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:הנתשמה הרבחה לא הנתשמה סחיה 
לארשי ידומיל לש םתוחתפתה לע תורעה 

*תיסורה הפשב 

**ןייטשפא 'ד קלא 

.תובר םינש הזמ היסורב םייק ,םוחתכ ,לארשי רקח יכ ןייצל שי ידמל עיתפמ ןפואב 

הווקסומ לש תיתכלממה הטיסרבינואב הקירפאו היסא ידומילל ןוכמה ־ םיזכרמ ינש 

- םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאה לש חרזמה ידומילל ןוכמהו ,בוסונומול םש־לע 

,לארשיב םייקה בצמל דוגינב .רקחמה םוחתל ונפ םקלחש ,םידימלת לש תורוד וחפיט 

ללוכה יתנשה הביצקתו תישממ העפשה תרסח הניה םיעדמל תימואלה הימדקאה הבש 

םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאה ,תוטיסרבינואה ןמ תחא לכ לש הזמ הברהב ךומנ 

היישעה ימוחת לכב רקחמ ינוכמ תואמ תחא גג־תרוק תחת דגאמה לע־דסומ הווהמ 

ואיבה ןויבה יתוריש ןיבל וללה תודסומה ןיבמ םיבר ןיב םיקודה םירשק ,הז םע .תיעדמה 

וא םייעדמ םילוקיש ךמס־לע קר הנבנ אל םיטנדוטסה לש םתרשכה ךילהתש ךכ ידיל 

.תוילנויספורפ תויונמוימ םגו םיימדקא םיטביה םג וכותב בליש אלא ,םירוהט םייתלכשה 

תויעובש תועש תורשע ללכ לארשי ידומילל םיגוחב םידימלתה לש םתרשכה ךילהת 

בורל םיבשחנ םניאש םיאשונב קוסיע דצל (תיברעו תילגנא ,תירבע) תופש ידומיל לש 

לש ץוחה יסחי :ןוגכ ,תירבה־תוצראבו לארשיב הרבחה יעדמ ישנא ברקב םייזכרמל 

םוחתב רקיעב ,םיילכלכה היגשיהו :(תירבה־תוצרא םע הירשקב שגד תמיש ךות) לארשי 

ךכמ עבנ תובר םינש ךשמב לארשי לש ץוחה יסחיב טעמכ ידעלבה קוסיעה .תואלקחה 

העפשה זכרמ"כ הרדגוה ףאו ,תירבה־תוצרא לש תיגטרטסא תירב־תלעבכ הספתנ איהש 

Agaryshev, 1983; :המגודל ,ואר) "ןוכיתה חרזמב ימלועה םזילאירפמיאה לש 

 1985 ,Kuznetzov, 1987; Primakov). ןוימד־יווק תריציב וקסע םיטעמ־אל םימוסרפ

היבימנב - תונוש תוצראב ימלועה םזילאירפמיאה לש שוביכה תוינידמ ןיב םייתוכאלמ 

שוביכה) תיברעמה הדגבו (תיאקירמאה השילפה) המנפב ,<יאקירפא־םורדה שוביכה) 

היסא ידומילל ןוכמב לארשי ידומילל גוחב חרוא־,הצרמכ הווקסומב יתוהש ךלהמב בתכנ הז רמאמ * 

.2000 רבוטקוא-רבמטפסב בוסונומול םש־לע הווקסומ לש תיתכלממה הטיסרבינואב הקירפאו 

תיסורה תימואלה הימדקאה לש חרזמה ידומילל ןוכמה לש תעה־בתכמ היינפ יתלביק וז הפוקתב 

יפכ .תירבה־תוצראבו לארשיב לארשי רקחב תויוחתפתהה לע הריקס בותכל השקבב םיעדמל 

םהיתימע םע רישי עגממ םינהנ הלא םינוכמ ינש לש לגסה ישנא ןיבמ םידדוב קר ,יתמשרתהש 

וז היינפ ,ימואלניבה רושימב הנתשמה הדמעמבו לארשי רקחב םיקסועש תירבה־תוצראבו לארשיב 

הפשב היסורב לארשי ידומיל לש םתוחתפתה לע הריקס בותכל הבשחמל יתוא הליבוהש איה 

ידיצ ינשמ םירקוחה ןיב םירשג קוזיחל ומרתי וללה םירמאמה ינש יכ הווקת ילוכ .תירבעה 

.ומלעיה רחאל תובר םינש םג שגרומש ,לזרבה־ךסמ 

,הנידמה עדמו היגולויצוסל גוחהו ;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולויצוסל גוחה * 

.החותפה הטיסרבינואה 
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תריצעב תוצעומה־תירב לש ידוחייה הדיקפת תא םיגדהל תנמ־לע - (ילארשיה 

תיטייבוסה השילפה (ללגב אקווד ילואו) ףא־לע תאזו ,תיטסילאירפמיאה תוטשפתהה 

.1979 תנשב הלחהש ןטסינגפאל 

החמצ ימואלניבה רושימב תוחוכה תכרעמב לארשי לש המוקמב וקסעש םירקחמה דצל 

תאו םירקוחה תא המיהדהש ,לארשי לש תילכלכה התוחתפתהב הדקמתהש תרחא הלוכסא 

לש םתוניינעתה דקומב דמע לארשי לש תילכלכה התוחתפתה בצק .םייסורה םיאנידמה 

יירדנא .םוסרפל ורסאנ ךכבו "תוידוסיב וגווסש תויצטרסידה לש ןהירבחממ המכ 

תונש לש הנושארה תיצחמב הז אשונב היצטרסידה תא רביחש ,לשמל ,וקנ'צרודפ 

המויס רחאל רושעכ ,הקיורטסרפה תפוקתב קר המסרפל רושיא לבקל חילצה ,םינומשה 

 (1995 ,Fedorchenko). ירוביצה רזגמה תא רמשל רשפאש ,לארשי לש ילכלכה לדומה

לש לגרה־תטישפל םיעדומ ויהש ,םינלכלכה יניעב דואמ חיטבמ הארנ ,יטרפה רזגמה דצל 

.ץאומ הטרפה ךילהת רובעל וייוכיסל סחיב םיינקפס ויה ךא יטייבוסה קשמה 

לש םיידוחייה הידממלו לארשי לש ימואלניבה הדמעמל הפנע תירקחמ תוסחייתה 

היגונגנמו תילארשיה הרבחה רקח לש תמיוסמ החנזה ידיל האיבה תילכלכה התוחתפתה 

התורצוויהל תוביסה ,ונימיב םג הבר הדימב תמייק וז העפותש יפ־לע־ףא .םייטילופה 

םיימדקאה תודסומה .תוצעומה־תירבב לארשי לע רקחמה חמצ ובש עקרל תורושק 

הפוקתב .םיעבשה תונש ףוסב לחה רקחמ םוחתכ לארשי ידומילב וריכה םייאווקסומה 

ץוחה דרשמ .רקחמה לש ותוחתפתה ינוויכ תא ביתכהש אוה יטילופה סרטניאה איהה 

(תילארשיה הדובעה תעונת תא םג ךכו) םלועה לכב לאמשה תועונת תא ספת יטייבוסה 

תליחתב לאמשה תוגלפמ לש ןדמעמ תושלחיה ףא־לעו ,תוירשפא תויגטרטסא תופתושכ 

דקומב ודמע (תוינמיה ןוטלשה תוגלפמ אלו)ןה ,תובר תויברעמ תוצראב םינומשה תונש 

.םימוסרפהו םירקחמה 

תוריחבב הדובעה תגלפמ לש הדספה ףא־לע :לארשי ידומיל םוחתב םג הטלב וז המגמ 

ןיינעה .היסורב לארשי ירקוח לש םתביתכ זכרמב שרופמב הדמע איה ,תיעישתה תסנכל 

רחאל דחוימב) לארשיב ושחרתהש םייטילופה םיכילהתב יטייבוסה ץוחה דרשמ לש ברה 

אישנה ידי־לע םירצממ םייטייבוסה םייאבצה םיגיצנה שוריגו 1973 רבוטקוא תמחלמ 

תיטסיסקרמ הנומא ךותמ) לאמשה תועונתב קוסעל תדמתמה הייטנה םע דחי ,(רצאנ 

יכרד ןיבל תיטילופה־תיתרבחה תואיצמה רקח ןיב םיקודה םירשק םויק רבדב הקומע 

רוקיסב וכז לארשיב היציזופואה תוגלפמ אקוודש ךכ ידיל ואיבה ,(התוחתפתהו התווהתה 

םירקחמה ,דבלב יאנג־ייוניכב התכז - ןוטלשה תגלפמ - דוכילהש דועב .םלוה ירקחמ 

.וברתהו וכלה הדובעה תגלפמ לע 

קסועה רפס 1988 תנשב המסרפש ,הבוסרק הנאיטט תא דחוימב ןייצל שי הז רשקהב 

יברעה-ילארשיה ךוסכסה םוחתב רקיעב ,יטילופה ,דעצמבו הדובעה תעונת תודלותב ולוכ 

 (1988 ,Karasova). לארשי רקחל הקלחמה שארב הדמע תודחא םינש ךשמבש ,הבוסרק

תיצחמב השמיש רשאו ,םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאב חרזמה ידומילל ןוכמב 

תא דואמ המדיק ,לארשיב היסור תורירגשב תוברת־תחפסנכ םיעשתה תונש לש הנושארה 

היצרופורפסיד .הז םוחתב םיריכבה םישנאה דחאל ןיידע תבשחנו ,היסורב לארשי רקח 

םיגולויצוסה ברקב םג תטלוב ירמגל תורחא תוביסמש ,לאמשה תועונתב ירקחמ לופיטב 

,פ"קפ> תויטסינומוקה תוגלפמה תודלותל הפנע תוסחייתהב יוטיב ידיל האב ,םיילארשיה 

תלבוקמ התייהש תיטסיסקרמה ןושלב ,ידמעמה) יתרבחה ןסיסבל ,(י"קמו ח"קר 
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תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה לע םירקחמ .תיטילופה ןתדמעלו (זאד תוצעומה־תירבב 

הרזחש לארשי תדילי הנורחאה ־ וקנ'צנמס הנינו הניציסיל הניריא לש ןטע־ירפ רקיעב) 

ינושארה רמוחה לש הבוט הרכהב ונייטצה (1956 תנשב תוצעומה־תירבל הירוה םע דחי 

םישדקומה םיקרפ ,המגודל ,ואר) תומשהו םיכיראתה ,םיטרפה לע תדמתמ הדפקהבו 

.(institute of Oriental Studies, 1982 :ץבוקב לארשיב לאמשה תועונתל 

רבודמש םשור רוציל לוכי היה תיטסינומוקה הגלפמה לש הדמעמב "ינדפק הכ קוסיע 

הטלבה .תילארשיה הקיטילופב רתויב תובושחה תחא ,לקשמ־תדבכ תיטילופ העונתב 

השגדהל המודב) תוצעומה־תירב לש יטילופה דסממה ןיבל י"קמ ןיב םירשקה לש תנווכמ 

האיבה ("יאקירמאה םזילאירפמיאה" ןיבל לארשיב ןימיה תעונת ןיב םירשקה לש תדמתמ 

למסכ)ןיגב םחנמ תאו (בוטה למסכ) רנליו ריאמ תא סופתל ולכי םיארוקהש ךכ ידיל 

תוריחבה תכרעמ רחאל לארשי־תנידמ תא ליבוהל המוד יוכיס ילעב םיאקיטילופכ (ערה 

םיעבשה תונשב תוצעומה־תירבב ועיפוהש םיבר םימוסרפב ומצע לע רזח הז תוויע .האבה 

דה האצמ תילארשיה הקיטילופה לש רתוי תיתואיצמ הנומתש דע בר ןמז ףלח .םינומשהו 

.םייסורה םירקוחה לש םירוביחה יפד לע 

תושדח תוגלפמ :דוסימ ךילהת הרבע םרט תיוושכעה תיסורה הקיטילופה יכ ןייצל שי 

תוריחבה תכרעמ ינפל תוליבומל ובשחנש תוגלפמ ,תוריחב תכרעמ לכ ינפל תוצצ 

רתוי ריבסמש אוה ילנוסרפה םרוגהו ,המיסחה־זוחא תא רובעל תוחילצמ ןניא תמדוקה 

הצופנ תועט תעבונ ןאכמ .םירחתמה םייטילופה תוחוכה לש םנולשכ וא םתחלצה תא לכמ 

- תילארשיה תיטילופה תכרעמה תא וז הביטקפסרפמ םיחתנמש ,םייסורה םירקוחה לש 

יטילופ גיהנמ ביבס תונבנש תוגלפמל םיבר םייוכיס הריתומ הניאש דואמ תינרמש תכרעמ 

ןורש לאירא ןוגכ - םיטלובה םיגיהנמה לש םיילרוטקלאה םהיתונולשכ .רחא וא הז 

(1984 לש תוריחבב) ןמציו רזע ,<1981 לש תוריחבב) ןייד השמ ,(1977 לש תוריחבב) 

שדח יטילופ חוכ דסייל ישוקה תא בטיה םישיחממ ־ (1992 לש תוריחבב)יעדומ קחציו 
.לארשיב ירוביצה בחרמב וססבלו 

ןיבל (דואמ תילנוסרפ הניהש) תיסורה תיטילופה תוברתה ןיב םייטמרד םילדבה 
םיבר םייוכיס הריתומ הניאו רתוי תדסוממ הניהש) תילארשיה תיטילופה תוברתה 

תויזחתו םייניצר םיתוויע םימרוג (תולודגה תוגלפמה יתשל ץוחמ םידדומתמש םידמעומל 

"זכרמה" ןויער לש תוירלופופה חכונל דחוימב טלוב רבדה .לילעב תונוכנ ןניאש 

 (centrist party) זכרמה תוגלפמ לש ןהייוכיס ויה לארשיבש דועב ,תיסורה להקה־תעדב

הגלפמה תיינבהל רשקב ןה - וללה םילדבהה ינש .דימת םישולק הנידמה תא ליבוהל 

ומרג - ןעצמ שבוג םרטב "זכרמה" תוגלפמ לש ןתמקהל רשקב ןהו ,יטמזירכ גיהנמ ביבס 

תסנכל תוריחבה תואצות םוסרפ רחאל םייסורה םירקוחה ברקב תלטובמ־אל הכובמ 

התוא וארו ,םיטדנמ תורשעב הכזת זכרמה תגלפמ יכ וזח םידחא םייסור םירקוח :15־ה 

:לצא ןויד ואר) תוקיתווה תוגלפמה לש הינומגהה תא ליפהל ותלוכיבש שדח יטילופ חוככ 

 Karasova, 1999a). לארשי לש תויטילופה היתומגמל םיימורה םירקוחה לש םתוסחייתה

יתאוושהה טביההו ,תילארשיה הביטקפסרפה תמנפה לע ןיידע תססבתמ הניא תיוושכעה 

.לארשיב תושחרתמה תויטילופה תוקימנידה תנבהב רזוע רשאמ רתוי העטמ יסורה 

שארב ךא ,תובר תוביסמ העבנ תילארשיה תואלקחה לש היגשיהל הפנעה תוסחייתהה 

העונתה לש התחלצה דוסב םייטייבוסה םיגיהנמה לש הנכה םתוניינעתהמ הנושארבו 

דיפסהל םדקומש ךכל החכוהל - עדומ־אל ןפואב םא םג ־ הבשחנ וז העונת .תיצוביקה 
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לוכי (תילארשיה המגודבכ)ןוכנ ןוגראשו ,םייאלקחה םייחב םייטסיביטקלוקה םיכרעה תא 

תא הדביא םינשה ךלהמבש ,תיטייבוסה תיאלקחה תכרעמה יגשיהב יתינפת יוניש בינהל 

,ילסקודרפ ןפואב .ןוזמה םוחתב תיטייבוסה הייסולכואה לש היכרצ תא קפסל התלוכי 

התכז ,יאקירמאה םזילאירפמיאה לש ותירב־תלעבל הבשחנש ,לארשי־תנידמ אקווד 

תולתה ןמ תיטייבוסה ןוזמה תיישעת לש התוררחתשהל "םשרמ תלעב" לאכ תוסחייתהב 

יפלא תואמ ,ןכ־ומכ .םינשה ךלהמב הלדגו הכלהש תולת ־ הזה םזילאירפמיאב 

,תוצעומה־תירב לש תויתאיסאה תוקילבופרב רקיעב - ירבדמ חטש לש םירטמוליקה 

לש םתוניינעתה תא וריבגה - הירפמיאה תוקרפתה רחאל ןתואמצע לע וזירכהש 

תוחלצומל ובשחנש ,לארשיב תולבוקמ ויהש עקרקה דוביע תוטישב םייטייבוסה םיגיהנמה 

רקחל הקלחמה שארכ הבוסרק תא ףילחהש ,וקנ'צרודפ יירדנא לש וירקחמ .דחוימב 

Fedorchenko,:ואר) הז םוחתב תויצולחה תודובעה ויה ,חרזמה ידומילל ןוכמב לארשי 

 1996 ,1990).

םג ענמנ־יתלב ןפואב ועיפשה םיעשתה תונשב היסורב ושחרתהש םייטמרדה םייונישה 

תרכינ הדיריב יונישה אטבתה תינוגרא הניחבמ .לארשי רקחב וקסעש תודסומה לע 

ןוכמהו הקירפאו היסא ידומילל ןוכמה םהיניבו ,םיימדקאה םינוכמה לש םתעפשהב 

תע־בתכ רואל איצוה רכומ ימדקא דסומ לכ טעמכ תיטייבוסה הפוקתב .חרזמה ידומילל 

הז יזוכיר הנבמ .דסומ ותוא דקפוה וילעש םוחתב תימשרה הדמעה תא■ אטיבו עבקש 

תוליפכ ענמ םג אוה ךא ,הלא רקחמ תודסומב יטסילרולפה חישה תא דואמ םנמוא שילחה 

ןתנכהב ליעפ קלח ולטנ םלוככ םבורש ,לגסה ירבח ןיב הדובע תקולח לש תכרעמ רציו 

.םקיסעהש ןוכמה םעטמ םינש המכ ידמ רואל ואציש תויתצובקה תויפרגונומה לש 

התייה תוצעומה־תירבב תיעדמה תכרעמב תינוגראה תוברתה יכ ןייצל שי 
וקיסעהש תודבעממו תודיחימ םייונב ויה םיבר רקחמ תודסומ .התוהמב תיטסיביטקלוק 

אצמנש יפיצפס םוחתב החמתה םהמ דחא לכשכ ,תווצ־ישנא לש תיסחי לודג רפסמ 

ולבקתה רקחמהו הארוהה םוחתב םישדח תודסומ לש םתחיתפ יבגל תוטלחהה .ותוירחאב 

.תיטייבוסה תיטילופה תכרעמב רתויב םיהובגה םיגרדב דימת 

הימדקאב םיימושיי םייגולויצוס םירקחמל ןוכמה תחיתפ לע הטלחהה ,המגודל 

יאמב 22־ב תיטסינומוקה הגלפמה תואישנ תבישיב הלבקתה םיעדמל תיסורה תימואלה 

תיטסינומוקה הגלפמה זכרמל השגוה הז אשונב העצההש רחאל םישדוח העבש ,1968 

הגלפמה תואישנש רחאל .שידלק 'מ םיעדמל תימואלה הימדקאה אישנ ידי־לע 

להנמ דיקפתל בצנאימור 'א "טסינומוק" ןוחריה ךרוע תא תונמל הטילחה תיטסינומוקה 

אל העבק 1968 רבמצדב 10 םוימ התטלחהבו ,אשונב ןודל הגלפמה תוריכזמ הרזח ,ןוכמה 

םישימחו םייתאמ)ול ונתנייש םינקתה רפסמ תאו שדחה ןוכמה לש ינוגראה הנבמה תא קר 

.קוסעי םהבש םיפדעומה רקחמה ימוחת תאו וידעי תא הרידגה ףא אלא ,(םיימדקא םינקת 

ץראל־ץוחמ תע־יבתכו םירפס תונמזהל תיביצקתה תרגסמה וליפא הרדגוה הטלחה התואב 

.(Moskvichev, 1997,137-150 :לצא םיכמסמה תא ואר :הנשב רלוד םיפלא תנומשכ) 

םתורידת ,םישדח תע־יבתכ לש םתמקהל עגונב תוטלחהה לכ םג ולבקתה המוד ןפואב 

,םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאה לש היפוסוליפל ןוכמה להנמ ,המגודל .םתצופתו 

לש םוסרפ ריתהל השקבב הגלפמה תוריכזמל 1957 ינויב 10־ב הנפ ,בייסודפ 'פ 'פורפ 

תמסרפתמש תינכדעה תיגולויצוסה תורפסה לש םיריצקת לולכיש יתריקס תעיבתכ 

לש ותצופת יכ עבקנ ךא ,וז השקב הרשוא םישדוח העבראמ רתוי רובעכ .ברעמה תוצראב 
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193 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א"סשת 

תלהנהש יאנתב קר הז םגו ,דבלב םיקתוע םישימחו םייתאמ לע דומעת שדחה תעה־בתכ 

היגולואידיאה תא קהבומב םירתוסש םימוסרפ ורקסיי אל יכ חיטבת היפוסוליפל ןוכמה 

.(38-36 'ע ,םש> תיטסיסקרמה 

הליפשמה תולתה ןמ םירקוחה לש םתוררחתשה ידיל איבה תיזוכירה היכרריהה לוטיב 

רקחמה ינוכמ ודביא םישדחה םיילכלכה םיאנתב יכ ןייצל שי ,הז םע .הגלפמה ידיקפב 

םיקסעומה םירקוחה לש םהירוביח םוסרפ לע םהל היהש לופונומה תא "םיקיתווה" 
.וללה םינוכמה לש םדמעמב תרכינ תושלחיה םרג רבדהו ,םהידי־לע 

הרבחב ושחרתהש םייטמרדה םייונישב איה םג הצוענ וז תושלחיהל תפסונ הביס 

םתוכז לע םייתלשממהו םייתגלפמה םינונגנמה ורמש םינש תורשע ךשמב .תיסורה 

טילחהל םג ומכ ,ץראל־ץוחב םיימואלניב םייעדמ םיסנכל תוחלשמ ביכרהל תידעלבה 

הנשמה ןיב תובתכתהב ,1953 רבמטפס-טסוגואב ,המגודל .םהב תופתתשהה םצע רבדב 

תוריכזמ רבח ,בוטסורח 'פ תיטסינומוקה הגלפמה תוריכזמב תוברתלו עדמל רודמה שארל 

םיגיצנ חולשל אל טלחוה ,םיעדמל תימואלה הימדקאה יגיצנו בולפסופ 'פ הגלפמה 

היגלבב זא םייקתהש תימואלניבה תיגולויצוסה הדוגאה לש ינשה סוניכל תוצעומה־תירבמ 

רובעכ הגלפמהו לשממה יריכב ןיב םיבתכמ תפילחב ,הז תמועל .(16-15 'ע ,םש) 
התוא לש ישילשה סוניכב םייטייבוסה םיגיצנה לש םתופתתשה לע טלחוה יצחו םייתנשכ 

תידוסכ הגווסש ,ךכ לע תימשרה הטלחהה .םדרטסמאב 1956 טסוגואב םייקתהש הדוגא 

רובעכ .1955 רבמצדב 3 םויב תיטסינומוקה הגלפמה תואישנ תבישיב הלבקתה ,רתויב 

תא הגלפמה תוריכזמל בוניימסנ 'א םיעדמל תימואלה הימדקאה אישנ רגיש םיישדוחכ 

תא ללכ בתכמה .םישנא רשע־דחא לולכל הרומא התייהש ,תחלשמה בכרה רבדב ויתועצה 

לע תודיעמה תוצלמה ןכו ,םהייח תורוק תא ,תחלשמה ירבח לש תואצרהה יאשונ 
דע םיפסונ םישדוח השולש ופלח .(22-21 'ע ,םש) חפסנכ ופרוצש ,רטשמל םתונמאנ 

תא תיטסינומוקה הגלפמה תוריכזמ העבק ,רתויב תידוס הטלחהב ,1956 יאמב 8 םויבש 
רשואש בכרהה .תימואלניבה תיגולויצוסה הדוגאה לש ישילשה סוניכל תחלשמה בכרה 

וליאו ,םיעדמל הימדקאה לש תירוקמה העצהב ועיפוה אל םהיתומשש םידחא םישנא ללכ 

.תיפוסה המישרה ןמ וקחמנ הימדקאה לש םידמעומ העברא 

םייתלשממהו םייתגלפמה םינונגנמל התייהש תוידעלבה תא השיחממ ליעלש המגודה 

םיימואלניב םייעדמ םיסנכל תוחלשמ לש ןבכרהו ןתופתתשה יבגל תיפוסה הטלחהב 

.תוחלשמה בכרה לע םיימדקאה תודסומל התייהש הברה העפשהה תא םג ךא ,ץראל־ץוחב 

:םינוכמה לש תיביטרטסינימדאה הלהנהב םירקוחה לש םתולת הרורב הלא תוביסנב 

לכ לש היירופ הדובעל תינויח ,דניה תונוש תוצראמ םיתימע םע תועד תפלחהב תופתתשה 

תאזכ תועד תפלחהב ףתתשהל םירקוחל רשפאל הלכי םייעדמה תודסומה תלהנהו ,רקוח 

.התוא עונמל וא 

,לפנ לזרבה־ ךסמ :םהינוכמ תלהנהב םירקוחה לש וז תולת המלענ ןורחאה רושעב 

םיעדמל הימדקאה ,םינוכמה םעטמ ןהשלכ תומתוח דוע םיכירצ םניא םייסורה םירקוחהו 

תחיתפ .יעדמ סנכב ףתתשהל ידכ ץראל־ץוחל תאצל תנמ־לע הגלפמה תודסומ וא 

לש ביצקתה ,וזמ הרתי .םיימדקאה םינוכמה לש םדמעמ תא דואמ השילחה תולובגה 

ימואלה רצותה ןמ 2.03"/0־מ - השולש יפ 1993־ו 1990 םינשה ןיב דרי רקחמה תודסומ 

Ushkalov Sc) וז המרב בצייתה זאמו - 1993 תנשב 0.770/"־ל 1990 תנשב ללוכה 

 47-48 ,1999 ,Maiakha). לכ וללה תודסומה ודביא ,בוצקתב הז יטמרד םוצמצ ללגב
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תעכ םיצלאנ םיריכבה םהירקוח םגש ךכ ,היסורל ץוחמ םיסנכל םירקוח רגשל תלוכי 

ץראל־ץוחב םייקתמה יעדמ סנכל העיסנל ןומימ לבקל תנמ־לע םיינוציח םיפוגל תונפל 
.םטע־ירפ םירפס םוסרפל וא 

ךרוצ רצונ תורחת לש ןדיעל יזוכירה ןונכתה ןדיעמ יטמרדה רבעמה יאנתב 

םייעדמ םירפס םוסרפל תוירחא םמצע לע לוטיל ולכויש םישדח תודסומב יביטקייבוא 

סחיב םהלש הימונוטואה לע רתוול ילבמ ,םירקוחה לש תויטנוולרה תואצוהה ןומימלו 

תימואלה הימדקאה לש וא תיתכלממה הטיסרבינואה לש ,לשממה לש יטרקורויבה ןונגנמל 

םיבר תע־יבתכו רקחמ ינוכמ :היעבל ןורתפ לכ אצמנ אל םידחא םימוחתב .םיעדמל 

ורגיה וא רקחמל םירושק םניאש םירחא קוסיע ימוחתל ורבע םיבר םירקוחו ,ורגסנ 

השולשו םיעשת תואמ עשתמ רתוי ונמנ 1990 תנשב ,םיימשרה םינותנה יפל .ץראל־ץוחל 

םינש שש לש הפוקת ךותו ;תוטיסרבינואהו םינוכמה לש ימדקאה לגסה םע שיא ףלא 
םינומש תואמ עבראכב םכתסהו 500/0־מ רתויב הז רפסמ דרי ,1996 תנשל דע ,דבלב 

הימדקאה ינוכמב םיקסעומה םירקוחה רפסמ .(53 'ע ,םש) דבלב שיא ףלא השימחו 

.23"/0־כב 1995־ו 1991 םינשה ןיב דרי םיעדמל תיסורה תימואלה 

לש םתכימתמ בורל םינהנ םימקומש םישדחה תודסומהו דורשל םיחילצמש תודסומה 

תורז תונרקו םייהנגוג ןרק ,םורוס 'גרו'ג ןרק ,UNESCO :ןוגכ ,םיימואלניב םיפוג 

דחא .םיימוקמ םיקסע ישנא ידי־לע םיתיעל םיכמתנ םישדח רקחמ תודסומ ,הז םע .תורחא 

לארשי ידומילל ןוכמה אוה םיימוקמ םיקסע ישנא לש הכימתב ומקוהש םישדחה תודסומה 

,ותמקה ןמל ורבעש םינשה עבש ךלהמב .1993 תנשב הווקסומב דסונש ןוכיתה חרזמהו 

ןוכיתה חרזמה" תעה־בתכ לש תונוילג הנומש ,םירפס השימחו םישימח רואל ןוכמה איצוה 

ראותל םידימלת) םיריעצה םירקוחה לש םימוסרפה ןותנש לש הנושאר תרבוחו ,"ונימיב 

ברע תוצרא םע היסחילו לארשיל תורושקה תויגוסה לולכמב םיקסועה (טרוטקודלו ינש 

תנשב םייקתהש יתנשה סנכה ,המגודל ,םיסנכ המכ ןוכמה ןגרא ןכ־ומכ .תירבה־תוצראו 

וגצוה הז סנכב ."ןוכיתה חרזמב םזילטנמדנופו תוימואל" אשונל שדקוה רשאו 1999 

הרבחהו תידוהיה היסקודותרואה" הבוסרק לש הרוביח םהיניב ,םירמאמ העשת 
.(Karasova, 1999b) "תילארשיה 

ונימיב םג יכ הארנ ,השוע ןוכמהש הדובעה לש התובישח רבדב קפס ןיאש יפ־לע־ףא 

תויתרושקת ףאו תויגולומטסיפא ,תויגולודותמ ,תוינכט תויעב לש ןטק־אל רפסמ שי 

היסורב רקחמו הארוה ימוחתכ לארשי ידומילו לארשי רקח לש םתוחתפתה תא תובכעמה 

היווהב םינוש םימוחתל תנתינה תובישחב םיוסמ תוויע ןיידע רמשנ ןכ־ומכ .תיוושכעה 

הדרי םיצוביקה תעפותבו הדובעה תעונת תודלותב תוניינעתההש יפ־לע־ףא ,תילארשיה 

.םמוקמ תא ופילחה םירחא בל־תמושת ידקומו 

לע הרימש ךות קוש תלכלכ לש ילארשיה לדומב בר ןיינע םילגמ םייסורה םירקוחה 

תלאש .הילע םולחל קר םילוכי םייסורה םיחרזאהש החוור תוינידמו קזח ירוביצ רזגמ 

ןכלו ,םייסורה םירקוחה לש םבילל תעגל אל הלוכי הניא "םזילאיצוסה ןמ האיציה" 

תירטינומה תוינידמה לש היצזילרביל ,הטרפה ,רוזיב - ילכלכה םוחתב ילארשיה ןויסינה 

היצלפניאב קבאמב ילארשיה ןויסינה .םהיבתכב דובכ לש םוקמב הכוז - ילוכו 

םייסורה םירקוחה ידי־לע ללכ־ךרדב ךרעומ יזוכירה רטשמה ילבכמ קושה תוררחתשהבו 

ירשפא לדומכ םיתיעל ותוא םיעיצמ ףא אלא ,ותוא םיראתמ קר אל םה .דואמ יבויחכ 

םייתרבחה םיאנתה ןיב םייתועמשמה םירעפל םיבתוכה לש םתועדומ ףא־לע .יוקיחל 
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תוינידמה יבצעמל ירשפא הארשה רוקמכ תגצומ הנורחאה ,לארשיבו היסורב םיילכלכהו 

Fedorchenko, 1998a, 141-215; Fedorchenko, 1998b; :המגודל ,ואר) היסורב 

 Usova, 1998a). ־תלדו תוחומ־תריתע ץרא - לארשי לש םיילכלכה היגשיהו התשיג

ילמיסקמ לוצינ תבלשמ ,םיבתוכה תנעטלש ,תיסורה ךרדל הפולחכ םיגצומ - םיבאשמ 

.ישונאה ןוהה תחנזה םע עבטה־תורצוא לש 

סכנל לטנמ םיכפהנ םישדחה םיחרזאה הבש םירגהמ תרבח ,דניה לארשיש הדבועה 

.תיטילופו תיתוברת הניחבמ םג אלא ,תילכלכ הניחבמ קר אל הארשה רוקמ הווהמ 

ןויסינב תשדוחמ תוניינעתה םילגמ ,לארשיב םהיתימעל המודב ,םייסורה םירקוחה 

לוקה לש תויטננימודל דוגינב ,הז םע .םיטילפהו םירגהמה ילג לש םתטילקב ילארשיה 

הילע רערעמ וניא שיא יכ הארנש תויטננימוד) תילארשיה היגולויצוסב יתרוקיבה 

תוליהקמ תדכולמ הרבח תיינבב ילארשיה ןויסינה תא םיאור םייסורה םירקוחה ,(יבמופב 

Leonidov, 1996; Massiukova, 1999, 2000; :לצא ואר) חלצומכ םירגהמ לש 

 Semenchenko, forthcoming). ןיב םילהנתמש םיכשוממה םימילאה םיכוסכסה עקר לע

־תוצעומה־תירב לש תורחא תוצראבו היסורב תונושה תוינתאהו תוימואלה תוצובקה 

תררועמב םהידי־לע תספתנ הניא לארשיב םייתדע־ןיבה םיסחיב תויתייעבה ,רבעשל 
.הגאד 

דואמ תובוטל תובשחנ םירגהמל הקוסעתהו רוידה ימוחתב תויתלשממה תוינכותה 

ירבוד םיטילפ - ינוילימ אל םא - יפלא תואמ .יוקיחל ירשפא לדומכ ןכ־טג תוגצומו 

הניאש תבאוכ היעבכ םתקוצמ תא ודימעה ,זקווקמו היסא חרזממ היסורל וחרבש ,תיסור 

לש ימצעה יומידב דואמ תעגופש ,וז השדח תואיצמ .היסורב ימואלה םויה־רדסמ תדרוי 

המרגש איה ,הלוכ תושונאל הווקתו רוא יאשונכ םמצע תא תוארל ולגרתהש ,םיבשותה 

.יתקוסעת־יתרבח בולישבו הטילקב ילארשיה ןויסינב םייסורה םירקוחה לש םתוניינעתהל 

הרקמב השעמל תמייק הניא השדח הפשב תוינושל תויונמוימ תיינקה לש היעבהש ןוויכמ 

בולישל םירושקה םיאשונ ,בטיה תיסור םיעדוי םלוככ םבורש ,םייסורה םיטילפה לש 
תובלתשה תמגוד םיאשונל האוושהב דואמ הלד תוסחייתהב םיכוז ינושל,ר־יתוברתה 

הלא ןיבמ םידחא לש םתסיפת .תיתרבחה הביבסבו הדובעה קושב תילטנמורטסניא 

לש וזמ טעמכ הכופה הדמעל םתוא העינמ םירגהמ־סיבשייתמ תרבחכ לארשי תא םירקוחש 

.וז הסיפת רואל תילארשיה הרבחה תא םיחתנמה םיילארשיה םהיתימע 

דמימ :םידממ יגש וכותב ללוכ םייסורה םירקוחהו םיארוקה תא ןיינעמש ףסונ םוחת 

יאצוי ןיב םיסחיה דחוימב) לארשיב תוינתאהו תוימואלה תוצובקה ןיב םיסחיה אוה דחא 

:(Pavlenko, 1999; Massiukova, 1999 :לצא ואר :םיקיתו םילארשיל םימעה־רבח 

טביהב ןהו יפרגונתאה טביהב ןה ,ןהידיסחו תונושה תותדה ןיב םיסחיה אוה רחאה דמימהו 

םיסחיה לש רתוי בחר ימואלניב רשקהב ללכ־ךרדב םיגצומ הלא םיסחי .ינויצוטיטסנוקה 

לארשי ןיב חלצומ הלועפ־ףותיש ,םיתיעל .םירצונל םידוהי ןיבו םימלסומל םידוהי ןיב 

רמאמה ;היסורב תירקחמ תוסחייתהב טלחהב הכזש אשונ) היקרוט ןוגכ - תימלסומ ץראל 

תמיוסמ תוברקתה וא - ןדרי וא (Kireev, 1998 :אוה התע דע הז אשונב רתויב ףיקמה 

קוניז־תדוקנכ וא החכוהכ םיגצומ (Gasratian, 1998 :לצא ואר) ןקיתוול לארשי ןיב 

.לארשי ךותב םירצונו םימלסומ ,םידוהי ןיב רתוי חלצומ הלועפ־ףותיש לש תורשפאל 

םה הכרדש השדע ןיעמ םידחא םייסור םירקוח יבגל הווהמ יטילופואיגה רשקהה ,רחא ןושל 

.המצע לארשיב םייטילופה םיכילהתה תא םג םיחתנמ 
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וזמ הכופה הניה היסורב לארשי ידומיל תוחתפתהב תטלשה המגמה יכ ןייצל בושח 

תא תוהזל אל השק וללה תונידמה יתשב .תירבה־תוצראבו לארשיב תקזחתמו תמייקה 

תוצובקה ןיב םיסחיה םוחתב ןה - תילארשיה הרבחל סחיב "היצזיתרוקיבה" ינמיס 

הנידמל תד ןיב םיסחיה םוחתב ןה ,(היטרקומד־ונתא לע הזיתה ןאכמו) תונושה תוימואלה 

אבצה ןיבל תיחרזאה הרבחה ןיב םיסחיה םוחתב ןהו (היטרקומד־ואית לע הזיתה ןאכמו) 

חישה תוחתפתה ,הז תמועל ,היסורב ,(תילארשיה הרבחב םזירטילימה לע הזיתה ןאכמו) 

םישישה תונשבש דועב :ךופהה ןוויכב הניה תילארשיה הרבחל סחיב םירקוחה ןיב 

תינעזג הנידמכ ,ןוכיתה חרזמב םזילאירפמיאה זועמכ לארשי־תנידמ הגייות םיעבשהו 

רושעב ,ןוכיתה חרזמב שומיחה־ץורימל ןהו יניתשלפה םעה לש ולבסל ןה תיארחאש 

וטרופש םימיוסמה םימוחתב ,וזמ הרתי :הברהב תיבויח הניה לארשיל תוסחייתהה ןורחאה 

תכרעמו החוור תוינידמ לע הרימש ךות תיטסילטיפק תילכלכ תכרעמ תריצי ־ ליעל 

תחטבה ךות םיבר םיטילפ/םילוע/םירגהמ ילג תטילק ,תושלחה תובכשב הפנע הכימת 

תוליהקה ןיב ןידע ןוזיא לע הרימש ,םישדחה לש ןהו םיקיתווה לש ןה ההובג םייח תמר 

.יוקיחל רוקמכו םגדכ תגצומ לארשי וללה םימוחתה לכב - תונושה תויתדה 

התוריגסמ רקיעב תעבונ תיוושכעה היסורב לארשי ידומיל םוחת לש תיזכרמה היעבה 

םתושלחיה לש יאוול־רצות המצעלשכ הניהש ,תיעדמ־תימדקא הניחבמ היסור לש תיסחיה 

םירושימ השולשב יוטיב ידיל האב תאז היעב .םייסורה םיימדקאה תודסומה לש תילכלכה 

.םוחתה תוחתפתה לש הטושפ־אל דואמ הקימניד דחי םירצויו הז תא הז םימילשמש 

ירבח תא חולשל םמצעל תושרהל םילוכי (ללכב םא) םיימדקא םיפוג דואמ טעמ ,תישאר 

התואב לארשי ירקוח יבגל םיפקת םירבדהו ,תרקחנה ץראב תכשוממ הייהשל םהלש לגסה 

םניא םירקוחה ,ךכמ האצותכ .םירחא םירוזאבו תונידמב םיקסועה םירקוח יבגל ומכ הדימ 

םיפתתשמ םניא םגו ,תרקחנה ץראב הדש־תדובעל תמלוה תורשפא בורל םילבקמ 

תא דואמ שילחמ הז רבד .םיימוקמה הירקוח לשו תאז ץרא לש תימדקאה תוליעפב 

םינותנ ,תודמע ,תועד תפלחהו הלועפ־ףותיש לש תשר רוציל הלא םירקוח לש םהייוכיס 

לגסה ישנא לכ ןיבמ ,יתעידי בטימל .םיימוקמה םירקוחה ןיבל םניב םיכמסמו םינכדועמ 

קר ,םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאב חרזמה ידומילל ןוכמב לארשי רקחל הקלחמה לש 

םידחא םישדוח ךשמל ץראב תוהשל תונמדזה ולביק הבוקויסמ הניריאו הבוסוא הנירטקי 

.ימעפ־דח ןויסינ הז היה ןהיבגל םגו ,םיעשתה תונש עצמאב 

עגונה לכב תויסורה תוירפסה לש םוגעה ןבצמ ללגב רתוי דוע הפירחמ וז היעב 

תוירפסה םיילכלכ םימעטמ .ץראל־ץוחב רואל םיאצויה תעה־יבתכלו םירפסל 

לש דואמ תמצמוצמ תומכ קר ןהיארוק ליבשב ןימזהל תולוכי תויזכרמה תויאטיסרבינואה 

םישקבמש םייסורה םירקוחה ןיב תידדהה תורכיהה־יאו ,ברעמה תוצראב רוא וארש םירפס 

םיעיגמש םיטעמה םירפסהש ךכל תמרוג ברעמב םהיתימע ןיבל םירפסה תא ןימזהל 

םלועב רבחמה לש ודמעמל תוסחייתה לכ אלל ,אשונה תוידוחיי ללגב רקיעב םירחבנ 

םג אלא ,דואמ םצמוצמ קר וניא תויסורה תוירפסב לארשי לע םירפסה ףסוא ןכל .ימדקאה 

לארשי ידומיל לש םתוחתפתה תא השקמש תיניצר היעב קפס אלל תאזו ,דואמ יטקלקא 
.היסורב 

(ילוכו הנידמה עדמ ישנא ,םיגולויצוס) םיילארשיה םירקוחה ןיב תידדהה תורכיהה־יא 

ץבוק וליפא ןיידע ןיאש ךכ ידיל איבה תיסורב לארשי לע םיבתוכה םהיתימע ןיבל 

.לארשימו היסורמ םירקוח לש םטע־ירפ םירמאמ וכותב ללוכש לארשי לע דחא םירמאמ 
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The History of :ןוגכ ,לארשי לע םייטלק םירפס תיסורל ומגרות תונורחאה םינשב 

 Israel רקאס דרווה תאמ, The History of Zionism ןויערה" הארקמה ,רקאל רטלוו תאמ

תיסורל ומגרות םינומשה תונשב דוע .םיפסונ םירפסו ,גרבשרה רותרא תכירעב "ינויצה 

תאמ ןוירוג־ןב דוד לש היפרגויבהו אריפש הטינא תאמ ןוסלנצכ לרב לש היפרגויבה 

םיגיהנמו באילא הבול ,ריאמ הדלוג ,ןמציו םייח לש תונורכז ירפס ןכו ,רהוז־רב לאכימ 

תוצופת רקחל הדוגאה ידי־לע ומסרופו ונכוה וללה םירפסה לכ טעמכ .םירחא םיינויצ 

ואל ךא ,םיבר םייתלכשה־םייכוניח םיטקיורפב ןייטצמש ףוג - םילשוריב תאצמנה לארשי 

ידוהי לש םתיילע ןעמל קבאמה" גשומה לש ורדעה .לארשי לע ירוקמ רקחמב אקווד 

יתועמשמ םוצמצ ידיל איבה םיעשתה תונש לש יטילופה ןוקיסקלה ןמ "תוצעומה־תירב 

יפלא תואמ לש לארשיל םתעגה ןדיעב אקווד ,ילסקודרפ ןפואב .הדוגאה ביצקתב דואמ 

לעו היתויעב לע ,תילארשיה הרבחה לע דומלל המ הברה םהל שיש םישדח םיחרזא 

םירושימבו םימוחתב היסורל לארשי ןיב תופתושה תוקזחתה לש ןדיעב אקוודו ,הירגתא 

תוצופת רקחל הדוגאה המסרפ אל 1995 תנש ןמל .הדוגאה תוליעפ דואמ המצמוצ ,םיבר 

- םימייקה םירפסה לש םתונשייתה ןיגב - ןכלו ,תיסורה הפשב םישדח םירפס לארשי 

,רקאס דרווה לש םירפס םתוא ,ןכ־ומכ .תדרוי הדוגאה המסרפש םירפסה לש םתובישח 

םנמוא םילוכיש דוסי־ירפס םניה םירחאו אריפש הטינא ,גרבצרה רותרא ,רקאל רטלוו 

םירקוחל םיקיפסמ םניא םה יכ קפס ןיא ךא ,תיתלכשהה תוליעפל הבושח המורת םורתל 

ךשמב הלא םירפס ושמיש ,רחא עציה רדעהב ,הז םע .םימדקתמ םיראתל םיטנדוטסלו 

.היסורב םיטנדוטסלו םירקוחל יזכרמ עדימ רוקמכ םג תובר םינש 

תא תונבל םחוכב שיש םיבושח םייאטיסרבינוא םילעפמ ינש ומקוה תונורחאה םינשב 

יוצימל ועיגה םרט וללה םילעפמה יכ הארנ ךא ,לארשיבו היסורב םירקוחה ןיב םירשגה 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ־ וללה םילעפמה .םהב ןומטה לאיצנטופה לש אלמ 

הירוטסיהה םוחתב תיסורב םישדח םירפס תורשע ומסרפ - החותפה הטיסרבינואבו 

הז רשקהב .1948 תנש ירחא לש לארשיב םיקסוע םהיניבמ םידדוב קר ךא ,תידוהיה 
םוגרת רואל האיצוהש החותפה הטיסרבינואה לש התוליעפ ,יתכרעהל ,דחוימב הבושח 

םתוא ,העש יפל ."לארשיב הקיטילופו לשממ" םרוקה יכרכ רשע־םינש לכ לש תיסורל 

ףסוא םיווהמ םירחאו ידעלג ןד ,יפסכ ןד ,ןמרה רמת ,רגרביונ ןימינב לש םטע־ירפ םירפס 

םירקוחל ורבעוה הלא םירפס .תיסורה הפשב לארשי ידומיל םוחתב רתויב בושחה םירפסה 

,םימעה־רבח לש תוצרא הרשע־תחאב החותפה הטיסרבינואה לש םיטנדוטס יפלאלו םיבר 

לכ ןיא םהבש ,םיילאירפירפה םירוזאב רקיעב - לארשי יפלכ סחיה יונישל םתמורתו 
תנכה לע תעכ דבוע החותפה הטיסרבינואה תווצ .הבר הניה - תרחא תילארשי תוגיצנ 

לש תיסורל םוגרתה לעו "לארשיב ימואל ןוחטיבו היטרקומד" סרוקה לש יסורה חסונה 

."ןושארה רושעב לארשי" סרוקה 

לארשי ירקוח תליהקש ךכמ תעבונ תיסורה הפשב לארשי ידומיל םודיקב תפסונ היעב 

םיאשונה לולכמב לפטל לוכי וניא םירקוח.לש םצמוצמ רפסמ .תיסחי הנטק הניה היסורב 

םינשב .התוינוגברו התובכרומ לכ לע ,תיוושכעה תילארשיה הרבחה רקחל םירושקש 

םירפס ךא ,תיוושכעה לארשי לע םיימדקא םירפס השיש הווקסומב רואל ואצי תונורחאה 

לארשי תלכלכ :ונייהד ,ליעל רבכ וטרופש יפכ ,"םייסלק"ה םימוחתב םיקסוע הלא 

Fedorchenko, 1996, 1998a;) קוש תלכלכל תיטסילאיצוסה תשרומה ןמ הרבעמו 

 1999 ,Satanovsky), ברע תוצראל לארשי ןיב ינידמה ךילהתה לש ימואלניבה רשקהה
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 (1998 ,Khamzin) לארשיב הנידמו תד ןיב םיסחיהו (1996, 1999 ,Gasratian). ־ףא

תא יטילנא ןפואב םירקוסש םירמאמ המכ םג ומסרופ תונורחאה םינשבש יפ־לע 

Usova, 1998b; Karasova,:המגודל ,ואר) תילארשיה הרבחבו הקיטילופב תויוחתפתהה 

 1999a) 1999, 2000; :המגודל ,ואר) תילארשיה הטילקה תוינידמ תאו ,Massiukova

 Semenchenko, forthcoming), תמלוה תירקחמ תוסחייתהב וכז םרט םיבר םימוחת.

השיאה דמעמ ,לארשיב לשממל אבצ ןיב םיסחי ,לארשיב םייתדעךיב םיעסש ןוגכ םיאשונ 

לכ - תילארשיה הרבחה לע היצזילבולגה תעפשה ,לארשיב תרושקתו הרבח ,לארשיב 

םירקוחה לש םהיבתכב הצממ יוטיב ואצמ םרטש םימוחתה ןמ קלח קר םניה וללה םיאשונה 

.םייסורה 

אוה תיסורה הפשב לארשי ידומיל לש םתוחתפתהל םירושקה םיסקודרפה דחא 

ירקוח לש חישב תיסורה ירבוד םיילארשיה םירקוחה לש תוהימתה תררועמ םתוברועמ־יא 

םילוכיש ,רבעשל־תוצעומה־תירב ידילי םיילארשי םירקוח דואמ טעמ .היסורב לארשי 

לכ רדעה .תאז םישוע ןכא ,תיסורה הפשב לארשי לע םיבוט םירמאמ םסרפלו בותכל 

םירקוחל למגתמ ץירמת הווהמ וניא לארשיב ימדקאה דסממה דצמ וללה םימוסרפב הרכה 

םירמאמ תביתכב עיקשהל םמצעל תושרהל םילוכי םניא םירגהמ םתויהבש ,תיסור ירבוד 

םמודיק תלאשב טילחהל םירומאש תודעווה ירבח יניעב םיבושחכ םיספתנ םניאש 

ילארשיה ימדקאה דסממה לש וז םיקפוא־תרצ הייאר .השדחה ץראב םיימדקאה תודסומב 

ןיבל לארשיב תימדקאה הליהקה ןיב םירשג תיינבל םייוכיסה תניחבמ בר קזנ תמרוג 

םלועה תא ןהו תיתרבחה תואיצמה תא ןה םיריכמש םישנאה .היסורב לארשי ירקוח 

ךא ,תומלועה ינש ןיב םיכוותמבו םירשגמכ שמשל םילוכי דחאכ לארשיבו היסורב ימדקאה 

.ללכ לצונמ וניא אלא ,םות דע לצונמ וניא קר אל הז באשמ 

הווקסומב םייקתהש ,"תוברתו הקיטילופ ,הרבח :תיוושכעה לארשי" אשונב סוניכה 

םיכייתשמה םירקוח שיגפהל יצולח ןויסינ הוויה ,2000 רבמטפס לש הנושארה תיצחמב 

,דבעשל־תוצעומה־תירב ידילי "םישדח" םילארשי ,"םיקיתו" םילארשי - תוצובק שולשל 

.הז תא הז רישעהל ףאו הזמ הז דומלל םילוכיש דמעמ־ יווש םירקוחכ - היסור יחרזאו 

,הנושאר םעפ וז היסורב םייקתה ,תיוושכעה תילארשיה הרבחה ייחל שדקוהש ,סוניכה 

לש לארשי ידומילו תודהיה יעדמל זכרמהמ םיטנדוטסו םיצרמ ,םירקוח וב ופתתשהו 

ןוכמה לשו הווקסומ לש תידוהיה הטיסרבינואה לש ,הווקסומ לש תיתכלממה הטיסרבינואה 

םימי העברא ךשמנ סוניכה .םיעדמל תיסורה תימואלה הימדקאה לש חרזמה ידומילל 

הקירפא ,היסא ידומילל ןוכמבו הווקסומב ןוכיתה חרזמהו לארשי ידומילל ןוכמב םייקתהו 

לכמ םירקוחה בטימ וב ופתתשה .הווקסומ לש תיתכלממה הטיסרבינואב ןוכיתה חרזמהו 

ןואיל ,קסיל השמ ,לאפר־ק רזעילא ,סרפ ןנחוי :םהיניב ,ליעל וטרופש תוצובקה שולש 

,גרבליז הילטנ ,ןינח רימידלו ;"םיקיתווה" םיילארשיה םירקוחה תצובקמ םירחאו ףלש 

םיילארשיה םירקוחה תצובקמ םירחאו טוגדירפ־קיטוק הלב ,יקםדורב־ןמרסיז הניד 

,וקנסונ הגלי ,הבוסוא הנירטקי ,וקנ'צרודפ יירדנאו ;תיסור איה םמיא־תפשש "םישדחה" 

תווהל לכוי ןכא הז סוניכש ןכתיי .םייסורה םירקוחה תצובקמ םירחאו הבוקויסמ הניריא 

הווקת ילוכ .היסורבו לארשיב םירקוחה ןיב יעדמה הלועפה־ףותיש תליחתל קוניז־תדוקנ 

םירמאמ םישולשמ רתוי וללכי רשאו ,םיבורקה םישדוחב עיפוהל םירומאש םירפס ינש יכ 

היינבל סיסב ושמשי ,יסורה דצה ןמו ילארשיה דצה ןמ סוניכה יפתתשמ לש םטע־ירפ 
םלועב דוע המיאתמ הניא םעפ לש תורגתסהה .תיסורה הפשב לארשי ידומיל לש תשדוחמ 
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תושדחה תושירדה לש תענמנ־יתלב האצות אלא ,ירקמ וניא יופצה יונישהש ךכ ,ילבולגה 

.םהינפל תודמוע היסור ןהו לארשי ןהש םישדחה םירגתאהו 

*תורוקמ 

 Agaryshev, A.A. (1983). From Camp-David to the Lebanon Tragedy. Moscow:

 Molodaya Gvardiya.

 Fedorchenko, A.V. (1990). Israel: Problems of the Economic Development.
 Moscow: Institute of Oriental Studies.

 Fedorchenko, A.V. (1995). The Agriculture in Israel. Moscow: Institute of
 Israeli and Middle Eastern Studies.

 Fedorchenko, A.V. (1996). Israel at the Eve of the XXI-st Century. Moscow:
 Institute of Israeli and Middle Eastern Studies.

 Fedorchenko, A.V. (1998a). Settler Society Economy: Israeli Model. Moscow:
 Institute of Israeli and Middle Eastern Studies.

 Fedorchenko, A.V. (1998b). "The Israeli Model of Mixed Economy".
 Contemporary Middle East, 5, 283-317.

 Gasratian, S.M. (1996). Religious Parties in the State of Israel. Moscow:
 Institute of Israeli and Middle Eastern Studies.

 Gasratian, S.M. (1998). "Israel and the Vatican: Ideological and Political

 Problems". Contemporary Middle East, 4, 105-144.

 Gasratian, S.M. (1999). History and Ideology of the Jewish Religious
 Movements (XIX-XXth centuries). Moscow: Institute of Oriental Studies.

 Institute of Oriental Studies (1982). State of Israel: Economics and Politics

 (collection of papers). Moscow: Institute of Oriental Studies.

 Karasova, T.A. (1988). Labor Party in the Political System of Israel. Moscow:
 Nauka.

 Karasova, T.A. (1999a). "Various Aspects of the Political Development of
 Contemporary Israel". Contemporary Middle East, 6, 52-62.

 Karasova, T.A. (1999b). "Jewish Religious Orthodoxy and Israeli Society". In

 Nationalism and Fundamentalism in the Middle East (pp. 30-44).
 Moscow: Institute of Israeli and Middle Eastern Studies / Institute of

 Oriental Studies.

 Khamzin, K. (1998). The Water Resources of the Jordan River Basin and the

 Arab-Israeli Conflict. Moscow: Institute of Israeli and Middle Eastern
 Studies.

.תיסורה הפשב רוא ואר המישרב םילולכה םיטירפה לכ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:58:12 UTC������������� 

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



תיסורה הפשב לארשי ידומיל לש םתוחתפתה ןייטשפא 'ד קלא 200 

 Kireev, N.G. (1998). "Turkey and Israel - Strategic Alliance in the Middle East.

 Chronicle of Military and Political Cooperation". Contemporary Middle
 East, 5, 89-152.

 Kuznetzov, A.V. (1987). The Politics of Occupation: The Analysis of the

 Mechanism of the Israeli Aggression. Riga: Znanie.

 Leonidov, A.I. (1996). "Immigrants from the CIS: A New Factor in the Israeli

 Political Life". Contemporary Middle East, 2, 183-213.

 Massiukova, I.V. (1999). "Russian Speaking Immigrants in Israel: The
 Problems of Adaptation". Contemporary Middle East, 8, 125-139.

 Massiukova. I.V. (2000). "Israel at the Edge of the Centuries: The Role of
 Immigrants from CIS in the Development of Israeli Scientific and
 Technological Potential". Contemporary Middle East, 9, 133-142.

 Moskvichev, L.N. (ed.) (1997). Sociology and the Government, 1953-1968.
 Moscow: Academia.

 Pavlenko, V. (1999). "Jewish Immigration: Reasons, Problems, Identity
 Transformation". Sources (Magazine of Public University for Jewish
 Culture in Eastern Ukraine), 5, 8-26.

 Primakov, E.M. (1985). The History of a Plot. American Policy in the Middle
 East. Moscow: Politizdat.

 Satanovsky, E.Y. (1999). Israeli Economy in the 1990s. Moscow: Institute of
 Israeli and Middle Eastern Studies.

 Semenchenko, N.A. (forthcoming). "New Aspects in the Governmental
 Absorption and Integration Policy". In A. Epstein and A. Fedorchenko
 (eds.), Mass Migration and Its Impact on the Israeli Society. Moscow:
 Institute of Israeli and Middle Eastern Studies / Hebrew University of
 Jerusalem / Open University of Israel.

 Ushkalov, I.G. and Malakha I.A. (1999). "Brain Drain", Its Causes and

 Implications. Moscow: Editorial URSS / Center for Inter-Regional and
 Migratory Studies, Institute for International Economic and Political

 Studies, Russian Academy of Sciences.

 Usova, E.Y. (1998a). "How to Convert Poverty to Weil-Being: Israeli Way".
 Asia and Africa Today, 5, 34-39.

 Usova, E.Y. (1998b). "Israel at the Eve of the 50th Anniversary: Traditional
 Foreign Policy and the Problems of the Formation of the New Political

 Doctrine". In E. Satanovsky (ed.), Actual Problems of the Middle East
 (pp. 57-74). Moscow: Institute of Israeli and Middle Eastern Studies.

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:58:12 UTC������������� 

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


