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?תיחרזא הרבחל תסייוגמ הרבחמ :לארשי (םיכרוע)ריפוא ידעו דלפ באוי 

.םידומע 397.2001 .דחואמה ץוביקה תאצוהו דיל ןו ןוכמ :םילשורי 

הרבח יהמ :םיאשונ ינשב ןד ?תיחרזא הרבחל תסייוגמ הרבחמ :לארשי רפסה 

ןתינ גשומה יכ העדל םיפתוש םיבתוכה בור .לארשיב תחתפתמ וזכ הרבח םאו ,תיחרזא 

לארשיב תיחרזאה הרבחה יכו - ביחרמ שוריפו םצמוצמ שוריפ ־ םינוש םישוריפ ינשל 

.הלש רצה ןבומב רקיעב ,ללכב םא ,תחתפתמ 

קושה ןמו תיתנידמה תכרעמה ןמ ןחבומה "ישילש" םוחת ןיעמ איה תיחרזא הרבח 

וא ,יתחפשמה וא יטרפה םוחתה תא םג ןוימל םיפיסומ םא "יעיבר" םוחת וא ,ילכלכה 

ךא .םואלה ןמ וא תיתרוסמה הליהקה ןמ םג ותוא םילידבמ םא "ישימח" םוחת וליפא 

־ תינושארה תשלושמה הלדבהב רקיעב םידקמתמ תיחרזאה הרבחה לע םייחכונה םינוידה 

ןמ תיחרזאה הרבחה תא ןיחבמ רצה גשומה .תיחרזאה הרבחהו קושה ,הנידמה ןיבש וז 

ןמ םג תיחרזאה הרבחה תא לידבמ בחרה גשומה :קושה םע התוא ההזמ ךא ,הנידמה 

בלב :הצממ ןפואב גשומה לש תויונשרפה יתש תא רידגמ לשריה ןר .קושה ןמ םגו הנידמה 

חתפמכ תיטסילאטיפק קוש תלכלכ" תומייק ,רצה ןבומב תיחרזאה הרבחה לש התרדגה 

תויוכזל הפטהו תמאות תילכלכ הקיקח ,תיטרפה הריפסב הנידמה תטילשמ תורענתהל 

הרבחה ,הז תמועל "...הנידמה לש לגרה תסירד ינפמ תיטרפה הריפסה לע [תוניגמה] 

יטילופ םזילארולפ" םיחתפתמ ובש ימונוטוא םוחתכ תספתנ בחרה הנבומב תיחרזאה 

,הינומגהה היגולואידיאל שממ לש תוביטנרטלא ,תויתרוקיב תויתרבח תועונת ,יתוהמ 

.(307 'ע> "תנגומ תויתוברת־בר ןכו תויביטקלוק תויוכז ...יתימא ירוביצ ןויד 

קרפל שקבמה ילרביל־ואינה ןימיה תא תרשמ "תיחרזא הרבח" גשומה ,רצה ונבומב 

שקבמה יטסיסקרמ־טסופה לאמשה תא תרשמ אוה בחרה ונבומב ;החוורה־תנידמ תא 

גשומה ,ךכ וא ךכ .וביזכהו ולשכש תויטסינרדומה תויפוטואל תרחואמ־תינרדומ הפולח 

תוריח ,"תילילש תוריח" לש קיתווה ילרבילה ןויערה לא ונתוא ריזחמ "תיחרזא הרבח" 

־ירסח תונוסאל וליבוה "תיבויח תוריח" שממל תונויסנה יכ ונחכונש רחאל ,דובעשמ 

אלא ,תיפולח הקיטילופל אל הפיאשה תא ןכ םא עיבמ "תיחרזא הרבח" גשומה .םידקת 

רבעמ ,לאמשלו ןימיל רבעמ הניהש הקיטילופ יהוז ילאידיא ןפואב .תיטילופ־א הפולחל 

תוחכפתה עיבמש גשומ והז ,דחא דצמ .םיינרדומה םינוגראל רבעמו תויתרוסמה תוליהקל 

עיבמש גשומ והז ,רחא דצמ ךא ,תינלאמש וא תינמי ,תירטילטוט תונכפהממ (תרגוב) 

.ומצע ולש םויקה יאנתמ (תיתודלי) תומלעתה 

,ויתויונשרפמ תחא לכב ,תיחרזאה הרבחה םגדל רתויב הבורקה הרבחה ,ישעמ ןפואב 

.תויטרקומדהו תורישעה ,תויברעמה תורבחב םיססובמה תודמעמה םייח הבש הרבחה איה 

יקשוע םידיגאת תועצמאב תקזחותמ ("לגנו'גב הליו") תאזה הנטקה םיהולא תקלח ךא 

םאה ,הז חכונל .תופנע תורחסוממ תויוברתו םלוע םיקבוח ןהיתואבצש תונידמ ,לבת 

ונידיב שי םאה ?תיטרקומד תואר־תדוקנמ קפסמ םוי־רדס עיצמ "תיחרזא הרבח" גשומה 

.בר קפס ־ איה תולאשה יתשל הבושתה ?תיטרקומד תואר־תדוקנמ ףידע גשומ םויכ 

ינויחכ טלחהב ותוא האור אוה לבא ,קפסמכ גשומה תא האור ריפוא ידעש רמול השק 

ןתינ ותוכזבו ונממ קרש ירסומ דקומ תיחרזאה הרבחב האור ריפוא ."טסופ"ה לש םלועב 

ףסונ "םוחת" הניא תיחרזאה הרבחה ,ותניחבמ .םירחאה םימוחתה תא ליבגהלו רקבל 
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םירפס תרוקיב םר ירוא 238 

לש הדוחיי .ותושעל שיש השעמ ,טוקנל שיש הקיטקרפ אלא ,יתרבחה הנבמה לש (חונז) 

,הכומנ תונבומ תמרב הב תשחרתמ תויבמופלו תויללכל העיבתהש אוה תיחרזאה הרבחה 

,השעמל .<147 'ע)"תרושקתו תורשקתה תותשר לש הנתשמו יערא ףסוא" התויהב ,ונייהד 

:וזכ הרבח ןגוכמש אוה תיחרזא הרבח לש המוחית םצע לע דימתמה קבאמה 

תויללכ - םורטקפס לש דחא הצקב תאצמנה היפוטוא איה תיחרזא הרבח 

סייגלו ףוסאל ןתינ ובש בוטה םוקמה איה .הפוקשו החותפ ,תינבומ־אל 

תוכרעמב יולג קבאמל םתוא לעתלו ,םיילובמיסו םיירמוח ,םיבאשמ 
<155 'ע) .תונבומה 

בותינה תוכרעמ ןיב סמרבאה לש הנחבהה תא הבר הדימב ןאכ רזחשמ ריפוא ,בגא 

לידבהל ךא ,(תיתרושקת תוילנויצר) םייחה תומלוע ןיבל (תינרישכמ תוילנויצר) 

םיקבאמה לש תויגטרטסאל ץוחמ דחוימ דמעמ ןיא ריפוא תניחבמ תוילנויצרל ,סמארבהמ 

.םייטרקנוקה 

תופיקמ תוכרעמהש ינפמ אקווד םויכ תשרדנ "תיחרזא הרבח" היורקה הקיטקרפה 
תוכרעמ תדרפהב הנייפאתה תינרדומה הרבחה .יתרבחה בחרמה תא לילכ 

תולתהו ןילמוגה־יסחי תרבגהב תעב־הב לבא ־ תרושקתו קוש ,הנידמ ־ (היצאיצנרפיד) 

וזב .תינרדומטסופה הרבחה תא ןייפאמש המ ,<היצאיצנרפיד־הד> ןהיניב תידדהה 

רבד ןיא) קושה ןמ ,(הטילשל ןותנו חוקיפ־רב לכה) הנידמה ןמ יונפ םוקמ ןיא" הנורחאה 

ןיעמ רצוי תוכרעמה ןיב בולישה ...<חוויד־רב לכה) הידמה ןמו (.דרחסהל ןתינ וניאש 
.(164 'ע> "תולובג רסח רורחסב תכרעמ־בר 

תונוסא ,ןהב טולשל רשפא־יאש "תוער" תרציימ וז הרחרחס - ץקועה עיגמ ןאכו 
שוביש רצויה יתכרעמ־ברה רורחסה לש "תוננכותמ־יתלב תואצות" תניחבב םניהש 

בחרמה תוניפ לכ ־ תירשפא־יתלבל תכפהנ תיחרזאה הרבחה םג .דימתמ תוכרעמ 

הז רבד ךא .הציפמ איהש תוערה לאו הרחרחסה לא תוכלשומו תועקפומ ,תוצרפנ יתרבחה 

הסיפת ןכ־לע עיצמ ריפוא .הנבומ יתרבח דסומכ התסיפתב תיחרזאה הרבחה יבגל ןוכנ 

התרדגהב קר לבא ,בוש תירשפאל התוא תכפוהה ,תיחרזאה הרבחה לש תינבומ־יתלב 

תיבויח הסיפת לע תססובמ תויהל הלוכי הניא וז הקיטקרפ .תודגנתה לש הקיטקרפכ 

וא הירוטסיהה תומדקתה ,םדאה תוהמ ןוגכ ,לגרה תא וטשפש תינרדומ תושיג) יהשלכ 

,יתרבחה בוטה תסיפת אל אוה התוא דחאמש המ .לולשל קר הלוכי איה :(תיעדמה תמאה 

תסיפתל ברקתמ ריפוא ןאכ ,בגא) תדגנתמ איה ןהל רשא ,תויתרבחה תוערה תסיפת אלא 

ןמ ושאונ וללהש רחאל ,טרופקנרפ תלוכסאמ תועדה־יגוה לש "הלילש"הו "בוריס"ה 

־ תשקובמה הימונוטואה איה־איה המצע וז תודגנתה הנהו .("תיבויח"ה תינובתה הרושבה 

םיחרזא לש םתוקמחתה ,הקספהל האיצי ןיעמ ,אתחנתא לש תעלבומ איה תיחרזא הרבח" 

תויהל וא ,המ־רבד תושעל וא ,המ־רבד רמול םיצור םה יכ ...טקש לש עגר קר םישקבמה 

.(173 'ע)"...והשמל רסמתהל וא ,והשימ םע 

רתוי הבוט הרבחל תינכות אל - תיפוטוא־אל היפוטוא ןכ םא הניה תיחרזא הרבח 

םדא־ינבל החינמ איהש םושמו תינכות הב ןיאש םושמ רתוי הבוט הרבח אלא ,שדח םדאלו 

- תוינללוכ תושיג שולש ןיב םינתיא קבאמכ תוינרדומה תא םיספות םא .םשפנל 

,לכל לעמ הנידמה תא דימעמה םזינומוקה ,לכל לעמ קושה תא דימעמה םזילטיפקה 

תניחבמ ,"תיחרזא הרבח" גשומה לש םסקה יזא ־ לכל לעמ הליהקה תא דימעמה םזישפהו 
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םוחת ,וללה םימוחתה ןמ לדבנש םוחת לע הרומ אוהש ךכב קוידב ץוענ ,םירחאו ריפוא 

לש םדא־ינב םישגפנ ובש ירוביצ םוחת ןיעמ אלא ,הליהקה וא הנידמה ,קושה וניאש 

םייטסינרדומ "תונורתפ"מ תינרדומטסופה תופייעה תא ןכ םא עיבמ חנומה .םוימוי 

.ריפוא בטיה רידגמש יפכ ,"הקספה"ל ההימכה תאו ,תושדח תויעב םירציימ קרש םהינימל 

האל .גשומל סחיב רתוי תיתרוקיב השיג םיטקונ רפסב םירחאה םיבתוכה בור ,רומאכ 

קול לש םתבשחמב "תיחרזא הרבח" גשומה לש םירשקהה תא הרמאמב תררבמ ןזור 

הז גשומב תשדוחמה תוניינעתהה תא תסחיימ איה רשאכ הרטמל תעלוק איה .הייקסטנומו 

,(27 'ע> "םזילאטיפקה לש הטובה ונוחצינ וירחא ריתוהש תוילאוטקלטניאה תוסירהל" 

ימדקאה לאמשה לש ותולגתסה תא ףקשמ תיחרזאה הרבחה ןושלב רובידה יכ תעבוקו 

םיתמעתמ םניאש םיגשומב ךא הפולח לע רוביד ןיעמ והז ."םיחצנמה תפשל" ברעמב 

.הלא לכל ץוחמ ףסונ םוחת רתאל םישקבמ אלא ,תוימואלהו קושה ,הנידמה םע תורישי 

יוונ רוציל תשקבמ תיחרזאה הרבחה" ,<ןינח בד לצא טטוצמ) קזייא ירפג בתוכש יפכ 

ןה ןולשיכל דעונ תיחרזא הרבח לע חישה יכ רובס ןינח בד .(75 'ע> "הממשה ךותב רבדמ 

המ םגש ןוויכמ ,תיביטמרונ ןהו ,הזכ קתונמו דדובמ םוחת רתאל השקש ןוויכמ ,תיטילנא 

גשומה יכ העדל ףתוש אוה .חרכהב יביסרגורפ וניא הז םוחתב אצמיהל הרואכל לוכיש 

ןמסמו ...ללוכ יתרבח יוניש לש טקייורפמ םימייוסמ םיינלאמש םיגוח לש הגיסנ אטבמ" 

לש תרחא הנבה עיצמ אוה ישמרג תובקעב .(78-77 'ע> "תועבוק תוריזב קבאמ לע רותיו 

הלכלכה ,הנידמה ןמ תיגולואידיא לדבתמו לדבנ םוחתכ אל - "תיחרזא הרבח" גשומה 

םיבצעמה וללה םייתרבחה םידממה לכ ןיב ףסונ דמימכ אלא ,("הקספה"כ אל) הליהקהו 

ידעו ,תיחרזאה הרבחל תיטסיסקרמ תונשרפ עיצמה ,ןינח בד .בלושמ ןפואב תואיצמה תא 

תוילוכ התוא םהינש םיאור ,תיחרזאה הרבחל תינרדומטסופ תונשרפ עיצמה ,ריפוא 

,ןונגנמכ הרבחה תא האור ןושארה :דחא ןיינעב םילדבנ ךא ,תבלושמ תיתכרעמ־בר 

הרבחה תא האור ינשה וליאו ,שממ לש הפלחהל אל םא ןוקיתל ןתינ אוה הזככו 

.הכותל ףחסיהלמ ענמיהל אוה תושעל ןתינש רתויב בוטהש תלוברעמכ 

םגד תא הז לומ הז תמעמו ,גשומה לש תינויערה הירוטסיהב אוה םג קסוע ןמגילס םדא 

הלאש יפכ ,ילרבילה "תיחרזאה הרבחה" םגד לומ יאקילבופרה "תיחרזאה הלעמה" 

הליהקמ תבכרומ הרבחה ןושארה םגדב .תמדקומה תינרדומה תינידמה הבשחמב ושבגתה 

:רסחב םיקול םימגדה ינש .םיימונוטוא םיטרפמ תבכרומ איה ינשה םגדב וליאו ,תירדילוס 

המליד ־ תיתרבח תוקרפתהב םייאמ ינשה וליאו ,תיתרבח תוירטילטוטב םייאמ ןושארה 

עברל הסינש ימ ,רופיסב יתימאה רוביגה וניה םייהקרוד ,ןכא .תיסלק תימייהקרוד 

ינונגנמבו םייטרפ םישנאב הבוטה הדימה תא רידגהל"ו ינרדומה םויקה לגעמ תא 

שקב אוה המצע הרדגהב ,תאז םעו ;תיחרזאה הרבחה [לש] םיינוגראה היצקארטניאה 

,ןמגילס תעדל .<112 'ע> "תיחרזאה הלעמה תרוסמ לש ירסומה עונכשה חוכ תא רמשל 

.ןורתפ אלל היעב םע ונרתונו תישעמ ונלשכנ ונחנא לבא תיטילנא חילצה םייהקרוד 

,ןורתפה תוכזב אל - "'זולקב םייהקרוד לש ותרות תא ץיברהל םעט שיש" איה הנקסמה 
.היעבה תוכזב אלא 

תיחרזאה התרדגהב - המואה ןיב ןילמוגה־ יסחיב קסוע הראשב ימזע לש רמאמה 

יכ עיצמ אוה .תיתוברת־תירוטסיה הליהקכ םואלה ןיבל ־ תיתקוחהו "תילאירוטירטה" 

עיפומ "תיחרזא הרבח" גשומה ךא .םינוש םימואל לולכת "היחרזא לכ תנידמ"ב המואה 

ךירצ ,הנידמל קר אלו ,"םימואל"ל םג ,תיחרזא הרבח םייקתתש ידכ .יתיראש גשומכ ןאכ 
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תוישפוחב עונלו םימואלל ץוחמ תויחל םידיחיל רשפאיש לבגומו רדגומ דמעמ תויהל 

םירוגמ־רדח לש המוק :היטרקומד לש יתמוק־וד לדומ תאז הנכמ ינא) םהמו םכות לא 

העונתל ישפוחו חותפ תוגרדמ םרג םע ,םיירלוקיטרפ םירדח לש המוקו ילסרווינוא 

("תיחרזא" תועטב היורקה) תימואל־ודה העצהה ,וזכ "תיתקוח הבורע" אלל .(ןהיניב 

תוירטילטוט תוימונוטוא המכל תחא םואל־תנידמ לש תוירטילטוטה תא קלחל קר הלולע 

הקדצה וזכ העצהל תויהל הלוכי ימואל יוכיד לש םימיוסמ םיבצמב םא ףא .רתוי תונטק 

.תנקותמ הרבחל ילאידיא םגד הב תוארל השק ,תישעמ 

םינייפאתמ וז הלאשב םיקסועה םיקרפה ?לארשיב תיחרזא הרבח תחתפתמ םאה 

םקלחבו ,לארשיב וזכ הרבח לש התוכיאל וא התונכתייל סחיב הבר תונקפסב ללכ־ ךרדב 

.םיווהתמ וא םימייק הטילש ינבמל הווסמ קפסמה יגולואידיא חישכ וליפא תספתנ איה 

ךות ישמרג לש הגשמהל רזוח ,לארשיב תואירבה תכרעמב קסועה ,קליפ ינד לש קרפה 

ירנילפיצסידה חוכה תסיפתב התניעטו ,סקרמ לש תויגולואלטהו םזינימרטדה ןמ הנוקיר 

האופרה לוהינ .(םייאופרה לופיטהו עדיה לש "היצזילקידמ"ה חותינב רקיעב) וקופ לש 

תרבח לש רצה ןבומב קר ךא ,תיחרזאה הרבחה ידיל הנידמה ידימ תיקלח םנמוא רבוע 

הזכ רבעמ ,ךכש ןוויכמ .שדחה יטסידרופ־טסופה ינומגהה טקיורפהמ קלחכ ,תרחסוממ קוש 

םירקחמב) תוחפ תינויווש האופר אקווד אלא ,רתוי תיטרקומד האופר חיטבמ וניא 

תרגסמ ךותב לארשיב "תואירבה תמאלה"בש תוריתסה תא קליפ חתינ רתוי םירחואמ 
.<וז תיטרואית 

,שחרתהש היצזיטרקומד ןיבל היצזילרביל ןיב קבאמב קסוע גרבנירג בל תאמ קרפה 

ךילהת ןולשכב ותנעטל םייתסה הז קבאמ .ןוירוג־ןבו לוכשא ןיב ,ותונשרפ יפ־לע 

םע דחא הנקב הלועה הנעט) קושה תרבח - היצזילרבילה תומסבתהבו היצזיטרקומדה 

־הנידמ הימוטוכידה יכ םג ןעוט גרבנירג .(הז רפסב םיפסונ םיבתוכ לש םהירבד 

.הקיטילופה ־ םהיניב תכוותמה הבושחה הריזה תא הצימחמ תיחרזא־הרבח 

םצמטצמ לארשיב תיחרזאה הרבחה לש הנבומ ריפש ןושרגו דלפ באוי תאמ קרפב םג 

,הז םע .תרחוס תילרביל הרבחל תמחול רפס־תרבחמ רבעמל ,ונייהד ,ילכלכה םוחתל 

םיוסמ רבעמ ,ונייהד ,ותוללכב יחרזאה בולישה רטשמב יוניש םתסיפתל בייחמ הזכ רבעמ 

רקחמה תמגידרפ תא הז קרפב םיגיצמ ריפשו דלפ .בחרה ןבומב תיחרזא הרבחל תוחפל 

Gershon Shafir, Yoav Peled Being Israeli: The :רפסל הדבוע הנורחאלש) םהלש 

 2002 ,Dynamics of Multiple Citizenship. Cambridge.), יפ־לע ,רוציקה תילכתב

ףחדהו רידמה ףחדה :תודגונמ תומגמ יתש ידי־לע תינבומ תילארשיה הרבחה ,וז המגידרפ 

תללוכה תוחרזא לש תיגולויצוס הרדגה) תוחרזא רטשמ איה הזה דוגינה תאצות .ליכמה 

בכרומה (תוילמרופ־אל ללוכ ,תונוש תומרב םירדסה תכרעמ ןכו תיטילופה תוברתה תא 

םיניטסלפה םה םידדומה ובש ,ימשר יחרזא ןויווש לש ילרבילה סופדה :םיסופד השולשמ 

םיווש" םידוהיה ילרבילה ןויוושה תורמל ובש ,ימואל־ונתאה סופדה ;םישובכה םיחטשב 

ןתמורת יפ־לע תוצובק םקממה ,יאקילבופרה סופדהו ;םייברעה לארשי יחרזאמ "רתוי 

לארשיב שחומה יתרבחה יונישה .םיחרזמל לעמ םיזנכשאה תא םקממ ךכיפלו ,הרבחל 

םידגנתמה םיניטסלפה ידי־לע הטמלמ ץחל :םיצחל בוליש לש האצות אוה םיעשתה תונשב 

רטשמ ךשמהו הז שוביכש ,תיזנכשאה הטילאה ידי־לע הלעמלמ ץחלו :שוביכה תכשמהל 

םולשה ךלהמל ליבוה הז ףוריצ .הל םימלתשמ םניא רבכ ונממ בייחתמה ינמחולה רפסה 

ונתוא בתני ,ולסוא םכסה תא רתוי רחואמ ןכ םא לישכה המ לאשנ םא .ולסוא םכסה לש 
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םרוגה :אקווד יאקילבופרה רושימב תוחפל תיקלח הבושת אוצמל ריפשו דלפ לש ןויגיהה 

םתוא המקימ רבעבש ,רפסה־תרבח לש תוריפה תא ףוטקל םיליחתמ קר םיחרזמה .יחרזמה 

קושה לא םתוא ךילשהלו תיאקילבופרה רתיה־תוכז תא םהמ לוזגל םיצור רבכו ,תיתחתב 

חותינב דלפ באוי ידי־לע ןה עצומ הזכ חותינ .תיתחתב בוש םימקוממ םה ובש ,ילרבילה 

,לארשי לש היציזרטילימ־הרה לש חותינב יול ליגי ידי־לע ןהו <2000 ,דלפ) ס"ש לש 

היה ,הליכמו הבחר םולש תייצילאוק רוציל ידכ .(סופדב ,יול) םסרפתהל דמועש רפסב 

יעגפמ תא ןתמלו לארשי יחרזא םיברעה יפלכ ינתאה חתפמה תא ןתמל תוטילאה לע 

הלא תוטילאש ןוויכמ ,2002 תנשל ןוכנ .לארשיב םיחרזמה יפלכ ילכלכה םזילרבילה 

־רפיה םילחנתמ תלשממ לש הדידמה היצילאוקב ןמצע תא ואצמ ןה ,קוידב ךפיהל ולעפ 

.ילאינולוקה רפסה תא החיצנמה תיאקילבופר 

ריפש־דלפ לש תוחרזאה רטשמ לש המגידרפב שומיש השוע ץיבוקרב הצינ תאמ קרפה 

"תונבלה" םישנה ןיב לדבהב תוקסועה תויטסילאינולוק־טסופ תויטסינימפ תוירואיתב ןכו 

םיחתמה יכ תנעוט ץיבוקרב .תויכרעהו תוידוהיה ןיב הזה הרקמבו ,"תורוחשה" םישנהו 

ןיבל םיברעה תרדה ןיבו יאקילבופרה ןורקיעה ןיבל ילרבילה ןורקיעה ןיבש םיבלצומה 

םישנה יכ וארה רבכ תוימואל לע םירקחמ .לארשיב םישנה דמעמ תא םג םירידגמ םתלכה 

(טועימכ םיברעה) תידוהי תויהל תשקבמה ,לארשי ."ימואל םחר" לש דיקפת תואלממ 

אל ןיקצוקרק־זר ןונמא תאז אטיבש יפכ ,תכפהנ ,(םיחרזאכ םיברעה) תיטרקומדו 

םג איה ןכ ,(תידוהי לבא) רתוי תיטרקומד איהש לככ .תיפרגומדו תידוהי הנידמל ,ןמזמ 

הרקמה .דואמ םיוסמ דיקפתב לבא ,תוינויח תוידוהיה םישנה ןכילע .רתוי "תיפרגומד" 

ןוחטיבה תוריש קוח :םישנ יניינעב תוירוטסיה תוקיקח יתש ביבס חישה אוה ןאכ חתונמה 

טעמכ תמלענ תיחרזאה הרבחה ץיבוקרב לצא .(1951) השיאה תויוכז יוויש קוחו (1949) 

םינבומ ,םישנ-םירבג יסחיו הדלוה ,ןימ ,החפשמ ןוגכ ,םייחה םלוע לש םיביכרמ .ןיטולחל 

.הנידמה ידי־לע ץרמנ ןפואב 

הרבחה יבגל םהיתונקסמו ,יטפשמה רושימה תא םינחוב לשריהו רימש תאמ םיקרפה 

הניהש ,"תוריבסה לש הקיטילופ"ב קסוע רימש ןנור .תונינרמ ןניא לארשיב תיחרזאה 

התומכו ,יעדמה םוחתב "תויביטקייבואה לש הקיטילופ"ל יטפשמה םוחתב הליבקמ ןיעמ 

ירסח ,םינוילעה םיררובה תויהל (םיטפושה ןאכ) םיחמומה לש םתעיבת תא תאטבמ איה 

דמעמ" תומדב ןאכ העיפומ תיחרזאה הרבחה .תויתרבח תוקולחמב ,םינפה־אושמו תויטנה 

תולעב לש ינאידרובה ןבומב אלא ,ןוה יסכנ לע תולעב לש יסקרמה ןבומב אל ךא ,"שדח 

הלוכ הרבחה לע ויתוסיפתו ויתוחרוא ,ונונגס תא ליטהל שקבמ הז דמעמ .יתוברת ןוה לע 

תודחא תויוברת לש הייחד ךות ,לוכיבכ םייעוצקמ תופיקשו תוילרטינ לש הטעמ תחת 

רבודמש ןיבו םיחטשהמ םיניטסלפב רבודמש ןיב ,תויוכזלו הרכהל םירחא לש תועיבת לשו 

לא תרבחתמ "הריבס"ה ןידה תערכה ,ילסקודרפ חרואב .םיילארשי םייפכ־ידבועב 

־דח הערכהב שומיש השענ ןאכ םגו ןאכ םג ןכש ,תורכיכה לש העורפה הקיטילופה 

.הרשפו גולאיד ,ןתמו־אשמ תויהל םיכירצ ובש םוקמב תיתמרדו תיתוכמס ,תיעמשמ 

ידכ "ילרביל םזילטנמדנופ" הרואכל ינורומיסקואה יוטיבה תא רימש עבט רחא םוקמב 

,תיחרזאה הרבחל םינפ־ריבסמ ןוילעה טפשמה־תיבש המכ דע ,םוכיסל .המוד ןויער עיבהל 

רבעמ .ומצע תא ותרדגה יפ־לע ריבס ,וז הרבחב "ריבס"ה גלפה יפלכ קר תאז השוע אוה 

אלו ,"תוריבס"ה תוכזב שרדכ אקווד ותוא אורקל ץילממ ינא ,רימש לש ונועיט לש טשפל 

,תוריבסה לש הקירוטרה םצעב הניא ןוילעה טפשמה־תיב םע היעבה ,הזכ שוריפב .הדגנ 
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זמור רימש .םירצ םיסרטניא ססבל ידכ וז הקירוטרב "ריבס־יתלב"ה שומישב אקווד אלא 

reasonable^ "ינרישכמ" םוגרת אוה "ריבס"ש ךכ לע עיבצמ אוה רשאכ הזכ ןוויכל 

םא יכ ,טפשמה־תיב לש "תוינובת"ב הניא ,ןכ םא ,היעבה ."ינובת"ל ,רמולכ ,ילגנאה 

הרבח לש םיגשומב רבדמ טפשמה־תיבש ךכב הניא היעבה ,תורחא םילימב .הרדעהב 

.תונמאנב תאז השוע וניא אוהש ךכב אלא ,הרואנ תיחרזא 

,ןוילעה טפשמה־תיב תאו "תיתקוחה הכפהמה" תא אוה ףא רקבמ לשריה ןר 
תא חפטמ טפשמה־תיב יכ סרוג אוה .לארשיב הווהתמה תיחרזאה הרבחה תא ותועצמאבו 

לומ ושוכרו טרפה תויוכז רוציבל גאוד אוה ,רמולכ ,תיחרזאה הרבחל הרצה השיגה 

םג לבא הנידמה דגנכ םג תויביטקלוק תויוכזו ירוביצ בחרמ תריציל רשאמ רתוי הנידמה 

לעופ טפשמה־תיב דציכ הארמ לשריה ,ןיד־יקספ לש הכורא הרוש תגצה ךות .קושה דגנכ 

סותאל גייס אלל ןמאנ טפשמה־תיב ,ירוטסיה ןפואב ,דחא דצמ .לופכ דוקב שומיש ךות 

סרטניאה תא ףידעהל הטונ אוה תאז תרגסמבו ,לארשי לש ינוחטבהו ידוהיה ,ימואלה 

רקיעב ,בורה תצובקל םיכייתשמ םניאש םיעבות לע וא םירחא תונורקע לע יטננימודה 

ךומתל תונורחאה םינשב לחה טפשמה־תיב ,רחא דצמ .םידבועו םישנ םג ךא םיניטסלפ 

,ישפוחה קושב טרפה תויוכז רוציב ךות לארשיב תיטסילטיפק קוש תרבח לש הנוניכב 

ידיגאתה םזילטיפקל תיתשת שמשמה ךובס יתקוח םקרמ ןוניכ ךות םג ,רומאכ לבא 

ןויגהו תימואלה הנידמה ןויגה - הלא תונויגה ינש ןיב .ול השורדה תיקסעה הקיתאלו 

הכפהמה קימעתש לככ הז חתמ לש ותפרחה תא הפוצ לשריהו ,חתמ םייק - יטרפה קושה 

.לארשיב תיטסילטיפקה 

ףס־רמושכ ןה - ןוילעה טפשמה־תיב לש לופכה ודיקפת תא םישיגדמ לשריהו רימש 

.לארשיב הווהתמה קושה תלכלכ לש היוול־ןבכ ןהו לארשיב תידוהיה תוימואלה לש 

הניא ,תיטסילרולפו תיטרקומד תוירוביצ לש רתאכ ,תיחרזאה הרבחה יכ םיסרוג םהינש 

הניא תיחרזא הרבחל ךרדה .ותעיגפל הפושח ףא איהו ,טפשמה־תיב תכימתמ תינהנ 

תרבוע תיחרזא הרבחל ךרדה יכ תורשפאה תא הלעמ ץיבוניבר ינד .טפשמה־תיבב תרבוע 

וליא תסנכה־תיב םג תויהל לוכי היה הז לבא)ןודינה הרקמב דגסמה - הליפתה־תיבב 

םואב המיקה תילקידרה תימאלסאה העונתה דציכ ראתמ ץיבוניבר .<ס"ש תא ןחוב היה 

ףוסבל הכפהנש דע ,ךוניחו החוור יתוריש תללוכה ,תראפתל תיחרזא הרבח םחאפ־לא 

וא תימאלסא - העונת לש הרקמב תיחרזא הרבח לע רבדל ןוכנ םאה ךא .ימוקמה ןוטלשל 

ןושל טוקנל םא ,םיינרדומה יחרזאה ןויוושה יכרעל תיגולואידיא תביוחמ הניאש - תידוהי 

תעבונ הניאש תיחרזא "הלועפ" לע בושחל ןתינ םא הלאשה תא הלעמ ץיבוניבר ?הטעמה 

הקיטקרפהש ,רמולכ ,המשל אצ־ המשל אלש ךותמש תווקל ןתינ םאו ,תיחרזא "העדות"מ 

תיחרזאה הרבחה תוחתפתה תא ורמאמב ןחוב ידעס דמחא םג .יביטמרונ יוניש עיבנת 

םינוגרא םייתאמל בורק לש םמויק לע עיבצמ אוה .לארשיב יניטסלפה טועימה ברקב 

קפס ליטמ ידעס ,הז םע .םינוש תוברתו הרבח ימוחתב םילפטמה (NGOs) םיירטנולוו 

םילולע םה יכ סרוג ףאו ,תיתרבחה תואיצמה יונישב ליעוהל הלא םינוגרא לש םתלוכיב 

אוה לארשיב םיניטסלפל ץוחנש המ .לארשיב ינויווש־ יתלבה ימואלה הנבמה תא תרשל 

.(344 'ע)"תודרשיה םשל אלו תודגנתה ךרוצל ...יגולואידיא סויג" 

לארשיב לחש יתרבחה יונישה תא ימע־ןב המלש חתנמ רפסל המדקהה רמאמב 

לדומל ךותיה־רוכ לש (ורקיעב בזוכ) לדוממ רבעמה ,ונייהד ,םינורחאה םירושעב 

,הכעדש "תוילארשי"ה םוקמב .תדחאמ תרגסמ רסח ןורחאה ךא .יתוברת־ברו יתצובק־בר 
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243 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

ביבא־לת םירעה ידי־לע תולמוסמה תויטילופ תויוברת יתש ןיב קבאמ ראתמ ימע־ןב 
הנימאמה" "תוילמרונ"ה תרחושו תנכדועמה תוילארשיה תא תמלגמ ביבא־לת .םילשוריו 

"תינוליח תימואל תוהז לש יזכרמ ריצ הווהמה תיחרזא תיטפשמ תושייבכ לארשי תנידמב 

תאנשבו םיימואל־םייתד םישרושב תורפחתהה תא תמלגמ םילשורי וליאו ,(20 'ע) 

לע ,םישרושה לעו תרוסמה לע הפקתהכ [םילשוריב] ספתנ ביבא לת לש םולשה" .םיברעה 

ןימיה לשו לאמשה לש תונשיה תויטילופה תוטילאה .(21 'ע> "לארשי לש תידוהיה התוהמ 

רבחתהל עדוי וניאו הובגה־יגוניבה דמעמה תא גציימ לאמשה .השדח ךרד תועיצמ ןניא 

םולש לע ססובמה שדח םוי־רדסל ארוק ימע־ק .ויתוקוצמ תא לצנמ ןימיהו ,םעה לא 

קר לבח .תונברודכ םירבד ןכא .יתרבח ןויווש רתי לעו יתוברת םזילרולפ לע ,ימואל 

הררג (הזה רמאמה תא בתכש רחאל) קרב דוהא לש תלשוכה ותגהנה תחת רשכ ותנוהכש 

.תירסומו תיטילופ םוהתל ,הלוכ לארשי םע דחי ,ותוא 

ךרענ זאמ הפלחש הירוטסיההמ תומלעתה ךות ,המת האירקב ימע־ןב תא אורקל השק 

רפס והז :םינפ ינש רפסל .ולוכ רפסה יבגל םג םינוכנ הלא םירבד .ונינפלש רפסה 

סנכב ואשינש תואצרה לע ססובמ רפסה .הכותמ רפס םג ךא תילארשיה הרבחה תודוא־לע 

םוסרפ תעב .ולסוא םכסה תמיתח רחאל תועובש ,1993 תנשב ריל ןו ןוכמב ךרענש 

- וב ךורכה לכו ולסוא םכסה ,וז הריקס תביתכ תעב ךכמ רתוי דועו ,2001 תנשב ,רפסה 

,התמ תואל ךפהנ ־ תימואל היצזינולוק־הדו תיתקוח היצזיטרקומד ,תילכלכ היצזילרביל 

גצומה הזמ ךופה ךלהמ השוע לארשיש המוד הנורחאה הפוקתב .םירחא םיבר םיתמ ומיעו 

,לבגומו רצ ןבומב םע ףא ,חתפתהל הלחה ילואש תיחרזא הרבחמ ,ונייהד ,רפסה תרתוכב 

הרוחש .דיגמב םיקבד ,םיניטסלפה ןמ קלח ףאו ,לארשי .תינמואל תסיוגמ הרבחל 

.הב םייחה םדאה־ינב תומלש לע הפידע "ץראה תומלש" היפ־לעש 

ףלח אוה םאה ?ארבנ אלו היה אל וילע רבדמ הז רפסש ירוטסיההו ינבמה ךלהמה םאה 

ךלהמ" יכ ,ריפוא ידעו דלפ באוי ,םיכרועה םימיעטמ רפסל רבד־חתפב ?תובקע אלל 

תא המידקהש הבשחמל יוטיב אוה ךדיבש רפסה םא עבקי םיבורקה םישדוחב םיעוראה 

,תילארשיה תוברתב ףלוח עגרל תפלאמ תודע וא ,קוחרמל תוארל הליכשהו הנמז 
ילוא לבא .ורבע רבכ םישדוחה .(10 'ע> "הצמחוהש תונמדזה ,המשגתה אלש תורשפא 

1993 תנשש םשכ ,לכה תולככ ירחא .ףסונ ירוטסיה גזגיז ףא ילואו תפסונ הכראה לבקנ 

לש התויחרכה תא "אבינ" אל סקרמ .תאזכ הניא 2003 םג ,"הירוטסיהה ץק" התייה אל 

חורב .םלועה לע תוירברב טמות ,אובת אל וז םאש אבינ קר אוה ;תיטסילאיצוסה הכפהמה 

אל וז םא ־ לארשיב תיחרזא הרבח לש תוחתפתה םיפוצה הלא םג "אבנתהל" םילוכי וז 

.לארשי לע תוירברב טמות ,אובת 

תורוקמ 

תועידי ־ ח"ופת ."לארשיב ינרמוח םזירטילימ :לארשיל רחא אבצ" .<םופדב> ליגי ,יול 

.תונורחא 

תוילארשיה רגתא ־ ס"ש ,(ךרוע) דלפ 'י :ךותב .ס"ש המשו הדיח .(2000) באוי ,דלפ 

.תונורחא תועידי ־ ח"ופת .(74-52 'ע) 

סד ירוא 

בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 
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