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םדא תויוכז לש השיג :תוליהק ןיב סויפ 

*יליזרב דג 

תומחלמ לש יזכרמ רשקהב הנידמה עדמ ימוחתב רקחנ םיכוסכסב םידדצ ןיב סויפ 

ירבשמו תומחלמ ןכש ,בר יעדמ ןויגיה ןבומכ ךכל שי .םידחא םיימואלניב םירבשמו 

תוימואל־סנרט לש ןדיעב םג הגפ אלש - שממ לש הנכס םיווהמ םייתנידמניב ןוחטיב 

ןדיע לש םייזכרמה םינייפאמה דחא ךא .תושונאה םויקל - רתוי הבר תילרביל־ואינ 

ובגש ,םייתליהקניבה םירבשמה אוה ,םינש תואמ עבראמ רתוי רבכ ,םואלה־תונידמ 

האוושהב הטעומ בל־תמושתב םיכוז הלא םירבשמ .דבכ ישונא ריחמ ןיידע םיבוגו 

תונובירה תרגסמב ,םואלה־תונידמ ךותב םישחרתמ םהש םושמ תויתנידמניב תומחלמל 

םיילושב תועטב םיספתנ םה ךכיפלו ,ימואלניב חוקיפ ינפמ ןשע ךסמ תשמשמה תימואלה 

םיימינפ םיקבאמב םירשעה האמה הנייפאתה תובר תונידמב .תוימואלניב תומחלמל סחיב 

תפרצ ,דרפס ,הינטירב ,תירבה־תוצראכ תונידמ הז רשקהב ריכזנ םא יד .תוליהק ןיב 

םיקבאמה ויה תונידמה ןמ קלחב .תודיחי אל ןיטולחל ךא תוטלוב תומגוד ןניהש ,הדנקו 

יוניש ושרדו הנידמה תא טועימ־תוליהק ורגתא םתרגסמבו ,דואמ םימילא םייתליהקניבה 

יטילופה חוכה הנבמב םג אלא ,םיירוביצה םיבאשמה תקולח ינפואב קר אל שממ לש 

יכנא דמימ ילעב םניה טועימ־תוליהק ןיבל בור־תוליהק ןיב םיקבאמ .הנידמה לש 

בר לאיצנטופב םינייפאתמ םה ןכלו ,דחאכ (הליהק-הליהק)ןזואמ דמימו (הליהק-הנידמ) 

םהבש םיקבאמה םה דחוימב םיבושח .םישק םייטילופ םירבשמל רבעמ ,שממ לש תומילאל 

לש ןויגיהה לע ,הנידמה לש יאקילבופרה ןויגיהה םצע לע רגית תוארוק טועימ־תוליהק 

.הבש תויטילופה חוכה תוצובק לעו המצע הנידמה 

סויפ גישהל תונויסנל תיטרואית הביטקפסרפ םורתל איה הז רמאמ לש ותרטמ 

:םיכלהמ השולש תועצמאב תאז השעג .תויטרקומדב טועימ ןיבל בור ןיב םישק םיכוסכסב 

בינהל הלוכיש םדא תויוכז לש הירואיתכ םזילרבילה לש תויתייעבה חותינ ,תישאר 

תרגסמ ששאל ןויסינ ,תינש :םייתליהקניב םירבשמב תועוסשה תונידמב סויפ לוכיבכ 

םיכוסכס ןורתפל תרגסמכ (תינתליהק :ןלהל :communitarianism) תיטסירטינוימוק 

לש הרקמה חותינ תועצמאב תונעטה תשחמה ,תישילש :תויטרקומדב םייתצובקניב 
.לארשיב יניטסלפה טועימה 

םיכוסכס ןורתפל רוקמכ תילרבילה הירואיתה לש תויתייעבה 
סויפ תועצמאב םייתליהקניב 

שולש ושיגדה םדא תויוכז לש תילרבילה הירואיתה תרגסמב תונוש תוסיפת 

לכש ,תונוש תוילרביל תולוכסא תומייקש יפ־לע־ףא .ןמצעלשכ תויתייעב ,דוסי־תוחנה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפב םג דמלמ ,הנידמה עדמל גוחב ריכב הצרמ 
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תופתושמ דוסיה־תוחנה שולש ,םינוש םישגדהבו תידוחיי היגולויטאב תנייפאתמ ןהמ תחא 

.ןלוכל 

ןכש ,רדגומ "ירוביצ בוט" לכמ רתוי תובושח טרפה תויוכזש איה הנושארה החנהה 

הבישחב םימיוסמ םימרז .תמיוסמ תיתליהק תוברתמ קתונמב םייקתהל לוכי טרפה 

תתל ףאו ,הליהק ןיבל טרפ ןיב תויתוברת תוקיזב םנמוא ריכהל שי יכ ושיגדה תילרבילה 

םיאשונו תויוכזמ םינהנ םיטרפה קר ,םיגירח םירקמב טעמל ךא ,יטפשמ ףקות ךכל 

.(Gans, 2000) תוליהקה אלו ,תובוחב 

שמתשהל וננוצר םא דחוימב םיטלובש ,םייזכרמ םיישק ינש םינומט וז דוסי־תחנהב 

תענומ תאז דוסי־תחנה ,תישאר .סויפ תגשהל יעצמאכ םדא תויוכז לש הירואיתב 

םיכייתשמה םיטרפה יכ החינמ איהו ,תיתוברת־בר הרבחב םייקתהלמ טועימ־תוליהק 

תועמשמ .תויצוביק תויוכזב תורזעיה אלל ןויוושל עיגהל ולכוי טועימ־תוליהק ןתואל 

,הכזת אל הילפא בקע תינומגה הליהק םע ךוסכסב היוצמה טועימ־תליהק יכ איה םירבדה 

תמשגה תא הקידצמה הרחתמ תיביטקלוק תוברת לש המויקב הרכהב ,תילרבילה תרגסמב 

תידיימ םיגדי תילארשיה הרבחה לע וז הנעט םושיי 1.טועימה לש םייטילופה םיסרטניאה 

םיברעה לש הנושה םתוברתמ תומלעתה םאה .יתעבצה הילעש תויתייעבה תא 

יפכ ?וקיחרהל אקווד הלולע איה אמש וא סויפ חיטבהל תמאב הלוכי לארשיב םייניטסלפה 

טועימה ינב יכ יתאצמ לארשיב יניטסלפה טועימה ברקב יתכרעש רקחמב ,ךשמהב האראש 

הסיפת .בורה ןמ הנושש טועימ־תליהקכ םהיכרוצב הרכהל םיפצמ (דחאכ םישנו םירבג) 

2.הז בושח יטילופ רגתא לע תונעל הלוכי הניא דבלב טרפ תויוכז לש 

אטבמ םזילרבילש הדבועה ןמ עבונ תילרבילה תוילאודיווידניאה תחנהב ףסונה ישוקה 

תורוסמו תויוברת תומייקש דועב ,םדא תויוכז לש דבלב תחא הסיפתו תמיוסמ תוברת 

בור ןיב סויפל עיגהל ידכ .תויטרקומד תויהל טלחהב תולוכי ךא תוילרביל ןניאש תורחא 

תויוברת לש תוימיטיגלב ריכהל שי אלא ,ומצעלשכ ינויח ,ךרע ןויוושב יד ןיא טועימ ןיבל 

וזכ הרכה אלל .ינומגהה בורה לש הלאב םירחתמש םייח יסופד תוקידצמה תורחתמ 

הצרי אל ,תורחא תויוברת לש היצזילרולפ תלבקמו תרציימה ,תיתוברת־בר תיתשתב 

.סויפ יכילהת הילע ססבל ןתינ היהיש תיתשת רוציתש םיבאשמ תקולחל עיגהל בורה 

לש היצזירלוקיטרפ ידיל האיבמ ירוביצ בוט לכל תומדוק טרפ תויוכז היפלש דוסי־תחנה 

םיטרפ לש ףסואכ אלא ,תיזכרמ תושיכ רכומ וניא ביטקלוקה ,רמולכ ,יתליהקה ביטקלוקה 

,יביטקלוק סויפ לש תויורשפא רידהל הלולע תילרביל הירואית יכ ךכמ אצוי .דבלב 

טרפ תויוכז חיש לש ידמל תילמרופ הפשב ,ביטקלוקו ירוביצ יתרבח ךוסכס רימהלו 

.םיטרפה תויוהז לש יביטקלוקה יפואל ןורוויע הלגמה 

סיסקרפה ןיבל תילרבילה הירואיתה ןיב רעפ םייק יכ וז הדוקנב ריהבהל שקבמ ינא 

ןיבל טרפ ןיב ירניב ןפואב תוקתנמ תוילרבילה תוסיפתה לכ יכ רובס יניא .ילרבילה 

תרוקיב תועצמאב תידיימ הליספל היואר תילרביל הסיפת לכ יכ רובס יניא .הליהק 

.Raz, 1994 :ואר ,זר ףסוי לש ויבתכב יתעדל טלוב הז ישוק 1 

לש םיבר םינותנ תוברל ,לארשיב יניטסלפה טועימה ברקב רקחמה יאצממ לש ףסונ טוריפל 2 

לש םיפסונ םינייפאמל .2001 ,יליזרב הרצקב ואר ,טועימה לש תיטפשמה תוברתה לע הדש־רקחמ 

Rattner, :ואר ,םיפסונ םינותנל .1998 ,רימשו איגש ,רנטואמ :ואר ,תיתוברת־בר הרבחכ לארשי 

 1993 ,1994; Zureik, Moughrabi 8c Sacco.
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סיסקרפה םלוא .טרפה תויוכז חיש לש ותולד לע - הרקיעב הנוכנ ־ תיטסיסקרמ 

תוליהק ןיב סויפלו יביטקלוק חישל השירדה םוקמ תא ובש בצמל טלחהב ליבומ ילרבילה 

.יתליהקניב סויפ בינהל טרפ תויוכז לש סויגבו הקירוטרב יד וליאכ הילשא סופתת 

תוסייפתה שחרתהל לכות אל םיביטקלוק ןיב ןויוושב ךרוצב הרכה אלל ,תורחא םילימב 

.תוחפוקמ תוליהקל תוינומגה תוליהק ןיב 

הניה הנידמהש איה ,םדא תויוכז לש דוסי־תסיפתכ ,םזילרבילה לש היינשה החנהה 

םיסרטניא ןיב קבאמבו תורחתב "יביטקייבוא" ררובכ שמשל הלוכי איה יכו תילרטינ 

םשומ םזילרבילה לש שגדה רקיע ,וז תרגסמב .תושגנתמ תויוכזו םידגונמ םייטילופ 

הנידמה עדמ תרות .םדאה תויוכז תרימשו "קוחה ןוטלש" לש תינחה דוחכ טפשמה־יתבב 

תונידמ .הנידמה לש לוכיבכ "תוילרטינ" רבדב וז הנעט לש התושממ רסוח לע העיבצמ 

,לשמל ,רורב .תורחאו תוינימ ,תוינושל ,תויתד ,תוינתא תויוהז ןהל שי .תוילרטינ ןניא 

.םייטנטסטורפ םינבל םירבגמ רקיעב תבכרומ תירבה־תוצראב יטילופה חוכה תיליעש 

תיזנכשא ,תירבג הרקיעב ,דניה לארשיב יטילופה חוכה תיליע יכ רורב הדימ התואב 

ןיבו םינוש םירזגמ ןיב םייתרבח םילדבהו יתרבח דוביר תופקשמ תונידמ .תידוהיו 

- הנידמה טפשמ וליאכ תיביטמרונ ןועטל העטומ הז היהי יכ רורב אליממ .תונוש תוליהק 

,טלחומה בוטה םניה הנידמה לש טפשמה־יתבו - טרפ תויוכז לע ססובמ הז רשאכ וליפא 

אקווד ואלש ,ןהיכרוצ תא אטבמה תויוכז חיש חפטל תויואר ןניא טועימה־תוליהקש דועב 

לע םיזמרמ םירבדה ןיאש ןבומ .(Carter, 1998) םייתנידמה טפשמה־יתבב הנעמב םיכוז 

קדצה יכ טלחהב םיעבוק םירבדה ךא .קדצ־טפשמ חרכהב םישוע םניא טפשמה־יתבש ךכ 

־תחנה .תויפולח תויתוברת תונשרפ תויורשפא דימת תומייק יכו דיחיה וניא הנידמה לש 

תענומ ,יטילופ ךוסכסב ירשפא דצ אלו ,"יביטקייבוא" ררוב הנידמה תויה רבדב דוסיה 

.סויפל עיגהל םידדצה לע דואמ השקמו טועימו בור יסחיב תוכורכה תובואכ תויגוס דוריב 

־יתבל היינפ הקידצמה תיטילופ המרואיתל הכילומ הנידמה לש תוילרטינ רבדב דוסי־תחנה 

בושייל תורחא תויצפואש דועב ,לוכיבכ םייביטקייבוא םיררוב לאכ םייתנידמ טפשמ 

הבש תויטילופה חוכה תוצובקו הנידמה ובש בצמ בייחמ סויפ .וצמחוי םייטילופ םיכוסכס 

.סויפ לש ךילהתל החיתפ יאנתכ תוגציימ ןהש קדצה לש תויסחיב תוריכמ 

רבדב דוסיה־תחנהל הנווכה .איה ףא דואמ תיתייעב םזילרבילה לש תישילשה החנהה 

.הדיחאכ וז תונוביר תסיפת ךות תיתנידמה תונובירה לש תימואלה תינוליחה התשודק 

ןכש תונובירה סרה ידיל רבד לש ופוסב ואיבי תויצוביק תויוכז יכ תעבוק וז החנה 

תויצוביק תויוכזמ ששחה .(Kymlicka, 1995) תימואל תואמצע ושרדי תונוש תוליהק 

־תוליהק ,םיבר םייטרקומד םירטשמב .סויפל םוקמב םיכוסכס תפרחהל ליבוהל לולע 

הליהקל תונתינ תויצוביק תויוכז .תויצוביק תויוכז ,תולבקמ ףא םימעפלו ,תושרוד טועימ 

ששחל סחיב ,עובקל ןתינ תיטילופ הניחבמ .הל ץוחמ אלו ,הנידמה תרגסמב המיצעהל ידכ 

- ןוכנה אוה ךפיהה אקווד יכ ,תויצוביק תויוכז ןתמ תובקעב תימואלה תונובירה םרהמ 

תויוכז ןתמ .הנכסב תימואלה תונובירה תא דימעמש אוה תויצוביק תויוכז ןתמ־יא 

אוה ןכלו ,הל התונמאנ תא ריבגהל יושעו הנידמה ןמ התבזכא תא תיחפי טועימ־תליהקל 

ןיבל (exit) השירפ ןיב הנחבהה העודי הנידמה עדמב .סויפ לש ךילהתב בושח קלח הווהמ 

השירפלו תומילאל ליבוהל אקווד הלולע םיטועיממ יוטיב תורשפא תעינמ .(voice)יוטיב 

לש ותונמאנ תרבגה ידיל איבהל יושע הליהקכ טועימל יוטיב תורשפא ןתמש דועב ,םדיצמ 

.הנידמל טועימה 
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סויפל "רחא"ה תשחכהו תימצע הקיטנמורמ - תינתליהק השיג 

לש סותימ חופיט וניינעש ,םזיסיטגמורל הייטנ םע םימעפל ההוזמ תינתליהקה השיגה 

יתשיג .וז םע וזו ןכותב הינומרהב תויחה תוליהק לש הרבחכ תישונאה הרבחה 

םג לוכיש חוכ ןונגנמ המצעלשכ הווהמ הליהק .תיטנמור אלו ,תיתרוקיב ,דניה תונתליהקל 

לש המורת תינתליהקה השיגל שי ,הז םע .הליהקב םיטועימ וא תושלח תוצובק אכדל 
.סויפ לש תושיגל ישממ 

רשקה תא השיגדמ תינתליהקה השיגה - (empowerment) המצעה ,תישאר 

,טועימ־תוליהקל דחוימב בושח רבדה .(Benhabib, 1992) תוליהק ןיבל תויוהז ןיב קודהה 

לש םייחל םירזגנ הלאה תוליהקה ינב ,ןכל .בורה םע (integration) לוליכ תורבוע ןניאש 

םקבאמב םהל תעייסמו ינוגראו יתוברת יוביג םהל תנתונ הליהקה ןכ םא אלא ,תוילוש 

תא ןיימדל השק ,חוכ ינוגרא ץניה תוליהק םג יכ הדבועה ןמ םלעתהל ילבמ .ןויוושל 

תאו םהיתויוהז תא רמשל םיחילצמ תוימואל וא תוינתא טועימ־תוליהקל םיכייתשמה 

םיקבאמ יכ םג בושח ןכל .םתוא הבגמה הליהקה אלל תיללכה הרבחב םהיתויוברת 

תוברעתהמ רשפאש המכ דע קוחר ,הכותב ושחרתי הליהקה ךותב ןויוושל םייתרבח 

ןיבו תונוש תוליהק ןיב סויפל יוכיסה ,וז המצעה אלמלא .החוקפה הניעמו הנידמה 

השקת וא הנידמה ןמ ענמת טועימה־תליהק ,דחא דצמ .דואמ ןטקי הנידמל טועימ־תליהק 

,רחא דצמ ;ביטקלוקכ ולוסיח וא טועימה תרדה לש תינוטלש היגטרטסא תטיקנ הילע 

םע סויפ לש ןורתפל עיגהל הירבח תא דדועי תוהז הירבחל הקינעמה הליהק לש המויק 

.ןויווש וב תגהונו יתליהקה םויקב הריכמה הנידמ 

תויעבה תחא ־ Whose justice? Which rationality)3?) יסחי קדצ ,תינש 
לכ לש הרבסה וא ,טלחומ קדצ לש הסיפת איה םיפירח םייתליהקניב םיכוסכסב תוצופנה 

קדוצה דצה אוה ןכש ,ספא־םוכס קחשמ וניח יטילופה קחשמה ותניחבמ וליאכ ךוסכסב דצ 

םייעבט םניאש תורבח יכילהתו הרכה לש הדלות וניח יסחי קדצ .טלחומ ןפואב 

קדצ לש הגוש הסיפתל תובישח תמייק ןכל .םיכשוממ םיכוסכסל רמוחו לק ,םיכוסכסל 

תוברת חכונל דבלב יסחי ןפואב ןוכנכ םיגשומ ךרעמ לכו תוברת לכ הדימעמה תויוכזו 

.רחא םיגשומ ךרעמו תרחא 

תובושח תויוברת לש גרדמ תלסופ ,התונבהל הסנמ ינאש יפכ ,תינתליהקה הירואיתה 

שי ללכב תוברת לכלו תיטפשמ תוברת לכל יכ איה החנהה .תוחפ תובושח וא רתוי 

תבייחתמ יכו ,םיגוש םיירוטסיה םירשקהב תרבסומה "רוסא"ו "ןוכנ" לש הנוש היגולויטא 

תיסחי הסיפתל 4.קדצ תוסיפתו תויוברת לש היצזילרולפ - תישעמו תיביטמרונ - ךכמ 

תנבהל תוחיתפ בייחמ יסחי קדצ .סויפ יכילהת םודיקל תובושח תויועמשמ ויהי קדצ לש 

לש דוסי־תחנהמ בייחתמה רבעמה ןאכמ 5.התוא ןיבמ אוהש יפכ רחאה דצה לש הירוטסיהה 

רבעמה םג ןאכמ .דבלב תחא הירוטסיה אלו ,תוירוטסיה תנבה לש המרואיתל יסחי קדצ 

רחא דצו קדוצ דחא דצ לע דמלמה ,ירטס־דח ןפואב ךוסכסה תורוקמ לש יגולויטא חותינמ 

.(Maclntyre (1988 לש ורפס םשב ןאכ שמתשמ ינא 3 

.Barzilai, 2002 :ואר ,הבחרהל 4 

Sheleff, 1999; :ואר ,יגולופורתנא! יגולויצוס טביהב קדצו טפשמ תוסיפת לש תובכרומה לע 5 

 2000 ,Shamir.
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יפכ .יסחי קדצל סיסבכ תוירוטסיה תויועטב האדוהל םג חותפש ירוטסיה חותינל ,העוט 

יגולומטסיפא סיסב שמשל הלוכי הניא םדא תויוכז לש תילרביל הסיפת ,ליעל רבסוהש 

.סויפ ךילהתל הזכ 

העיריה רצוק תאפמ ־ (politics of identities) תויוהז לש הקיטילופ ,תישילש 

.תונתליהק לש הקיטילופ ןיבל תויוהז לש הקיטילופ ןיב רשקמה ןועיטה תא ןאכ חתפא אל 

תוקרפמ ,תומדקמ ,תובצעמש תוקיטקרפ תווהתמ ותרגסמבש תויוהז לש רוכ הניה הליהקה 

,תוילנויצר לש רצות חרכהב הניא איה ,תטלחומ הינבה הניא תוהזה .תויוהז תוגנוכמו 

םייתליהק םיכילהת לש רצות ,דניה תוהזה .תילאודיווידניא הנוכת קר הניא איהו 

תוקיטקרפו עדי לש םיימוקמ םיכילהתמ םג ךא תיתנידמה הינומגהה ןמ םיעפשומה 

.תוימוקמ 

.תורחא דידהלו תודחא תויוהז לילכהל וטיי ןה .תויוהז לש הקיטילופל תונותנ תונידמ 

יטילופה חוכה תיינומגה תאו ןתטילש תא ןכסל תולולעש תויוהז ןתוא אכדל וטיי ןה 

םודיק ךרוצל תיחרכה תאטבמ טועימה־תליהקש תויוהזה ןווגמב הנידמה לש הרכה .ןהלש 

ופוסב ליבומ םיטועימ לש תויוהז יוכיד יכ םירומ ידמל םיבר םירקחמ .ןהיניב סויפ יכילהת 

.(Minow, Ryan 8c Sarat, 1993) תומילא לש תויטילופ תוקיטקטל רבד לש 

םלועל תויצוביק תויוכז ואובי םייטילופ םיכילהתב ־ תויצוביק תויוכז ,תיעיבר 

יפולח יטפשמ טסקט שבגיש יטפשמ סויג לש הדלותכ תוחפל וא םיוסמ סויפ לש האצותכ 

םיקבאמל סחיב תוימונוטוא ןניא תויטפשמ תויוכז .טרפ תויוכז לש ידעלב טסקטל 

תוערכה לש האצותכ םלועל ואובי תויטפשמ תויוכז .םייטילופ םיקבאמלו םייתרבח 

רומישב המש תינתליהקה הירואיתהש שגדה .תובכרומ תויתרבח תוקיטקרפו תויטילופ 

םירצוי קדצה לש תורדגהב תימואלה תונובירה תטילש לע רגית אורקל תונוכנהו יתוברת 

םיטועימ לש םטבמ־ תדוקנמ .תיטרקומד תרגסמב תויצוביק תויוכז לש הסיפת חתפל ךרוצ 

.םייצוביק םיסרטניאו ןיינק ,תוברת ,תונורכז רמשל ידכ תויחרכה הלאכ תויוכז ויהי 

,דניה הלא תויוכזב הרכהה ,דרפס וא הדנק הינטירב ,הילרטסוא ןוגכ ,תובר תויטרקומדב 

.סויפ לש ךילהתב תיחרכה 

לש הסיפת םינגעמ ,ץייוושבש הז ןוגכ ,םיילרדפ םייטילופ םירטשמ לש ןווגמ ,השעמל 

ללכ־ךרדב הטית םואלה־תנידמ .תונוש תוליהק ןיב םויק־ודל יאנתכ תויצוביק תויוכז 

שי הנידמל םג ךא .תימואלה התונוביר תא ןכסל תולולעה ,הלא תויוכזל תניוע תויהל 

הרימש ךות תוירחא תלצאה הנידמל רשפאת תיצוביק תוכז - סויפ ךילהתב סרטניא 

םישק םיכוסכס לש תוחפל וא תירשפא תומילא לש העינמ ןכו ,חוקיפ לע תמיוסמ 

שיו ,תויצוביק תויוכז תקנעהב ןומטה ירשפאה ישוקה ןמ םלעתמ יניא .םיכורא ןמז־יחווטב 

תויוכזל הריתחה ,הז םע .היבלסוגוי וא ןונבל ןוגכ םיירוטסיה םירקמ ןובשחב איבהל 

וא חיש־וד ידכ ךות הווהתיש ילמינימ ירסומ יכרע דוק םוקמב אובל הכירצ הניא תויצוביק 

שולש אלל ךא .הזכ דוק דצב אלא ,סויפ לש ךילהתמ קלחכ תונושה תוליהקה ןיב חיש־בר 

תללכהו יסחי קדצ ,םיטועימ לש המצעה - תינתליהקה השיגה לש תוינורקעה תונעטה 

ילמרופ ןיינע רתווית ןתרדגהש וא תויצוביק תויוכז ורשפאתי אל ־ תויוהז לש הקיטילופ 
.דבלב 
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םדא תויוכז לש השיג :תוליהק ןיב סויפ יליזרב דג 302 

תינתליהק השיג - לארשיב יניטסלפה טועימהו ידוהיה בורה 
סויפל 

תא יקלח ןפואב לביקו ןאדעק תשרפב ןוילעה טפשמה־תיב קספ 2000 סרמ שדוחב 

ידוהיה יתליהקה בושייב תיב שוכרל השקיבש תיניטסלפ־תיברע החפשמ לש התריתע 

יניעב .(2000 סרמב 8 םויב ןתינ ,תידוהיה תונכוסה 'נ ןאדעק 6698/95 צ"גב> ריצק 

רתוי ,טפשמה־תיב ןיגפה אצוי־לעופכו ,ילרבילה סותאה תא הז ןיד־קספ ףקיש םיבר 

,הלוכ הריתעה תא טפשמה־תיב לביק אל השעמל .ינויוושה סותאל המ־תוביוחמ ,רבעבמ 

םיחרזאל םיידוהי םיחרזא ןיב תועקרק תאצקהב הילפא לכ יכ ינורקע ןפואב קספ אלא 

.לארשיב תיקוח הניא "םיידוהי־אל" 

ןיבל בורה ןיב ןויווש לעופב שממל תלוכיה התייה ןאדעק ןיד־קספב תירקיעה היגוסה 

יתליהק בוט לע דיחיה תויוכזל הרורב תופידע הניינעש הירואיתכ ,םזילרבילה .טועימה 

.תוימינפ תויתסיפת תוריתס תלעב תיתייעב הרות הניה ,הנידמה לש תוילרטינה תשגדהו 

תוילשא ךסמ רציו טועימה־תליהק לש היתוקוצממ ונביל־תמושת תא טיסה םזילרבילה 

הרבחה עקר לע .תיתליהקה ותוכייתשהל רשק םוש ילב דיחיה תא לואגל ןתינ וליאכ 

ונתלוכיל תוקיזמ הלאכ תוילרביל תוילשא ,תבטוקמהו תירזגמה ,תגלופמה תילארשיה 

.סויפ לש ךילהתב חותפלו יתליהקה "רחא"ה לש ויתוקוצמב ריכהל 

תיתד הייסולכואכ וסוכינו ותרדגה ידי־לע טועימה תא רידהל קוחה ףידעה לארשיב 

לגעמל ץוחמ ותבצה ידי־לעו ,הנידמב תויפיצפס תויתד תויוכזל קרו ךא תיאכזה 

תורדגומ תויוכז טועימה־תליהקל קינעמ הנידמה טפשמ .רוביצה יסכנ לש תואצקהה 

הלפמ הנידמה קוח .תוחפ־אל םיבושח ,הלש םירחא םיטביהב ריכהלמ ענמנ ךא תולבגומו 

לע ריהצמ הז םעו ,דרפנ רזגמכ ותוא רידגמ ,יניטסלפה־יברעה טועימה תא הערל 

יתרבח יוניש ביני ןאדעק הרקמש תורשפאב דואמ קפקפל שי ןכ" לע .םזילרולפו תוינויווש 

.ףיקמו יביסרגורפ 

הלשממה תא ךימסה ,1948 - שוטנ שוכר תדוקפ ,לארשיב םינושארה םיקוחה דחא 

"ןחלופהו תדה תויוכז" לע הרימש ךות ,1948 תמחלמב שבכנש חטש לכ לע םיקוח תופכל 

ןידה־יתב וכז וז תרגסמב ."ירוביצה רדסבו ןוחטיבב תועגופ ןניא" וללה דוע לכ 

ןודל תוכמסומה תוידעלבה תואכרעכ הנידמה תרכהב םייזורדהו םיירצונה ,םייערשה 

־תיב ידי־לע יטופיש חוקיפ לש תורשפא טעמל ,םהיתוליהק ינב לש תושיא ינידב 

ללכ־ךרדבו ,דבלב תורידנ םיתיעל םהיתוטלחהב ברעתה ןורחאה הז .ןוילעה טפשמה 

ד"פ ,הפיחב יזורדה ןידה תיב 'נ ראטאש דיעס 409/72 צ"גב ,לשמל ,ואר)ןתוא רשיא 
.(449 (1)זכ 

תוליהקב ,תירוטדנמה תילאינולוקה ךכ־רחאו ,תינמותועה הרכהה תא השרי הנידמה 

הריזב הלש תוימיטיגלב קפס לטוי אלש ידכ ימשר ןפואב ןתוא הדביכו ,תויטבש וא תויתד 

,טועימה לש יתדה ןפל תיטפשמו תימשר הרכה הקינעהב םלוא .תימואלניבה וא תימינפה 

תדה יניינע .ןהב טולשל הדיב הלעו םיילושל תורחאה ויתויוהז תא הנידמה הקחד 

ןיד־יכרוע ונעט םהבש םירקמב .תותדה דרשמ תועצמאב ובצקות טועימה לש םיימינפה 

תקולח ועבתו חופיקמ תלבוס םתליהק יכ ןוילעה טפשמה־תיב ינפל םייניטםלפ־םייברע 

ןתוא רטפ טפשמה־תיבו ,רחש תורסח הלא תונעט יכ דסממה בישה ,תנגוה םיביצקת 

תא לבקל אל רחב טפשמה־תיבו ,הילפאב ריכהל תונוכנ הליג אל דסממה .ידמ תוינללוככ 
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ישחומ קזנ טפשמה־תיב ינפל גצוה אל ,הנידמה טפשמ לש שביה חוסינב ,ןכש תוריתעה 

.<162 ,55 םיניד ,תותדה דדשמ 'נ הלאדע 240/98 צ"גב ואר) 

וקלח היה ,הייסולכואהמ 190/» טועימה הוויה םיעשתה תונשבש יפ־לע־ףא ,הז םע 

תא םשייל טועימה לש ותלוכי וליפאש ןאכמ .ךרעב is-2% תותדה דרשמ ביצקתב 

לש הקירוטר טקנ ןוילעה טפשמה־ תיב .הרומח הרוצב הלבגוה ולש תיתדה הימונוטואה 

ןויוושל דעסה תא קינעה אל ךא ,הייסולכואב דרפנ רזגמ לעכ םיברעה לע רבידו ,ןויווש 

ריכה *תותדה רש 'נ הלאדע 1113/99 צ"גב> רתוי תרחואמ הריתעב .םירתועה תשקבכ 

תורבק־יתב תמועל םיימלסומ תורבק־יתב לש בוצקתב הילפאב ןוילעה טפשמה־תיב 

ןהשלכ תויתליהק תויוכזב ריכהל ילבמ ףא ,ישחומ קזנ וינפל חכוהש רחאל ,םיידוהי 
.טועימל 

לש ויתושגרב הרכה אלל סויפ לש ךילהת םייקל השק היהי ,ליעל יתרהבהש יפכ 

לכ לע ןגה <1967 ־ םישודקה תומוקמה לע הרימשה קוח> הנידמה קוח .יתליהקה "רחא"ה 

תותדה דרשמ איצוהש תונקתב ,הז םע .םהיניב הנחבה ילב לארשיב םישודקה תומוקמה 

ןויווש הניגפה הנידמהש יפ־לע־ףא .םיידוהי םישודק תומוקמ קר ורכזוה 1981 תנשב 

־םייברע ןיד־יכרוע .תוידוהי־אלה תוליהקה תא החפיק איה לעופב ,ימשר ןפואב 

,םיידוהי־אל םירתאל תיפיצפס תוסחייתה תונקתב ןיאו ליאוהש ,קדצב ,ונעט םייניטסלפ 

לש תימשר תוינידמ תרצונ ךכו םהילע הרימשה תא ןממל תימשר תביוחמ הנידמה ןיא 

לש םידקומל וכפהיי הלאכ תומוקמש תששוח הנידמה ,ןכא .(Adala, 1998) הילפא 

לוכיסל יעצמא שמשמ הנידמה טפשמו ,טועימה־תליהק לש תויטילופ תודגנתהו תוסייגתה 

.וז תורשפא 

תונורכזה דגנ םג אלא ,דבלב תדה דגנ ונווכ אל טועימה לע ופכנש תולבגהה 

רבעה ןורכז רומישל םורתל המיכסה אל הנידמה .הפשהו ךוניחה ,םיירוטסיהה 

יכו ,ידוהי תויהל ךירצ יתועמשמה רבעה תידוהי הנידמבש השוחת שי .יניטסלפה־יברעה 

סויפ השעמל תענומה תוינידמ יהוז .דבלב תונויצל היצמיטיגל קינעהל "הירוטסיה"ה לע 

דרשמ 'נ שוג־ובאב הקיסומה לביטספ 75/71 צ"גב איה ךכל המגוד .יתליהקניב 

תיפסכ ךומתל אל דרשמה תדמע תא קידצה טפשמה־תיב .821 <2>הכ ד"פ ,ךוניחה 

לש תוביוחמ ללוכ וניא ןחלופה שפוחש הנעטב ,תיתד תירצונ הקיסומ לש לביטספב 

םייתד תודסומש הדבועה ןמ םלעתה טפשמה־תיב םלוא .תדה תצפהב ךומתל הנידמה 

ןיינעמ .הנידמהמ תיביסמ הכימת םילבקמ - רתויב הבחר הגוהנה הרדגההו - םיידוהי 

המגוד יהוז .רטסיק טפושה ,יסקודותרוא יתד ידוהי טפוש ידי־לע הבתכנ וז הקיספש 

דצ םצעב הווהמ איהש דועב "ררוב"כ המצע תא תניימדמ הנידמה ובש בצמל תקהבומ 

אוה יתנידמה יאקילבופרה בוטה יכ תעבוק תימשרה תוינידמה .יתליהקניבה ךוסכסב רורב 

בוטה תרדגה לע רגית תארוקה טועימ־תליהקכ טועימה ןמ תמלעתמו ,"יללכה בוטה" 

.יתנידמה יאקילבופרה 

ינפב ביצמ הנידמה טפשמש םימסחה תא תוריהבמה תופסונ תומגוד המכב התע ךישמא 

תטילשב אלו ,הנידמה תטילשב קוח יפ־לע תואצמנ תוקיתעה לכ .סויפ לש ךילהת 

.ותוא עיקפתו ,הרומש וא ימואל ןג לעכ םיוסמ םוקמ לע הנידמה זירכת ,התוצרב .תוליהק 

תונורכזב תוחפ ןיינעתה םזילרבילה .הז בצמ וניש אל לארשיב םיילרביל םימרוג 

םרבע תא לולכל םזילרבילה הצר אל ךכיפל ;דיחיה תויוכזב רתויו ,םייצוביק תושגרבו 

תא םדיקו םרת ךכבו ,תיטפשמה םזילאודיווידניאה תפש ךותב םיטועימה לש יביטקלוקה 
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קוח .איה םג הלבגוה םילביטספ תגיגח תועצמאב רבעה םע טועימה תוהדזה .םתרדה 
ויתונורכז לש וז השחכה .יניטסלפ־יברע לביטספ םושב תימשר ריכה אל הנידמה 

.קוחה ידי־לע הבצוע םג אלא ,קוחב הפקתשה קר אל טועימה לש םייצוביקה 

םע תינמנ איה ;םייביטקלוק תונורכז ,דמיע תאשונ תיברעה הפשה ,טועימה יניעב 

קוחה .הבש םיירוטסיהה םירופיסה ןווגמ לע ,תיניטסלפה־תיברעה הייסולכואה ינייפאמ 

קוח ;הניתשלפב תוימשרה תופשה ויהי תירבעו תיברע ,תילגנא יכ עבק ירוטדנמה 

תוליהקה תא לטיב אל ןללגבש תוביס ןתואמ וז העיבק הניש אל ילארשיה הנידמה 

,תימשר ןושלכ תיברעה לע רומשל תילמרופ הבייחתה הנידמהש יפ־לע־ףא םלוא .תויתדה 

בותיכ עיפומ לארשיב םיבר םיכרד־יטלש לע .ישממ לש הילפא התשענ םיישעמ םיחנומב 

בצמ תונשל הנידמה המיכסה צ"גבל הריתע תובקעב .תיברעב אל ךא ,תירבעבו תילגנאב 

הנומה טועימ ובש בצמב ריכהל הבוריס תא קוחב הנידמה החסינ וליא .םינש שמח ךות הז 

רבדב דשח תררועמ הנידמה התייה ,הנושאר הפשכ תיברעב שמתשמ הייסולכואהמ 19"/» 

ימו ,תירבעל הווש הפשכ תרכומ תיברעה ןיא השעמל םלוא .ןויוושל תירוטרה התוביוחמ 

תא בצעמ תיברעה הפשה לש החופיק .הילפאמ םילבוס הב שמתשהל םיצלאנ וא םירחובש 

ןורכיזב הטילש רשפאמו טועימה לש היצזילאירפירפ םדקמ ,תינומגהה תוברתה 

.יביטקלוקה 

םינוגראבו לארשיב ןידה־יכרוע תכשל לש םינחבמב תימשר הפשכ הרכוה אל תיברעה 

,הז ללכב ןוילעה טפשמה־תיבו ,הנידמב ימשר ףוג םוש .םירחא םיבר םיירוביצ םייעוצקמ 

םימסרפתמ הנידמה יכמסמ .תיברעב םג רמוח לש יבקע םוסרפ לש תוינידמ טקנ אל 

תא הרידה קר אל הנידמה ,ימשרה קוחל דוגינב .תילגנאל םימגרותמ תופוכתו תירבעב 

ןובשחו־ןיד תתל בייחתהל הבריס םג אלא ,רוביצה יסכנ בוציעב תופתתשהמ טועימה 

ובש בצמ ןיימדל השק .םהיפלכ תופיקש טוקנלו םייגיטסלפה־סייברעה היחרזא ינפל 

םיילרביל םיכרע .יתליהקניב סויפ לש ךילהתל םיבוט החיתפ יאנת ויהי הלאכ םיאנת 

רתוי לודג בחרמ םייניטסלפה םיברעל קינעהל םיכירצ ויה טפשמה תרותב םימיוסמ 

.רקי ריחמב ךורכ היה אוה ,רבדה הרק רשאכ .תיברעה ןושלב תיתוברת תימצע העבהל 

םיטונש יטפשמ הרקמ - ןוילעה טפשמה־תיבב ןודינש הרקמב אוצמל רשפא ךכל המגוד 

.קתרמ אוהש יפ־לע־ףא םיירוביצו םייעוצקמ םינוידב ותוא חוכשל 

תיליע־תרצנ תייריע ןיב ךוסכסב הקיספ ןוילעה טפשמה־תיב םסרפ 1993 רבמטפסב 

.םייניטסלפ םיברעב רקיעב סלכואמה רוזיאב םיתב התנבש הסדנהל הרבח ,"םאר" ןיבל 

איהש רוידל םיטקיורפה תא תיברעב םסרפל הרבחה התצר םינבומ םיירחסמ םימעטמ 

םוחתב תומוסרפה לכש רזע־תקיקחב הייריעה העבק 1964 תנשב רבכ םלוא .הנוב 

תמוסרפהמ רתויה לכל שילש קרו ,תירבעב רקיעב וא תירבעב תויהל תובייח הטופיש 

וניד־קספ דגנ ןוילעה טפשמה־תיבב "םאר" הרערע 1992 תנשב .תיברעב תויהל ול רתומ 

םסרפל הרבחה לע רסאו 1964 תנשמ הנשמה־תקיקח תא רשיאש ,יזוחמה טפשמה־תיב לש 

תקיקח לע זירכהו רוערעה תא ןוילעה טפשמה־תיב לביק דחא הפ הטלחהב .תיברעב 

ורוהו ,הרבחה לש תירקיעה הנעטה תא ולביק םיטפושה תשולש .תלטובמו הלטבכ 1964 

.תיברעב תומוסרפ עונמל אל הייריעל 

םדאה דובכ :דוסי־קוחבו םולשה ךילהתב בשחתהב ,הינפ לע תיארנ וזכ הקיספ 

,ןויוושל ךוראה עסמב יתועמשמ דעצכ ,יביסרגורפ גשיהכ ,1992 תנשמ ותוריחו 

הכרעה ביני רתוי ינדפק ןויע םלוא .ןידה־קספב רכזומ וניא ןויוושהש יפ־לע־ףא 
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םצעב ותקיספ תא קמנל לוכי ןוילעה טפשמה־תיב היה תילמרופ הניחבמ .רתוי תיתרוקיב 

ססיב טפשמה־תיב םלוא .לארשיב תימשר הפשכ ימשרה קוחב תרכומ תיברעהש הדבועה 

םסרפל תוכז התייה תרערעמל ,תורחא םילימב .יוטיבה שפוח ךרע לע ותקיספ תא 

.היכרצ תא וא הלש םיסרטניאה תא עיבהל הביטימ תיברעה ןושלה התעדל םא תיברעב 

לש תיביטקלוקה ותפש התויהב תיברעה הפשה לש הדמעמ ךמס־לע לבקתה אל רוערעה 

ןאכמ .שמתשהל רחוב אוה הבש ןושלב שמתשהל דיחי לכ לש ותוכז ךמס־לע אלא ,טועימה 

.ימשרה הדמעמ תיברעה הפשהמ ללשנ םאר הרקמב םגש 

ריתסהו ויטרפל טועימה תא קריפש ןפואב תויוריחל יוטיב ןתנ ןוילעה טפשמה־תיב 

תשרפב ולביק לארשי לש םייברעה היחרזא ,השעמל .הליהקכ יצוביקה ודוחיי תא ןיעהמ 

לכב שמתשהלו יוטיבה תוריחמ תונהיל םיאשרה ,םיריית לש םדמעמל ההז דמעמ םאר 

תונושל ראש לכל הווש תיברעה ןושלה התשענ ילרבילה חישה תועצמאב .ורחביש ןושל 

הנתומ תורחא תופשב שומישהו ,הנידמה תפשכ הרכוה הנורחאה וז .תירבעל טרפ לבת 

ויה (םיינויצ םידוהי םלוכ) םיטפושה .תירבעה הפשל ףקשנה הנכסה־יא וא הנכסה תדימב 

.הנידמה לש תינויצה היגולואידיאב תירבעה לש תילמסה התונוילעל םינמאנ 

לע הנידמה לש חוקיפה ינונגנמ תועצמאב ללכ־ךרדב רקובמ תוברתבו הפשב שומישה 

רפסה־יתב .וילא תוחפסנה תונקתבו 1953 ־ הבוח ךוניח קוחב ועבקנש יפב ,רפסה־יתב 

הרהצה עימשמ קוחה .הנממ דרפנ־יתלב קלחכ תידוהיה תכרעמב וללכנ םייברעה 

ךוניחה" תא רידגמ אוה .םלוכל "ילרטינ" ךוניח תקפסמ הנידמה וליאכ ,תינויווש 

והשלכ ןוגרא וא ,יתדע ,יתגלפמ ףוגל רשק ילב" תקפסמ הנידמהש ךוניחכ "ירוביצה 

ידוהיה־ינויצה ךוניחה לש הימונוטואב ךוניחה יקוח וריכה ,ןכ־יפ־לע־ףא ."הלשממל ץוחמ 

םלעתה קוחה .המוד הרכהב וכז אל םייניטסלפה םיברעה םלוא ,ידרחה ךוניחה לשו 

תודסומב"ש קר רמאנ 1953 ־ הבוח ךוניח קוחל 4 ףיעסב .טועימבו הליהקכ םמויקמ 

ריכה אל קוחה ."תודחוימה תוביסנל םידומילה תינכות םאתות םיידוהי אל ךוניח 

תא קר ריכזמ אוה ;תיניטסלפ־תיברע וא תיברע םידומיל תינכות היהתש תורשפאב 

לע יתכרעמ חוקיפל קוחה שמיש השעמל .תיתדה־תיתכלממהו תיתכלממה תינכותה 

ילארשיה טפשמב םיילרבילה םייוטיבה עקר לע .(1996 ,'גאחלא)ודגנ הילפאלו טועימה 

תצעיימה הדעווה) הבוח ךוניח קוח תרדסה .םימיוסמ םייוניש ועריא םיעשתה תונשב 

יברעה ךוניחה תא רפשל רומא היהש ףוג תמקהל הליבוה (1996 ־ יברעה ךוניחה יניינעל 

םידומיל תינכות חסנל ךרוצב ימשר קוח ריכה הנושארל .יתכלממה ךוניחה תרגסמב 

הסנכתה לעופב לבא .םיילארשיה םיניטסלפל תודחוימה הירוטסיהבו תוברתב בשחתתש 

תלבגומ תיתקיקחה התעפשה התייה התע דעו ,דבלב תוקוחר םיתיעל תצעיימה הדעווה 

לע הנידמה חוקיפ תא ושיגדה תורכזנה תונקתה ,ןכ לע רתי .(1997 ,הבסע־ובא) דואמ 

לש יתליהקה ךוניחה םוחתב הימונוטואל תורשפא ולספו ,לארשיב יברעה ךוניחה תודסומ 

רזגמכ םייניטסלפה םיברעה ורדגוה הנידמה יקוחב ,תורחא םילימב .םייניטסלפ םיברע 

.תידוהיה הנידמב יולת ךא דרפנ ירוביצ 

םייטילופ םיסרטניא םדיק הנידמה טפשמ .םייניב־םוכיסב םירבדה תא ןכ םא ריהבנ 

לש ךילהת תרגסמב יסחי קדצב הרכה לש תורשפא ולכיסו טועימה תמצעה תא וענמש 

־תליהק לש תויוהזה בורב הרכה טפשמה תועצמאב הנידמה הלכיס הדימ התואב .סויפ 
.טועימה 

יגוס םימייק תחא הליהקב .תידממ־דח אל ףאו ,תדמועו העובק הניא הליהק לש התוהז 
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ןילמוג־יסחי םיאטבמ םהו ,תונווגמ תויטילופויצוסו תויטפשמ תורוצתב םינוש תוהז 

־תדוקנמ ןיינעה תא םינחוב םא ,ןכ לע רתי .הליהקה ןיבל הנידמה טפשמ ןיב םינפ־יבר 

,אדירג םיגהנמל וא תדל הליהקה תויוהז תא םצמצל רשפא־יאש רורב ,הליהקה לש הטבמ 

.הליהקה תיינבהל רתיה ןיב תמרות ,הלש טפשמה תכרעמ לע ,המצע הנידמהש רורב ןכו 

ברקב 1998 ילויב יתכרעש תיברעב רקסמ םיעבונ התע גיצאש חותינהו תויפצתה 

תיברעב םירופיס לע ססבתה ןולאשה .ילארשיה יניטסלפה־יברעה טועימה לש גציימ םגדמ 

תעקפהב לחה ,הרבחבו הקיטילופב ,טפשמב םיעגונה םיעוריא יבגל םיקדבנל ורפוסש 

טפשמה־תיב ןיבל םיימלסיא ןיד־יתב ןיב םוימויה ייחב םיטקילפנוק תגצה דעו תומדא 

ןהבש םיכרדה לע דוע יתדמל ,תיברעב ולהנתהש ,םיישיא תונויאר תועצמאב .ןוילעה 

.ןילמוג־תוסחייתה םמיע תלהנמו הנידמה טפשמ תאו הליהקה טפשמ תא האור הליהקה 

יביטקלוק חופיקמ םילבוס םה יכ ןועטל וטנ לארשיב םייניטסלפ םיברע ,לכ־םדוק 

דחוימב תרכינ וז תיללכ השוחת ,ךשמהב הארנש יפכ .לארשיב םידוהיל האוושהב 

הילפא וא ןויווש לע ,דואמ יללכ ןפואב ,םיקדבנה ולאשנ רשאכ .םימיוסמ םיטביהב 

;םיידוהיה היחרזאל םייברעה לארשי יחרזא ןיב ןויווש ןיאש 49"/» ובישה ,םייביטקלוק 

,תיסחי הובג רועיש וליאו ;םימיוסמ םימוחתב קר לבא הילפא תמייקש ורמא 16.6"/0 

יבגל טועימה ינב תא םילאוש רשאכ תרייטצמ הנומת התוא .הזכ ןויווש שיש ונע ,34.4"/0 

טפשמה־תיבבו םייזוחמ טפשמ־יתבב ,םולשה־טפשמ־יתבב םייביטקלוק הילפא וא ןויווש 

־טפשמ־יתב יבגל 42.8"/0 :תיביטקלוק הילפא לש הקזח השוחת שי ,דחא דצמ .ןוילעה 

םלוא ;ןוילעה טפשמה־תיב יבגל 40.40/0־ו ,םייזוחמ טפשמ־יתב יבגל 41.8"/» ,םולשה 

:טפשמה־יתבב ןויוושמ םינהנ טועימה ינבש םילאשנה ורמא רתוי םיהובג םירועישב 

וארה ידוהיה רוביצב םיליבקמ םינותנש יפ־לע־ףא .המאתהב ,47.80/־־ו 46.4"/» ,45.8"/» 

ןיא ,(1994 ,לגסו רעי־ןמטכוי ,יליזרב)ןוילעה טפשמה־תיבב ןומא לש רתוי ההובג המר 

,תילארשיה/תידוהיה תיטופישה תכרעמהמ רוכינ תשוחתב יח יניטסלפה־יברעה טועימה 

תוברתהמ קלח השענ הנידמה טפשמש ןכ םא הארנ .םיוסמ ןומא טלחהב הב ןתונ אוהו 

לכב אל יכ םא ,טפשמה־יתבב ןויווש םייקש תמיוסמ השוחת שישו ,הליהקה לש תיטפשמה 
.םייחה ימוחת 

ולאשנ רשאכ ,וניארש יפכ .הברהב הקזח םייתרבחה םייחה ימוחתב הילפאה תשוחת 

תא איצוהל ,ךילהה תניחבמ ,םתלוכיב וא ןויוושב תיללכה םתנומא לע הליהקה ירבח 

םיבר יכ םא ,הרורב תיביטקלוקה הילפאה תשוחת התייה ,טפשמה־תיבב רואה לא םתקדצ 

קדצ"ב בושח ןפ יבגל ולאשנ רשאכ ,ךכל המודב .ןויווש תשוחת לע וחוויד טועימה ברקב 

ושח 39.4"/»יכ םא ,56.4"/» :חופיק לש תיללכ השוחת התייה ־ יוטיבה שפוח ־ "ילהונה 

םג אלא ,םיכילהב קר אל ןבומכ ךורכ יטילופה יוטיבה שפוח .ינויווש סחיב םיכוז םהש 

תויגוסל סחיב רשאמ רתוי חפוקמ טועימה שח הז םוחתבו ,תויתוהמ תויטרקומד תויוכזב 
.תיטפשמה תכרעמל תושיגנו םירוהט םייטפשמ םיילהונ םיכילה לש 

,תויתרבח תויוכזו ןיינקה תויוכז יבגל יניטסלפה"יברעה טועימה ינב ולאשנ רשאכ 

היינב תונוישר תקנעהב ןויווש יבגל .תיתועמשמ הדימב רתוי תרדוק הנומתה התשענ 

,תומדא תעקפה יבגלו הדובעל תויונמדזה יבגל ,"תיקוח־אל היינב" לש םירקמב הסירהבו 

,ןאכ .המאתהב ,83.40/0־ו 78.6"/» ,81.4"/»:תיביטקלוק הילפא לש תשגדומ השוחת התייה 

לש הקזח תיביטקלוק השוחת טועימל שי ,תויתרבחה תויוכזהו ןיינקה תויוכז ימוחתב 

.המאתהב ,11.80/0־ו 20.60/»,12.40/0 - בצמה תא ךכ האור וניא ןטק רועיש קרו ,הילפא 
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הילפאה תשוחתב תנגועמ הליהקב תויוהזה תחא ,ליעל םיאצממה םוכיסלו ,תיללכ 

הנידמהש תוהז יהוז .ךשמתמ חופיק בצממ תעבונ וז תיתליהק תוילטנמ .תיביטקלוקה 

.הנידמה דצמ תמייקה הילפאה תוינידמ לע התבוגתב יוטיב הל תנתונ הליהקהו ,התנב 

האצותכ (empowerment) המצעה תשוחתב הכזת הליהקהש אוה סויפל יאנת ,ךכיפל 
.תירוביצה תוינידמב יונישמ 

טלוב וזכ השוחת רדעה .יסחי קדצ תשוחתב ךרוצה אוה סויפל תוחפ־אל בושח יאנת 

יפ־לע־ףא .המדאל םיקזח תושגרב רושק יניטסלפה־יברעה טועימה .עקרקה לע ךוסכסב 

Shamir,)ןבושיימ םייניטסלפ םיברע רידהלו תועקרקב טולשל התטנ תידוהיה הנידמהש 

יתוהמ ביכר היינב תונוישרבו תועקרק לע תולעבב האור טועימה ,(1998 ,רדיק ;1996 

,הז םוחתב םיחפוקמ םישח םייניטסלפ םיברעש דבלב וז אל .ולש טרפה ייחבו רוביצה ייחב 

ידי־לע יקוח יוביגב תופוכת הכוזש ,תומדא תעקפה דגנ לועפל םג םיצפח םהיניבמ םיבר 

.טפשמה־יתב לש תוקיספ 

.תועקרק המירחה הנידמה" :האבה םיעוריאה תרשרש לע ביגהל ושקבתה םיקדבנה 

הבריס הרטשמה לבא ,הנגפה ןגראל םייברעה םיבושייה ישארמ דחא שקיב ךכמ האצותכ 

תא ןגראל ךירצ בושייה שאר םאה .התחדנ צ"גבל בושייה שאר תיינפ .ןוישר ול קינעהל 

יטילופה סרטניאהש ובישה 44.80/0־כ "?ןוישרה תא קינעהל תונוטלשה בוריס ףרח הנגפהה 

וקידצה םה ןצ"גב לש ןיד־יקספ ללוכ ,קוחהמ רתוי בושח תומדא תעקפה תעינמ לש 

יקוח תא דבכל שיש ועבק 55.2"/»,םתמועל .דסממה דגנ תיקוח־אל הנגפה ןוגראו תויצ־יא 

ןכ ,ילהונ קדצ יניינעב הילפא תשוחת םיקדבנל התייהש לככ .םהילע רומשלו הנידמה 

יפ־לע־ףא .תועקרק תעקפה קידצמ הז רשאכ הנידמה טפשמ תא רפהל םתייטנ הרבג 

ויה הנידמה קוח לע רובעל תונוכנה לש תויונושה ,דחוימב קודה וניא יטסיטטסה םאתמהש 

תונוישר :םיאבה םימוחתב תיביטקלוקה הילפאה וא ןויוושה תשוחתל קהבומב תורושק 

,הנה .טפשמה־יתבב ןומאהו יטילופה יוטיבה שפוח ,"םייקוח־אל" םינבמ תסירהו היינב 

לש קדצה יכ טועימה תושוחתו ,הנידמה טפשמ ידי־לע טועימה לש יתכרעמה עוטיקה 

םג אלא ,הילפא לש תיביטקלוק תוהז קר אל ובינה ,טלחומכ הידי־לע ספתנ הנידמה 

תויצ־יאב הכימת לע רוריבב ריהצהל טועימה תייסולכואמ תיצחמ טעמכ ברקב תונוכנ 

.טועימה לש םייררגא םיסרטניא לע הנכס תפחרמ רשאכ דסממל תודגנתהבו הנידמה קוחל 

תא ורידגהב ןתוא ללשו תיררגא הליהקכ טועימה תויוכזמ םלעתה הנידמה טפשמ 

־תיברעה הליהקה ייחב ףסונ בושח ביכרמ ןכא ,דניה תדה .תיתד הליהקכ טועימה 

קוח ןיבל םייתד קוח וא גהנמ ןיב הרישי הריתס לש םירקמב .לארשיב תיניטסלפה 

8.80/0 ,הנידמה יקוח תא תורישי רפהל תונוכנ לע וריהצה ,40.8"/»,הובג רועיש ,הנידמה 

ובש הרקמ יבגל ולאשנ םיקדבנה .הנידמה יקוחל ותייציש ורמא 50.40/0־ו ,בישהל ובריס 

קומינה לע ססבתהב ,(ימלסומ)יערש ןיד־תיב לש ןיד־קספב ןוילעה טפשמה־תיב ברעתה 

םידמלמ םיאצממה ."הנידמ קוח ,ינרדומ קוח" לש הדימ־תומאל הריתסב דמוע ןידה־קספש 

,ןוילעה טפשמה־תיב תקיספל תייצל אל ךירצ יערשה ןידה־תיב יכ וריהצה 37.2"/« יכ 

תקיספ תא לבקלו הנידמה קוחל תייצל בייח יערשה ןידה־תיבש ורבס 43.80/» וליאו 

.בישהל המ ועדי אל וא בישהל ובריס m .ןוילעה טפשמה־תיב 

תויהל תולולעש תוגהנתה תורוצ וא תודמע תולגל ששוח טועימהש ךכב בשחתהב 

םה םא הנידמה יקוחל תייצל אל הקזח הייטנ רקסב האצמנ ,תונמאנ רסוחכ תוגיותמ 

תשוחת םע יטסיטטסה םאתמה .הליהקה לש תיתדה הימונוטואה תא םירפמ וא םירתוס 
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.קהבומו קזח היה טפשמה־יתב םוחתבו יטילופה יוטיבה שפוח םוחתב הילפאה וא ןויוושה 

לע רובעל ותונוכנ הרבג ןכ ,יביטקלוק חופיק לש השוחתב יח קדבנהש לככ ,םירקמה לכב 

.הנידמה יקוח 

תויוהז לש ןמויקב ריכהל בורה תונוכנ אוה טועימה ןיבל בורה ןיב סויפב בושח בלש 

,הבושח ןכא תיניטסלפה תימואלה תוהזה .טועימה־תליהקב תויתנידמ־אל תוימואל 

טועימה ברקמ 396־כ קר .הליהק ייח לש ףסונ גוסכ יוטיב הל ןתינ טועימה לש רשקהבו 

םיברעכ וא םיברעכ םמצע תא ורידגה םירחאש דועב ,םילארשיכ םמצע תא ורידגה 

םיניטסלפב רוריבב םמצע תא ורידגה יברעה טועימה ינבמ 2096 תוביבסבו ,םיילארשי 

תא םירתוס וללה םא הנידמה יקוח תא רפהל הייטנה לע עיפשה רבדה .לארשיב 

התייה ירקחמב .לארשיב יניטסלפה־יברעה טועימה לש םייסיסבה תונומאהו םיסרטניאה 

רשקהב הנידמה יקוח דגנ תאצל תונוכנל דואמ קודה ןפואב הרושק תיניטסלפה תוימואלה 

.הזכ דחא ןפל רשקב תאז םיגדא ;טועימה ייחב םינפ המכ לש 

םיסרטניאש וריהצה םיילארשיה םיניטסלפהמ 53»/» ,תומדא תעקפה לש רשקהב 

תא ורידגהש הלא ברקב ,האוושה םשל .הנידמה יקוחל תויצמ רתוי םהל םיבושח םייטילופ 

.תויצ־יא םיקידצמ םייטילופ םיסרטניאש ונימאה 37.80/« קר ,םיילארשי םיברעכ םמצע 

היה תומדאה תעקפה םוחתב תויצ־יא ןיבל טועימה ברקב תוימואל ןיב יטסיטטסה רשקה 

לאיצנטופה תא קהבומ ןפואב ריבגה תיתד הנומא םע תוימואל לש בוליש .קהבומ 

לע םייתד םיילארשי םיניטסלפ ולאשנ רשאכ .הנידמה טפשמל תודגנתהל יתליהקה 

יקוחל תייצל אל 61.196 ופידעה ,תומדא תעקפה יניינעב הנידמה יקוחל תייצל םתונוכנ 
.הנידמה 

ברקב הכימת שיש יפ־לע־ףא .יקלח ןפואב החצינ הנידמה לש הינומגהה ,הז םע 

־יברעה טועימה בור ,םימיוסמ םיאנתב הנידמה יקוחל תיביטקלוק תודגנתהל טועימה 
.תוימוימויה ויתויעב םע תודדומתהל תמלוה תרגסמ תיטפשמה תכרעמב האור יניטסלפה 

לארשיב םייניטסלפה םיברעה בור ,םתקוצמל רתויב הבוטה הפורתה יהמ ולאשנ רשאכ 

ןורתפהש ובישה ,28.696 ,םירחאו ,(54.696) תויונמדזהה ןויווש רופיש לש ןויערב וכמת 

־תיבל יברע טפוש יונימ וא/ו הלשממב יברע רש לש יטילופ יונימ אוה רתויב בוטה 

הימונוטוא ופידעהו ,הנידמה יקוח לש םתויזכרמ רוזיבב וכמת 16.896 קר .ןוילעה טפשמה 

גיצמ ,תובר תויוהז לע ססבתמה ,טועימהש ךכ .רתויב הבוטה הפורתכ לארשי ךותב 

םירקמב הנידמה יקוחב תיביטקלוק דורמל תונוכנ ןיגפמ אוה .תיכרע־וד תיטפשמ תוברת 

תמייק תעב־הבו ,םיקוחל תנתונ הליהקהש תונשרפה ןיבל םניב הרישי הריתס שי םהבש 

.תוינויוושה םהיתורהצה תא השעמל הכלה ומייקי הנידמה יקוחש הליהקה ברקב הייפיצ 

,תויטילופה םהיתורטמ תמשגהל רתויב תוליעיה םיכרדה ןהמ םירקחנה ולאשנ רשאכ 

(6196) צ"גבל תוריתעב ,(6296) ירטנמלרפ קבאמב ךומתל טועימה ברקב םיבר וטנ 

לש םייסיסבה םיללכב תוארל הטונ יניטסלפה־יברעה טועימה .<5996) תויקוח תונגפהבו 

שי ,וניארש יפכ ,םלוא .תויצוביקה ויתורטמל םיליעומ םילכ יטרקומדה יטילופה קחשמה 

רורב .ךוסכס יאנתב תויצ־יאל לאיצנטופה תא ליעל יתנחב .יצוביק ירמל תונוכנ םג 

120/0־כ ,ירקחמ יפ־לע םלוא .רתוי תלבגומ תויצ־יאל הייטנה ,רישי ךוסכס ןיא רשאכש 

שוכרב העיגפב האלמ הכימת ועיבה 1696־ו ,הרקמ לכב תויקוח־יתלב תונגפהב םיכמות 

םג יניצר קזנ םורגל הלוכי תומילאש הדבועב בשחתהב .םיידוהי םיאקיטילופב וא ידוהי 

הדימב תינתומה ,המילאה האחמה לאיצנטופל בטיה בל־םישל שי ,תיביסמ תוסייגתה ילב 
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לש היתויפיצל תונעיהל הבוריסב וא הנוצרב ,הנידמה לש הנולשכב וא התחלצהב הבר 

תרגסמב הקיטילופבו הרבחב ,הלכלכב ,טפשמב ןויוושל תיניטסלפה־תיברעה הליהקה 

.יתליהקניב סויפ לש ךילהת 

הל שי וליאכ ,לארשיב תחא תיניטסלפ־תיברע הליהק תמייקש רמול יחטש הז אהי 

ןווגמ םילעמ הז רקחמב חותינה יאצממ .תידממ־דחו תחא תיטפשמ תוברתו הדיחי תוהז 

הליהקה ובש ןפואה תא תבצעמ תוהז לכשכ ,תיניטסלפה טועימה־תליהק ךותב תויוהז 

תובישח תמייק 6.ןהל ליבקמבו תויטפשמ תוקיטקרפ ידי־לע תבצועמו טפשמה תא תספות 

תרבגתמ הנידמה טפשמל הליהקה תודגנתה ןכש ,סויפל יאנתכ תויוהז לש הקיטילופל 

תימואלה התוהזב ,לשמל) הליהקה לש היתויוהזמ תחאב הריכמ הניא הנידמה םא 
.(תיניטסלפה 

לש תוימיטיגלל ועירפהש הליהקה לש תויוהז המכב ריכהל אל התטנ לארשי־ תנידמ 

תויררגא תויוהז לש ןתמשגה .יטילופ רטשמ לש םייפולח םיגוס ןעיצהב תונויצה 

ןויווש רשפאיש ןפואב לארשיב יטילופה חוכה יוניש רבדב תויפיצל תונעיהו תויניטסלפ 

ןיינקה תויוכז תא ןנכ לע בישמ היהש רטשמ ,הנוש יטילופ רטשמ תושרוד ןכא ויה סויפו 

םיכרצל הנידמה תונעיה .הנידמה תמקה ינפלש הפוקתב ומייקתהש תויטילופה תויוכזהו 

םילולכ םניאש ,ןיטולחל םינוש םייתקוח םירדסה תחפטמ התייה טועימה־תליהק לש הלא 

יאנתכ הנידמה תודהי תא צ"גב שיגדה ןאדעק הרקמבש בל־ומיש .הנידמה יקוחב םויכ 

יתליהקה יפואה ןמ םלעתהו ,םידיחיכ לארשי יחרזא םיברעל תויוכז תאצקה לכל םדקומ 

.לארשיב יניטסלפה־יברעה רוביצה לש 

וניא טפשמה .תחא ךרד רשאמ רתויב הנידמה טפשמ םע ןילמוג־ יסחי תורצוי תוליהק 

לש ילגעמו ימניד ךילהת וניה טפשמה .ול םינתונ היתודסומו הנידמהש הרדגהל לבגומ 

תיתוהמ הרוצב עיפשמ הנידמה טפשמ .תודסומו תולועפ ,תויטנ ,תויוהז ןיב ןילמוג־ירשק 

,ואל םא ןיבו וב הריכמ הנידמה םא ןיב ,הליהקה טפשמ .לבגומ וחוכ לבא ונייח חרוא לע 

תולבגהל תוסחייתמ תוליהק ןהבש תובכרומה םיכרדהמ תומלעתה .םייחה קוחמ קלח וניה 

העובק החסונב קוח תסיפת חסנל ונתלוכי־יא תשחכהב הומכ הפוכ הנידמהש תונושה 
.תינללוכו 

תופכל רישי יתלשממ ץמאמ םג יכ םיגדמ םיילארשיה םיניטסלפה־םיברעה הרקמ 

הליהק) הנידמה התנבש העובק תיתליהק תוהז לע (הנידמה יקוח) תחא טפשמ תכרעמ 

םניא תוליהקל הנידמה ןיב םיסחיה ,ןאכ יתיארהש יפכ ,הז םע .ןולשיכל דעומ (תיתד 

רתוי תושלח ,טועימ־תוליהק רקיעב ,ןוטלשב ןניאש תוליהק .תומיע יסחי חרכהב 

היושע הנידמה .ןהיתורטמ תגשהל יעצמאכ הנידמה יקוח תא סופתל תויושע ןהו ,הנידמהמ 

תורחא תויוהז וליאו הלש םיסרטניאל תעייסמ הליהקה לש תויוהזה תחא יכ בושחל 

ןתללכה לעו טועימה־תוליהק לש ןתשלוח לע ססבתמה ,הזה ןילמוגה־יסחי לגעמ .תוקיזמ 

חווטב תונתייצמ תונהיל הנידמה קוחל עייסל יושע ,הרדה יכרוצל תירוביצה תוינידמב 

ןמויק לע תודמלמ תורחא תויטסיטטס תוקידבו (Factor Analysis) םימרוג חותינ יכ ןייצל בושח 6 

אל םוקמה רצוק תאפמ .ןהיניב ןילמוגה־תויוסחייתה לעו תויתליהק תויוהז ןתוא לש לדבומה 

תוקיטקרפה תובכרומ לש םירחא םיטביהלו םייריפמאה םינחבמה לש תויוקדל הז רמאמב יתסנכנ 

:ואר ,הברהב טרופמ חותינל .הנידמה םע הלש ןילמוגה־יסחי לשו הליהקב תויתוברתה־תויטפשמה 

 .Barzilai. 2002
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־יסחי לגעמ ותוא .ךוראה חווטב תודגנתהל היירופ עקרק שמשל לולע אוה םלוא ,רצקה 

תועצמאב ־ חופיקהו חוליפה םכלהמבש ,תורוד יבג־לע תורוד ךשמיהל לולע ןילמוג 

ימ הפוסש תיגרט תיתרבח תיטילופ הריזל השעיי - ותרגסמבו ונעמל ,הנידמה טפשמ 

ריהבהל יתיסינ תיגתליהק טבמ־תדוקנמ ויאנת תאש ,סויפ לש ךילהת שורד ןכל .ונרושי 

.הז רמאמב הרצקב 

םוכיס 

ןוזחכ תונויצה תא הניימדש תיטילופויצוס תרגסמ דימעה הנידמה טפשמ ,וניארש יפכ 

םייפולח םייביטקלוק תויוכזו תושגר ,תונורכז האכידו ,דיחיה ימיטיגלהו ינרדומה יטילופה 

טפשמהו הקיטילופה לש הלא םירתוס םיגהנו תוסיפת ןיב תושגנתהה .טועימה־תליהק לש 

הירואית .תויסיסבה תוסיפתב ריבס־יתלב יוניש שחרתי ןכ םא אלא ,תענמנ־יתלב הניה 

.רתוי ירשפאל הזכ יוניש תושעל הלוכי םדא תויוכז לש תינתליהק 

דוסיה־תוחנהבו היגולומטסיפאב תדיוצמ הניא םדא תויוכז לש תילרבילה הירואיתה 

־תוליהקל רשפאיש ןפואב טרפ תויוכז דצב יתליהקה ביטקלוקה תדמעה תא תורשפאמה 

לש הילשכ .ןויוושל עיגהלו הנידמה לש יטילופה חוכה הנבמ לע רגית אורקל טועימ 
היצזילרולפ יכילהתל תושרדנה תורבחב וא תויתוברת־בר תורבחב תילרבילה הירואיתה 

תיתנידמה תיאקילבופרה תרוסמה ןמ תררחושמה תינתליהק הירואית לש הניחב םיבייחמ 

ןיבל תויטפשמ תוקיטקרפ ןיב ןילמוג־ תויוסחייתה תנבה תרשפאמ"רשאו ,הקיטנמורה ןמו 

הרכהו יתליהק רשקהב ותוריחו םדאה דובכ לש םייסיסב תונורקע םושיי ךות יטילופ חוכ 

.תויתליהק תויוכזב 

- םידחא תונורקע עיצהל תינתליהקה הירואיתה לש התלוכיב דקמתה רמאמה 

.סויפל םייחרכה םיאנתכ - תויצוביק תויוכזו תויוהז לש הקיטילופ ,יסחי קדצ ,המצעה 

תויוכז לש תוירואית ןדיצל חפטל שי אלא ,דבלב טרפ תויוכז לע ססבתהב גשוי אל סויפ 

תונשרפה תדובע לש התליחת תא יתעדל רשפאמ יטפשמה טסקטה .תויביטקלוק 

העדותו הנוכנ תיטילופ הירואית אלא ,"שביה" יטפשמה טסקטה הניא היעבה .תבייחתמה 

ךיא ונל תורזש תויוברתל דובכ ןתמ ךות יתליהקניב סויפל עיגהל ךרוצה רבדב תיתרבח 

.ןתלב ןיא יכ ןימאהל ונכנוחש תויוברתה ןמ תוחפ אל תוימיטיגל ןניהש 

תורוקמ 

תופולחו םייק בצמ - לארשיב תיברעה ךוניחה תכרעמ .(1997) 'ח ,הבסע־ובא 
.םייברע םידומילל ןוכמה :הביבח־תעבג .תוירשפא תוינוגרא 

:םילשורי .יתרבח יונישו הטילש :לארשיב םיברעה ברקב ךוניח .(1996)'מ ,'גאחלא 
.סנגאמ 

.63-55 ,1 ,ףסונ טפשמ ."דיחי ןושלב קר ?םיברע" .(2001)'ג ,יליזרב 

הרבחה ןיעב ןוילעה טפשמה תיב .(1994) 'ז ,לגסו 'א ,רעי־ןמטכוי ,'ג ,יליזרב 
.סוריפפ :ביבא־לת ,תילארשיה 
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תיטרקומד הנידמב תויתוברת־בד .(1998)(םיכרוע)'ר ,רימשו 'א ,איגש ,'מ ,רנטואמ 

.תומר :ביבא־לת .יבצ־ןזוד לאיראל ןורכיזה רפס ־ תידוהיו 

.746-665 ,<3)אכ ,טפשמ ינויע ".טועימ ןמז ,בור ןמז" .(1998)'ס ,רדיק 
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