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תוהז לש תומליד :תילארשיה הקיטילופב םיברעה ףרוע)סכר ילא 
.םידומע 137.1998 .ןייד זכרמ 

ידי־לע ביבא־לת תטיסרבינואב ךרענש סנכב ושגוהש םירמאמ תפוסא וניה הז רפס 

תא םיעשתה תונש ףוס תארקל םכסל התיה הנווכה .רואנדא ןרקו ןייד זכרמ 

וניא רפסה .תילארשיה הקיטילופב לארשי ייברע לש םתוברועמ םוחתב "םיניינעה־בצמ" 

,הז םע .ןפוד־תאצוי תימדקא המורתב טלבתמ אוה ןיאו "םישיערמ" םישדח םינותנ גיצמ 

רפסב םירמאמה בור .היתותוא תא תנתונ םוחתב םיטלוב םירקוח לש רפסב םתופתתשה 

בתוכב םירומא םירבדהש לככ תוחפל - ונעדיש המ לע "ףסונ והשמ" ונתוא םידמלמ 

- תוירקיעה תויתוהזה תומלידה תא ךרועה תמדקהב גיצמ סכר ילא .הלא תורוש 
העפותה תא תניינעמ הרוצב ריאמו לארשיב יברעה טועימה ינב לש - תמאב תוכובסה 

.יטסילטנמדנופה םלסיאה לש ותומצעתה ,ירק ,תונורחא םינשב תאזה הריזה לש תיזכרמה 

הייחתל םק וליאכש ןשיה ירצונה-ימלסומה עסשה תפרחהב םג יוטיב ידיל האב וז העפות 

.המדרת לש םירושע ירחא 

הביטקפסרפב לארשי ייברעב ןד ,םירמאמה תרדס תא חתופה ,ירניבא המלש 

,יברע טועימ תלעב תיטרקומד םואל־תנידמכ ,תילארשיה תוסנתהב ןד אוה .תיתאוושה 

רתויב תיבויח הרוצב םשרתמ אוה .הפוריאב םימוד םיטקיורפל תוסחייתה ךותו האוושהב 

םירגהמה תוצובק לש תיתרבחה־תיתוברתה העימטה תא םדקל תפרצ לש החלצההמ 

תוחפל וא - לוטיב ופכש תויביטמיטלוא תושירד תבצה ךות ,םינשה ךשמב הטלקש 

הז רקבמ תעדל ,םלוא .תירוביצה הריזב יתצובק םזירלוקיטרפ לש יוטיב לכ לש ־ הטעמה 

.תוחפל םימעט ינשמ ידמל תמזגומ יתפרצה לדומה "תחלצה" לש וז הכרעה ,רמאמה לש 

וז "החלצה"ש הדבועה יפלכ תדחוימ השוחת לכ שח וניא ירניבאש אוה ןושארה םעטה 

הרבחב םתועמטיה ךלהמב םירגהמה תצובק ברקב ךרע-ירקי תוברת יבאשמ ןדבואל המרג 

תודהיה לש וא תיסזלאה תודהיה לש יתוברתה ןרשוע תא ,לשמל ,ריכמש ימ .תיתפרצה 

לש תטלחומה הקיחשה לע רעטצה אל לוכי וניא תפרצ םורד לש תילגוטרופה־תידרפסה 

םיתפרצל וא "רבעשל םידוהי"ל ,העימט ידכ ךות ,וכפהנש םישנא לצא תושרומ ןתוא 
תוברת יבאשמ םתואל תויהל הלכיש תועמשמה לע רבדל ילבמ דוע תאזו ;ידוהי אצוממ 

אלש אוה ירניבא ירבדמ תוגייתסה ררועמש ינשה םעטה .המצע תיתפרצה תוברתה יבגל 

םיגולויצוסה ברקמ םיבר יכו ,הדימ התואב תפרצב עמטיהל ןכא תומיכסמ תוצובקה לכ 

לגר־תטישפ לע ללכב םירבדמ ־ םירחאו אקרויויו ,ןארוט ־ םויכ תפרצ לש םייזכרמה 

היטרקומד תארקל תפרצ לש התוחתפתה לעו תיתפרצה תיניבוקעיה הקילבופרה לש 
.תיתוברת־בר 

תיטילופ־תיגולויצוס הניחבמ תויוושכעה תויעבב רקיעב םיקסוע םיבתוכה רתי םלוא 

לש ,ותעדל ,םימישרמה םיגשיהה לע עיבצמ רגרביונ ןימינב .לארשיב יברעה טועימה לש 

םלסיאה לש וחוכ תיילעב ,תסנכב גוצייה קוזיחב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ לארשי ייברע 

םרת תוריחבה תטיש יוניש .דועו לאמשה תולשממל סחיב םחוכ תרבגהב ,יטילופה 

האור רגרביונ .יברעה לוקב םייולתל הלשממה תושארל םידמעומ ךפהש ךכב הז ךילהתל 

ךכל עדומ אוה יכ ףא ,תילארשיה הקיטילופב םיברעה לש םלוליכב יתועמשמ רופיש 

עקר לע תורחאב שלחיהל יושע אוה תומיוסמ תוריזב קזחתמ םיברעה דמעמש םשכש 
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רוביצל שי ,ןעוט רקוחה ,תאז תורמל .םויה לש לארשיב לאמשו ןימי ןיב םייקה בוטיקה 

.ולש תולטובמ־אל תועיבתל ןוטלשה לש תונעיה גישהל רבעבמ תובר תויורשפא יברעה 

לש ץאומ ךילהת שחרתה היפלש ולש הזיתה לע רזוח אוה ,החומסל רשאב 

לגתסהל םילגוסמ םויכ םיברעהש ךכל םיאנתה תא רציש ,םיברעה לש "היצזילארשי" 

תעב הבו םיברעל הימונוטוא דוסימ םדקל עיצמ החוממ הז בלשב .תידוהי הנידמב םייחל 

,ותעדל ,ךרדה וז .הלש חוכה ידקומבו תילארשיה הרבחב םהלש ילמיטפוא בולישל רותחל 

.תידוהי הנידמב טועימ םתויהב םידיספמ םהש המ לע םיברעה תא תוצפל 

ילארשיה דסממהש עבוק אוה .תיזורדה הייסולכואה לש הרקמל ןאכ הנופ וריפ םיק 

וניא אוה םגש ,ןועיטה תא םג הלעמ אוהו ,יטילופה ולורטנלו יזורדה רזגמה דוריפל גאד 

ןויוושב וכזיש ילבמ תויחרזאה תובוחה לכ תא אלמל םיזורדהמ םישרוד תונוטלשהש ',שדח 

ינכדע רואית ונל גיצמ בתוכהש איה רמאמב תניינעמה הדוקנה .םידוהיל האוושהב תויוכז 

ןיב - םייתוהזה ויגוליפ תא ונל חנעפמו יזורדה רוביצה לש תויטילופה תויונמאנה לש 

.תילארשי תויברעו תויניתשלפ ,תויברע ,תויזורד 

שדקומה ינוחמצ הנפד לש ןיינעמה הרמאמ אוה תדחוימ הירוגיטקב ןדש ףסונ רמאמ 

־יברע םע" לש סותימה תא רבוש אוהש םושמ שדחמ הז רמאמ .םיירצונה םיברעל 

יברעה טועימה ינב ראשמ םינוש םיירצונה םיברעהש ררבתמ ."דחא ילארשי־יגיתשלפ 

תיתוברת ,תיכוניח ,תיתרבח הניחבמ תדרפנ הצובק םה םויה דע ;םתדב קר אל לארשיב 

תא .םימלסומל רשאמ רתוי םידוהיל םיתיעל םיבורק םה הלא םימוחתב .תילכלכ ףאו 

תיבקע הקיז וז הצובק האטיב םינשה לכ ךשמבש הדבועל רושקל ןכא רשפא הזה דוחייה 

םיירצונה םיברעה ופחדנ יטילופה םלסיאה תחימצ םע .תיטסינומוקה העונתל תדחוימו 
איה תפסונה תפלאמה הדבועה .םתביבס דצמ תרבוג תונייוע ינפמ תוננוגתה תודמעל 

(1996 תנשב 160/0> <ץ"רמ> ינויצה לאמשב םיכמות הז רוביצ לש םילטובמ־יתלב םיקלחש 

.(2296) הדובעה תגלפמבו 

ערקב רקיעב דקמתמו תימלסיאה העונתה אשונב רובידה תא ביחרמ סכר ילא 

לע הרימש ךות תאפרעב םיכמותה - םייטמגרפ םינותמ ןיב תונורחאה םינשב עלגתהש 

ולסוא סיסב לע לארשי םע ןתמו־אשמ לכ םויכ םג םיללושה םינוציקל - םאמחה םע רשק 

.לארשי דגנ רורט תוליעפ אלמ הפב תונגלמ םיענמגהו 

םייחה ,בגנב םיוודבה לע םנאג דעסא לש ורמאמ תא אורקל ןיינעמ הז עקר לע 

םהיתומדא תא םהמ הלזג לארשי־תנידמש םישח םה .חופיק לש דחוימב הפירח השוחתב 

רשיא לשממה ךא ,םנוד ףלא תואמ הנומשכ םמש לע םושרל ועבת םה ונמזב ־ "לודגב" 

םירכומ םניא םייוודבה םיבושייהמ לודג קלח ,ןכא .ףלא הנומשו םירשעמ רתוי אל םהל 

םינמנו םייתכלממ הכימתו םיתוריש אלל םיראשנ םהש איה האצותהו ,תונוטלשה ידי־לע 

םינתונ לארשיב םיוודבהש אוה תוחפ עודיש המ .הנידמב רתויב םיינעה םיבושייה םע 

תוריחבב םברקב העבצהה ירועיש .יטילופה רושימב םהלש רוכינה תשוחתל רורד 

םהמ םיבר ,םיעיבצמ םה רשאכו ,וללכב יברעה רוביצה ברקב רשאמ רתוי םינטק תויללכה 
.תידוהי הנידמכ הנידמה תא םיללושה תוחוכב םיכמות 

רקחמה .לארשיב םיברעה ללכל סחיב ןוכנ רבדה ,הארמ הראמא דמחמש יפכו ,הז םע 

לש תיטילופה תוגהנתהה רקחל תיטנוולרה חותינה תדיחי ןיידע איה הלומחהש חיכומ 

.יטילופ סויג לש יזכרמ סופד תשמשמ איה םויה דע .לארשי ייברע 

ילבמש הלגמ רקחמה .םישדח םינוויכ לע םג עיבצמ ישי לעי לש שושיג רקחמ םלוא 
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חתפל םג הטונ הייברעה השיאה ,הלש רזגמה לש תימואלה היעבה םע תוהדזהל קיספהל 

.תיברעה הרבחב םישנ חופיקכ תעכ הניבמ איהש המ עקר לע השדח תירדגמ תוהז 

קלח ענומ וניא ץראב יברעה טועימה לש תיטילופה היגולויצוסב הז יניצר ןויד םלוא 

גציימ ינאדיז דיעס .םיעודי חופיק ינועיט לע הצוחנ־יתלב הרוצב רוזחלמ םיבתוכהמ 

לש ידוהיה היפוא תא לטבל השירדל ,דימתכ ,הליבומש וז "תיתרוסמ" השיג רפסב 

דמימ תרדגה ךות וליפא ,יברעה טועימל "שממ" לש הימונוטוא םג חיטבהלו לארשי־תנידמ 

השגדה ידי־לע הלא םינועיט לע ביגמ תרופ עשוהי .וז הימונוטואל יפרגואיג־ילאירוטירט 

.תויוכזב אלמ ןויווש לע רבדל ןיא אלמ ןפואב תובוחב םיפתתשמ םניא םיברעה דוע לכש 

איה .רתויב התואנה הרוצב ותוא תמכסמ ,רפסה תא םתוח הרמאמש ,ןוזיבג תור 

יברעה טועימה עלקנ ןהילאש תויחכונה תוביסנב תורקדזמה תויניצרה תויעבל תעדומ 

םלוא .הז רשקהב תילארשיה היטרקומדה לש "םלשומ־אל"ה יפואה לע העיבצמו ,ץראב 

הרבחה לש תדחאמה תרגסמה תא קזחל ךיא תיתריצי הרוצב בושחל שיש איה התנקסמ 

הנידמ לארשי תויהמ עורגל ילבמ תוטלחהה־תלבק ינונגנמב םיברע בלשלו תילארשיה 

לכל תביוחמ המצע הארת םא קר תידוהי הנידמכ םייקתת לארשי ,הברדא .תידוהי 
.היחרזא 

לאפר־ק רזעילא 
ביבא־לת תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:56:11 UTC������������� 

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


