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לארשי םידרח )םיכרוע(ןלפק ימיקו ןוויס לאונמע
.םידומע . 2003. 286דחואמה ץוביקהו רילךו
*ךילרא ישיבא

פורתנא םירקחמ הנומש םיארוקה רוביצל איבמ ץבוקה

ש אוה םירמאמל ףתושמה  2001.תנשב ריל־ןו ןוכמב סנכב

יחהו העפשהה ,עגמה תודוקנבו ,ךליאו םינומשה תונשמ

הת םייקש איה םירקחמה ןמ הלועה תירקיעה הנקסמה

תיוושכעו תימוקמ היגולופורתנאב קסועה ,ץבוקה .ידרחה

רק רמוחכ םיאתמ אוה .םייחה לש םינוש םימוחתמ םירקמ

א רקחמ תוטישבו תילארשיה

גיצמו ,הידבוע ברה לש ויתוקיספ תא רקוס ואל ןימינב

ה ,לארשי ץראב תפתושמ תיתכלה תיחרזמ תוהזל ףתושמ

תונושה תויתרוסמה תויחרזמה תורוסמה תא דחאל הדעונ וז

תוהזה לומ דומעלו תיזנכשאה

ובישיה יכרבא לש םתודדומתה תא תנחוב רלדטש תירונ

מילה ןיבל הדובעה קושל ףרטצהל יותיפהו תילכלכה

ויצה הסיפתל דוגינכ החתפתה ,תיסנ־תיטסילטפה ,תידרחה

אה .תיתרוסמה תדל ףילחתו ,הרותה דומילמ הובג ךרע

א ךא ,עוצקמ תדימלמ םתוא תענומה הסיפתה

נויצ־יטנאה םידרחה לש םקבאמ תא ראתמ הגייפ לאכימ

אמכ ,םייתדה תוקזחתהב הנפמ תדוקנכ ,םינומשה תונשב

חואמ םיקבאמל סופיטבאכו ,ימואלה רפיסה לש יעדמ

לכיהב ךרענש ",הבושת סנכ" לע תפצתמ ןואיל םיסנ

ש עפומכ ותוא שרפמו םיברועמה וילמס תא ןחוב 1998,

ופתתשה םהבש ,תוקזחתהה תורצעב תילארשיה הריוואה

בושתב הרזחה תעונת תא שרפמ אוה .הבושתב םירזוחו

רשיה תינוליחה תדה תוהז

םהלש ףוגה תוברת לע ףיקשמו םידרח ןייארמ ןרא ןועדג

נתו תועונת ,עגמ ,ףוגב הטילש ,ףוגה לש היסהרפה ,ףוג

רתה ןיבל תאזה תוברתה ןיב םילדבהה תא ןחובו ),ילוכו

בש איה ותנעט .םימדוקה תורודב "יסקודותרואה ףוגה"ו

רצונ הנורחאה תעב וליאו ,ךופיהו תומיע יסחיב םירזגמה

ןחלופמ תוקלתסהה ,המגודל("ילארשיה ףוג"ב תורומתמ

בוסה הרבחב םייונישה תעפשהב "ידרחה ףוג"ב לחש

וג הדוהי .תינעזג־תיצגו תינמי איה השדחה תוידרחה

דרחה ברקב וב לופיטהו ןועגישה תוסיפת תא תפתתשמה

־ביבא־לת לש תימדקאה הללכמה

This content downloaded from
132.66.11.218 on Mon, 15 Feb 2021 08:46:11 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

םירפס תרוקיב ךילרא ישיבא 450

נומגהה חישל יפולחה ,ידרחה חישה תנבהל ךרדכ

ה( הרבחל סחיב תידרח־םינפ תוהז  -תוהז יקבאמ
.תויגולוכיספה

שורי תוצוחב םיטטושמ הידנ ןרעו רואלא רמת
,ןימינב למיז לע ,םילשורי לע םיגיגה םילעמו

קתהה לעו ,םילשוריב םינוינקבו תובוחרב יאנפהו
.םירזגמה

לש הנטק הצובק לש ןיינעמה המלוע תא םייח ירופיס תטישב תראתמ יליזרב תירש
ילארשיה םלועב תיתוגהנתהו תיתקוסעת הניחבמ םיבלושמ ,תומלוע ינשב םייחה ,םידרח
הנקסמל העיגמ איה >.םיאצוי־םנרט< ידרחה םייחה חרוא תא ירמגל וחנזש ילבמ ,יללכה
,רבעב ותוא הנייפאש תינוציקה השיגה ןתמתת ךכ ,ידרחה רזגמה לש וחוכ רבגיש לככש
.תובלתשהו גוזימל הייטנה רבגתו
,תחוורה העדל דוגינבש ןעוטה ,ןלפק ימיק ךרועה לש ליעומה ורמאמ ץבוקה תא םתוח

ןכלו תונוש תונילפיצסידב םירזופמ םירקחמהש אלא ,תידרחה הרבחה לע תובר בתכנ
השענש המ תא ראתמ ,לארשיב תידרחה הרבחה לע םירקחמה תא ץבקמ ןלפק .םישיגנ םניא

לע רקחמ רסח רקיעב .ןייד ורקחנ אל וא ורקחנ םרטש תובר תויגוס לע עיבצמו ,הז הדשב

.תורחואמה םיעבשה תונשל םישימחה תונש ןיבש הפוקתה

םסרפתהש ",תעלבומה תוברת" ),ץבוקה לש רחאה וכרוע(ןוויס לאונמע לש ורמאמ
.לארשיב םידרחה רקחל בושח יחותינ גשומ םרת ,רפסמ םינש ינפל םייפלא תעה בתכב
ןוויס .הליכמה הרבחל תעלבומה ןיב הנחבאה םועמע שגרומ הז ץבוקל ןוויס לש חיתפב
תומייק וירבדלו ,תירבה־תוצראב םירצונה םיטסילטנמדנופל לארשיב םידרחה ןיב הוושמ
:תורבחה יתשב תומוד תועפות

.תעלבומה תולובג לע רומשל השקמ ףדור־ אל יטרקומד רטשמ לש ומויק -
לוגיס תא הילע לקמו תעלבומה תולובג לע רומשל השקמ תדל הרבחה לש יבויח סחי -
.התוא תבבוסה הרבחהמ תומרונהו םיכרעה

ונייפאש תונפגסהו תונרמשה תומגמ תא תרגתאמ ידרח ינוניב דמעמ לש ותורצוויה ־
.הזה רזגמה תא

,ךכ־לכ תרגוסמ הניא רבכ תעלבומהש םיארמ ץבוקב םירקחמה ,ןוויס לש ותנעטל
,תבבוסה הרבחהמ םיכרע ףאו תוגהנתה יסופד תצמאמ ,היצרוטלוקא יכילהת תרבוע אלא
הניא ,תחתפתמו הנתשמ ,תימניד איה תידרחה הרבחה .הב תעמטנ הניא תאז תאז לכב ךא

תילארשיה הרבחה ,ותסיפתל .תוילארשי לש גוסל תכפהנו ,םיגפ־תבר אלא תיטילונומ
הזמ הז םילדבנו םימיוסמ םימוחתב םהיניב םיבלתשמה םירזגממ היונב ,תיתוברת־בר איה
.ומוקמ תא אצומ ידרחה רזגמה םג ",םיברע"ל "םיסור" ןיב .עמטיהל ילב ,םירחא םימוחתב

ץבוקב ויוטיב תא אצומ ,ימלסיאה םזילטנמדנופה ,ןוויס לש ירקיעה ותוניינעתה םוחת
םלסיא ירקוח תצובק םע "םירעוס םינויד" ומייק וב םיעיפומ םהירמאמש םירקוחהש ךכב
ררבתמ וניא הז רבד ?ינוציקה םלסיאה ירקוחו םידוהי םידרח ירקוח וחכוותה המ לע .יאנק
.לבחו ,ארוקל
",תילארשי תודהי"ב ןוידה ןמ דרפנב תוילארשיל ידרחה רזגמה לש וסחיב ןודל רשפא יא

ןאכ אל .הנורחאה האמה ךלהמב הב ולחש םייונישבו םירחא תומוקמב תויודהימ התונושב
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יתהל בייח "תוילארשי"'ב ןויד ךא ,תאז ביחרהל םוקמה

שמ ףאו ,תרחא הרוצב םהילא סחייתמ הרבחב רזגמ לכש

ןוידה לש םיירקיעה םיריצה

ידוהיה תרזחל תסחוימה תועמשמה >א

.ץראל סחיה >ב

ץראה םעל סחיה >ג

כו הפשכ תירבעל סחיה >ד

תינוליח" הרבח םויקל סחיה ).ד

נידמה לש תוימוניטנאל סחיה >ו

עב םידוהי ןיב שגפמה ־ "דחא םע" אשונל סחיה >ז

שיל ידרחה רזגמה תוברקתהב םיננובתמ ץבוקב םירקוחה

ו הנותנכ אלא ,הנתשמו תכשמתמ הינבהב תספתנ הניא

א תוילארשיה תוברקתהב קוסעיש ,םילשמ ץבוק תויהל לוכי

ראב םידוהי םידרחל "םילארשיה םידרחה" ןיב
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