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"תינתאה היטרקומדה" לדומ :לארשי־תנידמ לש רטשמה 
תואיצמה תרוקיבו 

*לאמיג למא 

.הרבחה יעדמב םיבר םירקוח ,קיסעמ ונדועו ,קיסעה לארשי־תנידמ לש רטשמה 
עגונה לכב םיבר םייטרואית םילדומל םייוסינ תנדס הווהמ תבכרומה תילארשיה תואיצמה 

לש ויפוא ביבס ובסנש םינויד לש ףטשב ןייפאתה ןורחאה רושעה .ויפואלו רטשמה הנבמל 

לעו ירשפא רושימ לכב ומייקתה הלא םינויד .ולש תויטרקומדה תדימו לארשיב רטשמה 

תבכרומה תיטילופהו תיתרבחה תואיצמה .םייעוצקמ־אלו םייעוצקמ תע־יבתכ יפד 

םושיי תועצמאב וז תואיצמ ןוחבל וסינש םיבר םירקוחל הארשה רוקמ התוויה לארשיב 

ובינהו הבר בל־תמושת ודקימש םילדומה דחא .םינווגמו םיבר םייטרואית םילדומ 

ידי־לע םשוי הז לדומ .תינתאה היטרקומדה לדומ אוה םיירוביצו םיימדקא םיסומלופ 

תועצמאב לארשי־תנידמב רטשמה תא ןייפאל ןויסינב ,החוממ ימס ילארשיה גולויצוסה 

.ילארשיה ימדקאה חישב תויטננימודה תוסיפתה לע םירערעמה םייטרואית םילכ 

לש םיפיסה תומא תא עזעזל חילצמ החומס ,םירחא םירושימב ותויצולחל המודב 

תא ירוביצו ימדקא ןוידל תולעהלו ,לארשיב תוחוורה תויטילופהו תויגולויצוסה תוסיפתה 

תואיצמה לע תינתאה היטרקומדה לדומ תא םשיימ אוה .ילארשיה רטשמה לש ויפוא תלאש 

םיגוחב חוורה חישה לע רערעמ החומס .יטננימודה יטילופה חישב רבש רצויו תילארשיה 

לארשי תא םקממ אוה .תילרביל היטרקומדכ לארשי־תנידמ תא ןייפאמה ,םיימדקאה 

אוה .םייטרקומד־אל םירטשמל תיחרזא היטרקומד ןיב ענה ,בחר םורטקפס לש וזכרמב 

,דחא דצמ ,תיברעמ היטרקומד לארשיב תואורה תודגונמה תוכרעהה תא החוד 

תוכיאמ ,תיחרזא־אל היטרקומד תררוש לארשיב" ,ויניעב .רחא דצמ ,היטרקומד־יאו 

דימעמ ילארשיה רטשמה לש הז ןויפא 1.(החומס לש ורמאמב 566 'ע)"הביצי ךא ,הכומנ 

םיכמות ןיב םיקלחנה םיפיקמ םינויד לש םזכרמב תינתאה היטרקומדה לדומ תא 

ןויסינב תונוש תויטרואית תויצטניירואו תונילפיצסיד םיגזממ הלא םינויד .םירקבמל 

הלא ןיב םיקלחנ החומס לש וירקבמ .ןהב ךומתל וא החומס לש דוסיה־תוחנה לע רערעל 

לש רטשמב םיאורש הלא ןיבל תוינמז תוערפה הב שיש היטרקומד לארשיב םיאורה 

.יטרקומד־אל רטשמ לארשי־תנידמ 

הפיקמ הרוצב סחייתמ אוה ובש ,החומס לש שדחה רוביחל סחייתי ןלהל ןוידה 

רטשמה לש ונויפא הניא ילש אצומה־תדוקנ .הרעש המחלמ בישמו םינושה וירקבמל 

חוכיווה לכ תא ןאכ שורפל יתנווכב ןיא ,ןכ־ומכ .יטרקומד־אלכ וא ,טרקומדכ ילארשיה 

תויטילנאו תויטרואית תורעה תולעהל עונצ ןויסינב קפתסא .וירקבמל החומס ןיב םייקה 

שדחה ורמאמב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,תינתאה היטרקומדה לדומל עגונה לכב תודחא 

ויביכרמ לע רוזחל יתנווכב ןיא ,רבעב םיבר םירשקהב גצוה לדומהש תויה .החומס לש 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה * 

.החומס לש ורמאמב דומעה רפסמ קר עיפוי ךליאו ןאכמ 1 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 632 

תא ןוחבלו עצבמ החומסש תובחרהל סחייתהל םוקמ שי ,קפס רסה ןעמל לבא .םינושה 

,ןכל .תינתאה היטרקומדה לדומ לש תיביטמרונהו תיטילנאה ותופקת לע ןהיתוכלשה 

תוסחייתה ךות לדומה לע תרוקיבב הז ןויד קוסעי ,םישדחה םיביכרמה תגצה רחאל 

םייטרואית םיטביהב דקמתת הנושארה טבמה־תדוקנ .תויזכרמ טבמ־תודוקנ יתשל 

היינשה טבמה־תדוקנ .תונוש תויטילופו תויתרבח תוירואית רואל לדומה תא ןחבתו 

הלא טבמ־תודוקנ יתשמ לדומב קוסיעה .לדומה לש תויריפמאה תוכלשהל סחייתת 
תולת .םייטילנא םילדומו תויטילופ תוירואית לש תיביטמרונה תולתה תא שיחמהל דעונ 

הבישחה יכילהתמ דרפנ־יתלב קלח הווהמו יטרואית ןויד לכל תיטגרהניא ,דניה וז 

,תינתאה היטרקומדה לדומ לש םייטילנאהו םייטרואיתה םידממה תורמל ,ןכל .םיישונאה 

לכ .םימיוסמ םייביטמרונ םיטנמלא ,וז תרוקיב ללוכ ,וילע תרוקיבה ומכ ,ובוחב ןמוט אוה 

הבישחה לש התוהמ םצעמ תומלעתהו תורצויה לש רומג ךופיה הווהמ ךכמ םלעתהל ןויסינ 

.תישונאה 

תושיכ התגצהו תיזכרמה חותינה־תדיחיכ הנידמה לש התויזכרמש ןעטא ינא 

תובישח תסחיימש ,לארשיב תיטננימודה תיטילופה היגולואידיאה תא תופקשמ תיתילונומ 

הקימנידהו תיחרזאה הרבחה תקיחד ידכ ךות הנידמה לש םילוקישלו םיסרטניאל תיזכרמ 

םייתוברת־ונתאה םילדבההמ םלעתמ תינתאה היטרקומדה לדומ ,ןכ־ומכ .םיילושל הלש 

תילארשיה הרבחב תררושה תיתוברת־ברה תואיצמה .לארשיב תידוהיה הייסולכואה ךותב 

ייחב םייחרזמה םידוהיה לש םמוקימ .םינוש םירושימב םיימואלה תולובגה תא הצוח 

תא ריבסהל םיסנמה םייטרואית םילדומש קפס לכל לעמ שיחממ תוברתהו הרבחה 

קזחתמו ךלוהש יתוברת־ברה טקילפנוקל סחייתהל םיבייח לארשיב תיטילופה תואיצמה 

היטרקומדה םוצמצ ,ןכ־ומכ .תיטילופה תכרעמב ףקות הנשמ לבקמו תילארשיה הרבחב 

רופיש ביניש ףקיה־בחר היצזיטרקומד ךילהתב ינמז בלשכ םתגצהו ,םיילרודצורפ םידממל 

תומלעתה ידכ ךות תיטילופה תואיצמה עוביקל םורתל ידכ םהב שי ,טועימה לש ודמעמב 

.תיטרקומד תיטילופ תוברת לש המויק תובישחל םירושקה םייתוהמ םיטביהמ 

תיטסלא תואיצמב תיטרואית תוחישק 

ינשב תינתאה היטרקומדה לדומ לש ומושייב תינפת עצבמ החומס ,שדחה ורמאמב 

לידבהל .יריפמא אוה רחאה רושימה ;יטרואיתה דמימב עגונ דחאה רושימה :םירושימ 

חישב תינתאה היטרקומדה לדומ תא הז רמאמב םקממ החומס ,םימדוקה ויחוסינמ 

תויטרקומדה תופולחה םע הז לדומ תומיע ידכ ךות ,םירטשמ ןוימב קסועה יטרואיתה 

דבלב יטרקומדה חישב תינתאה היטרקומדה לדומ םקומ רבעב םא .תויטרקומד־אלהו 

החומס לע תפרוגה תרוקיבה ,תילנויצוסנוקהו תילרבילה תויטרקומדה םע קר תמועו 

תויתוכמסהו תויטרקומדה תופולחה תא רוקסלו ןוידה תעירי תא ביחרהל ותוא העינמ 

היטרקומדב האורה ,החומס לש תיטננימודה הסיפתה לש םושיי הווהמ וז הקיטקט .דחאכ 

תא רידגהל תנמ־לע .תויטרקומד־יאל תויטרקומד ןיב ךשוממ ףצרמ קלח תינתאה 

הלש םינושה םינייפאמה תא גיצמ החומס ,רתוי הקימעמ הרוצב תינתאה היטרקומדה 

תא קזחל ודיב עייסל הדעונ םינייפאמה תגצה .יטרואית סופיטבאכ התנחבהב םיעייסמה 

םירשפאמ הלא םינייפאמ .םייביטמרונה םידממה ןובשח־לע לדומב םייטילנאה םיטנמלאה 
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633 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

לדומה תא איצומש רבד ,םייתאוושה םירקחמב יטילנא חותינ ילכל לדומה תא ךופהל 

דוסיה־תוחנה תא תלטבמ הניא וז תפסותש יפ־לע־ףא .ולש םצמוצמה ילארשיה רשקההמ 

םירורב םינייפאמ תרדגהש קפס ןיא ,(ךשמהב וילא רוזחנש רבד> לדומה לש תויביטמרונה 

.ליעי יתאוושה־יטרואית ילכל לדומה תא ךופהל ידכ הב שי תינתאה היטרקומדל 

םישדח םידממ ינש לש םתפסוה איה החומס לש שדחה ורמאמב ןויצל היואר תפסות 

לדומ לע החתמנש תרוקיבה לע הבוגתב .ימניד רחאהו ירוטסיה דחאה ־ לדומל 

ליבוהל םילוכיש םיאנת חסנמ החומס ,רבעב חסונש יפכ ,תינתאה היטרקומדה 

םיאנתה תא ךפוה אוה .התוביצי תא םירטשמהו תינתא היטרקומד לש התורצוויהל 

תלאש ,רחא דצמ .תינתאה היטרקומדה לש הייפוא תיינבהב יזכרמ ביכרמל םיירוטסיהה 

תללכה רשפאמה ימניד דמימ ףיסוהל החוממ תא העינמ תינתאה היטרקומדה לש התוביצי 

חסונה ,רבעב גצוהש יטטסהו יתילונומה לדומה תמועל .סופיטבאה תרגסמב םייוניש 

םייטרקומד םירטשמ רחא בוקעל םירשפאמה תויוחתפתהלו םייונישל חותפ יוושכעה 

ינש ."םינודא םע לש היטרקומד"ל תילנויצוסנוק היטרקומד ןיבש ףצרה לע םיינתא 
.רתוי יטילנאלו ,תאוושהל לדומה תא םיכפוה וללה םידממה 

ןויסינ ךות תילארשיה תואיצמה לע לדומה לש םושיי הווהמ רמאמה ,יריפמאה רושימב 

ןיאש יפ־לע־ףא .ונימי דעו הנידמה םוק ןמל לארשיב ושחרתהש םייונישה תא שיחמהל 

ינועיטל הבר בל־תמושת הנפמ אוהש ןייצל בושח ,החומס לש וינועיט לע רוזחל יתנווכב 

יכילהתל רקיעבו ,לארשיב תיטילופה תכרעמב תויוחתפתהל סחייתמ אוה .וירקבמ 

תואיצמל המצע תא םיאתהל התלוכי לעו התוביצי לע עיבצהל תנמ־לע ,היצזיטרקומדה 

תצורמב התוכיא תא הרפיש תילארשיה היטרקומדה" ,החומס לש ותנעטל .הנתשמה 

־ונתאה עסשה איה רטשמה לש ויפוא תניחבל תיזכרמה ןחובה־ןבא .(610 'ע> "םינשה 

לש םינייפאמה תנומש תועצמאב .קוריה וקה םוחתב םיברע ןיבל םידוהי ןיב ימואל 

הנידמ" הניה לארשי־תנידמש הרהצהה תועמשמ תא שיחממ החומס ,תינתאה היטרקומדה 

טועימה לש תינבמ תופיפכ" ןיבל לכל תוילרביל תויוכז ןיב בולישה ."תיטרקומדו תידוהי 

בורה לש םיסרטניאה םודיקל רישכמל הנידמה תא ךפוה (590 'ע)"ידוהיה בורל יברעה 
.תינויצה העונתה לש היתורטמ םושיילו ידוהיה 

הרבחה דמעמו הטילש ןונגנמכ הנידמה 

תיביטקודדה ותוסחייתה אוה תינתאה היטרקומדה לדומ לש םיטלובה םינייפאמה דחא 

,םיכרצ לעבו הרבחהמ דרפנ ימונוטוא דסומ" לאכ הנידמל סחייתמ לדומה .הנידמל 

תרזחה" תלוכסא לש דוסיה־תוחנה תא לבקמ אוה ךכב .(565 'ע> "ולשמ םיללכו םיניינע 

לש המ־תדימבו ,תרערעמ וז הלוכסא .(bringing the state back in) "זכרמל הנידמה 

םייטסיסקרמו םייטסילרוטקורטס־םייטסילנויצקנופ םירקוח לש דוסיה־תוחנה לע ,קדצ 

ידיסח .םייתרבח תוגהנתה יסופד לש האצות הנידמהו רטשמה תוהמב םיאורש ,דחאכ 

םיאורו ,הרבחהו הנידמה ןיב תיטילנא הדרפהל םיארוק "זכרמל הנידמה תרזחה" תלוכסא 

הימונוטוא תסחיימ וז הסיפת .םיילכלכו םייתרבח םייוניש תריציב יזכרמ ןכוס הנידמב 

םייתרבח םינקחש לש םתוגהנתה תא עבוק הנידמה הנבמש תנעוטו הנידמל הרתי 

.(Evans, Rueschemeyer 8c Skocpol, 1985) םיילכלכו 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 634 

הנידמה ןיב קתנ רצויש רבד ,הלא דוסי־תוחנה לע ןעשנ תינתאה היטרקומדה לדומ 

לש התלועפ ךרד תא תבצעמ הנידמה ,לדומה יפל .הכותב הרצונ איהש הרבחה ןיבל 

תכרעמ תא הרידסמ איה .הכותב ןילמוגה־תויוסחייתה לש ןייפוא תא הוותמו הרבחה 

תיטילופ המצוע הליעפמ איה .הילא םתוסחייתה תרוצ תא הביתכמו היניתנ ןיב םיסחיה 

לש הזכ לדומב הנומטה תיטילופה המצועה תסיפת .הלש םינוגראהו תודסומה תועצמאב 

.(Migdai, 1996) הרבחל הנידמ ןיב תידדה העפשה םוש אלל ,תיכנא הניה הנידמה 

.םירדגומ םידעי תגשה ןעמל תינומרה הרוצב תדקפתמה תחא הדיחיכ תספתנ הנידמה 

םינייפאמב הקימעמ תולכתסה .תינתאה היטרקומדה ינייפאמב יוטיב ידיל האב וז הסיפת 

וליאכ תונווכ הנידמל םיסחיימ וינייפאמ תנומש ןיבמ העבשש ךכ לע העיבצמ לדומה לש 

תינתאה המואל תוכייתשה ןיב הדירפמש וז איה הנידמה ,המגודל .ישונא טקייבוס ,דתיה 

...תינתאה המואה ינבל הנושארבו שארב גואדל הדועיי תא הרידגמ איה" .תוחרזא ןיבל 

המואה לש תיתוברת העיקשו יפרגומד לודלד ,העימט עונמל םיעצמא תטקונ איה 
תינתאה המואה סויג ידיל םיאיבמ הנידמה לש םיסרטניאה .(582 'ע> "תינתאה 

.םיטועימה תוצובק יפלכ הלפמ תוסחייתהו תיטננימודה 

לעב יזוכיר ידסומ ןכוסכ התייאר ידכ דע הנידמה לש היצקודר שי וזכ תוסחייתהב 

הרבחל תרדוח הנידמה .הרבחהמ קתונמב ותוגהנתה תא םיביתכמה םיימונוטוא םיסרטניא 

.(infrastructurai power) (Mann, 1986) תבחרנ המצוע תיתשת תועצמאב תיחרזאה 
העפשהלו תבכרומה תיתרבחה תואיצמל תובישח תסחיימ הניא הנידמה לש וזכ הסיפת 

,יריפמאה רושימב .התוינידמו הנידמה הנבמ לע תויטילופו תויתרבח תוצובקל שיש 

.לארשי־תנידמ לש התמקהל ליבוהש ירוטסיהה־יתרבחה ךילהתהמ תמלעתמ וז הסיפת 

םייתרבח םינוגרא לש דואמ הקזח תוברועמ ללכ תילארשיה הנידמה לש היוניב ךילהת 

לש הייפוא בוציע לע דואמ הקזח העפשה ,םהל שי ןיידעו ,םהל התיהש ,םייטילופו 

תיזנכשאה תיליעל .םיימואלו םיינתא ,םייתגלפמ םירושימב יוטיב ידיל אב רבדה .הנידמה 

הנידמה לש היוניב ךילהת לע תערכמ העפשה ,דתיה הנידמה תודסומב הטלשש הקיתווה 

יסחי ,םימיוסמ םייוניש תורמלש ךכ לע העיבצמ תיוושכעה תיטילופה תואיצמה .לארשיב 

המצועה יסחי לש םתעפשה .ןיידע םימייק הנידמה םוק םע וססבתהש םייטילופה חוכה 
תכרעמ לע הנידמה לש התעפשהמ התוחפ התיה אל הנידמה הנבמ לע הרבחב םייטילופה 

תומגודה תחא ,דניה תיטילופה תויתדעה .הכותב םייטילופהו םייתרבחה םיסחיה 

יטילופה ךילהתל תועמשמ תולעב תוינתא תויוהז לש ןתווהתה ךילהת .ךכל תוקהבומה 

הנבמ לע העיפשמה תינתא הקיטילופ הרצונ הבוגתב ךא ,הנידמהמ עפשוה לארשיב 
.הנידמה 

הנבמב םוקמ תלבקמו הכלוההו ,תידוהיה הרבחב תמייקה תיטילופה תוינתאה 

דסומ" הנידמב האורה ,תינתאה היטרקומדה לדומ לש ונורסח תא השיחממ ,הנידמה 

תא תמקממ וז הייאר ."ולשמ םיללכו םיניינע ,םיכרצ לעבו הרבחהמ דרפנ ימונוטוא 

.הנממ קלח איהש הרבחה ןיבל הניב ןילמוגה־תוסחייתהל סחייתהל ילבמ זכרמב הנידמה 

לש וירבדכ .תיתילונומ־אלו הדיחא־אל תושי הנידמב תוארל תבייח רתוי תחקופמ הייאר 

לש תונוש תויתרבח תוריזב םימייקתמה םיקבאמ ידי־לע םיעבקנ הטילש יסופד ,לדגמ 

םניה תונושה תומרב הנידמה לש םידיקפ" ,וירבדל .(Migdal, 1996) תודגנתהו הטילש 

לש םינוש םיכרעמ םע ןילמוג־תויוסחייתה םימייקמו הלאה םיקבאמב םייזכרמ םינקחש 
הנידמה לש םינושה םיפוגהש תויה .<םש> "תונוש תוריזב םילעופה םייתרבח תוחוכ 
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תילנויצר ךרדב תלעופ הנידמהש חינהל רשפא־יא ,תונוש תורוצב םיצחל לע םיביגמ 

.הביקעו 

תילרבילה תוחרזאהו תינתאה היטרקומדה 

לדומה לש ותוסחייתהב יוטיב ידיל אב תינתאה היטרקומדה לדומב ףסונ ןורסיח 

לש היתונורקע תסיפת לע רערעמ וניא תינתאה היטרקומדה לדומ .תוחרזא גשומל 
ומצע לע הרשמה ,לארשיב יטננימודה יטילופה חישב הנומטה תילרבילה תוחרזאה 

לש הליבחכ תילרבילה תוחרזאה לש התועמשמ תא לבקמ החומס .םיילרביל םינייפאמ 

,לאודיווידניאה תא ףילחמ קר אוה .הטמל הלעמלמ רטשמה ידי־לע תונתינה תויוכז 

תויושיב ,הרבחב יזכרמהו ירקיעה ביכרמה לאכ וילא תסחייתמ תילרבילה הירואיתהש 

הנידמה תייארו ,המצועה לש תיכנאה הסיפתה .תוימונוטואו תוביקע תוימואל־ונתא 

תוחרזא תסיפת ןבוחב תונמוט ,םהב טלושו הרבחב םיסחיה תא רידסמה ןונגנמכ 

ןיבל הניב םיסחיה תכרעמ תרדסהל הנידמה ידיב ילכ תוחרזאב האור וז הסיפת .תמצמוצמ 

םיקבאמ לש טבמ־תדוקנמ תיטילופה תואיצמה תייארל םוקמ ןיא וז הסיפת יפל .היחרזא 

תויוכז לש הליבח העמשמ תוחרזאה ,לדומה יפל .םירחאו םיירמוח םיבאשמ לע םייתרבח 

Mann,) הלש םיסרטניאל םאתהב תונושה תוימואלה תוצובקל הנידמה ידי־לע תונתינה 

 1987).
הנידמה ידי־לע הטמל הלעמלמ תונתינה תויוכז תליבחכ תוחרזאה תסיפת לבא 

ןיב ,העמשמ תוחרזא .תופתתשהה - תוחרזא גשומה לש יזכרמ טביהמ תמלעתמ םיחרזאל 

םניבו םמצע ןיבל םניב םיסחיה תכרעמ תעיבקב םיחרזאה לש הליעפ תופתתשה ,רתיה 

לדומ ,"ימונוטוא דסומ" לאכ הנידמל ותוסחייתהב .(Turner, 1990) הנידמה ןיבל 

תיחרזאה הרבחה ןיב ןילמוגה־תוסחייתה תדימל סחייתמ וניא תינתאה היטרקומדה 

לש המויק חינמ לדומה .תיטילנא תובישח לעב םוחת לאכ הנידמה ןיבל םינושה הינוגראו 

קרו ךא הניא תוחרזאש ךכמ םלעתמו ,יטננימודה בורל םיכייתשמה םיחרזאה ןיב תוינויווש 

תיטילופ תופתתשה לש תונוש תוגרד םג הליכמ אלא ,הנידמב וא הליהקב תורבחל יוטיב 

תסיפת ובוחב ןמוט תינתאה היטרקומדה לדומ .יטננימודה בורה תצובק ינב ברקב וליפא 

ןבומ רבדכ הנידמה יביתכת תא הילע תלבקמה תיביספ תושי םיחרזאב האורה תוחרזא 

תואיצמה תא יקלח ןפואב תפקשמ לדומב הנומטה תוחרזאה תסיפתש יפ־לע־ףא .וילאמ 

ןהלש םיסרטניאה םודיק ןעמל הנידמב תונוש תויתרבח תוצובק לש ןקבאמ ,תילארשיה 

האורה תוחרזא תסיפת ףקשמ ןהלש םייחרזאה ןורמתה יבחרמ לש םתבחרה ןעמלו 

.הרבחב םינתשמ םיסרטניאו המצוע יסחי לש םמויקל יוטיב תופתתשהב 

דצמ תוינתאה תוגלפמהו דחא דצמ ןוהה תיליע ןוגכ ,םיירזגמ םייטילופ תוחוכ תיילע 

תיטננימודה תיגולואידיאה הסיפתה לע תידוהיה הרבחב םייקה רוערעל יוטיב ,דניה ,רחא 

ינויצה־ימואלה חישה לש הינומגהה לע תורערעמה תויחרזאה תויתרבחה תומגמה .הנידמב 

ינתא סיסב תולעב תוינוליחו תוינרמש תויתרבח תועונת .תונורחאה םינשב תוקזחתמ 
תושגנתמ הלאשכ תויטפשמהו תויטילופה ,תוילכלכה היצזילרבילה תומגמב תומחלנ בחר 

ס"ש .תובר םימעפ תוילסקודרפ ףא ןהו תוביקע ןניא הלא תומגמ .ןהלש םיסרטניאה םע 

סחי תנגפה ידכ ךות תידוהיה תוימואלה לש תיסקודותרוא־תינרמש הסיפת תמדקמ 
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לש תיתשת חתפל ידכ הנידמה לש םיימשר םיבאשמ תלצנמ איה .הנידמה יפלכ יכרע־וד 

תא תלצנמ וז תיחרזא תיתשת .הכרדל םינמאנה םייכוניחו םייתוברת ,םייתרבח םינוגרא 

היגולואידיאה תא הגנלו הגלפמה לש הכימתה סיסב תא קימעהלו ביחרהל ידכ היטרקומדה 

איה ,הגלפמה לש תינרמשה תידוהיה התסיפת תורמל .הנידמב תיטננימודה תיטילופה 

תוגלפמ תומייק ליבקמב .תידוהיה הנידמה ןובשח־לע םייחרזאה היתודסומ תא תקזחמ 

.ןהלש יתוברת־ונתאה בכרהה ללגב ימשרה ינויצה חישה תא תוצמאמה תוינוליח תוירזגמ 

לש לטובמ־אל קלחש תינתא הגלפמל תקהבומ המגוד הניה "הילעב לארשי" תגלפמ 

קזחמה יטננימודה ינויצה חישה תא תצמאמ הגלפמה ,ןכל .קוח יפ־לע ידוהי וניא היכמות 

.הנידמה לש ידוהיה הייפוא תא 

Rouhana,) לארשיב תיניתשלפה הייסולכואה לש הקיטילופב םייוניש שי ,ןכ־ומכ 

תא ביחרהל ןויסינב תילארשיה תוחרזאה לש היצזיביטקא תוארל ןתינ ןאכ םג .(1997 

םידעי תגשהל ףונמל תוחרזאה תא ךופהלו תילארשיה הקיטילופה לע תיברעה העפשהה 

הקימעמ הרוצב יוטיב ידיל םיאב םניא הלא םייוניש .(1995 ,רגרביונ) םייחרזאו םייטילופ 

.ץראב תיטילופה תואיצמה חותינב תושעל יואר היהש יפכ ,תינתאה היטרקומדה לדומב 

תובחרה תוקימנידה תא תוארל ונתלוכי תא הליבגמ תמצמוצמה תוחרזאה תרדגה 

.רטשמהו הנידמה הנבמ לע תוידיתע תועפשה ןהל שיש ,תילארשיה הרבחב תושחרתמה 

תקזחתמו תכלוה רטשמה הנבמ לע התעפשהש תיתוברת־בר תואיצמ הווהתמ לארשיב 

רתויב הבוטה המגודה ןה תוירזגמ תוגלפמ לש םייטילופה םיקבאמה .םינשה תצורמב 

הנבמה .לארשיב תרבוגו תכלוהש יתוברת־ברה יתרבחה הנבמה לש תיקלחה תורסמתהל 

תפלוחו תכלוהש תיטילופ תואיצמל הקדצה הווהמ תינתאה היטרקומדה לדומ לש ינתאה 

םיכלוהש המצועה יסחיל סחייתהל בייח רטשמה הנבמ לש יתרוקיב לדומ .םלועה ןמ 

.רתוי תישפוחו תינויווש תיטילופ תואיצמ בוציעב ףתתשהלו ,םינתשמו 

םיברעבו םידוהיב האור אוהשכ ,לדומב היוצמה הימוטוכידה תא ןייצל םוקמה ןאכ 

עסשל סחייתהל החומס לש ויתונויסנ תורמל .תודיחא תוימואל תוצובק יתש לארשיב 

הנייפאש ,תינתאה המינהש קפס ןיא ,טועימו בור לש םייטרקומד םיגשומב יברעה-ידוהיה 

םיספתנ םידוהיה .תילארשיה היטרקומדה לע ולש חישב ןיידע תטלוש ,רבעב וירבד תא 

לש וירבדכ .הנידמה תא תחא השקמכ תלהנמש הדיחאו תיתילונומ תינתא הצובקכ 
:החומס 

םודיקל תינתאה המואה תושרל דמועש רישכמה וניה הנידמה ןונגנמ 
.הילא םיכייתשמה לכ לש םהיניינעו התחוור ,הנוחטב ,תוימואלה היתורטמ 

הפשה תוברל ,םייתכלממה םיסופדה לכ תא תבצעמ תינתאה המואה חור 

,םילובה ,םילמסה ,ןונמיהה ,לגדה ,תודסומה ,תוברתה ,תדה ,תימשרה 

ןורכיזה לש םירתאהו םימיה ,םירוביגה ,תומוקמה תומש ,הנשה־חול 

(582 'ע> .תוינידמהו ...םיקוחה ,יביטקלוקה 

לש ידוהיה ביכרמה תשגדהב בושח ביכרמ םיווהמ םייתכלממה םיסופדהש קפס ןיא 

לע עיבצהל ןתינ ,הלא םיסופד לש םינושה םידממל סחייתהל ונאובב ךא .לארשי־תנידמ 

םעה ךותב תמיוסמ תינתא הצובק ידי־לע סוכיג ךילהת הרבע "תינתאה המואה חור"ש ךכ 

תיטילופה התונוילע תא תתרשמה הרוצב התוא העבצו שדחמ התוא הרידגהש ,ידוהיה 

.תיתוברתהו 
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לע שרופמב עיבצמ ,וב םיצולחה דחא אוה החומסש ,לארשיב תודעה יסחי רקח 

תכלוהה תוברתה־תמחלמ לעו יטננימודה ידוהיה בורה ךותב ימינפה םזילרולפה 

,גנילרמיק) הב הינומגהה היגולואידיאה לש התוהמו הנידמה לש הייפוא ביבס תמצעתמו 

תיטננימודה תונויצה תסיפת לע תורערעמ תויתדעו תויתד תויתרבח תועונת .(1998 

 (1998 ,Peied). טילש דמעמ לש היגטרטסא" הב םיאור םיבר"(1999 ,Shafir 8l Peled).

םינשנו םירזוח םירקחמ .רשועה תקולחב יזכרמ דיקפת ,תקחשמ ןיידעו ,הקחיש הנידמה 

לע הנידמל התיהש העפשהה לע םיעיבצמ לארשיב ינתאה (differentiation) לודיבה לע 

יקסריבס) רחא דצמ ,הז קושב תיתדעה הדובעה תקולח לעו ,דחא דצמ ,קושה הנבמ 

תינתאה היטרקומדה לדומב ףקתשמה יטננימודה ינויצה חישה ,ןכל .(1993 ,ןייטשנרבו 

תידוהיה הרבחב תילכלכהו תיטילופה ,תיתרבחה תואיצמה תא הנמאנ ףקשמ וניא 

תוירקיעה תקולחמה־תודוקנמ תחא תא ןיידע םיווהמ םייתדעניבה םירעפה .לארשיב 

םתויכשמה ,םתיינבה לע תלטובמ־אל העפשה שי הנידמלו ,תילארשיה הקיטילופב 

תילארשיה הקיטילופב רוזגמה יכילהת .(1998 ,ןהכ) הלא םירעפ לש םהיתוכלשהו 

ןתוהז תא ןיגפהל הרבחב תובר תוצובק לצא קזחתמו ךלוהה ןוצרה תא םישיחממ 

םידגונמה םיעוזעזל םרוגו תיטילופה תכרעמב אטבתמ הז ךילהת .תיתדעהו תיתוברתה 

.(1999 ,ביצי)"תינתאה המואה חור"ל 

הניה תחא השקמ לאכ ידוהיה בורה לא תינתאה היטרקומדה לדומ לש ותוסחייתה 

־ונתאה עסשה .תיתרבחו תיטילופ תואיצמ רשאמ רתוי תיכרע הפיאשו תיטילופ ההימכ 

ךלוהה רשקה .לארשיב תיטילופה היגולויצוסה לש םיטלובה םינייפאמה דחאל ךפהנ יתד 

הגלפמ הניהש ,ס"ש ןיבל חרזמה תודע ינב לש הייסולכואב םיבר םיחלפ ןיב קזחתמו 

תוכרעמ לש םיאצממה .לארשיב יתד־ונתאה עסשה תא ףירחמ ,הדוסיב תיסקודותרוא 

םיבלשמה םייטילופ־םייתרבח לודיב יכילהת לע םיעיבצמ 1999־ו 1996 םינשב תוריחבה 

.(Shalev, Peled 81 Yiftachel, 2000) םייגולוקאו םיידמעמ ,םיינתא םיביכרמ דחי 
.םייפרגואיג היצגרגס יכילהתו םיידמעמ םיביכרמ תועצמאב תקזחתמ תיתדעה העבצהה 

לע קר אל תנעשנה תיטילופ תועינ לש האצות הניה ס"ש לש תיביסמה תוקזחתהה 

תא םיקזחמ הלא םיכילהת .םייגולוקאו םיידמעמ םיביכרמ לע םג אלא ,םייתדע םיביכרמ 

.לארשיב רטשמה לש ותוהמו ויפוא לע םיקבאמה תאו תידוהיה הרבחב םיימינפה םיעסשה 

־םינפה םיעסשל היוארה הדימב סחייתמ וניא תינתאה היטרקומדה לדומ ,ןכ םא 
הפולחכ ולש לדומה תא גיצמ החומס .לארשיב רטשמה יפוא לע םתעפשה תדימלו םיידוהי 

,ידסממה חישב יטננימודה וניהש ,תילרבילה היטרקומדה םגדל סחיב רתוי הנוכנו תיתימא 

ןיב רשקהמ שקבתמה שקיהל סחייתמ וניא אוה ךא ;לארשיב ירוביצהו ימדקאה 

לש תויטננימודה ןיבל לארשי לש ילרבילהו יברעמה ימצעה יומידה לש תויטננימודה 

Shafir 8c Peled,)ןוחטיבבו תוברתב ,הרבחב ,הלכלכב ,הקיטילופב תויזנכשא תותיליע 

לודיבה יכילהתלו תילארשיה הרבחה לש התווהתה ךילהתל סחייתמ וניא החומס .(1999 

םיירוביצה םייחב המלוע־תסיפת תא טילשהל תמיוסמ תיתרבח הצובק וליבוהש םיימינפה 

תויטננימודה תא שטשטל אב וניא יטננימודה ילרבילה חישה .הרטשמ תא בצעלו הנידמב 

הרבחב םיימינפה םיעסשה םע דדומתהל אלא ,יברעה טועימה לומ הנידמב תידוהיה 

תונוש תוידוהי תוינתא תוצובק לש תיתוברתה העמטהה יכילהת תא תרשלו תידוהיה 

ףוסב סחייתמ החומס .תיטננימודה תיזנכשאה תיליעה לש התומדב בצועש לדומ ךותב 
היגולואידיאב תימינפה תונושלו תידוהיה הרבחב תימינפה תינתאה תונושל וירבד 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 638 

לש ויפוא לע העפשה םהל שיש םיבושחה םיביכרמה לא סחייתמ וניא אוה ךא ,תינויצה 

םיביכרמ לש םתובישח תדימ תא הדיצה תקחוד וז תומלעתה .לארשי־תנידמ לש רטשמה 

תוידיתעה תויוחתפתהב םג אלא ,לארשיב רטשמה לש יוושכעה בצמה רואיתב קר אל הלא 

תידוהיה הרבחב תוימינפ תוקימניד ,יברעה-ידוהיה עסשה לש ותויזכרמ תורמל .ולש 

היטרקומדה לש הייוכיסל סחיב תוחפ־אל תועירכמכ תולגתהלו ףוצל תוליחתמ ץראב 

תילכלכה ,היצזילרבילהו ,דחא דצמ ,היצזיטרקואיתה יכילהתל .דמעמ קיזחהל תילארשיה 

אל לארשיב רטשמה לש ויפוא לע תיתועמשמ העפשה היהת ,רחא דצמ ,רקיעב תיטפשמהו 

םיכילהתהמ תינתאה היטרקומדה לדומ לש ותומלעתה .יברעה-ידוהיה עסשל רשאמ תוחפ 

תפדעהל תיכרע הנבוה לדומהש ךכ לע הדיעמ תילארשיה הרבחב םיללוחתמה םיבכרומה 

יסחי הבוחב תנמוטש עדי־תינבתמ קלח ןיידע הווהמ לדומה ,הז חכונל .תומיוסמ תואצות 

.יטננימודה בורה לש םיסרטניאה תא םיתרשמה חוכ 

לאכ לארשיב םידוהיל החומס לש ותוסחייתה תמועלש ןייצל םוקמה ילוא הז ,ןכ־ומכ 

חישה תא ץמאמ אוה ךכב .םיטועימ תוצובק לאכ םיברעל סחייתמ אוה ,תחא תינתא הצובק 

לש היתוכלשהב קסוע וניא אוה ךא .םייתד םיטועימ םיברעב האורש לארשיב ימשרה 

תונוש םיסחי תוכרעמ רצויש ,תיברעה הרבחב ימינפה לודיבה .לדומה לע וז תוסחייתה 

תיטילנאה הימוטוכידל הריתסב דמוע ,הנידמה ןיבל תונושה תויברעה תוצובקה ןיב 

רשקהה איה לדומה לש אצומה־תדוקנ .לדומל יטרואית סיסבכ רצוי החומסש 

הצובק םיווהמ םניא םיברעה םא לבא ,לארשי־תנידמ לש רטשמה לש יברעה-ידוהיה 

?תיברע-תידוהי תוירניב לע רבדל ןתינ ךיא ,ויניעב הדיחא 

היטרקומדב ןכותכ ךילהת 

אוה .היטרקומדה לש תיטסילמינימ הרדגה לע ןעשנ תינתאה היטרקומדה לדומ 

הריחב תוכז ,תוישפוח תוריחב"ב דקמתמו רטשמה לש םיילרודצורפה םיטביהל סחייתמ 

היטרקומדה לש וזכ הרדגה .(566 'ע> "חרזא תויוכז לע הרימשו ןוטלש יפוליח ,לכל 

.היטרקומדה לש התוכיא ןיבל יטרקומד רטשמ לש ומויק םצע ןיב הנחבה רשפאל הדעונ 

הנחבה לע רשאמ רתוי יטרואית לולעת לע היונב איה .תירשפא הניאו תיתייעב וז הנחבה 

הריתסה תא ףוקעל דעונ תורודצורפל היטרקומדה םוצמצ .והשלכ ףקות תלעב תיטילנא 

םצעל תמצמטצמ תילרודצורפ היטרקומד .תינתא היטרקומד גשומב הנומטה תימינפה 

בור לש םתכימתב םיכוזה תוינידמ תעיבקו תוטלחה תלבק לש םיכילה לש םמויק 

לבא .ךילהה םצעל הקנפשוג תתל דעוימ הזכ ךילהב טועימה ינב לש םפותיש .םיפתתשמה 

ירטנולוו ,יביטגרגא בור וניא תוטלחהה תא לבקמש בורהש הז רשקהב ןייצל ךרוצ שי 

תשרומו םייתוברת םיביטומ תלעב תינתא הצובקכ ומצע תא האור הז בור .ילרטינו 

םהל שיש םייתוכיא םיביטומ לעבל יטרקומדה ךילהה תא םיכפוה הלא םינכת .תינחור 

.תויטרקומדה תורודצורפה לש ןמויק םצעב ןומטה יתוכיא ןפ לש ומויקמ דרפנה ףסומ ךרע 

תויהל םיכפהנ חרזאה תויוכז לע הרימשהו ןוטלשה יפוליח םע דחי תויטרקומדה תוריחבה 

םיכילהב םמויק םצע ,ןכל .טלושה בורה לש םייתוברתהו םיימואלה םינכתל םיפופכ 

תא תרשמה יפרגומדה ןזאמה לע םינעשנה המצועה יסחי .וכרע תא דבאמ םייטרקומד 
לש תויכרעה תדימל תלטובמ־אל השחמה םניח יטננימודה ימואלה בורה לש םיסרטניאה 

חיטבהלו ומצע תא רמשל תלוכיה תא וידיב רמוש בורה .תויטרקומד תורודצורפ 
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639 (2 )ב תילארשי היגולויצוס 2000 -ס'ישת 

ןניא ןמצעלשכ תורודצורפה .ולש םיסרטניאה תא ותרשי תומייקה תורודצורפהש 

תועצמאב םהילע ךמסנ רטשמהש המצועה יסחי לש םתובכרומ תפישח תא תורשפאמ 

הליחתכלמש תיגולואידיא םלוע־תסיפת לע תנעשנה תיטילופה היצזילאיצוסה תוינידמ 

.תינויווש הניא 

תורודצורפה .ןהלש יטילופה רשקהב תורודצורפה תא םקמל ךרוצ שי ןכל 

וניהש בור לש ןוטלשל היצמיטיגל ןתמ וב שיש הנאת הלע שמשל תולוכי תויטרקומדה 

תולוכי תויטרקומד תורודצורפ .(1999 ,יליזרב)ומצע תא רמשל תלוכי לעבו ביציו עובק 

טועימה תויוכזב העיגפ םתרטמש םיילמרופ־אל םיכילהתל תילמרופ האווסהל ךפהיל 

 (1997 ,0'Donnell). תיתייעב ,דניה היטרקומדה תרדגהב ילרודצורפה ןפה לע תונעשיהה

הזה רוביחב שי .עובק ימואל בור לש ןוטלשל התוא םירבחמשכ תועמשמ־תרסחל תכפהנו 

םינכתהמ תומלעתה ןאכ שי ,ןכ־ומכ .בור לש תוצירעל תילרודצורפ הקדצה ןתמ 

לש גוס לכב ןוכנ רבדה .תוותמ תויקוחהו תויטילופה תורודצורפהש םייטילופה 

תימואל־בר תואיצמב ימואל בור ידי־לע תטלשנה היטרקומדב דחוימבו ,היטרקומד 

דועב .בור לש ןוטלשל בורה תערכה ןורקע לש הרמה שי וזכ תואיצמב .תילאוטקילפנוק 

תרוצ וניה בור לש ןוטלש ,ןוטלשה יגוס לכב ץופנש ינכט רישכמ ןניה בורה תוערכהש 

ןניה תויטרקומדה תורודצורפה .(Arendt, 1963) טועימה לש ומויק תא תלטבמה לשממ 

רומיש תועצמאב םייקה הטילשה סופד לש ותכשמהל היצמיטיגל ןתמל בורה ידיב רישכמ 

תרגסמל ץוחמ לא טועימה תקיחד וא הדולי יוביר ,הריגה דודיע ידי־לע בורכ ומצע 

.רחא דצמ ,םייטרקומדה קחשמה־יללכב יביטלופינמ שומיש ידי־לעו ,דחא דצמ ,הנידמה 

תולוקה לש לוצינה איה תויטרקומדה תורודצורפה לש היצזילטנמורטסניאל הבוט המגוד 

תוינידמבו תוידוהי תוגלפמב הכימתל תסנכב תועבצהבו תויללכה תוריחבב םייברעה 

םייברעה םיחרזאה לש םתעפשה תא לרטנל תוגלפמ ןתוא לש םירומח תונויסנו ,הלשממה 

2.םיילאירוטירט םירותיו ןוגכ תוילרוג תויגוסב 

תולובחתו תויצלופינמ טוקנל יטילופה דסממל םירשפאמ םייטרקומד הקיקח יכילהת 

.ויתויוכזמ ותוא לשנלו טועימה לש ןורמתה תלוכי תא םצמצל ןתרטמש תויטילופ 

.רוסאו רתומ לש תולובג רצויש ירוביצ חיש לע תונעשנ תויטרקומדה תורודצורפה 

תוצובק רידהל חילצמ יטננימודה ירוביצה חישה ,תימואל־ברו תיתוברת־בר תואיצמב 

תועצמאב ןהלש ןורמתה תולובג לש עוביק ידי־לע יטילופה קחשמהמ תוילאירפירפ 

א7 ןוקית איה תוטלובה תומגודה תחא .בורה לש ורושיא תא םילבקמה םיכילה 

קחשמב תופתתשהל םירורב תולובג ביצהל דעונש ,1985 תנשמ ,תסנכה :דוסי־קוחל 

:האבה העיבקה ידי־לע יטרקומדה 

וא היתורטמב שי םא תסנכל תוריחבב ףתתשת אל םידמעומ תמישר 
:הלאמ דחא ,עמתשמב וא שרופמב ,הישעמב 

,ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי לש המויק תלילש - 1 

,הנידמה לש יטרקומדה יפואה תלילש - 2 

3.תונעזגל התסה - 3 

תאלעה ידי־לע םייברעה תולוקה תא לרטנל דוכילה לש ויתונויסנ איה תאזכ תוגהנתהל הבוט המגוד 2 

.ןלוגה תייגוס לע ךרעייש הרקמב םע־לאשמב שורדה בורה לש ףרה 

.3951 'ע ,ל תרבוח ,42 ךרכ ,תסנכה ירבד 3 
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תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 640 

.דוסיה־קוחל ןוקיתב דואמ קימעמ יתוכיא ךפונ הלביק תיטרקומדה הרודצורפה 

לש התויה לע ,יטרקומד ךילהב וליפא ,רערעל תיטרואיתה תורשפאה התעמ ןיא טועימל 

דובכ" דוסיה־יקוחב םג הללשנ וז תורשפא ."ידוהיה םעה לש ותנידמ" לארשי־תנידמ 

לש הרטמה תקספב .םיעשתה תונש תליחתב וקקחנש "קוסיעה שפוח"ו "ותוריחו םדאה 

:רמאנ ,תוידוסי םדא תויוכזל הרבחבו טפשמב ןגומ דמעמ תיינקה םתילכתש ,הלא םיקוח 

,[קוסיעה שפוח לע וא] ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל ותרטמ הז דוסי קוח 

תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא דוסי קוחב ןגעל ידכ 

.תיטרקומדו 

לש ותוכז םצע תא םג אלא ,רחא וא הזכ ןכות קר םיללוש םניא דוסיה־יקוח ,ןכ םא 

בורה ידיב הנותנה ,תיטרקומדה הרודצורפב שומיש תועצמאב ויתורטמ תא םדקל טועימה 

היטרקומדה לש התוכיאל םילבגומ םניא לארשיב יטרקומדה רטשמב םימגפה .הלבגה אלל 

תויה" ,החומס לש וירבדכ .םיילרודצורפה הידממב םג םימייק אלא ,דבלב תילארשיה 

טועימ לש ותוחכונ םע םימילשמ םה ,הרוהט תידוהי הנידמ םייקל םילוכי םניא םידוהיהש 

"ץראב תידוהיה הטילשב עגופ וניא אוה דוע לכ ,תויטרקומד תויוכזמ םג הנהנש ,יברע 

רבד ,ילרודצורפ חרואב יוטיב ידיל תואב היטרקומדה לש תויתוכיאה תולבגמה .(619 'ע) 

םיטביהה תא לולשל ידכ הלא םירבדב ןיא .החומס לש ורואית םע בשייתמ וניאש 

לש הימגפמ םלעתהל ןיא לבא ,לארשי־תנידמ לש רטשמב םימייק ןכאש םייטרקומדה 

.םיילרודצורפהמ אלו םייתוכיאהמ אל - תילארשיה היטרקומדה 

היטרקומדה לדומב תוסחייתה וילא ןיאש ףסונ ךבדנב יוטיב ידיל םיאב הלא םימגפ 

דוסיי ןמל םוריח בצמב היורש לארשי־תנידמ .ילטנמהו יקוחה םוריחה בצמ - תינתאה 

לש ןתוליעפ תייעשה ידיל איבה אל יקוחה םוריחה בצמש יפ־לע־ףא .ונימי דעו הנידמה 

הז בצמל שי ,תסנכה לש התוליעפ וא תוריחב ןוגכ ,תויסיסב תויטרקומד תורודצורפ 

םיבאשמ ינש םניה ןוחטיבהו טפשמה .הנידמה תויושר לש ןתוליעפ לע הבחר העפשה 
וחמצש תותיליעה ידי־לעו הנידמה לש תודסיימה תותיליעה ידי־לע םיטלשנה םייזכרמ 

- הטילש ינונגנמ ינש םיווהמ הלא םיבאשמ ינש .<1991 ,גנונפוה :1994 ,יליזרב)ןהמ 

קר אל תויתועמשמ תוכלשה ול שיש ילמרופ רדס תטלשה םירשפאמ םה .יגולואידיאו יסיפ 

לדומ .הלש םיילרודצורפה םיטביהה לע םג אלא ,לארשיב היטרקומדה לש התוכיא לע 

ידי־לע עבקנש ,לארשיב ילמרופה רדסה לש דוסיה־תוחנה לע ןעשנ תינתאה היטרקומדה 

םיטביהל תוסחייתהמ ומצע תא רטופ אוה ךכבו ,וללה םיבאשמה ינשב תוטלושה תותיליעה 

יחטשב םייחה םיניתשלפ לש דוסי־תויוכזו םייטילופ־ואיג תולובג ,תונוביר ןוגכ םייזכרמ 

םינשה הרשע־הנומשמ םלעתמ לדומהש אוה לכמ רומחה .הזע־תעוצרו תיברעמה הדגה 

.יאבצ לשממ ץראב םייקתה ןהבש 

םיכילהב תורומח תועיגפל םרוגה ,ילטנמ םוריח בצמ ובוחב ןמוט יקוחה םוריחה בצמ 

יוטיב ידיל אב ילטנמה םוריחה בצמ .<1996 ,ימע ןבו רגרביונ)ןוחטיבה םשב םייטרקומד 

םירקוח ,םירטוש ןוגכ ,הנידמב רדסהו קוחה ירמוש לש םהיתושגרבו םהיתוסיפתב 

העיגפ םרוגו ,הריקחו רצעמ לש ןיקת להונ םויקב םיתוויע ידיל איבמ הז בצמ .םיטפושו 

תיללכ הריווא" לע רבדמ ףלש .ןגוה יטופיש ךילהל חרזא לכ לש תידוסיה תוכזב הרומח 

םג קוחה תפיכא יכילה לע ןהיתותוא תתל תולולעש תוינוחטב תודרחמ תעפשומה 

לש ודוקפת לע ףיקמ רקחמב .<1996 ,ףלש)"ינוחטבה בצמב םירושק םניאש םיאשונב 
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לש ויתוקיספש ךכ לע (1994) לגסו ןמטכוי־רעי ,יליזרב ועיבצה ,ןוילעה טפשמה־תיב 

לככ ,תחוור ץ"גב יטפוש ברקב" ,םתעדל ."ימואלה ןוחטיבה סותימ"מ ועפשוה צ"גב 

"['ג 'א ,ימואל ןוחטיב יניינעב] סוזנסנוקל ףרטצהל טפשמה תיבל יואר יכ העדה ,הארנה 

זאמ רקיעב ,צ"גב לש ותוינידמב בושח יוניש שחרתמ תונורחאה םינשב .<12 'ע ,םש) 

לטנ טפשמה־תיב .1992 תנשב "קוסיעה שפוח"ו "ותוריחו םדאה דובכ" דוסיה־יקוח וקקחנ 

הרקבה תייגוס תא חתיפו ,ןוטלשה ילהונל עגונה לכב רתוי ינתלעפ דיקפת ומצע לע 

.תוניקת תויטרקומד תורודצורפ סוסיבב םיבושחה םיטביהה דחאל תבשחנש ,תיטופישה 

םייקש יטרואית ךרוצ לע תונעל הדעונ םיילרודצורפה םיטביהל היטרקומדה תלבגה 

הפוריא חרזמב םיינדור־רתב םירטשמ לש םתחימצ .םלועב היצזיטרקומדה יכילהת רקחב 

,היטרקומד לש (hybrid) םיידירביה םימגד עיצהל םינקיטרואית העינה הקירמא םורדבו 

וחוסינ .םייטרקומד־אל םיטנמלא םע םייטרקומד םיטנמלא םיבלשמה ,ברועמ יפוא ילעב 

החומס לבא .<566 'ע) הז יטרואית ץמאממ קלח וניה תינתאה היטרקומדה לדומ לש 

םייוכיסה תא ףושחל ותרטמש ,היצזיטרקומד יכילהתב יללכה יטרואיתה ןוידהמ םלעתמ 

וא רבד לכל םייטרקומד םירטשמב ססבתהלו ךילהתה תא םילשהל םימיוסמ םירטשמ לש 

םהב האור םיידירביה םירטשמב יטרואיתה ןוידה ,ןכל .יטרקומד־אלה רבעל רוזחל 

רטימשו לרקשכ .תומייקה תויורשפאה יתשמ תחאב בצייתהל םירומאש םיינמז םירטשמ 

רבעמ לש ללוכ ךילהתמ קלחכ הז םגד םילעמ םה ,םיידירביה םירטשמ לע םירבדמ 

לדומ ,הז תמועל .(Karl <fe Schmitter, 1994) םייטרקומד םירטשמל םייתוכמס םירטשממ 

ביצי לדומ וניה ,תבחרומהו תנכדועמה ותסרגב םג ,החומס לש תינתאה היטרקומדה 

תיחצנ הניה הנידמב תידוהיה הטילשה .והשלכ בלשב םלועה ןמ רובעל יופצ וניאש תיסחי 

הטילשב הוושו אלמ ףתושכ טועימה בלושי ובש היצזיטרקומד ךילהתל הפופכ הניאו 

ויתודסומו ויקוח דוסימ ידי־לע ביציל ךפהנ לארשיב תינתאה היטרקומדה רטשמ .הנידמב 

רטשמל וזכ תוסחייתה .ומצע תא רמשל תלוכיו יוזיחל ןתינש סיסב ול הנקמה הרוצב 

םגדה םע קר אל בשייתמ וניאש ,םזינימרטד לש תלטובמ־אל הדימ הב שי יטילופ 

4.תילארשיה הקיטילופב םישחרתמה םייונישה םע םג אלא ,רבעמב־םירטשמ לש יטרואיתה 

ףונב םייוניש םע דחי ,רחא דצמ ,תיתדה היצזינתאהו ,דחא דצמ ,היצזילרבילה יכילהת 

.יהשלכ תעבוקמ תידיתע תיזחת לש חוסינ םישקמ ירוזיאהו ימלועה יטילופה 

תיטילופ תואיצמו תויביטמרונ 

הירואית אצמנב ןיא"ש רמייהקרוה ןעט תיתרוסמה תיעדמה הירואיתה לע ותרוקיבב 

רשא ,םייטילופ םיסרטניא הבוחב תנמוט הניאש ,לילכמה גולויצוסה לש וז םג ,הרבחה לש 

תוליעפ תועצמאב אלא ,תילרטיינ היסקלפר יפ־לע אקווד ואל עירכהל שי םתותימא לע 

.החומס לש וירבד יבגל םג םיפקת הלא םירבד .<1993 ,רמייהקרוה)"תישחומ תירוטסיה 

רחוב החומסש יטרואיתה לדומה לש יטילופה רשקהה תא ריהבהל תנמ־לע םיבושח םה 

ןוזיבג לש התוסחייתהב .ולש תויטילופהו תויטרואיתה תוכלשהה תא םג ומכ ,וב דקמתהל 

תויביטמרונה תומינה תא הלעמ איה תינתאה היטרקומדה לדומ לע העמשוהש תרוקיבל 

.יאקירפא־טורדה רטשמה איה יטרקומד רטשמכ בצייתהו רבעמב היהש רטשמל הבוט המגוד 4 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:49 UTC������������� 

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



תואיצמה תרוקיבו "תינתאה היטרקומדה" לדומ לאמ'ג למא 642 

לארשי־תנידמ לש רטשמה לש תויטרקומדה־יא וא תויטרקומדה תדימ ביבס ןוידה לש 

 (1999 ,Gavison). םיאשונ גיצמ אוהש ןוויכמ יתילכת וניאו העטמ ןוידה לכש תאצומ איה

ןוזיבג .יגשומ חותינ לשו הירואית לש םיאשונכ םרקיעב םייביטמרונו םייטילופ םניהש 

איהש יפ־לע־ףא ,תינתאה היטרקומדה לדומ םע הרישי תודדומתהמ ךכב המצע תא תרטופ 

לש םינועיטה םע תודדומתהמ םג המצע תא תרטופ איה .ולש דוסי,היתוחנהב תדדצמ 

םהינועיט תא הלש ןוידב ךירפהל ילבמ - לאחתפיו הנחוד ,םנאג ־ לדומה ירקבמ 

 (1998 ,Ghanem, Rouhana Yiftachel). תויטילופה תוכלשההמ תמלעתמ הניא ןוזיבג

הייטנה תא תרקבמ איה .םייטרואית םיגשומב םישוע הימדקא ישנאו םירקוחש שומישה לש 

,התעדל .תוקולח ןביבס תועדהש הדימ־תומא ךמס־לע םייטילנא םיגשומב רוחבל 

םירקמב קרו ךא רדגומ גשומב שומישה ירוחאמ דומעל םילוכי םייביטמרונ םילוקיש" 
תוכלשההש חיכוהל רשפא םאו ,וז הריחב לש תוכלשהה תא תוהזל םילוכי ונחנא םהבש 

לש ורואיתל הקדצהה תא ךכב תקזחמ ןוזיבג .(Gavison, 1999, 55) "תויוצר הלאה 

לארשי לש הרואיתלש התנבה לע תנעשנ וז הקדצה .היטרקומדכ לארשי תא החוממ 

תא םדקל ,התעדל ,תעייסמ וז הריחב .תויבויח תוידיתע תוכלשה שי היטרקומדכ 

.םימייקה תונורסחל בל־תמושת תיינפה ידכ ךות ,םרפשלו םייטרקומדה םיטנמלאה 

תא השיחממ איה .הדוסימ תיביטמרונ הניח תינתאה היטרקומדה לדומל וז תוסחייתה 

החינמ ןוזיבג .םייטילופ םיסרטניא הבוחב תנמוט הירואית לכש רמייהקרוה לש וירבד 

לכ לע ףידע אוה ןכלו ,תילארשיה היטרקומדה םודיקב עייסמ תינתאה היטרקומדה לדומש 

ונמצע תא םיאצומ ונא ךכב .לארשיב רטשמה לש תויטרקומד־יא חינמה יטרואית לדומ 

לש תויטילופה תוכלשהל ותועדומ תדימבו רקוחה לש תיביטמרונה הביטקפסרפב םינד 

םיוסמ יטילנא חותינל שיש המורתה תדימ לע הלאשה הלוע ,ןכ־ומכ .םייטילנאה וילכ 

.םיימיטיגל ול םיארנש םייטילופ םידעי םודיקל םימיוסמ םיגשומב השוע רקוחהש שומישלו 

תינתאה היטרקומדה לדומ לש תויטילופה תוכלשהה רבדב תולאש תולוע הז רשקהב 
.לדומב שומישב החומס לש ותרטמ רבדבו 

רקבל דעונ תינתאה היטרקומדה לדומ .תנבומו הרורב החומס לש תרהצומה הרטמה 

יטרואית ךסח םילשהלו לארשי־תנידמ לש רטשמל סחיב תויטננימודה תוירואיתה תא 

היצזיטרקומדה יכילהת תא ןייפאל ףיקמ יטרואית ץמאממ קלח הווהמ הז לדומ .םייק 

תינתא הצובק לש תקהבומ תויטננימוד ןהב שיש תוינתא־בר תונידמב דחוימבו ,םלועב 

ןפוא לע הליחתכלמ ביצמ החומסש םיגייסה .דבלב וז הרטמ תרשמ וניא לדומה לבא .תחא 

םידוהי יסחיב דקמתמ אוה עודמ .תובר תויהת םיררועמ הנידמה לש רטשמב ולופיט 

ותרטמ םא ?םינוליחל םייתד ןיבו םיזנכשאל םיחרזמ ןיב םיסחיל סחייתהל ילבמ םיברע 

היטרקומדה תא ותרדגה תא ליבגמ אוה עודמ ,היטרקומדה תא םדקל הניה החומס לש 

םיטביה םימייק תיטילופה תואיצמל ולש חותינבש יפ־לע־ףא םיילרודצורפה םיטביהל 

עודישכ קוריה וקה תולובגב הנידמה לש רטשמל סחייתמ אוה עודמ ?םיקהבומ םייתוכיא 

עודמ ?שוביכה ינפל הלש הירוטסיההמ רתוי הכורא שוביכה ןמל הנידמה לש הירוטסיההש 

הלא תולאש ?רטשמה יפוא לע םיחטשב םייחה םידוהיה לש םתעפשהל סחייתמ וניא אוה 

תויטילנאו תויטרואית תוישוק תולעהל ןתרטמ .החומס לש ויתונווכב קפקפל תואב ןניא 

איה לדומה תרטמ םא .לארשי־תנידמ לש הרטשמ לע ןויד לכב ןהילא סחייתהל שיש 
ויביכרממ םלעתהל ילבמ לארשיב רטשמה לש םיילילשה םיטביהל בל־תמושת תיינפה 

הטילש יסופד החיצנמה תינויערהו תיטרואיתה תיתשתה תא רקבל םוקמ שי ,םייטרקומדה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:45:49 UTC������������� 

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



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

לש םיסרטניאה ןיב םינשה תצורמב הרצונש הפיפחה .לארשיב םייטרקומד־יטגא 

הייסולכואה לש םיסרטניאה ןיבל ,הלש רטשמה ידי־לע םירדגומ םהש יפכ ,לארשי־תנידמ 

ןוצרה .תינויצה םלועה־תסיפת הבוחב הנמטש בחר יגולואידיא ךרעממ קלח הניה הלש 

,רבעב םיינויצ םיגוה ובייח תונויצב םיישונאהו םיינרדומה־םירואנה םיטנמלאה תא גיצהל 

הניחב לבא .ילרבילהו רואנה ראוטרפרהמ םיכרע ץמאל ,המוק ןמל לארשי־תגידמ תאו 

לדומ .םהלש תויתוברתהו תויכרעה תויטהה תא תפשוח הלא םיכרע לש רתוי תקדקודמ 

,הלאה תויכרעה תויטהה תא ףושחל בייח ץראב תיטילופה תואיצמה לש יתרוקיב יטרואית 

לש התובישח תורמל .םייטילופ םיכילהת לש תוילמרופ תורודצורפ ירוחאמ רתתסהל אלו 

תוחפ־אל בושח ,לארשי־תנידמ לש רטשמב םייטרקומדה םיטנמלאל בלה־תמושת תיינפה 

ירדסב תויזכרמ הייסולכוא תוצובק לשו םייזכרמ םיישונא םיכרע לש םתוינשמב דקמתהל 

.רטשמה לש םייכרעה תויופידעה 

ויצמאמ תרגסמב .רמייהקרוה לש וירבדמ רחא קלח ריכזהל םוקמ שי הז רשקהב 

אשומ תייאר" :ןעוט אוה ,תיתרוקיבה הירואיתה לש םינייפאמה םיווקה תא טטרשל 

לאו בש לש השיגל הכילומו הנומתה תא תפלסמ המצע הירואתה ןמ דרפנכ הירואתה 

תא ילוא םישיחממ רמייהקרוה לש הלא וירבד .(1993 ,רמייהקרוה)"תולגתסהל וא השעת 

ותוביצי תדימב ןגפומה קוסיעה .תינתאה היטרקומדה לדומב תונומטה תוישעמה תוכלשהה 

הירואיתה אשומ ןיב תעלבומה הדרפהה תא ףקשמ לארשיב תינתאה היטרקומדה רטשמ לש 

תא תנייפאמה "םוריחה תוילטנמ" תרגסמב לפונ אוה ,ןכ־ומכ .המצע הירואיתה ןיבל 

תא תלטבמה תוינידמ תגהנה הקידצמהו ,לארשיב ימשר־אלהו ימשרה יטילופה חישה 

הנותנ תואיצמל םאתומ ,יטילנא ילככ ,לדומה .םייטרקומדה םיכרעה לש םתובישח 

־יתלב קלחכ ואריי הלא םיגייסש ילבמ ,תואיצמה לע םימיוסמ םיגייס תלטה תועצמאב 

ףקשמ לדומהש ןוצרה־תועיבש תדיממ תעדה תא חיסהל אב הז יגול ליגרת .לדומהמ דרפנ 

.םויכ תמייק איהש יפכ תיטילופה תואיצמל סחיב 

תורוקמ 

:ביבא־לת .לארשיב סוזנסנוקו תקולחמ :תומחלמב היטרקומד .(1994) 'ג ,יליזרב 
.סוריפפ 

,ח ,םילילפ ."הקיטילופב 'רורט תעינמ' יניד :הירפירפ דגנ זכרמ" .(1999) 'ג יליזרב 
 249-229.

ןוטלשו ןוטלשה ־ םישרוגמה תריתע" .(1994) 'ז ,לגסו 'א ,ןמטכוי־רעי ,'ג יליזרב 

.16-9 ,ד ,םילילפ ."קוחה 

:םילשורי .1991-1948 .קוחה ןוטלש לומ הנידמה ןוחטב - לארשי .(1991)'מ ,גנונפוה 
.רואל האצוה - ובנ 

ונרודא 'ת :ךותב ."תיתרוקיב הירואיתו תיתרוסמ הירואית" .(1993) 'מ ,דמייהקרוה 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .(99-57 'ע) טרופקנרפ תלוכסא ,רמייהקרוה ימו 

.קילאיב דסומ :םילשורי .תילאירוטקסה הרבחה .(1999)'ג ,ביצי 

."1995-1975 ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ" .(1998) 'י ,ןהכ 
.133-115 ,<1)א ,תילארשי היגולויצוס 
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סכר 'א :ךותב ."לארשי ייברע לש תיטילופה תונגראתהב תומגמ" .<1995> 'ב ,רגרביונ 

.(45-35 'ע> םיכרד תשרפ לע :לארשיב תיברעה הקיטילופה ,(םיכרוע) סנגי 'תו 

.ןייד השמ זכרמ :ביבא־לת 

:ביבא־לת .לארשיב ימואל ןוחטבו היטרקומד .(1996) 'א ,ימע ןבו 'ב ,רגרביונ 
.החותפה הטיסרבינואה 

םר 'א :ךותב "?המ תרומתו ,ימ רובע ,המב דבע ימ" .(1993)'ד ,ןייטשנרבו 'ש ,יקסריבס 

:ביבא־לת .<147-120 'ע) םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) 
.תורירב 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת־יוביר :םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

םר 'א :ךותב ."לארשיב תינידמה הלכלכה :רבשמו הנידמ ,םידבוע" .(1993) 'מ ,ולש 

:ביבא־לת .(171-148 'ע) םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) 
.תורירב 

.44-23,3 ,ספיספ ."תיטפשמה תכרעמהו םיינוחטיב םיצוליא" .(1996)'ל ,ףלש 

 Arendt, H. (1963). On Revolution (pp. 163-164). New York: Viking Press.
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 Jurisprudence". In Security Concerns: Insights from the Israeli Experience
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 Shafir, G. and Peled, Y. (1999). "Citizenship and Stratification in an Ethnic

 Democracy". In K. Abdel-Malek and D.C. Jacobson (eds.), Israeli and

 Palestinian Identities in History and Literature (pp. 87-108). New York:
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