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?הלאשה תמאב וז םאה - הרדה וא הלכה 

תיאקירפא ־םורדה תימואלה רורחשה תעונת ןיב האוושהה לע 
תיניטסלפה וזל 

 Mona H. Younis Liberation and Democratization: The

 South African and Palestinian National Movements.

 Minneapolis: University of Minnesota Press. 2000. 264 pages.

תוקיתווה ןיבמ םייתש לש ןהיתודלותב הנפמ תונש ויה תונושארה םיעשתה תונש 

תגהנהב תיאקירפא־םורדה העונתה :םירשעה האמה לש רורחשה תועונתב תורבודמהו 

תויממע תויוממוקתה .ף"שא תגהנהב תיניטסלפה העונתהו ,יאקירפאה ימואלה סרגנוקה 

־םורדל תולגהמ תודגנתהה לש לקשמה דבוכ תא וריזחה םינומשה תונשב ושחרתהש 

ןוטלשל יאקירפאה ימואלה סרגנוקה ןיב ןתמו־ אשמ תחיתפל וליבוהו ןיטסלפלו הקירפא 

סרגנוקה תושארב היצילאוק התכז הקירפא־ םורדב .לארשי תלשממל ף"שא ןיבו ןבלה 

םישובכה םיחטשב :ןוטלשב ליבומה יטילופה םרוגל הכפהנו תוריחבב ץחומ בורב ימואלה 

ןיב תידדה הרכה לע זרכוה םתרגסמבש ,ולסוא ימכסה תובקעב תיניטסלפה תושרה המקוה 

־תעוצרמו תיברעמה הדגהמ תילארשי תיבלש־בר הגיסנל הוותמ החסונו ,ף"שאל לארשי 

וינפ לע ךא ,ךכ־לכ םירצק ןמז־יקרפב רבודמ רשאכ החלצה דומאל םנמוא השק .הזע 

ןבלה טועימה ןוטלש :היתורטממ קלח תוחפל השמימ תיאקירפא־םורדה העונתה יכ הארנ 

תקדוצ הקולח - ףסונ יזכרמ דעי) .הידיב ןותנ יטילופה ןוטלשהו ,ולטוב עזגה יקוח ,לפנ 

העונתה ,התמועל (.יחכונה בלשב תוחפל ,הדיצה קחדנ - ילכלכ חוכו םיבאשמ לש רתוי 

,תינובירה תיאמצעה הנידמה דעי לא הכרד םלוא ,תדלומב דתי םנמוא העקת תיניטסלפה 

טולשל הפיסומ לארשי רשאכ ,העש יפל המוסח הרתונ ,תירוטסיהה ןיטסלפמ קלחב ולו 

.הלכלכבו העונתב ,תומדאב 

תיאקירפא־מורדה העונתה לש יסחיה הנורתיו תועונתה יתש לש םיעשתה תונש יגשיה 

תולאש יתש לע בישהל שקבמה ,סנוי הנומ לש הוושמה רקחמל אצומ תדוקנ םיווהמ 

םיגשיה תועונתה ולחנ עודמ וא ,תוחלצהה לש ןיותיע תא ריבסנ דציכ (א) :תויזכרמ 

/םרוג שי םאה <ב> ?ול ומדקש םיבלשב אלו ,ןקבאמ לש רחואמו םיוסמ בלשב אקווד 

?תונושה החלצהה תודימל רבסהה תא וב תולתל ןתינש יזכרמ הנתשמ 

שגד םימשש םירבסהמ התוגייתסה ןאכמו ,ינבמ םזינימרטדמ ענמיהל השקיב תרקוחה 

,המודכו רטשמה תמצוע ,התלילש וא תימואלניב הכימת ,היפרגומד ןוגכ םימרוגב ירקיע 

השקיב אסיג ךדיאמ .רורחשה תועונת לש ןתלועפל הטעמ תובישח םיסחיימ רשאו 

לש ןתוגיהנמב םידקמתמו םזירטנולוול רתי־לקשמ םיקינעמה םירבסהמ ענמיהל תרבחמה 

־תוסחייתהב - "ךילהת"ב תזכרתמ התשיג .ןתוא תוחנמה תויגולואידיאבו תועונתה 

ידיל האב וזש יפכ ,תיתרבח תיטילופ הלועפ ןיבל םיינבמ םיאנת ןיב ןמז ךרואל ןילמוגה 

סנוי ,יתוברתה ינושהו יפרגואיגה קחרמה ףרח .תועונתה יתש לש ןהיתודלותב יוטיב 

רשקהב ולחה ןהיתשש ךכמ םיעבונה ,תועונתה יתש לש ןלולסמב םיפתושמ םיווק תאצומ 
לדבהל תסחיימ איה האצותב ינושה תא .םימוד תוחתפתה יבלשב ונייפאתהו המוד ילבולג 

יאקירפא־סודדה ־ (settler colonialism)יתובשייתהה םזילאינולוקה יסופיט ינש ןיב 
.ילארשיה־ינויצהו 
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הרידמ תכרעמכ תונויצה ,(inclusive) הליכמ תכרעמכ דייהטרפאה 
 (exclusive), םתעפשה תלוכי/םחוכו (leverage) לש םייסחיה

(םיניטסלפה) םידדומהו <םיאקירפא־םורדה> םילבומה 

־םייתרבחה הירואיתבו רקחמב תומגמ יתש לע תכמסנ סנוי לש םיגשומה תכרעמ 

האור איה .תויתרבח תועונת רקחו היצזיטרקומד יכילהת רקח :םיירוטסיהה־מייטילופה 

לש ,רמולכ ,תויתרבח תועונת לש (amplified)"בחרומ" סופיט תוימואל רורחש תועונתב 

רשקהב .םיידסומ־ץוח םיעצמאב תויטילופ תורטמ תגשה םשל תויביטקלוק תויונגראתה 

תעבותו ץוחבמ האבש הצובק לש הנוטלש דגנ הנפומ ןקבאמ ,תילאינולוק תובשייתה לש 

־תחנהו ,תוידמעמ־בר תויצילאוק ןניה תוימואל רורחש תועונת ,םירקמה בורב ."תודילי" 

ןבומב ,"היצזיטרקומד לש טקיורפ"ל ןתוכפהיהב תינתומ ןתחלצה יכ איה סנוי לש הדובעה 

ךותב םייתרבח תוחוכ לש רתויב הבחר הרושל םלוה גוציי ןתמו (mobilization) סויג לש 

לדומה תיינבב התוא תשמשמ וז החנה .םילעופה דמעמל דחוימבו ,תאכודמה הייסולכואה 

.תיניטסלפה העונתהו תיאקירפא־טורדה העונתה לש תוחתפתהה ילולסמ ןיב הלבקהל 

רקיעב ןווכו ענוהש ,תווהתהה בלש :םיירקיע םיבלש השולשב רבודמ םירקמה ינשב 

בלשו ;היצזילקידר רבעש ינוניב דמעמ ידי־לע גהנוהש ,תוססבתהה בלש ;תוטילא ידי־לע 

,תוגיהנמכ הלוגה הגהנהה ץומיאב ,םייממעה תודוסיה תלכהב ןייפאתהש ,תובחרתהה 

אופיא סחייל ןתינ םיעשתה תונש יגשיה תא .הלוכ העונתה לש היצזיטרקומדבו 

הנבמבו תועונתה לש ידמעמה בכרהב יתגרדהה יונישה תא התווילש היצזיטרקומדל 

.יממעה סיסבל הגהנהה ןיבש םיסחיה 

דוסיבש היצזיטרקומדהו תובחרתהה ךילהת תרישקב אוה ירקיעה יטרואיתה ישוקה 

תורפסה .תיאקירפא־םורדה העונתה לש רתוי הברה החלצהה תדימ תרבסהל לדומה 

תקסוע וז ,התנעטלש תויה ,הבר הדימב סנוי תא תמדקמ הניא היצזיטרקומד לע תיסלקה 

,יטרקומד ינוטלש להונ ץומיא םילישכמ וא םידדועמה םיינבמ םיאנת חותינב רקיעב 

םיליעפ םימרוגכ םייתרבח תודמעמו תועונת לש ןתושבגתה יכילהתב ןוידה תא החינזמו 

Resource Mobilization) "םיבאשמ סויג לש תוירואית"ב תועייתסה ךות .קבאמב 

 Theories), ־םורדה תודגנתהה תעונת הקיזחה ובש באשמה המ ררבל תשקבמ סנוי

.תיניטסלפה העונתה תושרל דמע אל רשאו תיאקירפא 

תושיגנ ,הסנכה ,עוצקמ ,הלכשה תמגוד ,םיטרפ ידי־לע סכונמה באשמב רבודמ ןיא 

ברקב םילטובמ־אל םיקלחל וא םיניטסלפל היה הלא םירושימב ןכש ,המודכו ירמוח עויסל 

־םורדה לע קהבומ ןורתי ,ןהילא בושנ דועש תוביסמ ,תונוש תויניטסלפ תוליהק 

־םורדה לש יסחיה םמוקימב ורוקמש יביטקלוק באשמב ,סנוי יפל ,רבודמ .םיאקירפא 

לע םנמוא תתשוה דייהטרפאה רטשמ .תיאקירפא־םורדה תיטילופה הלכלכב םיאקירפא 

איהש הז ןבומב (inclusive) "הליכמ" התייה ותלכלכ ךא ,תיתרבחו תיטילופ היצגרגס 

םידבועה לש םמוקמ .לוזה רוחשה הדובעה־חוכ לש ולוצינב טלחומ ןפואב היולת התייה 

תדמע וא חוכ רוקמ (תוחפל חוכב) םהל קינעה תילכלכה תכרעמב םיאקירפא־םורדה 

תובשייתהה לעפמ .תילארשיה הלכלכל סחיב םיניטסלפל ויה אלש (leverage) העפשה 

חוכל סחיב (exclusive) רידמ סופיטמ יתובשייתה םזילאינולוק היה ןיטסלפב ינויצה 

וכפהנ ויתובקעבש ,1967 תנשב העוצרהו הדגה שוביכ םג .ימוקמה יניטסלפה הדובעה 

תא ןיעשה אל ,לארשיב םירגהמ םילעופל הלא םיחטשב הדובעה־חוכמ 350/0־מ רתוי 
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הלכהה ,םוקמ לכמ .םידדוב םירזגמב טעמל ,תיניטסלפ הדובע לע תילארשיה הלכלכה 

תורכמהו היישעתה ילעופ וכפהנ הקירפא־םורדבש דועב ,באשמל המגרות אל תיקלחה 

.קבאמה לש תינחה דוחל ,ןמזה תצורמב ,םינגרואמה 

ימואל רורחשל תועונתה יתש לש ןהיתודלותב תוחתפתה יבלש השולש 

תווהתהה בלש :1948 דעו הרשעה תונשמ .א 

Union)"הקירפא־מורד לש דוחיאה" דוסיי רחאל םירושעה תעבראב :הקירפא־פורד 

 of South Africa) הדרפהה תוינידמ לש ראתמה־יווק ונמתסה (1910) הינטירב ידי־לע

םינבלל רסמנ ןוטלשה .דייהטרפאה ןוטלש תחת אלמה םיוטיב ידיל ואבש תיעזגה הילפאהו 

,ירנקירפאה יאלקחה ןוהה לשו יטירבה תורכמה ןוה לש םיסרטניאה גוציי ןיב גזימו דבלב 

ללוכ חטשב (reserves) בשומ ירוזאל/תורומשל המחות הרוחשה הייסולכואה בורש דועב 

,םימולהיהו בהזה תורכמב הדובעה־חוכ תודותעל וכפהנש ,הנידמה חטשמ ז0/«־כ לש 

תונש .תירנקירפא תולעבבש תולודגה תויאלקחה תווחבו תחתפתמה היישעתה ילעפמב 

,הקירפא־מורד לש תיתיישעתה הקופתב רכינ לודיגב ונייפאתה היינשה םלועה־תמחלמ 

ירגהמ דצל .םייאקירפא־ םורדה היישעתה ילעופ רפסמ לש םינומ המכ יפ הלפכה ומיעו 

םיזכרמב הגרדהב הווהתה ,תורומשב ררוגתהל ופיסוהש ,םייתנועה/םיינמזה הדובעה 

םינמוימ םילעופ לש לדגו ךלוה רועיש ללכש ,יאקירפא־םורד ןוירטלורפ םיינוריעה 

.םיקיתוו 

םינשב םיאקירפא־םורדה ברקב תונגראתה לש םיליבקמ םילולסמ ינש תראתמ סנוי 

הצובק וז התייה הכרד תישארב .1912 תנשב דסונ יאקירפאה ימואלה סרגנוקה .תונודינה 

- םירחאו ןיד־יכרוע ,הרומכ ישנא ,םירומ - הרוחש היצנגילטניאמ הבכרוהש הנטק 

תועקפומה םהיתויוכז לע ןגהל הרטמל המצעל המש רשאו ,םייתרוסמ םייטבש םיגיהנממו 

םישרוש תוכהל וסינ אל ,תויטנטיליממ וגייתסה ,תומרופרב ונימאה םה .םיאקירפאה לש 

ליבקמה לולסמה תא .ןודנולב הלשממל ונפהש תוריתע ךרד רקיעב ולעפו םילעופה ברקב 

תונשב העפשה רובצל הלחהש ,(CPSA) תיאקירפא־ םורדה תיטסינומוקה הגלפמה ונמיס 

םייעוצקמה םידוגיאה תצעומ" המקוה 1941 תנשב .םייעוצקמה םידוגיאהו ,םירשעה 

תנשב התנמ רשאו תיטסינומוקה הגלפמל הרושק התייהש ,(CNETU) "םייפוריא־אלה 

לולסמהש אלא .םירבח ףלא םישימחו האממ רתויו םידוגיא רשע־העשתו האמ 1945 

וליבוהש םייעוצקמה קבאמהו תודגאתהה לולסמו סרגנוקה ליבוהש יטסימרופרה יטסילגלה 

.הז בלשב ושגפנ אל תיטסינומוקה הגלפמהו םידוגיאה 

הטילשה תליחת אוה הפוקתה לש ןותחתה לובגה ,יניטסלפה רשקהב :ןיטסלפ 

."הבכנ"הו 1948 תמחלמ אוה ןוילעה לובגהו ,י"א־ןיטסלפב תיטירבה תילאינולוקה 
העונתהש איה תיניטסלפה תימואלה העונתה תווהתהב סנוי לש הנוידל אצומה־תחנה 

תקבאנה הבירי תימואל רורחש תעונת התייה אל ,םיגושה הימרזו היתוגלפמ לע ,תינויצה 

היגולונכטב ,ןוהב עפושמ ,בשיימ םזילאינולוק לש טקיורפ אלא ,הדיתעו המויק לע 

תדפורמ ךרדב עיגהו תיטירבה תילאירפמיאה המצעמה ידי־לע ךמתנש ,שונא־יבאשמבו 
סנויש יטרואיתה לדומה יכרוצ תא תמלוה וז הייאר .םינושה םיידסומהו םיירמוחה ויגשיהל 

ינבמה רושימב ,םוקמ לכמ .הירוטסיהה תנבהל תמרות איה םא בר קפס יכ םא ,הדימעה 
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תובשייתההו הריגהה לעפמ לש תויביסולקסקאה תראתמ איהש תוחתפתהה זכרמב םידמוע 

ןוטלשה לש תכסכסמה־תחפקמה־תלמגתמהו הרפמה־החיטבמה גזגיזה תוינידמו ינויצה 

יתיישעת רזגמ לש וחותיפ־יאל תוירחאב םיירקיעה םיאשונה םעה הלא םימרוג .יטירבה 

.יניטסלפ ינוריע יתיישעת ןוירטלורפ לש ותוחתפתה בוכיעלו י"א־ןיטסלפב יברע 
:הז בלשב תיניטסלפה תימואלה תודגנתהה זכרמב.םידגונמ םינוויכ ינש הגיצמ סנוי 

,תודבכנה תוחפשמה ינבמ םיגיהנמ ובצינ השארבש תידסומו תיטילופ תונגראתה 

תודגנתהו ,תויתד תודמעב םיקיזחמו תויתלשממ תורשמ יאשונ ,תומדא ילעב ,ךאיעא"ה 

.םתמדאמ ולשונש ימו תומדא ירסח וא תומדא יטועמ םיחאלפ ויה היאשונש תיממע 

תואמצעל ויתוחטבה לאו ילאינולוקה ןוטלשה לא הנווע ותישארש לולסמב וענ םינושארה 

הריבחב ותירחאו ,תידוהיה הריגהה דגנ קבאמ לוהינבו תוחכפתהב וכשמה ,תיברע 

רשאכ ,1939-1936 לש דרמהו הלודגה התיבשה ירוחאמ ודמעש םיילקידרה תודוסיל 

תיתדה־תיעקרקה הטילאה ןולשכ .םאסק־לא ןידא־זע אל םא ימ אוה סנוי לש רוביגה 

ןיב תונורטפה יסחי עקר לע ןכו ,הכותב תימינפה תוביריהו תונגלפה עקר לע רבסומ 

בוחה ילעבו םיסיראה ,םיריעזה תומדאה ילעב ןיבל - םילודגה תומדאה ילעב - היגיהנמ 

.תירפכה הייסולכואה לש הניינמ בור ויהש ,םיחאלפה ברקב 

תוססבתהה תונש :םיעבשה תונש תישאר דעו 1948 תנשמ .ב 

הגלפמה הקקוח ,1948 תנשב ןוטלשל התיילע תובקעב :תיאקירפא ־םורדה העונתה 

םבושיי קוח" ,"הייסולכואה םושיר קוח" םהיניבו ,דייהטרפאה יקוח תא (NP) תימואלה 

,"(םירוחשה)וטנבה ךוניח קוח"ו "םידיליל רבעמה תודועת קוח" ,"םירוחשה לש שדחמ 

םירוזאב שוכרב קיזחהל םהילע ורסא ,םירעב םירוחש לש םירוגמה ירוזא תא ומחתש 

לש היגולואידיאה דוסי לע ומקוה "םינטסוטנב"ה .ךוניחה תא ודירפהו ,םינבל 
הגלפמהו ,םיברועמ םייעוצקמ םידוגיא ורסאנ ןכ־ומכ ."תדרפנה תוחתפתהה" 

.קוחל ץוחמ לא האצוה תיטסינומוקה 

תגיל" תורושמ סרגנוקל תילקידרו השדח הגהנה המק הנודינה הפוקתה תישארב דוע 

תירב" הרצונ 1955 תנשב .ובמטו הלדנמ ויה הירבחב םיטלובה ןיבש ,"םיריעצה 

סרגנוק" תאו תיטסינומוקה הגלפמה תא םג הללכש ,(The Congress Alliance)"סרגנוקה 

הצמיא "תירבה" לש היגולואידיאה .(Sactu) "םייאקירפא" םורדה םייעוצקמה םידוגיאה 

תוינומה האחמ תולועפ ןוגראב םשוה שגדהו ,ינלדב םזינקירפאל דגונמו ינעזג־יטנא וק 

.תיעזגה הילפאהו הדרפהה יקוח דגנ 

הלוגה תרתחמה קרפ תא החתפ 1960 תנשב קוחל ץוחמ לא ימואלה סרגנוקה תאצוה 

דצמ דחוימב ,ירמוחו יטילופ עויסו םייטמולפיד םיגשיה בינהש ,ןיוזמה קבאמה תאו 

־םורדב םירסאמה ילגו םילאה יוכידה םלוא .היבנידנקס תונידמ דצמ םגו תוצעומה־תירב 

.הימוחתב תנגרואמה תודגנתהה תא ,רושעמ רתוי ךשמל ,טעמכ ןיטולחל וקתיש הקירפא 

תונגראתה חפטל הליכשה אלש ,תימואלה העונתה תגהנה לש ןולשיכ קותישב האור סנוי 

.םילעופה דמעמ ברקב "הטמלמ" תיאמצע 

םג םיניטסלפה תא ופשח תויברעה תונידמב רוזיפהו תוטילפה :תיניטסלפה העונתה 

םע הלועפ־ףותישל םייטילופ םיצחלל ,תויספורפו הלכשה תשיכרל תושדח תויונמדזהל 

לש תיברעה תוימואלב םייזכרמה םימרזה לש םהיתועפשהלו ,"םיחראמה" םירטשמהמ קלח 

דמעמה" ,סנוי יפל ,היה תושדחה תוביסנב הלועה יטילופהו יתרבחה חוכה .הפוקתה 
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501 (2)ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

ההובגה הלכשהה ילעב לש תבחרתמו תכלוהה הבכשה יוהיזש אלא)יניטסלפה "ינוניבה 

תא תנייצמ איה .(העטמו העטומ וניה הז רשקהב "ינוגיב דמעמ" םע םיטילפה ברקב 

עוצקמ־ילעבל לודגה שוקיבה תאו םיטילפה תלכשה םודיקל א"רנוא לש התמורת 

תילכלכה תובלתשהה לולסמ לע םיבר ולעהש םימרוגכ ץרפמה תונידמב םייניטסלפ 

וקינעה ימשאהה רטשמה לש היצטפואוקה תוטיש .יטילופה קבאמהמ םתוא וקיחרהו 

תילקידרה היצפואה .םייונימו תורשמ ,תויטילופו תוילכלכ תויורשפאל תושיגנ םירחאל 

םימרז ידי־לעו םזירצאנה ידי־לע הגצוי םישישה תונש תישארו םישימחה תונש לש 

,"םייברעה םיימואלה תעונת" תמגוד ,תיברעה תודחאה לגד תא ואשנש םירחא םיימואל 

תונעשיהב שגד המשש ,תיניטסלפה תוימואלה .םיבר םיניטסלפ םהירחא ופחסש 

,םישישה תונשב קר תישממ הפולחל הכפהנ ,רורחשל קבאמב םהלש םחוכ לע םיניטסלפה 

ינש .1967 תנשב תיברעה הלפמה רחאל דחוימבו ירוסה־ירצמה דוחיאה ןולשכ רחאל 

ץומיאו <1969) ף"שא תורושב שדחמ ןוגראה ויה וז המגמ לש הנוחצנל םיקהבומ םייוטיב 

.קבאמב יזכרמ יעצמאכ ןיוזמה קבאמה 

הביסהו ,םיניטסלפה תא ועישוה ןיוזמה קבאמה אלו תיברעה תודחאה אל ,סנוי יפל 

תא ןייצמ הז גשומ הנודינה הפוקתה לש רשקהב רשאכ ,"הרדה"ב הצוענ ךכל תירקיעה 

ןיבל םיניטסלפה לש םבוד־בור ןיב תילכלכהו תיפרגואיגה־תיסיפה הדרפההו קותינה 

תחת "היצרגטניא" הפכש ,1967 תנשב העוצרהו הדגה שוביכ יכ עבונ ךכמ .םתמדא 

.השדח תונמדזה תריציל יחרכה יאנת היה ,לארשי ןוטלש 

תוקזחתהו תובחרתהה בלש :תונושארה םיעשתה תונש דעו םיעבשה תונש עצמאמ .ג 
יממעה דוסיה 

ןייפאתה רורחשה תעונת לש התוחתפתהב הז בלש :תיאקירפא־םורדה העונתה 

םייעוצקמ םידוגיא לשו תויממע־תויתליהק תויונגראתה תואמ לש תזרוזמה םתחימצב 

תודגנתה תעונתל םתריבחבו תפתושמ הלועפ תיזח תרגסמב םתודכלתהב ,םייטנטילימ 

לש לודיג עקר לע וללוחתה הלא תורומת .יאקירפאה ימואלה סרגנוקה תגהנה תחת תחא 

רועישבו היישעתה ילעופ רועישב היילע ןכו ,ינוריעה יאקירפא־םורדה ןוירטלורפה 

לש שוקיבה .םירוחשה ברקב ההובג הלכשהל תודסומבו םיינוכית רפס־יתבב םידמולה 

תומרופרה דוסיב דמע בחרתמ ימוקמ קושלו ןמוימו רידס ימוקמ הדובע־חוכל לודגה ןוהה 

(townships־™ תורייעב םירוחשה לש עבקה־ירוגמ תא וללכש ,םיעבשה תונש ףוס לש 

תרבעה לש תוינידמב תונוטלשה וכישמה ליבקמב .תיעוצקמ תודגאתהל םתוכז תאו 

"םילוסיח" תרדס ללכש בחרנ יוכיד עסמבו ,םינטסוטנבל "תפדוע תיאקירפא הייסולכוא" 
.םייטילופ םיגיהנמ לש 

ויה תודגנתהה תעונת לש תודכלתההו תובחרתהה ךילהתב תויזכרמ ןויצ־תודוקנ 

םידוגיאה סרגנוק" לשו ,1983 תנשב (UDF)"תדחואמה תיטרקומדה תיזחה" לש םתמקה 

תוינעזג־יטנא תורגסמ יתש - 1985 תנשב (COSATU)"םייאקירפא־םורדה םייעוצקמה 

לע ורמש ךא ימואלה סרגנוקה לש וכרד םע ימשר־אל ןפואב תוהוזמ ויהש "עזג־תוצוח"ו 

הדגיא ,האחמ תונגפהו תותבשה לש הכורא הרדס ירוחאמ הדמעש ,"תיזחה" .הימונוטוא 

םינוגרא ,רעונ־תועונת ,םייעוצקמ םידוגיא ,םייתליהק םידעו םהיניב - םינוגרא תואמ 

תימינפ היטרקומדב ,הריעצ תוגיהנמב ונייפאתהש - םירחאו םישנ ינוגרא ,םייתייסנכ 
תופנעה תוינוגראה תויתשתה .הייסולכואה לש תורומח תויעב ביבס תונגראתה רשוכבו 
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תחלצה תא ,סנוי תעדל ,תוריבסמה ןה "םידוגיאה סרגנוק" לשו "תיזחה" לש תויאמצעהו 

הליבוהש תירב ,תיטסינומוקה הגלפמהו יאקירפאה ימואלה סרגנוקה ןיבל םניב תירבה 

.דייהטרפאה תסבהל רושעה יהלשב 

,תולגב ליבקמב להנתה תימואלה העונתה תודלותב הז בלש :תיניטסלפה העונתה 

םיחטשבו ,השק הלפמ ןהירחאלו גושגש תונש םייניטסלפה םינוגראהו ף"שא ועדי םש 

תוממוקתהל סיסב ורציש םייממע םינוגראו תודסומ לש הבחר תיתשת החמצ םש ,םישובכה 

ף"שא :תרמוא סנוי לש המיכסה .הדאפיתניאה ־ םינומשה תונש ףוס לש תיממעה 

ןונגנמ)"הנידמ ךותב הנידמ" םיקהל םנמוא וחילצה תולגב ותוא םיביכרמה םינוגראהו 

םינוגרא וראשנ ךא (םייתרבח םיתורישו םייטילופ תודסומ ,תיאבצ עורז ,יטרקורויב 

םתולת :הרצונש הלופכה תולתב רקיעב הצוענ ךכל הביסה .םייטסילנרטפו םייטסילרטנצ 

םיטילפה תייסולכוא לש התולתו ,תויברעה תונידמה לש הכימתבו ןומימב םינוגראה לש 

תימואלה העונתה הלבס ןמז ותואב .םינוגראה וקפיסש עויסבו הקוסעתב ,םיתורישב 

יפסכ"ב תולתמו יטילופ־ינוגרא ךויש סיסב לע היתודסומ לכ לש לוציפמ םיחטשב 

תעונת תא ודחיי "הטמלמ" וחמצש םיימוקמה םייממעה םידעווה ,הז םע ."דומוצה 

לש ןושארה בלשב ףשחנ םחוכ .תולגב ןוגראה ןמ התוא ולידבהו םיחטשב תודגנתהה 

.תוכשומה תא הידיל הלטנ תולגב הגהנהה רשאכ ,ךשמהב םלבנ ךא הדאפיתניאה 

םיחטשב תימואלה העונתה לש תלבגומה תויביטקפאל רבסהה רקיע תא הלות סנוי 

תרגסמב ןורמת תלוכיו לקשמ לעב םרוגל ךפהנ אלש ,םילעופה דמעמ לש ותשלוחב 

לש תימוי הדובע־תריגה לע התתשוה לארשיב הקוסעתה .שוביכהמ רורחשל קבאמה 

יפל ורכתשהו יתנוע וא ינמז סיסב לע וקסעוהש ,םיירפכ םבור ,םילעופ יפלא תורשע 

,הז תמועל .םתדובע תומוקמב לועפל רסאנ םייניטסלפה םייעוצקמה םידוגיאה לעו ,העש 

םינושה םייטילופה םיגלפה ןיב תוביריה ןמ תיעוצקמה תודגאתהה העגפנ םיחטשה ימוחתב 

קהבומ דוגינב .ידמעמה קבאמה לע ימואלה קבאמל תומידק הנתנש ,םהלש היגטרטסאהמו 

דמעמ ,גשוהש יטילופה רדסהב םיפתושל ויהנש ,הקירפא־םורדמ םינגרואמה םהיתימעל 

.לארשיל ף"שא ןיב ןתמו־אשמב גוצייב הכז אל יניטסלפה םילעופה 

םיינוינש תורוקמ לש דואמ בחר ןווגמב שומיש השועו ףיקמ ,ידוסי סנוי לש הרקחמ 

אל ,הז םע .ןיטסלפבו הקירפא־ םורדב תרבחמה המייקש תונויאר לש לודג רפסמב םג ומכ 

רזחמל הברמ ,טעמ תשדחמ תירוטסיהה האוושהה ,הדימעמ איהש תירוקמה הזיתה ומכ 

.םיבכרומ־רתויה םיירוטסיהה םיתמצב אקווד תויחטש תוללכהל הטונו ,תומייק תויונשרפ 

תדוקנ היה 1974 תנשב ף"שא ידי־לע "הנטקה ןיטסלפ" לש היגטרטסאה ץומיא ,לשמל 

םרזה לש תינורקעה ותונוכנ תא הפקישש ,תיניטסלפה תימואלה העונתה תודלותב הנפמ 

סנוי .(המוקמב אלו ,לארשי דצל) העוצרהו הדגה יחטשב הנידמ םיקהל הכותב יזכרמה 

וז תיטילופ הערכה לש תילרוגה תועמשמה תורמל דבלב תורופס תורוש ךכל תדחיימ 

תושי תמקה רמולכ ,"יביסולקסקא" ןורתפב רחב ף"שא ,הנושלב שמתשנ םא :הלש הזיתל 

תנעוטש ימל .תפתושמ תחא תושי לש "יביסולקניא"ה ןורתפה תא החדו ,תדרפנ תימואל 

.היעב ןאכ שי ינויצה לעפמה לש תויביסולקסקאב היה םיניטסלפה לש םתרצ רוקמש 

םילעופה תודמעמב ןוידל שדקומש תיסחי םצמוצמה םוקמה אוה תוחפ־אל בזכאמ 
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תיעוצקמה תודגאתההו םילעופה תעונת תוחתפתהבו ,ללכב יניטסלפהו יאקירפא־םורדה 

רומא היה הז םוחת .םירקסנה תוחתפתהה יבלש תשולש ךרואל ,טרפב הקירפא־םורדב 

יטרואיתה לדומה בלב דמעמה גשומ תא הביצהש ימ לש הרקחמב "ףסומה ךרעה" תויהל 

היצטניירואה תשיטנ עקר לע רתוי דוע טלוב הז ןורסיח .ךכ הז ןיאש לבחו ,הלש 

ותוענמיהו ,ןוטלשל הלע זאמ יאקירפאה ימואלה סרגנוקה תגהנה ידי־לע תיטסילאיצוסה 

יכ (וינפ לע תוחפל) אופיא הארנ .ןבלה טועימה ידיב רבעבכ רתונש ,לודגה ןוהב העיגפמ 

םהב היה אל תיאקירפא־סורדה םילעופה תעונת לש (leverage) התעפשה תלוכיו החוכ 

הפתוש איה ובש שדחה ןוטלשה לש תיתרבחה תוינידמב הנימי תינפתה תא עונמל ידכ 

.סנוי לש חותינב וליפא הזמרנ אל וזכ תורשפא .היתועיבת תא גצייל רומא היה רשאו 

התשלוח תא תולתל ןויסינה .המצע הזיתב תאצומ ינא תירקיעה היעבה תא ךא 

סחיב תונויצה לש תויביסולקסקאב תיניטסלפה רורחשה תעונת לש היתונולשכו 

םייניטסלפ הדובע־ירגהמו םיטילפ .תואיצמה ןחבמב דמוע וניא יניטסלפה הדובעה־חוכל 

ןידה ןמ היהו ,םינוש םיילכלכו םייטילופ םירטשמ תחת הרוזפה תונידמב ודבעו ויח 

םילעופה תעונת יכ תאצומ סנוי התייה ,תאז התשע וליא .התוללכב הנומתה לע ןנובתהל 

העונתה לש התוחתפתה לולסמב השלחה הילוחה ורתונו ויה תיעוצקמה תודגאתההו 

העיריה תא הביחרה וליא ,ןכ לע רתי .דתי העקת ובש םוקמ לכב תיניטסלפה תימואלה 

יכילהת תניחבמ ןה ,המוד הנומת יאדווב הלגמ סנוי התייה ,ןמצע תויברעה תונידמל 

םילעופה תעונת לש התשלוח תניחבמ ןהו ,"ומלשוה אלש" וא "םיבכועמ" היצזירטלורפ 

לש םתשלוחמ שיקהל העטומ ,אסיג ךדיאמ .יטילופה רטשמב ,ללכב םא ,ילושה הגוצייו 

ידמעמה קבאמה קר אל .ללכב תימואלה העונתה תשלוח לע םייניטסלפה םילעופה ינוגרא 

,םיפסונ םייתרבח םיקבאמ םג אלא ,וז העונת יביכרמ לש לודגה םבור ידי־לע חנזוה 

םירחאהו םיינבמה היתורוקמש ־ וז תולשחנ ךא .םישנ לש ןדמעמ יונישל קבאמה םשארבו 

םיבאשמ רצייל^םינווגמ םייתרבח םיבאשמ סייגלמ התוא הענמ אל - ףסונ רקחמ םיכירצמ 
םיינידמ םיגשיהל הלא םיבאשמ םגרתל םג החילצה העונתה .םימישרמ םיינוגראו םייטילופ 

הלאמ רתוי תוביטימ ויה תוימלועהו תוירוזאה תויצלטסנוקה ובש ןמזב םילטובמ־אל 
.םייחכונה התלועפ יאנת תא םיביתכמה 

דלפנזור היאמ 

ביבא־לת תטיסרבינוא 
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