכ םהל ןיא ,םוסרפ יפירעת תעיבק םשל ינויח עדימ קפסל ידכ ,םנומימבו 

הנומת םיקפסמ םיאצממה ,ךכ םושמ .הצופת־ילד וא/ו הכומנ תורידתב םימוסרפ קודבל 

ףא םימצמצמ תונותיעב םימסרפתמה םיאצממה וליאו ,הפישחה ילגרה לע דבלב תיקלח 

.הנומתה תא רתוי 

ליחתה דואמ רהמש ןועובש - 'סובולג' - שדח יסור ןותיע יתמקה 1992 רבוטקואב" 39 

לש ותולעבב היה אוהש ,'המרונפ' ןותיעב תיגטרטסא תופתוש ונגשה םגו ,הבוגל ספטל 

הליבחהו ,תיקסע תופתושל ןמזה ךשמב האיבה וז תופתוש .רגלשדלוג יבא םיקסעה שיא 

ןותיע םג ףסונ םינש שולשכ ינפלו ,'המרונפ' ,'סובולג' תא םויה תללוכ תפתושמה 

ךרועו ל"ומ ,ריפכ ןליא םע ןויאיר) ".'תועש 24' ,תרחא הרבחמ ותוא ונשכרש ,שדח 

<3.8.98 ,"תיסור תונותיע .ר.ש.ע" לש ישאר 
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וגיה ינשה וליאו ישארה ךרועה וניה ןושארה - "יטסובונ" דיגאתבש וזל המוד םיינשה 

המירזהש ,Rainbow תירצייוושה הרבחהמ רז ןוה וסייג םה ךשמהב 40.רואל איצומה 

רתויב תפעוסמ הניהש ,"קינטופס" םינומוקמה תשרב <5096> תופתושל הסינכל םיבאשמ 

ותוליעפשו ןומוי ןיא דיגאתלש הרקמ הז ןיא ילוא .םירחאה םידיגאתה ינש תמועל 

."סובולג"ו "תועש 24" ,"המרונפ" - םינועובש השולשב רקיעב תיצמתמ 

ינשמ לידבהל .דיגאתה לש לגדה־תניפס ןכא ראשנו היה "תועש 24" ןועובשה 

יסור רמוח קיתעהל טעממו ירוקמ ילארשי רמוח םוסרפב הברמ אוה ,םירחאה םינועובשה 

סחיב ודמעמ ,ריפכ ןליא ירבדלו ,הרז וא/ו תילארשי תונותיעמ רמוח םגרתל וא 

24" ןועובשה חילצה אל ךכ םושמ ילוא ."ץראה" ןותיע לשכ תיסורה הפשב םינותיעל 

,עובש ידמ םיקתוע ףלא רשע־םינשכ לע תדמוע ותצופת ;הריבס הצופת גישהל "תועש 

הנירקמש ,וב־לכ חרכהב הניאש ,תוינק זכרמב תיתרקוי ךגוע־תונח" ןיעמ ראשנ אוהו 

םיכוז םירחאה םינועובשה ינש ,םנמואו .דיגאתב םיקסעה רתי ידי־לע תכמתנ ךא הרקוי 

ןמ - digest - םירמאמ טקל ןיעמכ בצועמ "סובולג" .רתוי הברה ההובג הצופתב 

םילודג םינותיע םע םימכסה לע םתח אוהו ,םימעה־רבחב רואל םיאצויה םינותיעה 

41.ףסומכ םהמ םיקלח וא םתוא םסרפל יאשר "סובולג" םהיפלש ,"היטסבזיא" ןוגכ ,היסורב 

ףקיהבו יטסיצילבופה טביהב רקיעב ,םיילארשי םיאשונב םג קסוע "סובולג" ,ןכ־ומכ 

רחא גוסמ םינותיע םע לבא םייסור םינותיע םע םימכסה שי "המרונפ"ל םג .םצמוצמ 

.,רודיבו לילק רמוח םיעיצמש ,ירמגל 

ךא ,תיסורב םיילארשיה םימוסרפה ןמ שילשכ לע םישלוח וללה םידיגאתה תשולש 

לע השעמל םישלוח םהו ,רתוי םייתועמשמהו םייזכרמה םייאנותיעה םימוסרפה םג םה הלא 

םידיגאתה תשולשל ץוחמ םירתונה םימוסרפה לכ טעמכ 42.ספדומה עדימה תורוקמ בור 

העונצ הצופתב םיכוזו הכומנ תורידתב םיאצוי םלוככ םבור .הילאוטקאב םיקסוע םניא 

להקב וא/ו אשונב החמתמ םקלחש םושמ קר ולו - תורפס עברא דע שולש - רתוי 

םידחא םימוסרפ ,םימיוסמ ןימבו ליגב םימדקתמה םינותיע דבלמ .םינטקו םימיוסמ 

,ריפכ ןליא םע ןויאיר) ".יקסעה דצב רתוי אוה יבאו תכרעמה לע רתוי יארחא ינא" 

<3.8.98 ,"תיסור תונותיע .ר.ש.ע" לש ישאר ךרועו ל"ומ 

ןושארה םג היה אוה .תיסורה תונותיעה לש טקלה־ינותיע םוחתב ץולח היה "סובולג" 

םינותיע םע םימותח םימכסה סיסב לע תיסור תונותיע לש םיטקל םסרפל לחהש 

ןמור םע ןויאיר)".הלא םינותיעל רלוד םייפלא-ףלא שדוח לכ םימלשמ ונא..." .היסורב 

(13.8.98 ,"סובולג" ךרוע ,בונלטבס 

ילגרה לע ,תפלוסמ ילואו ,תיקלח הנומת תונבהל םילולע םיירחסמה הפישחה ירקס 

רקסב ,לשמל .תיסורה תונותיעה תפמ תא םיקמצמ םג םהו ,תיסור ירבוד לש הפישחה 

תליחתב ךרענש ,ןמדלפ 'א לש ותושארב יגולוכיספו יתרבח רקחמל ןוכמה לש הפישח 

,דחא ןועובש טעמל .םינועובש רשע־העבראו םינומוי העברא וללכנ ,1998 ילוי שדוח 

.םידיגאתה תשולשל םיכייש וקדבנש םינותיעה לכ 
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תונמואלו תוברתל תע־יבתכ 43.קט־יהו הלכלכ ,לשמל ,םימיוסמ םיאשונב םיחמתמ 

םיארוקה להקל םידעוימ םניא אליממו ,רוביצ תודסומ לש םתובידנ לע ליגרב םינעשנ 

ךא ,תיסורב םייתפוקת םימוסרפב תועיקשמ תודחא תויתדו תויטילופ תועונת 44.בחרה 

תורחתב םייוצמ םיחמתמה םימוסרפה .םינמממה לש הצפהה תלוכיב תינתומ םתצופת 

לכל םינותיע" ,תילארשיה תרוסמה בטימ יפל ,םיעיצמש ,םידיגאתה תשולש םע הפירח 

.םיאשונ רחבמבו םינוש םילהקל םירודמו םיפסומ תוברל ,"החפשמה 

תילארשי תולעבב "לש" תרושקת .5 

םגו ןותיעה לש םוסרפה תויונווכמל הבורע חרכהב םניא ןומימה תורוקמו תולעבה ביט 

ןתינ .םירגהמה ןעמל תרושקת תמועל םירגהמה לש תרושקת - יללכה ויפואל אל 

תבוטל טלוקה דסממה תטילש תא שילחת תיסורב תונותיעה "תטרפה"ש תופצל הרואכל 

.תילארשי תולעבב םינותנ םידיגאתה תשולש .הגוש תואיצמה־תנומת ךא ,"קושה תוחוכ" 

םינותנ תיסורב םינותיעה בור ,"יסור־ילארשי" ןועובשה לשמל ,םידדוב םירקמ טעמל 

םהיניבמ םיברב תטלושה תילכלכה תונווכמה ,הרואכל .םיילארשי ןומימב וא/ו תולעבב 

תולעבה הנבמ םגש אלא ;םירגהמה ברקב חורה־יכלהל תוידיימ תונעיהו תוחיתפ תבייחמ 

םיעינמ .םיארוקה להק יפלכ ,רתוי יומסו ןדועמ םא םג ,ןנגוסמ םזילנרטפ דדועמ תיטרפה 

םיביתכת יפל הנתשמ םוסרפה תוינידמ .ךפיהלו ,םוסרפה תוינידמ תא םיבצעמ םייחוור 

יתכרעמ שפוח לוכיבכ ריתמ רואל איצומה .םיילארשיה ןומימה תורוקמ לש םיילכלכ 

רבדה דוע לכ קר ךא ,יתרוקיבו לדבתמ וק תריציב לשמל ,םיבתכה תצובקלו ךרועל 

.תילכלכ הניחבמ םלתשמ 

תונותיע לש םיסופד השולש ונחבוה <1995 ,קסילו םשל ,גרבליז) םדקומ רקחמב 

וא היצרגטניא ,היצטפדא - תטלוקה הרבחה יפלכ םהב תעבומה הדמעה יפל תיסור 

יפלכ תדהוא הדמע טוקנל רומא ןעמלו םעטמ תרושקת יעצמא ,הרואכל .היצגרגס 

תרושקת יעצמא ,ןיפולחל .הכותב העימט לש תוינלגתס תויטנ חפטלו תטלוקה הרבחה 

.תונלדב לש המגמ דדועלו רתוי תיתרוקיב הדמע טוקנל ישפוח םירגהמ לש 

לש "ןגועהךותיע"ל ",לדנ יטסובונ" ךפהנ םיעשתה תונש תליחתב רבכ ,רומאכ 

תונשמ רגהמ ,<לג0> יכדרמךב ידקרא ידי־לע ןומויה ךרענ תע התואב ."יטסובונ" דיגאתה 

םיאנותיע םהיניבו ,התע הז ועיגהש םישדח םירגהמ לש תווצב עייתסה ךרועה .םיעבשה 

"סבולג"ו *טנוקסיד קנב ידי־לע ץפומה) "הד'זדאנ" םיילכלכה םינופוקתה ,המגודל 

תונכתו םיבשחמ יאשונל ןופוקת ןכו ,<"מ''עב סבולג''ו םילעופה קנב ידי־לע ץפומה» 

."סייפרטניא" םשב 

הפשב רתויב יתרקויה יתורפסה תעה־בתכל בשחנש ,"ולקרז" יתורפסה ןועברה ,לשמל 

800/0־ש ,םיקתוע םייפלאכב ץפומו "ביתנ" רשקה תכשל ידי־לע ןמוממ ,לארשיב תיסורה 

.(2.9.98 ,"ולקרז" תכרוע ,לבורו הניריא םע ןויאיר) םייונמל םיחלשנ םהמ 
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הפשה תא דומלל וקיפסה םרטו שידייב רקיעב ובתכש ,היסורב םש־יעודי ,םייעוצקמ 

וקב ןותיעה טלב םיעשתה תונש תישארב .תילארשיה הרבחה תא ריכהלו תירבעה 

תיטנתוא המבו "רבעמ תנחת" ןיעמ וב ואצמ םירגהמה ןיבמ םיבר .ידסממ־יטנאו יתרוקיב 

אוצמל םירגהמה ולכי ןותיעה ידומע יבג־לעמ .הרקמב אלו ,ץראב תולגתסהה תוקוצמל 

רדגוהש ,הטילקה ךילהת לעו תילארשיה הרבחה לע הפירח תרוקיב ועיבהש םירמאמ ללש 

םידעצל ףא ופיטהו םיבתוכה וגילפה םידחא םירקמב .םע חצר לש גוסכ דחא הרקמב 

.(1995 ,קסילו םשל ,גרבלימ תורחא ברעמ תונידמלו הדנקל הריגה ידכ דע תכל־יקיחרמ 

ירקס .ןותיעה לעב לש ותעד תא החינהו תילכלכ הניחבמ המלתשה ןותיעה תוינידמ 

,ןייפ)ןותיעה תא וארק ןכא םישדחה םירגהמה ןמ תיצחמכש וליג הפוקת התואמ הפישח 

 1994 ).45

ךרוע ביבס ץבקתהש םיאנותיעה תווצ םעו תכרעמה םע ההוז ןותיעה וקש יפ־לע־ףא 

רוזע ילא םיילארשיה ןותיעה ילעב לש תבשוחמ הטלחה וז ,רתיהש המוד ,ילקידרה ןותיעה 

יתרוקיבה וקב ךרוצה הארנכ ךעד ןכ לארשיב וטלקנ םירגהמהש לככ םלוא 46.ריפכ ןליאו 

ךלהש ,היצגרגסה וק תא ןותיעה ילעב וחנז האירקה יזוחאב הדיריה םע .יביטגרגסהו 

ןמזב־וב 47.דסממה ךותב ןותיעל םייפולח םיבאשמ חיטבהל ידכ ,ילכלכ באשמכ שלחנו 

ודבע םש ,'הנרטס ,רשאנ' היה ולש ירקיעה הרחתמה ,'ילדנ יטסובונ' לש וכרד תליחתב" 

אלא ,טלוקה דסממה לע תרוקיב חותמל וגהנ אל םה .םיעבשה תונשמ םיקיתו םירגהמ 

,םישדח םירגהמ ונייה ונחנא .םתוא ונגשה טאל טאל ןכלו ,םייטילופ םיאשונב ודקמתה 

הז .אורקל וצר םישנאש המ ונבתכ ונחנא ...ונישעש המ הזו ,רקבל לק רתוי היה ונל 

- 'יכב לש ןותיע' :ךכ ןותיעל ונארק םג ונחנא ...תיתימא תרוקיב אלו ,יכב היה טושפ 

תויעב לע בותכל אלא ,והשימב עוגפל היה אל ונלש ןויערה .וכבו וארק טושפ םישנאה 

רבעשל בתכ ,ךינתלערזי יקסור" ךרוע ,שרוק םידאו םע ןויאיר) ".םירגהמה לש 

<9.9.98 ,"ילדנ יטסובונ"ב 

םג ,דחי ונבשי ונלוכ .תפתושמ הבישיב םירגהמה תויעב לע בותכל ונטלחה ונחנא" 

,'הנרטס השאנ'ב תורחתהל ,דתיה הרטמה .ןותיעה תא םירהל ךיא ונבשח ...רונג םגו ריפכ 

,שרוק םידאו םע ןויאיר)".יאדכ היה הז ...םירגהמה לש םיאשונ לע בותכל היה ןורתפהו 

<9.9.98 ,",לדנ יטסובונ"ב רבעשל בתכ ,"ןינתלערזי יקסמ" ךרוע 

,םילועה תא ןיבמ אל ץרפ הטילקה רשו הז תאו הז תא השוע אל הלשממהש ונבתכשכ" 

עדומ יתייה .הז םע השק יל היה .תולדבתהל הפטה הליחתהשכ דגנ יתייה .דעב יתייה ינא 

יתלחתהשכ .דואמ ער הז םע יתשגרה .הנשכ ךשמנ הז .1993 תנשב הז תא יתרצעו הזל 

.םיקיתווה םילועה אקווד ויה ןיינעל יתוא ררועש ימ .יתמהדנ ינא םיקבדיפה תא לבקל 

.תאזכ הבישחל וליפא יתיפיצ אל .עדוי רבכ ינא םויה ,תיסורב אורקל יתעדי אל זא ינא 

ןימ ,תיסור הינולוק ןימל לארשי תא ךופהל םיצור הפל ואבש םישנאש תויהל לוכי ךיא 

העפותה דגנ יתבתכ ,תאזה העפותה םע וקיספיש יתרמא לכ־סדוק זא .תתוועמ הבישח 

חיכשהל ךרד לכב וסינ הלא ;תאזה ץראה ידסייממ ,הירוטסיההמ תואמגוד יתאבה .תאזה 

לעש תיסורה תוברתה תא לסופ אל ינא .שדח והשמ הפ רוצילו םהלש תיסורה תוהזה תא 
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"םיידילוס םישנאל ןותיע" לש וק טקנ הליחתכלמש ,",טסו" ,רתוי שדח ןותיע המצוע רבצ 

קושה תוחוכש הרק ךכ 48."תיתצובק הירטסיהל יוטיב ןתמ" לש ןונגס ץומיאל התפתה אלו 

"ילדנ יטסובונ" לש תכרעמה וק תא שדחמ בצעל םיקיתווה םילעבה תא םתסה ןמ וחנה 

.הרבחה ךותב םירגהמה לש םבוליש תא תדדועמה םוסרפ תוינידמל םאתהב 

ןמוימ־יתלבו לוז םדא־חוכ .6 

.תכרעמ ןיבל רואל איצומ ןיב ידמל הרורב הנחבה תמייק ןותיע לכבו דיגאת לכב 

םיקיתו הנחבהל תפפוח םיינשה ןיב הקולחהש לככ קימעהל לולע םיחתמה לאיצנטופ 

םירגהמ םניה םיכרועהו תכרעמה ירבח ,םיבתכה בורש הדבועה .םיסור-םילארשי ,םישדח 

תרגסמב םירגהמ־לש־ןותיע קיפהל תלוכיה .לבגומ שפוח אלא החיטבמ הניא םישדח 

תויאדכ - םילעבה לש ירקיעה ןחבמב תינתומו תלבגומ תראשנ ילארשי ןומימב דיגאת 

.תילכלכ 

לש תונותיעה שפוח תא הרידגמ םיילארשיה םימזיה לש תיסיסבה תילכלכה תונווכמה 

ילכלכ בגמ תינהנ "יטסו" תצובקש יפ־לע־ףא .םיילכלכ םיגשומב םיבתוכהו םיכרועה 

קר ולו ,וב םירחא םיקסעל האוושהב "תרושקת תועידי" דיגאתב תילוש הרתונ איה ןתיא 

תויחוורה רופישב ךרוצהש ענמנה ןמ הז ןיא .דחוימב תיחוורל תבשחנ הניא איהש םושמ 

...תאזה הנידמהמ קלח תויהל ,תילארשי תוברת רוציל הפ וסינ םה לבא ,הפ ונלדג היכרב 

יתרמא ינא .לובג לכ רבע הז הפ לבא ,םיאנותיע לש הביתכב ברעתמ אל םעפ ףא ינא 

םירפא םע ןויאיר) ".לבוקמ אל הז ילע ,םהילע לבוקמ אל הז םא םג ,טלחומ ןפואב 

<20.8.98 ,"הנרטס השאנ" ךרוע ,רונג 

ךרואל הכשמנ הירטסיה םירחא םינותיעב וליאו ,ירטסיה ןותיע היה אל םלועמ 'יטסו"' 

,הדנקל הריגה יכרד תודוא עדימ ףטוש ןפואב וקפיס ,המגודל ,'ילדנ יטסובונ' .םינש 

אל הזכ ארוק ;םהלש םיארוקה סיסבב ועגפ הלאה םינותיעה ...הדנקב םש בוט המכו 

תונשל םיסנמו וחכפתה םה םויכ .תומוסרפל ביגמ אל הזכ ארוק ,ץראב עקתשהל הסנמ 

יכ ןותיעה יארוק לא הרהצה םע הנש יצחכ ינפל אצי 'ילדג יטסובונ' .םהלש וקה תא 

,ונלש תונורקעה תא וטטיצ שממ םה .תונתשהל ךלוה הזו ,העטומ תוינידמב טקנ ןותיעה 

םה ...לכה לע ץוב ךופשל קיספהל ךירצש ,הליהקה לש אירבה קלחה לא תונפל ךירצש 

ןויאיר)".םיארוק םידבאמ קר םהו הלדג תמוסרפה ,הלדג ונלש הצופתהש ףוס־ףוס ואר 

תא וניבה אל 'יטסובונ'ב" <7.7.98 ,"יטסו" לש רבעשל־ךרועה ,בוצנזוק דראודא םע 

קלח רבכ אוה יסורה רוטקסה ...תונתשהל ולחה םירגהמה לש םיאשונה יתמ םוטנמומה 

רבעמ ךילהת שי .ןכ הז םויה ,םתוא ןיינעמ היה אל םעפש המ ;תילארשיה הרבחהמ 

.לארשיב הרוקש המ יבגל םינכדועמ רתוי הברה םויכ םישנא ,היצרגטניאל היצגרגסמ 

םיאשונ לע בותכל וליחתהו יונישה תא וניבה 'יטסו'ב וליאו ...וספספ 'יטסובונ' ןאכ 

ויה אל רבכ הלא תויעב יכ ,תומודמ תויעב לע בותכל וכישמה 'יטסובונ' רשאכ ,םישדח 

<9.9.98 ,ךינתלערזי יקסור" ךרוע ,שרוק םידאו םע ןויאיר)".תומייק 
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443 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

,"תונורחא תועידי" ירבעה ןותיעה לש החלצהה תחסונ תא ץמאל ךרועה תא ענכש 

םיבתוכהו תועדה ןווגמל ןותיעה יפד תא חותפל ,ינמיה תכרעמה וק תא ןתמל ,ונייהד 

49.תיברמ הצופת חיטבהל ידכ קר ולו ,תיטילופה תשקב 

,ריפכ ןליאו ,"ילדנ יטסובונ" תצובקמ ,רוזע ילא - "תיסורב תונותיעה ינורב" ינש 

תועינ לש רצוקמ לולסמ ואצמ ־ "תיסור תונותיע .ר.ש.ע" דיגאתה ילעב ינשמ דחא 

יטילופ בתכ וא טרופס בתכ לש דמעממ תוגרדמ המכ וגליד םה .תיעוצקמו תילכלכ 

םתטילש .רואל איצומ לש םילהנמ־תוסרוכב םיטהורמ םירדח לא תירבעה תונותיעב 

הז ןורקיע 50."ןומא ךותמ שפוח" ,יברמ יתכרעמ שפוח הרואכל הרשפא תיסורב העונצה 

ןזאמב הנותחתה הרושה - ירקיעה ונחבמו ,דיגאת לכב םיכרוע-ל"ומ יסחי תא החנמ 

51.ילכלכה 

תורוקמ תא ,הדובעה יסופד תא םיביתכמ דיגאת לכב םילבגומה םיילכלכה םיבאשמה 

םינטק דיגאתה וא ןוגראהש לככ .םיאנותיעה לש םתקסעה יאנת תאו םדאה־חוכ לש סויגה 

לש האנה תיטתסאה תינוציחה םתוזח ףרח .םיילכלכ םיצחלל רתוי םישיגר םה ןכ רתוי 

,םינטק םיקסע םניה תיסורב םינותיעה בור ,ריינ־יבע ףא םהמ םידחאו ,םידחא םינותיע 

םידבועה תווצ לש עצוממה לדוגה ,ךכ .םישנא הרשע דע השולש לש םהידי ירפ 

52.םישנא העבש דע השימח לע הלוע וניא "ןיזגמ" וא "המרונפ" ,"סובולג" ןוגכ םינועובשב 

תועד ילעב םירגהמו םיקיתו תובורק םיתיעל חראמ "יטסו" ןותיעב "תועד" רודמ 

ריאמו דירש יסוי ,םולבדלוג םרימע לש םטע ירפ םירמאמ דצל ,הז רודמב .תוילאמש 

.בירק ןקראו ןוסבוקעי רדנסכלא לש תומישר ומסרפתה ,ליעפ 

םע הבורק דואמ םיסחי תכרעמ ונל שי .תווצה לע ךמוס ינא .טלחומ חוקיפ ןיא" 

הפ שי ...םידיפקמ דואמ םה ,ןותיעה לש ןוויכה תא םיעדוי םה ,ידדה ןומא שי ...תווצה 

רוביצב עוגפל וא תוינויצסנס תורתוכ שפחל ןיינע םהל ןיאו ,םידבועש םייניצר םישנא 

תונותיע .ר.ש.ע" לש ישאר ךרועו רואל איצומ ,ריפכ ןליא םע ןויאיר) ".רחא וא הז 

<3.8.98 ,"תיסור 

םירהל ךירצש ,וב עיקשהל שיש ,ףסכ הלוע ןותיעש ןיבהל וליכשה אל ונלש םילעבה" 

ללגב םגו תרוכשמה ללגב םג ובזע םיאנותיע הברה .הצופת ונדביא הז ללגב .ותוא 

,השק דואמ ונל לבא ,[םילעבה לש] םהלש תוכזה ןבומכ הז .םוקמ וליפא ןאכ ןיאש 

םיכירצ ונייה זא ,ןותיעב והשמ תונשל הצור יתייה םויה םא .םיאנותיע ונל םירסח 

.ןותיעה בור תא םיספותש םייניצרה םירמוחה תא ןזאל ידכ ,ירודיב רמוח רתוי סינכהל 

הז ,םהב םייולת ירמגל ונחנא ...הטילש ונל ןיא הז לעו םיבאשמ לש ןיינע לכה לבא 

ונחנא דחא דצמש הרוק הז הככו .םייגולונכט םיעצמא ,הדובעה יאנת ,ונלש תורוכשמה 

אל ונחנא יכ םילכסותמ דואמ םישיגרמ םימעפ הברה ,ינש דצמו ,םיישפוח םישנא 

דחא םע ןויאיר) ".ירמוח סיסב ןיא יכ ,םירצוי רותב ונמצע תא םישגהל םיחילצמ 

(יוסח ומש ראשנ תוריהז תאפמש ,25.8.98 ,םינועובשה יכרועמ 

ךרוע) יקצול דינואל םע ןויאיר ;(20.7.98 ,"ןיזגמ" ךרוע) רדייב רימידלו םע ןויאיר 

.(13.8.98 ,"סובולג" 
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,המגודל ;תירבעב םינותיעל תיסחי ןטק וניה םיימויה םינותיעב תכרעמה לדוג םג 

53.דבלב הנומשו םירשע - "הנרטס השאג"בו ,שיא םיעברא םידבוע ",לדנ יטסובונ"ב 

תקולח ,טעומ לודיב רצוי ןטקה ןוגראה הנבמ ,תירבעב םיבר םינומוקמל המודב 

Caspi,) דחא םדא ידיב םיבר םידיקפת זוכירו תרושקתה ןוגרא ךותב תמצמוצמ םידיקפת 

לשמל ,תומיוסמ תוביסנב .תויתא תומרונ חופיט לע השקמ וז תינוגרא תואיצמ .(1986 

־דח הניא םולשתב ימוסרפ רמוח ןיבל יתכרעמ רמוח ןיב תיסיסבה הנחבהה ,תוריחב ברע 

דוע ןוגראב םידדובה םיאנותיעה לשו ,םינותיעה לש ירירבשה ילכלכה בצמה .תיעמשמ 

םיטעמ־אל םירקמב .םהלש תושיגרה ףס תא הלעמו םיילכלכ םייותיפל םתוא ףשוח ,רתוי 

חופיט 54.יטילופ וא ילכלכ םרוג תבוטל םיסייגתמו םיילכלכ םייותיפל םינענ םיאנותיע 

,דועו תאז .םהילא יסיסב תועדומ־רסוח בקע םיפסונ םיישקב לקתנ םייתא םיטרדנטס 

תינלבק הקפהל םירסמנ ןותיעה ןמ םיקלח וא םיפסומ ,רוציי תויולעב ךוסחל תנמ־לע 

ןיב תורחתה ,ןכ־לע 55.םינכתה לכל םיארחאש םישנא תצובק וא םדא ידי־לע תינוציח 

חוקימה תלוכי יפל תחראמה הינסכאה תא םיפילחמש הנשמ־ינלבק לע תשטינ םינותיעה 

56.ןותיעה ילעב םע 

.(20.8.98 ,"הנרטס ,רשאנ" ךרוע) רונג םירפא םע ןויאיר 

תבוטל יולגב ומתרנ תיסורב םינותיעש ררבתה תוימוקמה תויושרל תוריהבה ברע 

יוארה ןמ .(2.12.98 ,"הידמוקוד") דהוא יתכרעמ רמוח רובעב םלשל וביטיהש םידמעומ 

.תירבעב םינומוקמ טעמ־ אל ברקב םג חיכש הזכ גהונש ןייצל 

ידבוע אל םה ,ןאכ םיאצמנ אל םה .םינלבקה ידי־לע םישענ םינועובשה לכ ונלצא" 

העש דע עובשב םעפ ןותיע קפסל ,שדוחב x םוכס תרומת ,םיבייחתמ םה .ןותיעה 

םקמל הפיאו תועדומ תמישר קר הז ונתיאמ םילבקמ םהש המ .םליפ לש המרב תמיוסמ 

".ונלוכל ףתושמ סופדה קר ...תיטרפ איה הקפהה לבא םילעבה אוה 'יטסובונ' ...ןתוא 

(20.8.98 ,"הנרטס השאנ" ךרוע ,רונג םירפא םע ןויאיר) 

תורדתסהב הליעפ יתייהשכ הטיסרבינואב חמצ םיטנדוטס ןותיע םיקהל ןויערה" 

יטסובונ' ןותיעל הליחת ונינפו םיריעצ םירשעכ לש הצובק הנגראתה .םיטנדוטסה 

אלש ירחא .הנבמה תא ונבציעו טמרופה תיינב לע ונדבע הנש יצח ךשמב םש ,'ילדנ 

דראודאל ,'יטסו'ל ונינפו ןויערה תא ונחקל ןותיעה עיצהש הדובעה יאנתל ונמכסה 

יעובש ףסומכ אצי ןותיעה .רואל אצי ןותיעהו שורדה ביצקתה תא ןגרא אוה .בוצנזוק 

,רצלז הנירמ םע ןויאיר) ".'יטסו' לש הנשמ־ןלבקו ולש תכרועה יתייה ינא ,'יטסו' לש 

(15.6.98 ,"יטסו" ןותיעב םיטנדוטסל ףסומה לש רבעשל תכרוע 

"יטסובונ" ןותיעל ףרוצש ,"?רדסב" יטילופ־יריטס ףסומ קיפהו ךרע קינסלג קרמ 

שדח םכסה לע קינסלג םתח הזוחה ףקות גפשמ .תיסור ירבוד ברקב ירלופופל בשחנו 

ןעטו יטפשמ עויסל הנפ "יטסובונ" דיגאת ."יטסו" ןותיעל יריטסה ףסומה ףרוצי ויפלש 

"יטסובונ"ל תוידעלב ,דתיה אלש ןעטנ דגנכ .םירצוי־תויוכזב העיגפו םכסה תרפהל 

השקבה תא החד יזוחמה טפשמה־תיב טפוש .תורחא תורבחל רשקתהל יאשר היה קינסלגו 
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תינומהה הריגהה .םילעבה לש תוילכלכה םהיתופיאש םע םיביטימ קושה יאנת 

ילעבל רשפאמ םירגהמה ברקב הדובעל םישוקיב ףדוע .לוזו ןמוימ הדובע־חוכ החיטבמ 

תונותיעב םיקסעומה ןיבמ טועימ קר .םתניחבמ םיחונ הדובע יאנת ביתכהל םינותיעה 

,ןותיעה תוביציל רתויב םיינויחה ,םידדוב קר .הדובעב תועיבקמ הנהנ תיסורה הפשב 

סיסב לע םיקסעומ םיאנותיעהו םיבתוכה בור .דעומ־ ירצק םיזוח יפל האלמ הרשמב םיכוז 

לומ חוקימ רשוכ םירדענ םהש םושמ קר ולו ,freelancer ,הביתכ־תודיחי יפלו יערא 

".םיקיסעמה 

ישולת לע יונב אלא ,"םיבכוכ" חופיטל ןווכמ וניא תיסורה תונותיעב הקסעהה ןונגס 

ךרואל ןייטצה "יטסו" ןותיעה קר 58.ילארשיה קשמב םומינימה רכש תא םידרגמש תרוכשמ 

םלוא ;תיסחי ההובג תרוכשממ םינהנה "םיבכוכ" חופיטבו םירפושמ הדובע יאנתב םינשה 

ףא םיעורג הקסעה יאנת 59.םישדחה םיאנותיעה לש רכשה יאנתב הדירי תנמתסמ וב םג 

םילגוסמ םניא םיבאשמ־ילד םינותיע .םידיגאתל ץוחמ םיעיפומה םינותיעב םיררוש רתוי 

,רתוי םיכומנ םהב הביתכ־תודיחיל םימולשתהו ,םיבייחמ הדובע יזוח וליפא עיצהל 

.םייספא ידכ דע םיילמס םיתיעלו 

ץראב ןויסינו קתו ילעב םיטעמ אל םיאנותיע םנמוא וטלק תיסורה הפשב םינותיעה 

יכרוע ןיבמ םיינש תוברל ,תיסורב םינותיעב םיקסעומה ןיבמ םיברש אלא ,םאצומ 

ואצמש - תונמוא וא הארוה ,עדמ ,הסדנה - היספורפ־ישנא םניה ,םינייאורמה םינותיעה 

רואל םיאיצומה יניעב הכרבכ הארנ הז ןותנ 60.בוטה הרקמב ,היינש הריירק וא ינמז טלפמ 

םילוכי םה ןכ־לעו ,תונשוימ תויאנותיע תוסיפתב םיקול םניא וללה ןכש ,םיילארשיה 

ןויסינ רדעה ,יופצכ .םיארוקה רוע לע "םיחלגתמ" םה םא םג ,םישודיחל תוחיתפ תולגל 

בותכשה תמר - םינותיעה לש םיעונצה םייאנותיעה םיטרדנטסב ויתותוא ןתונ יאנותיע 

םירחאו הלא םייוקיל .המודכו תולברוסמ תורתוכ ,תמשוגמ תיפרג הכירע ,רמוחה לש 

לש רושע רחאל םג ;אצומה תוצראב תיאנותיעה תרוסמל האוושהב ידמ םימרוצ םניא 

יסחי םיחתפתמ הלא תוביסנב .םייברעמה םייאנותיעה םיטרדנטסה וטלקנ םרט הקיורטסרפ 

םישקמ הלאו ,ןותיעה ילעבבו רואל איצומב יאנותיעה תווצה לש טעמכ םיטלחומ תולת 

שממל אל ףסומה ךרוע לש ותשירד תא לביקו ,"ימסו" ןותיעה דגנ העינמ־וצ תאצוהל 

.(1.8.96 ,ץראה)"יטסובונ" םע םכסהה שודיחל היצפואה תא 

םירשע קר ,תיסורב םינותיעה ןיבמ ססובמהו לודגה רומאכ אוהש ,",טסו" ןותיעב וליפא 

םירסנלירפ םישימחכ תמועל ,"ישדוח תרוכשמ שולת" יפל םידבוע םיאנותיע 

לש רבעשל־ךרועה ,בוצנזוק דראודא םע ןויאיר) הביתכ־תודיחי יפל םיסנרפתמש 

.(7.7.98 ,"יטסו" 

.(20.7.98 ,"ןיזגמ" ךרוע) רדייב רימידלו םע ןויאיר 

ךרוע) בונלטבס ןמור םע ןויאיר :(25.8.98 ,"תועש 24" תכרוע) שוגל הלימדול םע ןויאיר 

.(13.8.98 ,"סובולג" 

ןמור םע ןויאיר ;<21.10.98 ,"ילדג יטסובוג" ךרוע) יקסבוקרצולב דינואל םע ןויאיר 

.(13.8.98 ,"סובולג" ךרוע) בונלטבס 
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לכב רשאמ רתוי ,תיסורה הפשב יאנותיעה שפוחה .םייברעמ םייאנותיע םיטרדנטס ץומיא 

.ילארשיה ןמממב יולת ,רחא ירבע םוסרפ 

תיתרגסמ תוביצי־יא .7 

םיצחל בקע תועיגפ ,ןטק ןוגרא ,תינלבק הקפה - םיינבמה םינייפאמה לולכמ לשב 

רתי ,םינומויה דבלמ .תוביצי־יאב םיקול םינותיעה בור ־ הקסעה יאנתו םיילכלכ 

םהומכ .םיילנוסרפו םיילכלכ םיצוליאמ תובייחתמה תופוכת תודונתל םינותנ םימוסרפה 

םינשמ ,םיבחרתמש הלאכ שי ,םירגסנש םינותיע שי - תוינק זכרמ ךותב םינטק םיקסעב 

םילפקתמש םינותיע ,ךפיהלו ,םייאמצע םימוסרפל םיכפהנו דיגאתמ םיאצוי ,םמוקמ 

,םתעפוה תורידת תא םינשמ םימוסרפש שי ךכ לע ףסונ .לודגה ןומויל םיחפסנ םיפסומכ 

ןמ םידחאש רחאמ .ומצע דיגאתה ךותב ןכו ,רחאל דחא דיגאתמ םידדונו םילעב םיפילחמ 

ויתותוא תתל לולע ישיא עוריא לכ ,םישנא ץמוק לש םתדובע ירפ םניה םימוסרפה 
61.םלרוגב 

םדאה־חוכ בכרהב םישק םיעוזעזמ םינומויה בור ולבס םיעשתה תונש תליחתב ,ךכ 

,לווסקמ טרבור לש "הימרו"ל ורבע "ילדנ יטסובונ" לש םיבתכה בור ,המגודל .םהלש 

תועידי"ל תכרעמה ירבח לכ ורבע ידורמנ רפוע לש ותולעבל "הימדו" לש ותרבעה רחאלו 

שרדנש ,"ילדנ יטסובונ"מ םישדח םיבתכ סייגל הנפ ידורמנ .",טסו" תא ומיקהו "תרושקת 

תא ליחתהש ,"תועש 24" ןותיעה תא םג דקפ השק לרוג 62.םישדח םיבתכ שפחל אוה םג 

תוביסה תחא .העונצ הצופת לעב ןועובשל ןכמ־רחאל ךפהנו חילצמ ימוי ןותיעכ וכרד 

עבראב ןותיעה ףילחהש םילעבה לש ברה רפסמב הצוענ הז ןותיע לש ותליפנל תוירקיעה 

63.ומויק תונש 

םיווהתמ םייאנותיע םיטרדנטס .8 

בורב ,םדקומ יאנותיע ןויסינ ירסח םניה תיסורב תונותיעב םיקסעומה בורש רחאמ 

םימוסרפה לש םתייטנ תא םלגמ "22" תוגהלו תורפסל תעה־בתכ לש ירוקמה ומש 

עיפוהל לחה תעה־בתכ .םוסרפה לרוגב ךרדךויצ ןייצמ ןכא םשה ."תושימג"ל תיסורב 

שאר דרשמ ןומימבו "ביתנ" תכשל תאצוהב ,"ןויצ" םשה תחת 1972 תנשב רבכ 

ןויליגב לחה .שיקרמ דוד רפוסה לש ותושארב םירגהמ תצובק הצבקתה וביבסו ,הלשממה 

לאפר לש ותושארב םירפוסו םיאנותיע תצובק ןיבל םידסיימה ןיב םיחתמ ולגתה 15 'סמ 

ודסייו ושרפ םה 21 'סמ ןויליגה רחאל .תעה־בתכ לש הכירעה טיברש תא לטנש ,ןמלדונ 

22 אוה־אלה ,עיפוהל רומא היהש ןויליגה רפסממ רזגנ ומשש ,1978 תנשב שדח תעיבתכ 

.<ב1998 ,בקעי־ןב) 

.(20.8.98 ,הנרטס ,רשאנ" ןרוע) רונג םירפא םע ןויאיר 

.(25.8.98 ,"תועש 24" תכרוע) שוגל הלימדול םע ןויאיר 
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,וזמ הרתי .בר ןמז םייוצרה םייאנותיעה םיטרדנטסה בוציע לש ךילהתה ךשמנ םירקמה 

הגשיה תחאה ־ תויאנותיע תומרונ לש תוכרעמ יתש ןיב חתמ ךילהתל הוולתה 

תיברעמה הרבחה םע ההוזמה תרחאה תמועל ,גגופתמה יטייבוסה םילקאב תשרשומהו 

וא ךרועה לש תעדומ הטלחה תוכזב םצמטצה וא חתמה ענמנ םידחא םינוגראב .השדחהו 

."םילקלוקמ םניאש" ,םדקומ יאנותיע עקר ירסח םידבוע ףידעהל ילארשיה רואל איצומה 

ליחנהלו בצעל רתוי לק ־ תויאנותיע תומרונ לש תורבחה ןויגהמ הנוזינ וז הטלחה 

םבוציע ךילהת לע לקמ וניא רבדה 64.םימייק הבישח ילגרה תונשל רשאמ תושדח תומרונ 

ךות תודמלתה םיתיעל בייחמ םדקומ ןויסינ רדעה .םייאנותיעה םיטרדנטסה לש 

הביתכ לש םייאנותיע םיטרדנטסב ,רומאכ ,יוטיב ידיל רתיה ןיב אבש ,הייעטו־יוסינ 

תונותיעב םילבוקמה הלאל סחיב םיתוחנכ םידחא יניעב תואריהל םילולעש הכירעו 

65.תיברעמה 

םינייפאתמ תיסורב םינותיעה בור ,תיתילכתו תיתיצמת ,תירלודומ הביתכל דוגינב 

םיטפשמ חוסינב - תומישר וא םירמאמ ,תועידי הלא ויהי ־ תוכורא הביתכ־תודיחיב 

רכומ הז ןונגס אקוודש ןכתיי .טסקט ןיבל תרתוכ ןיב זמורמ רשקב וא םילברוסמו םיכורא 

רבעמב ךרוצה תא קר אל לטבמ אוהו ,תיסורב םינותיעה יארוק לע רתוי לבוקמו 

םיאנותיע תרשכהב םיילכלכ םיבאשמ םג ךסוח אלא ,םייפולח םייאנותיע םיטרדנטסל 

.הכירעו הביתכ לש תושדח תויונמוימ תלחגהו 

תוביסנה .שוקיבו עציה לש ריבס ןזאמ רוציל םיחילצמ תיסורב םינותיעה ,השעמל 

הדוחיימ קלח םעהש םידיחא םייאנותיע םיטרדנטס תובצעמ תויתוברתהו תויתרבחה 

תחצנהל תמרות קר תיתוברתה תולדבתהה תמגמ ,ןכ לע רתי .תיסורב תונותיעה לש 

,תיתוברת־ןיבה תכסמב םירסמתמ םהש םושמ קר ולו ,םינושה םייאנותיעה םיטרדנטסה 

םירמאמה ןכל ,רתוי םיקימעמ ונא" :תניחבב ,היצמיטיגלב עיתפמב םיכוז ףא םה וז ךרדבו 

66"!רתוי םיקמונמו רתוי םיכורא ונלש 

היה הז .ןותיע ןיכהל ךיא םתוא דמלמו הירבח ינש יתיא חקול יתייה .םיאנותיע ויה אל" 

,תורכומה תונולבשהמ תאצל ,הנוש הבישחל ,הסיפתל םתוא יתכניח .םלש טקיורפ 

ימ יכ ,היסורב יאנותיע היה אלש ימ תא ךנחל לק רתוי היה .ןמזה לכ וב ויחש עבורמהמ 

,רונג םירפא םע ןויאיר) ".ותוא תונשל השק רתוי ,היצפסנוק םע ,הירואית םע אבש 

<20.8.98 ,"התטס ,רשאנ" ךרוע 

תורוסמ ןיב םילדבהב הרכה ךותמ תיטופיש הדמע טוקנלמ םיענמנ ונא הז ןיינעב 

.תונוש תויאנותיע 

,תורופטמ ,תויצאיצוסא הברה וב שי - תילאוטקלטניא הניחבמ השק אוה ונלש טסקטה" 

רבעשל־ךרועה ,בוצנזוק דראודא םע ןויאיר)".היפוסוליפ הברה שי ,השק יטילנא חותינ 

,ילאוטקלטניא רתוי ונלש ארוקה ,םיילארשי םיארוקל האוושהב" <7.7.98 ,"יטסו" לש 

ךרוע ,רדייב רימידלו םע ןויאיר) ".תוכבוסמו תוכורא דואמ תובתכ אורקל לגוסמ אוה 

םיבהוא דואמ םה ,ירמגל רחא אוה םילארשי לש הביתכ ןונגס" <20.7.98 ,"ןיזגמ" 

לע שגד המש דואמש ,חוויד לש תונותיע וז .םיילושו םינטק דואמ םיטרפל סנכיהל 
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םייטנוולר אל ךא םינוש םינכת .9 

םינכת תמועל םיירוקמ םינכת ־ םרוקמ יפל םינכתה ןיב ןיחבהל רשפא ,תיללכ 

םהבש םינכתה ןיבמ טועימ קרש הדבועה לע הפחמ תיסורב םימוסרפה עפש .םירזחוממ 

לע בורל םינעשנ לארשי־ץראב תיסורב םינותיעה .<1994 ,גרובטרו) םיירוקמ ןכא םניה 

םימגרותמ םירמאמו תועידי וא תיסורה תונותיעה ןמ הלא ויהי ,םימייק םייאנותיע םירמוח 

תריחב תא םיביתכמ םיירחסמ םילוקיש ,ןכ לע רתי .תיברעמהו תירבעה תונותיעה ןמ 

.םדעב ללכ םימלשמ ןיאש הלאכ וא םילוז םירמוחל תופידע םע ,םירזחוממה םירמוחה 

אלא ,תושדח אקווד ואל - הילאוטקאל םיסחייתמ םיירוקמה םינכתה בור 

ףוסיא לש םהלשמ יאמצע ךרעמ םייקל םינומויה לע םישקמ םיילכלכ םילוקיש .הקיטסיצילבופ 

וא הטילק ,תסנכ ,תוגלפמ ןוגכ םייזכרמ םימוחתל קר ,ללכב םא ,םינפומ םיצמאמה .עדימ 

תירבעב םינותיע ,םימייק עדימ תורוקמ לע ךומסל םיצלאנ תיסורב םינומויה ,ןכל .ןוחטיב 

םסרפתהל לוכי ילאוטקא עדימ .תוידיימה ןובשח־לע אב רבדה םא םג ,תועידי תויונכוסו 

,"יטסו" לש ולרוג רפש הז רשקהב .םיארוק ןדבוא לש ששח אלל הממי לש רוחיאב םג 

.דיגאתה ימוסרפ ראשו "תונורחא תועידי"ב םסרפתמה לע הלבגה אלל ןעשיהל לוכיש 

םינש ךשמב .רזחוממ רמוח לע םינעשנ םינועובשהו םינומויה לש םיפסומה בור ,רומאכ 

.םולשת אלל םייברעמ תורוקממ וקיתעהו םירצוי־תויוכז היסורב םינותיעה ורפה 

ולצינ ןכ־לעו ,תירטס־וד תויהל הלוכי קוחה תרפהש וליג תיסורב םיילארשיה םינותיעה 

ולחה תיסורב םיילארשי םינותיע רשאכ תונתשהל לחה בצמה .קוחב הצרפה תא םות דע 

םינותיע .דואמ םיחונ םיאנתב הז םגו ,היסורב םינותיע םע תוידעלב יזוח לע םותחל 

ןיגב לארשיב תויטפשמ תועיבתל ופשחנ םירמוח קיתעהל וכישמהש םירחתמ םיילארשי 

ץבקמ ןיעמל ויה םיבר םינועובשו םיפסומ 67.הזוחה לעב ןותיעה לש תוידעלבה תרפה 

םייטנוולר םהש םושמ םיפדעומ םייסורה תורוקמה .םירז תע־יבתכו םינותיע לש םימוגרת 

.םוגרת תויולע אללו םירצוי־תויוכז לש ךומנ םולשת ־ רתוי םילוזו םיארוקל רתוי 

םינכת םבורב םניהש ,הלא םימוסרפ לש םהינכות תא השעמל םיעבוק רוזחמה תורוקמ 

,םיכשמהב םינמור ,דב־יבכוכ לע תוליכר ,תוירוטסיה תוישרפ ־ םייטסיפקסאו םיירודיב 

,הדמע ,הקיטילנא שפחמ ונלש ארוקה .תיסחי הכומנ תילאוטקלטניא המרבו ,םיטרפ 

,"סובולג" ךרוע ,יקצול דינואל םע ןויאיר) ".בושחל בהוא ונלש ארוקה ;הקימלופ 

 13.8.98)

תונותיע .ר.ש.ע" תרבחו "המרונפ" ןותיע רשאכ ,םידיגאת ינש ןיב הצרפ וזכ תקולחמ 

קיתעהל ",לדנ יטסובונ" תרבח לע רוסאל יזוחמה טפשמה־תיבל השקב ושיגה "תיסור 

םיילארשי םינותיעב םג םימסרפתמ םימוסרפהש רחאמ .תושר אלל םינוש םימוסרפ 

ןמ םג הקתעהכ הומכ רוקמה ןמ הקתעה לכ ,םייסור םינותיע םע תוידעלב םכסה ילעב 

תושעל "ילדנ יטסובונ" לע רסאו םישקבמה תבוטל קספ טפשמה־תיב .ילארשיה ןותיעה 

.(5.11.97 ,ץראה) םתושרו םרושיא תלבק אלל הלא םייסור םינותיעמ םימוסרפב שומיש 
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הפשב םישדחה םינותיעה ,תאז הניחבמ .תורוטקירקו פוקסורוה ,רומוה ירודמ ,ינוידב עדמ 

Bar-Haim,) םישישהו םישימחה תונש לש תיזעולה תונותיעה תרוסמ לע םירמוש תיסורה 

ידכ הארנכ ,בר רוחיאב ,םימגרותמ וא םיקתעומ ,םירזחוממ הלא םירמוח םג .(1992 

םפקיהב םיטלוב םייפרגונרופה־סייטוראה םינכתה ,םימיוסמ םינועובשב .םיגולמתב ךוסחל 

תומגמל םיליבקמו םיפפוח וללה םימוסרפהש ןכתיי .םתוכיאב אקווד ואל ךא ,םתומכבו 

חוקיפה תונש לע רוחיאב הביגמש ,םימעה־רבחב תיסורה תונותיעב תוחוורה הבהצהה 

,דגיא וז םג םא ,הדורי ריינ תוכיא םג םיביתכמ םיילכלכ םיצוליא .ינטירופה יטייבוסה 

.םאצומ ץראב תיסורה תונותיעב לבוקמה ןמ תלפונ 

,ץראב עובשה יעוריא לע םידומע ינש תב הריקסב ללכ־ךרדב חתופ תיסורב ןועובש 

בורל ,תובתכ שולש-םייתש תובצינ ןויליגה זכרמב .םלועב םיעוריא לע ףסונ דחא דומעו 

.ןימ וא לוגיר - תיסיסע היישרפ וא ירוטסיה עוריא לע ,תיסור תונותיעמ תוקתעומ 

בורל ,רודיבה םלועבו דווילוהב רהוזה־יבכוכ לע םירופיסל םישדקומ םיבידנ םידומע 

םיכשמהב ןמור םסרפתמ חוניקלש שי .הרז תונותיעמ םימגרותמה םיילאוטקא־אל םירמוח 

םיבתכושמו םיקתעומ םה םגש ,תוחידבו תוטוז ,תורוטקירק ,רומוה לש בחרומ רודמ וא/ו 

,ליעל ונעבצהש יפכו ,עציהה לע הלוע הריטסלו רומוהל שוקיבהש הארנ 68.םירז תורוקממ 

.םיימוקמ םיבתוכ לע םינותיע ןיב תורחת סנרפמ רבדה 

םיילארשיה םינותיעהש הלאמ םינוש םיאשונב םיקסוע ןכא תיסורב םינותיעה ,דבעידב 

תויולע לש ןמוצמצ לע הליקמ םירזחוממ םירמוח לע הבחרה תונעשיהה .םהב םיקסוע 

ךוויתה תלוכי תא הליבגמ םג ךא ,םינותיעה לש ילכלכה םנזאמ תא תרפשמ ךכבו ,רוצייה 

־לגעמ רצוי םילוזו םירז םינכת אובייש םג ןכתיי .השדחה הביבסה ןיבל םירגהמה ןיב 

ןכתייו ,ילארשיה םויה־רדס לעש םיאשונב תובר םיאצמתמ םניא םנמוא םירגהמה .םימסק 

וא םלק הירמ הרפואה תרמז לש הייח לע תורזחוממ תומישר ןיבהלו אורקל םהל לקש םג 

הברמה לכל תונורכז םויכ םיבתוכו ברעמב ולעפש .ב.ג.קה לש םילופכ לוגיר ינכוס לע 

םויה־רדסמ םיארוקה תעד תא חיסמו ףיסומ הלא םיאשונב בלה־תמושת דוקימ ךא ;ריחמב 

.תילארשיה הביבסה יפלכ םישח םהש רוכינה תא קימעמ ,דבעידבו ,ירוביצה 

תועדומ רסוחמ םאו תילכלכ תויחונ לש םימעטמ םא ,םיאטוח תיסורב םינותיעה בור 

השקמ וז הדבוע .םיבתוכל יארשא ןתמ־יאו רמוחה רוקמ ןויצ־יאב ,תיאנותיע הקיתאל 

.םירזו םיילארשי םינותיעמ רזחוממ רמוח ןיבל ירוקמ רמוח ןיב הנחבהו חותינ לכ לע 

ובו ,9-15.3.98 ךיראתמ ןויליגב .וז הניחבמ הבוטל ןפוד־אצוי "ןיזגמ" ןועובשה 

לוגירו םילילפ תומישר יתש ,םיירוקמ םיטירפ העבש ורתוא ,םידומע השישו םישימח 

אישנ לע המישר ,("יגוטיא"ו "ץלומוסמוק יקסבוקסומ") היסורב תונותיעמ וחקלנש 

החקלנש גנוט־הסט ואמ לע המישר ,"יגוטיא" יסורה ןועובשהמ החקלנ איה םגש אטיל 

הנאיד תיטירבה רבעשל־הכיסנה םע ןויאיר ,"יטנסרמוק" םשב היסורב עיפומה ןותיעמ 

,"Cosmopolitan"^ ,תויחונ ימעטמ הארנכ ,חקלנ ךא "Paris Match"^ םסרפתהש 

דחי םיווהמ הלא לכ - רוקמה יוהיז אלל תוחידב רודמו "Elle" ןועובשהמ תומישר שמח 

.יתכרעמה רמוחה לש ובור־בור תא 
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םניא תיסורב תונותיעב םילפוטמה םיאשונה םא םג .יטנוולר םג חרכהב וניא הנוש 

תא חיצנהל ףאו רוציל םחוכב שיו םירגהמל רתוי םינבומ םה ,תטלוקה הרבחל םייטנוולר 

הרבחב םתוברועמ תא םירגהמה וקימעיש לככו ,ךורא חווטל .תוליהקה יתש ןיב הנחבהה 

עוגפלו תיסורב םינותיעל םיארוקה תוביוחמ תא ליבגהל לולע םינכתה לש םביט ,תטלוקה 

תיסורב םינותיעל וז תוביוחמ .םיילארשיה םינותיעה ילעב לש םיילכלכה םיסרטניאב 

וא ,הפשה תרימש - תילטנמורטסניא תלעות םהילא הפישחב אצמית דוע לכ קר רמשית 

.תולדבתה - תילמס תלעות 

ןויד 

ןיבל םירגהמה ןיב םיסחיה בוציע לע תילארשיה הרבחב םויכ תורחתמ תוסיפת יתש 

־תויווז יתש תועיצמ הלא תוסיפת יתש .תויתוברת־בר תמועל "ךותיהה־רוכ" ־ םיקיתווה 

,אסיג דחמ .(Cohen et ai., 1997) תיסורה הפשב תרושקתה יעצמא לא תויפולח הייאר 

החותפ תיברעמ הרבח לש ילסרווינוא ךילהת ףקשל הלוכי תיסורב םינותיעה לש םתחירפ 

וטג לש תורצוויה תרשבמ תיסורה הפשב תרושקתהש ןכתיי ,אסיג ךדיאמ .תיתוברת־ברו 

לכ .חלוסש ימ שיו ךרבמש ימ שי .תויולג גוזימ לש ךילהתה תא בכעמש יתוברתו ינושל 

!?וטג וא רזגמ - הלש םיחונימהו השיג 

־תריתע םירגהמ תליהק לע דיעמ תיסורב תרושקתה יעצמא לש םמויק ,הכרבה דצמ 

הליבקמכ העפותה תא תוארל רשפא .םייטילופו םייתוברת םיבאשמ םללכב ,םיבאשמ 

־תפוקת יהוז .יטייבוסה ןוטלשה תסירק םע אצומה ץראב תרושקתה לש הרשפהה ךילהתל 

לארשיב ,םשו ןאכ .שוקיבב ןהו עציהב ןה ,םיווהתמ םישדח תרושקת יסופד הבש רבעמ 

ןאכ .יוכיד לש תכשוממ הפוקת רחאל תוירטפכ םימוסרפה וברתה ,םימעה־רבח תוצראבכ 

שוקיבו האירק ילגרה ודרש ,אצומה תוצראב הרתונש הרבחבכ םירגהמה תליהקב ,םשו 

תואצות בינהל דיתע שדחה תונותיעה שפוח ,תאז הניחבמ .רחא גוסמ האירק רמוחל 

הביתכה תוכיאבו םינכתב היצזילאיווירט םורגל םילולע םיילכלכ םיצוליא .תויופצ־יתלב 

יעצמא לע ידסממה חוקיפה תרסה לשב אקווד ץאות וז המגמ .ספדומה רמוחל הפישחהו 

69.ישפוחה קושה תוחוכל תרושקתה ינכות לע תוסיווה תרבעהו תרושקתה 

תולדבתה לש המגמ ינפמ ששח ררועל לולע תיסורב םימוסרפה יוביר ,אסיג ךדיאמ 

בולישהו העימטה יכילהתב תרקובמ הטאה תוחפל וא ,תיתרבח תורגתסהו תיתוברת 

תוינידמל ינויער דוסי החינה תינויצה העונתהש םוסיה אלל רמאיי .תטלוקה הרבחב 

רגהמש ימ :"םילוע" בייחמה יוניכב םג וכזש ,םישדח םירגהמ לש תיטנטילימ הטילק 

,םידרויל םיבשחנ הנממ םירגהמו לארשי תא םיבזועה ,ךפיהלו ,הלועל בשחנ לארשיל 

"זיטפירטס" תמגוד ,םייפרגונרופ םינועובשלו םיפסומל ןואמיצה תא ריהבהל רשפא ךכ 69 

.םיליגרה םינותיעה ידומעב םייטורא םינכת לש םתללכה תא וא ,"ריילווק"ו 
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ךותיה תא ץיאהל הדעונ תוינידמה תילכת 70.ףירח יוניגב םיכוז םהישעמ םידחא םירקמבו 

תיזעולה תרושקתה .תחא תיתוברתו תינושל תוהז תלעב תימואל תושיל תונושה תויולגה 

תודעה לכ לש אלמה בולישה תגשהל םיעצמאה דחאכו םייניב־בצמכ תינמו הקדצוה 

תטילק לש תיתרוסמה הסיפתה תא רגתאמ תיסורב םינותיעה יוביר .תילארשיה הרבחב 

תוסיפתה תא הבגמ ,םיעשתה תונשב תגשגשמה ,תיסורה הפשב תרושקתה .היילע 

םירמוש םירגהמה הבש תיתוברת־ברו תיטסילרולפ הרבח לש המויק תוחינמש תורחתמה 

.תינושלה םתוהז לעו םאה־ץראב תרוסמל םתקיז לע 

ןמ תלדבתמ תיסורה ירבוד תליהק לש תיתרושקתה תיליעה ,םיאקיטילופל דוגינב 

רועיש ,העש יפל .ול הפיטמ איהש המל תמאותה תילמס הלועפ ןיעמכ ,יתרושקתה דסממה 

.ירעזמ ראשנ ,ךפיהלו ,תירבעה תרושקתה ןיבל תיסורה הפשב תרושקתה ןיב תודיינה 

תועינל ריהמ לולסמ תיסורב תרושקתב ואצמ םיילארשי םיאנותיע אקוודש הלעמ רקחמה 

וא תרושקת ידיגאת לש םילעבל וכפהנ םהיניבמ םידחאש העש ,תיעוצקמו תילכלכ 

םיבקוע תיסורב תרושקת יעצמא .תיסורה תרושקתה ינוגראב םיריכב םידיקפת יאלממל 

םירקמל תמצמטצמ הכופהה המגמה ךא ,םהמ םינוזינ ףאו תירבעב םינותיע רחא םנמוא 

ןיעמ לאכ ,תיסורב תרושקתה יפלכ יגולופורתנא סחי תחתפמ תירבעה תונותיעה .םיגירח 

שי ,דגנכ .וב םיטלוש םינושו םיידוחיי הקיטסיצילבופו חוויד יללכש יטוזקא זוחמ 

תוברתה יפלכ תנגפומה תואשנתהה תייגטרטסא תא םיצמאמ תיסורב םיאנותיעש 

.תילאוטקלטניא תודידרב הקול תילארשיה תונותיעה ,םהיניבמ םידחא יניעב ;תילארשיה 

קתנה תא םג ומכ תוליהקה יתש ןיב תוברתה ירעפ תא בוש תמלגמ תידדהה תרוקיבה 

םירבד ויה רבכו ,תוידדה תועפשה עונמל ידכ ךכב ןיא םלוא .ןהיניב טלחומ־טעמכה 

תימוקמה תונותיעה יפלכ לזלזמ סחיב יתרושקתה דסממה אטח רבעב םג .םלועמ 

תימוקמה תונותיעה לש תיתוברתהו תילכלכה העפשהה ידממ וררבתה םימיל .התישארב 

.יתרושקתה דסממה לע 

לע אלא ,תיסורב תרושקתה ביט לע הניא רתוי תיתוהמה הלאשהש ןכתיי ןכ־לע 

תרושקתה יעצמא יכ םירבוסה שי .םירגהמה תליהק ברקב תעדונה תיתוברתה התעפשה 

,ןוסרדנא ;Anderson, 1983)"תניימודמה הליהקה" תולובג תא םוחתל םיעייסמ תיסורב 

םוחתל םיעייסמ םה ,םירחא לש םדידל ;םיטלוקה יניעב םגו םהיניעב ,םירגהמה לש (1999 

יגיגח היזיוולט ןויאירבש ,ןיבר קחצי הלשממה שאר עבטש יוטיבה היה דחוימב ףירח 

לש תלופנ" תירבה־תוצראל לארשימ םירגהמה תא הניכ 1976 תנשב תואמצעה םוי לגרל 

ונא תילארשיה הרבחב הקוצמ תועשב אקווד" :ריהבהו ןיבר ףיסוה ןכמ־רחאל ."תושומנ 

םה יניעבש ,הכרעמה תא םישטונה םישנא םע וניסחיב םירורב םימוחת עובקל םיבייח 

וליאבו דציכ תוקדצה ירחא םישופיחב הניא הדיריה תעפותב םחליהל ךרדה ...םיקירע 

ודיעי לארשימ הריגהל תילכתב ילילשה סחיה לע (28.5.76 ,בירעמ)".תדרל רתומ םיאנת 

תיאקירמאה היזיוולטה תשרל ןויאירב ןבא אבא רבעשל ץוחה רש לש וירבד םג 

,1998 ,ןמ> ".םיברעה ירחא ־ לארשי לש רתויב הרומחה היעבה איה הדיריה" :סא"יב־יס 

 206)
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.(1994 ,גרובטרו) םיטלוקה לש םתמכסהב םירגהמה לש תיתוברתה "האלכמ"ה תא 

־םינפ ינתא רומוה םיחפטמ תיסורב םינותיעב הריטסלו רומוהל םיירוקמ םירודמ ,ךכיפל 

Zilberg,)יתרבח חוקיפ לש תויצקנופו תויתנגה תויצקנופ ול םיסחיימה שיש ,יתצובק 

תומרונ לשו םיכרע לש תשדוחמ הניחבל ילכ שמשמ יתצובק־מינפה רומוהה .(1995 

אוה ,הובג ימצע יומיד חפטל תניימודמה הליהקה ירבח לע לקמ אוה ,תויתוברתו תויתרבח 

אוה ליבקמבו ,םתוברתו םיטלוקה יפלכ תואשנתה ידכ דע תולדבתה תומגמב ךמות 

.םירגהמל קבדנה תילארשיה הרבחב תילוש הצובק לש ןולקה־תוא תא םצמצמ 

יטילופ באשמכ לארשיב תספתנ איהו ,הנוגמ הניא בוש תיתוברתה תולדבתהה 

לכ ,הרואכל .תוימוקמ תויושרל םגו תסנכל תוריחבב תויטילופ תומישר סנרפמש ךרע־בר 

ןוזינש ימ ,לעופב .תטלוקה הרבחב בולישה לגד תא תאשונ תיטילופ תונגראתה 

םייחה־תלחות תא ךיראהלו באשמה לע רומשל םג בייח חופיקה תשוחתמו תולדבתהמ 

.תיסורב תרושקתה יעצמאל תודות טעמ־אל גשומש רבד ,ולש 

תליהק ךותב תושדח תותיליע יתש ןיב םיסרטניא ףותיש םקרנו ךלוה הבר הדימב 

תולת תוחתפמ תותיליעה יתש .תיתרושקתה תיליעהו תיטילופה תיליעה - םירגהמה 

תטקונ תותיליעה ןמ תחא לכ .תולדבתה לש באשמ ותואב תויולת ןהיתשו תידדה 

תולדבתהל המגמ חופיט דצב טלוקה דסממל תיביטמרונ תוביוחמ ־ הלופכ היגטרטסא 

םיכוותמכ תיסורב תרושקת יעצמאל הקוקז תיטילופה תיליעה .תינושלו תיתוברת 

לולכמ םיריתעמ םיאקיטילופה ,הרומתב .םיכמותה רוביצ ןיבל הניב םיישומיש־בר 

היצמיטיגל םיקינעמ םה לכמ רתוי ילואו ,תרושקתה יצורע תא קזחתל ידכ םיבאשמ 

תא קזחתל תיסורב תרושקתה יעצמא לש םתלוכיב תינתומ תיטילופה הכימתה .םמויקל 

ץראב תיזעולהו תיתגלפמה תונותיעה לש רבעה ןויסנ .תדרפנ הליהקכ םירחובה רוביצ 

לודיב - םימוחתה ינשב תיסורב תרושקתה לש התוליעי ססומתת ובש עגרבש דמלמ 

היצמיטיגלה תא ןהו יטילופה באשמה תא ןה דבאל הלולע איה - יטילופ ךוויתו יתוברת 

.המויקל תיטילופהו תירוביצה 

תרושקתה תפמ לעו תילארשיה תוברתה לע םינירקמ תיסורה הפשב תרושקתה יעצמא 

םיטלוק יסחיב ילסרווינוא יכרע יוניש םירשבמ רודיש יעצמאו םינותיע תורשע .ץראב 

תרושקתה יעצמא לש םתחירפ .תוליקמ תוימוקמ תוביסנ ידי־לע ךמתנש יוניש ,םירגהמ 

,תרושקתה תפמ היתובקעבו ,תילארשיה הרבחה רשאכ ,דחוימ יותיעב השחרתה תיסורב 

תא תדדועמ תיתרבחה תוגלפתהה .םיגלפל הקולח לש ,קוסיר לש ךילהתב תונותנ 

תרושקתה יעצמא לש םיוביר ,הז רשקהב .הנממ הנוזינ םגו תיתרושקתה תוגלפתהה 

,התעשב תימוקמה תונותיעה ומכ .השדחה תבצעתמה הפמה ינפ תא רשבל יושע תיסורב 

בוציעל םורתל םג ומכ שדחה "יתרושקתה רדסה" תא ףקשל הדיתע תיסורב תרושקתה םג 

ירדס לטלטל ,תויתרושקת תומכסומ רענל ,לשמל ,תיסורב םינותיעה לש םחוכב .וינפ 

האירק ילגרהו תויפיצ לעב שדח םיארוק רגאמ חפטל םג ומכ ,תויאנותיע תומרונו הדובע 

.םינוש 

םג ולבקתיו ודדני ןותיעב םיקלח לש תינלבקה הקפהה ילגרהש לשמל ןכתיי ,ךכ 

העיקבה תימוקמה תונותיעהש םשכ .תילכלכ הקוצמ תעשב םיקיתו תרושקת ינוגראב 

םירזוח תיסורב םינותיעה ,םיאנותיע לש תיצוביקה הקסעהה ירדסב םייתועמשמ םיקדס 
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לש ןויסינה .רוצייה תואצוהב ץוציקה חבזמ לע םינכתב תוירשפא תורשפ לע םיעיבצמו 

ןיב סחיה לע תירבעה תונותיעב םג םירוהרה ררועל ,לשמל ,לולע תיסורב םינותיעה 

םינותיעה .רודישה יעצמאב השדח אל ירמגל היגוס ,שכרנה רמוחה ןיבל ירוקמה רמוחה 

םיילכלכ ,םיילמינימ םיבאשמב ןותיע קיפהל רשפא דציכ ,לשמל ,םימיגדמ תיסורב 

להק ןדבואמ ששח אלל תויסיסב תויאנותיע תומרונ ףפוכל רשפא דציכו ,םיישונאו 

.םיארוקה 

ןיב תורחת םג םתסה ןמ תררועמ םירגהמ תטילקל סחיב תוסיפתה יתש ןיב תורחתה 

תבייחמ 'ךותיהה־רוכ" לש תיתרוסמה הסיפתה רשאכ ,םירגהמ תרושקת לש םימגד ינש 

.םירגהמ לש תרושקת תדדועמ תיתוברת־ברה הסיפתהש דועב םירגהמ ןעמל תרושקת 

תרושקתה לש הטרפהה ךילהתב ,רתיה ןיב ,ףקתשמ לארשיב יתסיפתה יונישה ,הרואכל 

רודישה יעצמאב דחוימב םויכ תטלובש ,תירוביצ תולעבמ יתגרדה רבעמב - תיזעולה 

.םירגהמ לש תספדומה תונותיעב דחוימב םויכ תרכינש ,תיטרפ תולעבל ,םירגהמ ןעמל 

םינותיעה .םהב תטלשה תונוממל הבורע וניא תרושקתה יעצמא לע תולעבה ביט ךא 

רתוי םיבושקו טלוקה דסממה ילבכמ םנמוא םיררחושמ תיסורה הפשב םייטרפה 

תילמרופה הקיזה תא םיפילחמ םיילכלכה םיסרטניאהש אלא ;םיארוקה לש םביל־ישחרל 

דסממב תולת יסחי םיחתפמ ,תיסורב תרושקתה יעצמא תא םיתייבמ קושה תוחוכ .דסממל 

,הלא תוביסנב .םירגהמ ןעמל תרושקת לש תונווכמה תונורקע תא םהל םיביתכמו טלוקה 

תבלתשמו םירגהמה תליהקב היתוחוקל ןיבמ םיבר ףא המידקמ תיסורה הפשב תרושקתה 

.תילארשיה הרבחה לש תרושקתה תפמב 

תורוהמ 

.ץראה ."יתדעה חתמה תלגע לע בוביס" .<4.12.1998)'ע ,זיפשוא 

ידוהי ."תיסורה הפשב 'הימרו'ו 'יטמו' םינותיעה יארב תוריחב" .(1994)'י ,טדטשנזייא 

.253-246 ,<3)18 ,רבעמב תוצעומה תירב 

.58-50 ,9 ,םינפ ."היפאמ אל ,וטיג אל" .(1999)'א ,הבוקאסיא 

.<רואד 'ד :תילגנאמ םגרת ,תנכדועמ הרודהמ) תוניימודמ תוליהק .(1999)'ב ,ןוסרדנא 

.החותפה הטיסרבינואה :ביבא־לת 

,םיאנותיעה לש הנשה רפס ."רשג וא וטג - תיסורב תונותיע" .<א1998)'א ,בקעי־ק 

 249-239.

.15-2,24 ,רשק ."לארשיב תיסורה ןושלב תונותיעה" .<ב1998)'א ,בקעי־ןב 

תושר :םילשורי .םילועלו ל"וחל םירודישה תביטחל הנש םישימח .<1998> 'ש ,יבצךב 

.רודישה 

.תונורחא תועידי ."החילסה ימלוא" .(6.11.1998)'נ ,ענרב 

.ץראה ."היהת לבא ,תיסור ס"ש ןיידע ןיא" .<24.11.1999)'ל ,ילילג 

תידב ידוהי ."תורוד ינש - לארשיב תיסורה הפשב תונותיעה" .(1994) 'מ ,גרובטרו 
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.168-159 ,(1)16 ,רבעמב תוצעומה 

לש םירסמ ןיב רבעשל מ"הידב יאצוי תליהק .(1995)'מ ,קסילו 'א ,םשל ,'נ ,גרבליז 

.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .העימט וא בוליש ,תולדבתה 

.1990-1948 לארשיב תרושקת יעצמא :םיכוותמה .(1992) 'י ,רומילו 'ד ,יפסכ 
.תולוכשא תיירפס ,דבוע םע :ביבא־לת 

:םילשורי .<רקחמ ח"וד) 1998 - בצמ תנומת :לארשיב יטריפה וידרה .(1998)'י ,רומיל 

.תירבעה הטיסרבינואה ,היצקינומוקל ןוכמה 

.ךותיהה רוכ לש ונולשיכ :םישימחה תונשב הלודגה היילעה .(1999) 'מ ,קסיל 

.קילאיב דסומ :םילשורי 

.יצרא דה :הדוהי־רוא .תעדה לע הלעי אל .(1998)'ר ,ןמ 

ילוע לש םתטילק יכילהת :היילעה לש הנקויד .(1998)(םיכרוע)'א ,םשלו 'מ ,ןורקיס 
.סנגאמ :םילשורי .1995-1990 רבעשל תוצעומה־תירב 

.1994 תנשל תרושקתה יעצמאל הפישח רקס :תונידמה רבח ילוע .(1994) 'א ,ןייפ 

.רקחמל ןוכמ תיפצת :םילשורי 

.1995 תנשל תרושקתה יעצמאל הפישח רקס :תונידמה דבה ילוע .(1995) 'א ,ןייפ 

.רקחמל ןוכמ תיפצת :םילשורי 

.םילשורי .רוביצה תודסומ תוליעפ ח"וד .(1998) רודישה תושר 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר :םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גגילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

.ץראה .ךיקשופ ןואיזומב רקובב ןושאר םויב ומכ" .(19.2.1999)'א ,וריפש 

.ץראה ."גגה לע דראב" .(12.3.1999)'א ,וריפש 

רינש 'רו איגש 'א ,רנטואמ 'מ :ךותב ."תויתוברת־בר לש םיגשומ ינש" .(1998)'י ,רימת 

:ביבא־לת .(93-79 'ע) תידוהיו תיטרקומד הנידמב תויתוברת בר ,(םיכרוע) 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תומר 
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