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םייניתשלפה םיטילפל םייוציפה תלאש 

*סקרמ לאונמע 

אובמ 

תבצינ הבילבו ,יניתשלפה-ילארשיה ךוסכסה לש השקה ןיערגה איה םיטילפה תלאש 

םולשתש רובס ינא .םהלש םייחה ייוכיסו שוכרה ןדבוא לע םלוה יוציפל םיטילפה תעיבת 

,ץראה יבשות ןיב םולש יסחיל תודוסיה תא חיני םייניתשלפה םיטילפל םיישיא םייוציפ 

תורמל .תונידמה יתש ןיב ומתחייש םולש ימכסהמ רתוי םימי ךיראהל םייושעש םיסחי 

תוינידמ לכ ןהיתורודל לארשי תולשממ ושביג אל ,םיטילפה תלאש לש הברה התובישח 

ןויד המייק אל תיניתשלפה הגהנהה םג .םייוציפה אשונב ולפיט אל אליממו ,הילא סחיב 

הרבס הלעא ןכו ,םיבושח הכ םייוציפה עודמ ריבסהל הסנא הז רמאמב .ןיינעב קימעמ 

.הכ דע םהב ונד אל םיניתשלפהו לארשי עודמ 

לע .וב קוסעל םיאמדקא וברה ,םיטילפה אשונב ןוידהמ ורזנתה םיאקיטילופהש דועב 

םינשב ופסונ תויגולויצוסו תויטילופ ,תויטפשמ ,תוירוטסיה תויגוסב וקסעש םירוביחה 

םהיתועד תא 1995 תנשב םכיס ץרפ ןוד .םיטילפל םייוציפה אשונב םינויד םג תונורחאה 

(Brynen, 1996)ןנידב סקרו ,(Peretz, 1995) אשונב םיילארשיו םייניתשלפ םיחמומ לש 

.וירחא ואלימ (Cahana, 1997) אנהכ יאמשו 

,הנידמה לש תונושארה םינשב קר הלאשב וקסע סרתמה ידיצ ינשמ םיאקיטילופ 

ולדח הרהמ־דע ךא .םיטילפה תבוטל תולועפ המכ םימי םתואב ושע ףא לארשי תונוטלשו 

ןועיטה לע םיילארשי םירבוד ורזח םויה דעו זאמ .אשונב רבדל םיילארשיה םיאקיטילופה 

לארשי ןיב ,וצרת םא "רפסנרט" ,ןיסולכוא יפוליח השעמל ושענ ךליאו 1948־מ םינשבש 

,םשוכרו םהיתומדא תא ודביא םתדלומ תא ובזעש םיניתשלפה קר אל ,יברעה םלועהו 

תובורק םיתיעל םינעוט םיילארשי םירבוד .ברע תוצראמ חורבל וצלאנש םידוהיה םג אלא 

ותואב שוכר ודביא תוצובקה יתש יכו ,המוד היה םידדצה ינשב םיטילפה לש םרפסמש 

תולשממש ךכמ קיסהל ןיא ךא .הז תא הז םיזזקמ תונובשחה ינש ךכיפלו ,לדוג־רדס 
םירשה תדעו לש ח"ודה וליפא .םייניתשלפה םיטילפה יבגל תללוכ תוינידמ ושביג לארשי 

בוש הקחדנ הלאשה .הלשממב ןודיהל הכז אל ,1982 תנשב המקוהש ,םיטילפה ןיינעל 

."םולשה תוחיש לש יפוסה בלשה" םויכ יורקש המל ,רותה ףוסל בושו 

לא) הבישה תוכז תא דימת ושיגדה םייניתשלפ םירבוד :המוד בצמה יניתשלפה דצב 

הרזחב לבקל םתוכז תאו ,םהיתבלו םהיתומדאל ,םאצומ־תומוקמל םיטילפה לש (,דדמע 

תעיבת תא םילשהל וא ףילחהל ולכיש תופסונ תויורשפאב םלועמ ונד אל םה .םשוכר תא 

לע ןיינק תוכז םיטילפה־תוגחמב םיררוגתמה םיטילפל תונקהל תורשפאה :ןוגכ ,הבישה 

,םייח ייוכיסו שוכר ןדבוא ןיגב םייפסכ םייוציפ םהיאצאצלו םיטילפל םלשל ,םהיתב 

רפסמ תלאשב לארשי םע ןודל וא ,ןיתשלפ־תנידמב תיניתשלפה הרוזפהמ םיטילפ בשייל 

.טולקל הילעש םיטילפה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל הקלחמה * 
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םולש ושעש הלא ןה ־ ברע תונידמו םיניתשלפה ,לארשי ןיב ביצי םולשש רובס ינא 

לע הנושארבו שארב ןוכיי - םולש ימכסה לע המיע ומתח םרטש הלא ןהו לארשי םע 

םייחה םדא־ינבש םושמ ,תאז .םיידוהיהו םייניתשלפה םיטילפל םיישיא םייוציפ םולשת 

תומ םע םילשהל םילוכי םיטילפה .חותפ יחצנ בוחכ תוירמוח תודבא םירכוז קוח־תונידמב 

עצפ ןיעמל םהיניעב ךפהנ ערפנ וניאש בוח ךא ;תומל םדא לש ועבט ירהש ,םהיבורק 

אוה ;ויאצאצל רבוע בוחה ,םייחב וניא רבכ ירוקמה בוחה לעב םא .דילגהל ןאממש חותפ 

היביוא םע אמייק־רב םולש תושעל הצורה הנידמ ,ןכל .קחמנ וניאו חכשנ וניא םלועל 

.םשוכרו םתיב תא ודביאש םיטילפה ־ ךוסכסה תונברוק תא תוצפל תבייח 

יוציפל סחיב תטרופמ תוינידמ שבגל םידדצה ינש וחרט אל עודמ הלאשה תלאשנ 

לארשי־תנידמ לש זעה הנוצרש איה ,תחא לגר לע ,הבושתה .םייניתשלפה םיטילפה 

תונש דע הכשמנש המגמ - הנוטלש םוחתבש תומדאה לכב תיטסילופונומ הטילש שוכרל 

ןהילעבל תומדא ריזחהל ןויסינ לכ וביאב עטק - םירשעה האמה לש םינומשה 

ךרוצה דמע הזכרמבש םושמ םייוציפ לש תוינידמ חתפל הלכי אל הנידמה .םייניתשלפה 

ךרדה איה הבישה יכ ,תיניתשלפה תושרה לש תרהצומה התדמע .ןהילעבל תומדא בישהל 

תילארשיה הדמעה לע תענמנ־יתלב הבוגת .דניה ,םיטילפה תלאש ןורתפל הדיחיה 

םירמוא ,תומדא ריזחהל הנכומ הניא הנידמה םא .םואל תומדא לע רתוול ןיאש תצרחנה 

להנל לארשי לש טלחומה בוריסה לומ :םיטילפה תא הרזחב לבקל תבייח איה ,םיניתשלפה 

םגש ,הבישה תוכזל תירוגטק השירד םיגיצמ םיניתשלפה ,םיטילפה יוציפ לע ןתמו־אשמ 

תובשה קוחל ,דחא דצמ ,תסחייתמ תיניתשלפה "הבישה" תעיבת ."חוקימ ןיא" הילע 

םיאנתבש ךכ לע תזמור איה ,רחא דצמו ,לארשיל תידוהיה "הבישה" תוכז ,ילארשיה 

רשאכ קר חתפיי םיטילפה תלאשב ןתמו־אשמה ךא .אשונב ןודל רשפא היהי םימיוסמ 
.םייוציפ םהל עיצתו םיטילפה לרוגל התוירחאב ריכת ,היתודמע תא לארשי שימגת 

.הנידמה ימוחתב םיטילפ טולקל טלחומ בוריס התייה תאז העיבתל תילארשיה הבושתה 

בוריס הבריס איה ,דחא דצמ ;םיטילפה תלאש ןורתפ לש תופולחה יתש תא הללש לארשי 

םייוציפ םלשל תוחפ־אל ירוגטק ןפואב הבריס איה ,אסיג ךדיאמו ,םיטילפ לבקל ירוגטק 

הנכומ הניא איה יכ לארשי־תנידמ לש הרהצה ןיעמכ תאז םישרפמ םיניתשלפה .םיטילפל 

תפאוש אלא ,ךוסכסה בל תא וב םיאור םהש אשונה לע םתיא ןתמו־אשמ לכ להנל 
האריי ילארשי רותיו םג הזכ בצמב .היניע־תואר יפל םולש םכסה םיניתשלפל ביתכהל 

.ביתכתכ םיניתשלפה יניעב 

?םיטילפה אשונב םילפטמ םיניתשלפהו לארשי ןיא עודמ 

םייניתשלפ םיטילפ לש םבושל םישימחה תונשב לחה הדגנתה לארשי־תנידמ 

הנעטו הנידמה הרזח םייוציפה ןיינעב .םיטילפל םייוציפ םולשתלו םילודג םירפסמב 

.םיטילפל ברע תוצראב םידוהי ןהו םיניתשלפ ןה ושענ תואמצעה תמחלממ האצותכש 

םירש תדעו שארב 1982 תנשב דמעש ,תרופ־ןב יכדרמ רשה לש וירבד תא איבא המגודל 

ותמדקהב בתוכ ,קריעמ הלוע ומצעב ,תרופ־ןב .םייניתשלפה םיטילפה תלאש ןורתפל 
:םיאבה םירבדה תא הדעווה לש םכסמה ח"ודל 

תונחמב ומשוה םשו םיברע ףלא 590 ברע תוצראל ושטנ [1948 תנשב] 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Thu, 18 Feb 2021 18:00:58 UTC������������� 

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



373 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א'יסשת 

םידוהי .ברע תוצראמ םידוהי ףלא 600־ כ לארשיל ועיגה ליבקמב .םיטילפ 

,תורבעמב םנכשל הצלאנ [הנידמה] ...לכ רסוחב בוזעל וצלאנ ...הלא 

(40 'ע םג וארו ;5 ,1984 ,רנע) .םישק םיאנתב 

םנוצרמ םצרא תא ובזע םייניתשלפה םיברעה :תורצויה וכפהתה תרופ־ןב לש רופיסב 

.םיטילפ־תונחמל םתוא וסינכה תוחראמה תוצראה רשאכ קר םיטילפל וכפהנו ישפוחה 

תייעב תרצונ התייה אל םיניתשלפה תא ברע תונידמ וטלק וליאש עמתשמ ןאכמ 
ירסח םיטילפכ םהלש אצומה־תוצרא תא בוזעל וצלאנ ברע תוצרא ידוהי וליאו .םיטילפה 

תוצרא .רמה תוטילפה לרוג תא םהמ הכסחו םתוא טולקל ץמאמ לכ התשע לארשיו ,לכ 

,רנע> "דחאכ םידוהיהו םיברעה םיטילפה לש הידגרטב תוירקיעה תומשאה ןה" ברע 

בוחה זזקתי וז ךרדב .שדחמ םיטילפה תא בשיילו לארשי ומכ גוהנל ןהילעו ,(5 ,1984 

ינב םינמחר םה םידוהיש ןוויכמו .לארשיל ורגיהש םיידוהיה םיטילפל תובייח ןהש 

ידי־לע רקיעב ,הלש שוביכה יחטשב םיטילפה לש םבצמ רופישל לארשי גאדת ,םינמחר 

ינשכ הלעת תינכותה .םהל תוכומסה םירעה לש םיילפיצינומה םיתורישב תונחמה בוליש 

,הקלח תא םורתת איה ,םיניתשלפל רבד תבייח הניא לארשיש יפ־לע־ףאו ,רלוד דראילימ 

,1984 ,רנע> םקלח תא םה םג ומירי םיימואלניב םינוגראו תונידמש ךכל הפצת איה ךא 
 46).

תויוכזל הגאדמ העבנ אל םייניתשלפה םיטילפל בוח תבייח הניא לארשיש הסיפתה 

םשוכר רובעב םייוציפ העבת אל םלועמ לארשי־תנידמ .ברע תוצראמ םיידוהיה םילועה 

 (1999 ,Shenhav), ליבשב םייוציפ עובתל הינמרגמ םימולישה םכסהב הגאד אלש יפכ

םילוע ברע תוצרא יאצוי דימת ויה הנידמה ישאר יניעב .(Shinnar, 1999) האושה יטילפ 

לאכ םהילא וסחייתה םיניתשלפל תובוחה זוזיק לש רשקהב קר .םנוצרמ ץראל ואבש 
הל וריתה אל יאדוובו םתגיצנכ הנידמה תא ונימ אל םילועהש רמול רתומל ."םיטילפ" 

.םשוכר לע רתוול 

םייניתשלפה םיטילפה לש שוכרהו תומדאהש :דחא רבדל קר הנידמה הגאד ,השעמל 

תויתשתה לע טולשל הכירצ הנידמהש תיטסילאיצוס הסיפתמ קלח הז היה .הדיב וראשיי 

תומדאה לכ תא םיאלהל הנידמה התצר ,רתיה ןיב .למשחו םימ ,עקרק ןוגכ ,תויסיסבה 

םתרבעה ,םילעבה שוריג :םינוש םיעצמאב תאזה לעה־תרטמ לא הרתח איה .המוחתבש 

תולעבה תויוכז תא לולשל הדעונש תדחוימ הקיקח ,םהיתומדא תעקפה ,םתמדא לעמ 

הלא םיכרדב הנידמה הטלתשה הכ דע .םהמ תומדא תשיכר ,ןבומכו ,תומדאה לע םהלש 

.(Marx, 2000)היוטנ הדי דועו המוחתב תועקרקהמ 930/» לע 

המדא רוכמל תיאשר הניא ,לארשי יעקרקמ להנמ ,תומדא יניינעב הנידמה לש התגיצנ 

לבוי לכ םישדחתמה םיזוחב ,תומדא הריכחמ קר איה םידוהיל .תודחוימ תוביסנב אלא 

המדאב הטילשה .תומדא ריכחהל וליפא ,הכלהל תוחפל ,תיאשר הניא איה םיברעלו ,םינש 

תומדא תיינק התייה 1948 דע .התישארמ תינויצה העונתה לש תיזכרמ הרטמ התייה 

תמחלמ .(3 ,1990 ,ינוליש) הדיחיה השיכרה ךרד טעמכ לארשיל תמייקה ןרקה ליבשב 

לע טלתשהל הנידמה לש היצמאמו ,תומדא תשיכרל תופסונ תויורשפא החתפ תואמצעה 

םוחתבש תומדאה לע תולעב שוכרל הפיאשה יכ הארנ .ומצעתהו וכלה תומדאה לכ 

הרצי הרטמה לא ךרדבו ,םיילכלכ ףאו םייטילופ ,םיישונא םילוקיש הדיצה הקחד הנידמה 

,םיברע םבור ,םיבשות ופסונ 1948 יטילפ לא :םילשונמ לש תובר תוירוגטק הנידמה 
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םישנא ,"םיחכונ םידקפנ" ,םירחא תומוקמל הנממ ורבעוהש ,חוכב החקלנ םתמדאש 

יטילפ ,הנידמ תמדאכ תיקוח הניחבמ הרדגוה וא "רוביצ יכרוצל" העקפוה םתמדאש 

לש תוירוגטקה יוביר .שוביכה יחטשב םילחנתמהו םיבשייתמה לש םהיתונברוקו ,1967 

םיטילפה תלאשב לופיט ינפב םוסחמ ,הנידמה יטינרבק יניעב ,הווהמ עקרקה ילשונמ 

לכ ושיגי םייניתשלפה םיטילפה תלאשל ןורתפ אוצמל וסניש עגרב יכ ,םייניתשלפה 

רבד לש ופוסב וסנכנ םיברעמ וחקלנש תומדאה לכ .םהיתועיבת תא םירחאה םילשונמה 

רותיו לכל ץרחנ ןפואב דגנתמ הז חוכ־ריתע ןוגרא .לארשי יעקרקמ להנמ :תחא הפוקל 

טלחומה בוריסב םיזחאנ ,וינפב דומעל םילוכי םניאש ,הנידמה ישארו ,"םואלה תומדא" לע 

םואלה תומדא יאלמב תעגלמ לארשי יגיהנמ לש םששח .םהיסכנ תא םיטילפל בישהל 

לארשי החתיפ אל המויק תונש םישימח ךשמב ,דחא דצמש סקודרפה תא אופיא ריבסמ 

םישימחה תונש עצמאב לחה ,אסיג ךדיאמו ,םייניתשלפה םיטילפל סחיב הפיקמ תוינידמ 

.םייניתשלפ םיטילפ טולקל תויבקעב היגיהנמ ובריס ,םירשעה האמה לש 

ברע תוצרא יאצוי םידוהי לש שוכרה תועיבת תאלעהמ םג םיעתרנ הנידמה ישאר 

םע םולשה ימכסה תא רערעת תועיבתה תגצה םצעש םיששוח םניא םה .ירוביצ ןוידל 

םינוגראו םיטרפ לש תועיבתל ונעיי הלא תונידמש םידחופ אלא ,תונכשה תונידמה 

תושרה יבשות לש םייוציפה תועיבתב לפטל לארשי־תנידמ תא וז ךרדב ופכיו םיידוהי 

Beinin, 1998, 265) םייברעה לארשי יחרזא ןוגכ ,םירחא םילשונמ לשו תיניתשלפה 
תרמוש ,לשמל ,םירצמ .(םירצמ לש תוידגנ שוכר תועיבתמ םג תששוח לארשיש רובס 

הליחתהו ,רצאנ־לא דבע תפוקתב ועקפוה אלש םיידוהיה רוביצה יסכנ לע תונדפקב 

םינוויה לש םיעקפומה םיסכנה ןמ קלח בישהל תמדוקה האמה לש םיעשתה תונשב 

םיבשויה םידוהי לש תועיבת םיירצמ טפשמ־יתבב תונודינ םויכ םג .םירצמב םיקלטיאהו 

.הקירמאבו הפוריאב 

דימת התייה םייוציפ םולשתו םיטילפה תביש ןיינעב לארשי תדמעש ןעוט יניא ,הז םע 

תא המצע לע הנידמה הלביק 1952 תנשב רבכ .םלועל הנתשת אל איהש וא השקונ 

דוחיאל תינכות הרשיא איה :לארשיב ובשיש םייניתשלפ םיטילפ ףלא םיעבראב לופיטה 

ץראל ורזח התרגסמבש ,תונכשה תונידמב ובשי ןהירבחמ קלחש תויברע תוחפשמ 

תונובשח רצואה דרשמ ררחש 1953 תנשבו :(41 ,1984 ,רנע) שיא ףלא השימחו םיעבראכ 

ש"יל ףלא תואמ שמחו ןוילימ ינשכ לש ךרעב ,ץראב םיקנבב םיטילפ לש םיאפקומ 

 (203 ,1999 ,Karmi). ןעמל תולועפה םג וקספ תבחרנה תומדאה תעקפה תפוקתב ךא

קרו ,הנש םירשעכ ךשמנש ןואפיק ררתשה םיטילפה יוציפ תלאשב .םייניתשלפה םיטילפה 

לארשי יעקרקמ להנמ לע הלשממה הליטה וז הנשב :המגמ יוניש ןמתסה 1975 תנשב 

:רדסהל םמיע עיגהל המגמב ,בגנב םיוודבה לש תועקרקה תועיבת לש דקפמ ךורעל 

םיטילפל םינוכיש תמקהל הזע־תעוצרב הנידמ תומדא להנמה הצקה םינומשה תונשב 

,םיוודבה םודיקל תלהנמ תועצמאב ,הנושארל להנמה םליש 1981 תנשבו :םייניתשלפ 

תמקה םשל הז הרקמב ,רוביצ יכרוצל העקפוה םתמדאש בגנב םיוודבל םייוציפ 

.ךשמה הל היהיש רעשל שיו ,תוחיתפ לש םינושאר םינמיס הלא ויה .יאבצ הפועת־ הדש 

בישהל לארשי לש טלחומה הבוריס לע ביגהל תחא ךרד קר התייה םיניתשלפה יגיצנל 

םיטילפה לכ לש הבישה תוכז תא ועבת םה .תרחא ךרדב םתוצפל וא םיטילפ הילא 

ןניא תובוחה זוזיקל לארשי לש היתועצהש ונעט םה .םשוכרו םהיתב לא םייניתשלפה 

ברע תונידמ ויה ,תומשוימ הלא תועצה ויה וליא .תואיצמה תא תומלוה ןניאו תוקדוצ 
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החיוורמ התייה לארשי וליאו ,ןהמ ורגיהש םידוהיה לש םשוכר לע האלמ תולעב תולבקמ 

םיטילפה םימלשמ ויה ןובשחה תא .םייניתשלפה םיטילפה םהירחא וריתוהש שוכרה לכ תא 

לארשי רשאו ברע תוצראמ ורגיהש םידוהיהו ,םשוכר תא ודביאו ולבסש םייניתשלפה 

הסרגה יפל ,הרומא התייהש - תיניתשלפה הנידמה םג .םהיתויוכז לע ןגהל תבייח התייה 

.תוקיר םיידיב תראשנ התייה ־ המוחתבש םיטילפה תא םקשל ,תימשרה תילארשיה 
־אשמב ,הלש םידחוימה םיסרטניאה םע תחא לכ ,תויברע תונידמ בלשמ היה עצומה רדסהה 

ובזע םידוהיהש יאדווב תונעוט ויה הלא תונידמ .דבלב םיניתשלפבו לארשיב עגונה ןתמו 

םינוידה תא תוכשומ ויהו ,הריגהה ינפל םהיסכנ תא ורכמ םהמ םיברשו ישפוחה םנוצרמ 

.ץק ןיא דע 

איהש לארשי לש הזיתל ליבקמ ןפואב חתפתה הבישה תוכז לש יניתשלפה ןורקיעה 

רבכ עיפומ הבישה ןויער .םלרוגל תוירחאב תאשונ הניאו םיטילפה תייעבב המשא הניא 

םיטילפל ריתהל שי" יכ רמוא הטלחהה לש 11 ףיעס .1948 תנשמ 194<3> ם"ואה תטלחהב 

לש םשוכר רובעב םייוציפ םלשלו ,ירשפאה םדקהב תאז תושעל םהיתבל בושל םיצורה 

םלעתהל הרחב תיניתשלפה הגהנהה .(Ofteringer, 1997,140)"בושל אל וטילחיש הלא 

9 ףיעסב ,רתוי ינמחול שובלב ,רזוח הבישה ןורקע .הטלחהב העיפומה םייוציפה תורשפאמ 

לש] ותדלומ רורחשל תניוזמהו תיממעה הכפהמה" לע רבדמה ,תיניתשלפה הנמאה לש 

,1988 ,גרבנייטשו יבכרה)"...הב תויחל ותוכז שומימלו הילא הבישל ,[יניתשלפה םעה 

לש תורשפאל ןבומכ וקקדזי אל םה ,םתדלומ תא וררחשי םיניתשלפהש הרקמב .(35 

ןויערש קר אל אצמ 1968 תנשב ןוזל'ג םיטילפה הנחמב הדש־ רקחמ .םייוציפ םולשת 

:םיטילפה לש םיאושינה יסופדב םג דה ול היהש אלא ,ירוביצה חישב רוגש היה הבישה 

.(16 ,1974 ,רימשו סקרמ ,תרופ ןבג אצומ־בושיי ותוא ינב ןיב וכרענ םיבר םיגוויז 

םיטילפה יניעב הבישה תוכז לש הנוילעה התובישח תא םירשאמו םירזוח םיבר םירקחמ 

תווצ אצמ הנורחאל םג .(Khaiidi, 1989, 196; Farah, 1997, 270-277) םייניתשלפה 

תגרע תא העיבמה הדיחיה םסקה־תלימ ילוא איה הבישה" יכ ילארשי־יניתשלפ רקחמ 

Yahya, 1998,)"םבילמ.וחכשנ אל םלועמש םהיתומדאלו םיירוקמה םהיתבל םיניתשלפה 

 64).

,תולקב ונתשי אל םיטילפה ןיינעב לארשיו םיניתשלפה יגיהנמ לש תוצרחנה תודמעה 

־תצובק .םהיניב ןתמו־אשמב ונודינ אלו םידדצה ידי־לע ונחבנ אל ןהש םושמ דחוימב 

הסנכתה ,1991 תנשב דירדמ סוניכב המקוהש ,םיטילפה אשונב תידדצ־ברה הדובעה 

ןיינע תא םייניתשלפה םיגיצנה ולעה תושיגפה לכב .םינש שמחב םימעפ שש לכה־ךסב 

.(Cahana, 1997, 7-27) אשונב ןודל ןלוכב הבריס תילארשיה תחלשמה וליאו ,הבישה 

סנוכש ,םילארשיו םיניתשלפ ,םדיקפתמ ושרפש םיאקיטילופו הימדקא ישנא ןיב שגפמ 

ןיב רשפל הסינ ,דרוורה תטיסרבינוא לש םיימואלניב םיסחיל דהר'תוו זכרמ ידי־לע 

הדמע וגיצה ,הימדקא ישנא םלוככ םבור ,םיילארשיה םיגיצנה ךא .תודגונה תודמעה 

םייוציפ םלשל הנכומ לארשי" :תימשרה הדמעל הבורק הקלחב התייהש ,הריהז 

יטילפל ברע תוצרא ידי־לע ומלושיש םייוציפל ליבקמב ,ןיתשלפ־תנידמל םייביטקלוק 

םייוציפ םלשל שיש ובשח אל םירקוחה .(Alpher <fe Shikaki, 1998,1)"םיידוהיה 1948 

אקווד .תיניתשלפה הנידמל ילכלכ עויס טישוהל םינכומ ויה לבא ,םייניתשלפה םיטילפל 

,הבישה תוכזב תינורקע ריכת לארשיש ושרד םה .רתוי םישימג ויה םייניתשלפה םיגיצנה 

םיישיא םייוציפ ןה םלשת לארשי"ש ושרד םג םה .םיבשה רפסמ תא ליבגהל ומיכסה ךא 
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,היולגו הריהב הרוצב תחסונמ ,המוד הדמע .<םש> םיניתשלפל "םייביטקלוק םייוציפ ןהו 

:הנורחאל ידילא'ח דישר בתכש םירבדב תעבומ 

םהיאצאצו םייניתשלפה םיטילפה לכלש ךכ םע םילשהל [הכירצ לארשי] 

חרכהב ןה תאזה הבישה תויונפוא ךא ,םהיתבל בושל תינורקע תוכז שי 

ללגב םא ,השעמל תוכזה תא לצנל ולכוי אל םיבר .ןתמו־אשמל אשונ 

,ומלענ םהירפכו םהיתבש םושמ וא ,םלוכל תאז ריתהל לארשי לש הבוריס 

;Khalidi, 1999, 233) .םישנא לש לודג רפסמב רבודמש םושמ וא 

(רוקמב תושגדהה 

רצק ןמז ,ימעךב המלש רמאש םירבדב היוצמ רתויב הריהבהו הבושחה תודעה ךא 

:לארשי לש ץוחה רש דיקפת תא בזעש ירחא 

שרד אל תאפרע [דיווייד־פמק דע ולסואמ] ןתמו־אשמה תפוקת לכ ךרואל 

אוה .לארשי תולובג ךותל םיטילפה תא ריזחנש תחא םעפ וליפא שרופמב 

,ימע־ןב) .יהשלכ החסונ שבגנש ,וזה "הרצ"המ ותוא ץלחנש הצר קר 
 2001, 10)

חותפ ושומימש ןורקיעכ הבישה תוכז תא האור יניתשלפה דצה תוחפלש אופיא רורב 

.םייוציפ םולשת לע הרופ ןוידל ליבוהל יושע רשאו ,ןתמו־אשמל 

.לארשיל םיניתשלפ רבעמ לע חקפל יניתשלפה סרטניאה תא םג תמלוה תאזכ הדמע 

תורוחסו ,אסיג דחמ ,לארשיב דובעל ורבעי םיבר םיניתשלפ יזא ,חותפ היהי לובגה םא 

לכב ומכ ,ויהי לארשיב םידבועה ןיב .אסיג ךדיאמ ,ןיתשלפ יקוש תא ופיצי תוילארשי 

הסנכה תמרמ תונהיל ווקיש המזוי ילעבו םינמוימ ,םיריעצ םישנא ,הדובע־תריגה לש בצמ 

ופרטצי ,החוטבו העובק הקוסעת ואצמי םה םא .לארשיב ידמל הבוט םייח תוכיאמו ההובג 

ןודינב םכסה םתחיי םא ןיב ,"הביש" השעמל עצבתת ךכו ,החפשמ ינב הגרדהב םהילא 

שורדה יעוצקמה םדאה־חוכ לע רומשל :ךופה אוה יניתשלפה סרטניאה .ואל םא ןיבו 

תונוטלשה ןיא םויכ םג ןכל .לארשילו םלועל תורוחס אציילו ,תימוקמה הלכלכה תיינבל 

ךכ .דיתעב םג ךכ וגהניש חינהל שיו ,לארשיל םידבוע רבעמ םידדועמ םייניתשלפה 

תבישל םיניתשלפה לש תיגולואידיאה השירדה ןיב ,הרואכל ,תמייקה הריתסה תנבומ 

רשכומה םדאה־חוכ לע רומשל םהלש קהבומה ילכלכה סרטניאה ןיבל לארשיל םיטילפה 

,םיטילפל התוירחאב ריכת לארשיש העיבת אלא הניא "הבישה תוכז" תשירד :םהלש 

רשפאת תאזכ האדוה .םהלש םייחה ייוכיסבו שוכרב העיגפה לע םתוצפל תונוכנ הלגתו 

ינשש ילבמ .םייוציפ םכסה לע ישעמ ןתמו־אשמל תונורקעב ןוידהמ רובעל םידדצה ינשל 

.םהיניב םולש רורשי אל ,הלא םיאשונב המכסהל ועיגי םידדצה 

לע אובל תבייח ברע תוצרא יאצוי םידוהיל םייוציפה תייגוס םגש חוכשל ונל לא 

חותפל הכירצ לארשי תלשממ .םיניתשלפה םע ןתמו־אשמל הקיז לכ אלל לבא ,הנורתפ 

הסנת אלו םיחרזאה םשב רבדת אלש בטומ ךא ,רבדב תועגונה תונידמה םע ןוידה תא 

םקלחו לארשיב םירג םקלחש ,םיבר םידוהיב עגונ אשונהש ןוויכמ .םנובשח־לע חיוורהל 

.םיימואלניב םיידוהי םינוגרא ידי־לע להוני טרופמה ןתמו־אשמהש בטומ ,תוצופתב 
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?םיטילפל םייוציפה לש םתובישח המ 

רדסה ,יתעדל .הבר תובישח שי םייניתשלפה םיטילפל םיישיא םייוציפ םולשתל 

לארשי ןיב ידיתע םולש םכסהל ךורע ןיאל הלודג המורת םורתי םיישיאה םייוציפה 

.תיניתשלפה תושרל ("םייוציפ")ילכלכ עויסו הבישה ןורקע לע המכסה רשאמ ןיתשלפו 

(ידיתעה לובגה ירבע ינשמ) םייניתשלפה ץראה יבשות ןיב םולשהש םושמ ,תאז 

לע ןעשנ אמייק־רב םולש .םימעה ינש ןיב םירשקהו הנבהה לע השעמל הנביי םיילארשיהו 

תורתוח תונידמה וליאו .תונידמה יתש יחרזא ןיב םייתרבח םיסחי לש תופופצ תותשר 

ירחא .םסרוהל תוליחתמ ןה םהילע תומתוח ןהש רחאל דיימ ךא ,םולש ימכסהל םנמוא 

;םיליעי ןוחטיב ירדסה תעיבק לעו תולובג ןומיס לע תונידמה וכסכתסי םימכסהה תמיתח 

תולבגה וליטיו לובגה ירבעמב תורוחסו םישנא תעונת לע םלוה חוקיפל וגאדי ןה 

ולעפוי םינושה םירדסההו תונקתה .תוצראה ןיב ישפוחה רחסה לע תוילהנמו תוילקסיפ 

תא ביחרהלו ללכשל ידכ ץמאמ לכ השעיו ,םצעתיו לדגיו ךליש יטרקורויב לגס ידי־לע 

אל םה ,םיצימא הלכלכו תוברת ירשק תונידמה יתש יחרזא ורשקי םא וליפא .ותטילש 

.םהינפב ומרעייש םיברה םייטרקורויבה םילושכמה לע תולקב ורבגתי 

תונלבוס דומלל םהילע היהי ,תונידמה יתש יחרזא ןיב םירשקה וותוי םרטב דוע 

,תוכורא םינש ךשמב ורבטצהש סעכהו האנשה םע דדומתהל וכרטצי םה .תידדה המלשהו 

,םייניתשלפה םיטילפה .םידדצה ןיב הביאה תולועפ וריתוהש םישקה םיעקשמב לפטלו 

תיבה תונורכז יכ ,וז המישמ םע דדומתהל ושקתי ,תכשוממו הדבכ התייה םהב העיגפהש 

תוקוצמהו םייתרבחה םילוגלגה םג ומכ ,רוחאמ וריאשהש םיסכנהו תומדאה ,ושטנש 

ימ לכ .(Shamir, 1980, 150; Farah, 1997, 291) םשפנב קומע םיתורח ,זאמ ורבעש 

הרוצ םישבול םה .הלא תונורכזל בושו בוש ףשחנ יארקאב םתיא חחוש וא םיטילפ רקחש 

תודועת ןוגכ ,םיימשר םיכמסמ רמשמ לכמ תרמוש תיניתשלפ החפשמ לכ :טעמכ הדיחא 

,תוישיא תודועתו <לכדימ ןיעקרקמ סמ םולשת לע תולבק ,(/אשמ)ןיעקרקמ לש םושיר 

םיבוט םימי םהילעבל םיריכזמ קר אל םיכמסמה .םהלש תיבה תוחתפמ ןוגכ םיצפח ןכו 

םתוא וגיצי םה ןמזה אובב ןכש ,דיתעב העקשהבו ןודקיפכ םהל םישמשמ םג אלא ,רתוי 

ךפהנש רחא ץפח לכ וא ,החפשמה םולצת ,תיבה חתפמ וליאו .םהיתועיבתל החכוהכ 

םירופיס לש ץרפ ררחשמ אוה דיב ותוא םילטונש עגרב .תונורכזל דקומ םה ,יזכרמ למסל 

יזכרמ םוקמ דימת ספותה ,דבאש תיבה תא לכ־םדוק םהל ריכזמ ץפחה .תושוחתו 

תודגנתהה תרישב בושח אשונ שמשמ ףאו ,ינשגרו טרופמ רואיתב הכוז תיבה .תונורכזב 

,יחה קשמ תאו תומדאה תא םג םהל ריכזמ אוה .(Slyomovics, 1998,176) תיניתשלפה 

.לבסו ןברוח םהילע הטימהש הלוהבה השיטנה תאו ,םיבורקהו םינכשה ,החפשמה ינב תא 

םה .םבצמל םייוצרה תונורתפל ,דיתעל ךכ־רחאו ,ויישקו הווהל החישה שולגת הגרדהב 

הבישה תוכז לעו םתוא חכשש םלועה לע ,םהל השענש קדצה־יא לע רובידה תא וביחרי 

השיטנה תא ווחש םיטילפה קר אל .(Yahya, 1998 :לצא תונתינ תובר תומגוד) םתמדאל 

:לשמל ואר) םהינב ינבו םהינב םג אלא ,םרבע לע תושגרתהב ורבדי םפוגב 

 70-71 ,1995 ,Slyomovics, 1998; Swedenburg). הבורק ןובלעהו חופיקה תשוחת

סעכב םיביגמ םה ,ןוידל הלוע אשונהש עגרב .םיטילפ םע החיש לכל תרדוחו חטשה ינפל 

תרעס תא ררועש םושמ םחיש־ןב לע םבצמל המשאהמ קלח םיליטמ םג םיתיעלו ,רעצבו 

ולכוי ,םייחה ייוכיסו שוכרה ןדבוא לע וצופי רשאכ קר .ידוהי אוה םא דחוימב ,תושגרה 
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תוטילפה ,םיטילפ זא םג םנמוא וראשיי םה .םלועה לא םסחיב שדח ףד חותפל םיטילפה 

.(Marx, 1992,293) הנממ לטניי ץקועה ךא ,םתוהזמ קלח דימת ראשית 

םירחא םיטילפלו םייניתשלפה םיטילפל תדחוימ העפות םה שוכרל םירושקה תונורכז 

:לשמל) תונורכז לע םיבחרנ םינויד שי םייאקירפא םיטילפ לע תורפסב .תודימא תונידממ 

 1995 ,Werbner, 1991; Maikki), םיירמוח םיסכנ לע קומע הכ רעצ םהב אצמנ אל ךא

םייניתשלפה םיטילפהש ךכל יאדווב רושק רבדה .הרזחב םלבקל קזח הכ ןוצר וא ודבאש 

לארשי תא םיבשוח םהו ,םיחרזאה לש שוכרה תויוכז לע הנגהש תרדוסמ קוח־תנידמב ויח 

הפקתשה רחואמב וא םדקומב םיטילפה תויוכז תא דבכת לארשיש הנומאה .תאזכ הנידמל 

םקרמ ,תרופ ןב) ןוזל'גב הדשה־רקחמב רבכ .םיטילפה לש םהירבדב תונמוזמ םיתיעל 

החישב .הקוסעתהו דעסה תונכוסב דיקפ היהש טילפ לש וירבדמ יתעתפוה <1974 ,רימשו 

יכ .תיברעמה הדגה תא חפסת לארשיש הווקמ ינא" :רמא הנחמה יתאפבש ותיבב ונמייקש 

רבד לש ופוסבו םיחרזאל ונתוא ךופהתש ,קוח תרמוש תיטרקומד הנידמ איה לארשי 

השיגפב דיקפ ותוא לש וירבדל תילכתב תדגונמ התייה וז הדמע ".ונשוכר תא ונל ריזחת 

,יופצכ ,ריהצה אוה םש .לודג להק תוחכונב הנחמב הפק־תיבב ,ןכ ינפל םוי המייקתהש 

תא גיפמ וניא לארשיב ןומאה ."הבישה" איה םיטילפה תלאש תא רותפל הדיחיה ךרדה יכ 

.תוימואלה םהיתופיאשל ףילחת הניא שוכרה תרזחהל הייפיצהו ,םישח םיטילפהש הביאה 

.לארשיל םיטילפה םחי לש ירשפא יונישל דוסי תויהל לוכי הז ןומא ךא 

תורודל העיגפה תשוחת תא םירסומ םלבסו םשוכר רובעב םייוציפב וכז אלש םיטילפ 

ןיב המחלמה תובקעב ורצונש םיטילפה םה ךכל הבוט המגוד .שממ המצוע התואב םיאבה 

ובש ,1923 תנשמ ןזול הזוח תמיתחב המייתסה המחלמה .1922 תנשב היקרוטל ןווי 

םיקרוט ןוילימכ ורדגוה םכסהה תובקעב .ןיסולכוא יפוליח ךורעל תולשממה יתש ומיכסה 

םיימלסומ םינווי ףלא תואמ שולשכו ,ןוויל וחלשנו "םינווי"כ הילוטנאב ובשיש םיירצונ 

לכ דבאו םמלוע םהילע ברח תחא־תבב .היקרוטל וחלשנו "םיקרוט"ל ויהנ ןוויב ובשיש 

לש הנוכש הרקח ןושריה הנר תיגולופורתנאה .םייוציפב וכז אל םלועמ םהו ,םשוכר 

ירחא הנש םישימח ,הנותא לש למנה־ריע ,סואריפב הנטקה היסאמ "םיינווי" םיטילפ 

.םתדלוממ ולגש "םיטילפ"כ ןיידע םמצע תא םיאור הנוכשה יבשותש האצמ איה .רפסנרטה 

Hirschon, 1989, 23,) תיקרוט ןיידע םהיניב ורביד םיריעצהמ קלח םגו םינקזהמ םיבר 

םוקמה יבשות לא וסחייתהו ,תינוויה תוברתה בל התייה הנטקה היסאש ונימאה םה .(29 

,םיפירצב םעיגה םע םיטילפה תא ונכיש םנמוא םיינוויה תונוטלשה .םיתוחנ םינווי לאכ 

וגאד אל םלועמו ,םילדה םינבמה לע תולעב םהל ונקה אל םינש תורשע ךשמב ךא 

יתש לש תונוטלשה לע ןיידע םיסעוכ "םיטילפה" .רוחאמ וריאשהש שוכרה רובעב םתוצפל 

.םתוא וריקפה ךכ־רחאו םתדלוממ תולגל םהילע ורזגש תוצראה 

ירשק םייקלו תודחוימ תונוכשב רוגל םיכישממ םיינעה םיטילפה תוצראה יתשב 

תא תוניזמ םיטילפה תוליהק .םהלש אצומה־יבושיי ינב םע םיאושינו תוראש ,תונכש 

םהש ךכ ידכ דע םיקזח םניה םיצחלה .ןהלש תוניועהו חופיקה תושגרב ןצראב להקה־תעד 

ךוסכסל תכפהנ ןהיניב תיטמולפיד תירקת לכ .היקרוטל ןווי ןיב םיסחיה תא םיריכעמ 

תוניועה המרג רתיה ןיב .םימי םיכיראמ םניא ןהיניב םיסחיה תא רפשל תונויסנהו ,יתבר 

תונידמ יתשל יאה תא וגליפ םיימלסומו םיירצונ םיאסירפק ןיב םיכוכיחהש ךכל תדמתמה 

.המחלמ ףס לא םימעפ המכ ןוויו היקרוט תא ואיבהו 

רטשמה טימהש האושה תורמל .ךופה ןוויכב וחתפתה הינמרגו לארשי יסחי וליאו 
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"השדחה הינמרג" ןיב הלועפ־ףותישו תודידי ירשק וחתפתה ,הפוריא תודהי לע יצאנה 

םכסה" לע תונידמה יתש ומתח ,המחלמה םויס ירחא םינש עבש קר ,1952 תנשב .לארשיו 

ןוילימ השולשו םישולש תואמ הנומש םינשה ךשמב לארשי־ תנידמל קינעהש ,"םימוליש 

ולעש םיטילפ לש םמוקישבו םבושייב לארשי העיקשהש םימוכסה לע יוציפכ רלוד 

ררוע םכסהה .(685 ,1970 ,טקשומ) ינמרגה שוביכה תחת ויהש תוצראהמו הינמרגמ 
אל האושה יטילפ .תומוהמו תוינומה תונגפהב האטבתהש ,ילארשיה רוביצב הבר תודגנתה 

וז התייה .םינמרגה םע סייפתהל םינכומ ויה אלו תיצאנה הינמרג לש םיעשפה תא וחכש 

דחי .האושה תונברוקל רשאמ רתוי לארשי תלשממל הגאד איה ךא ,השדח הינמרג םנמוא 

תוברקתה ורשפא הרקש המל תוירחאה תליטנו המשאב תינמרגה האדוהה ,הז םע 

קוח הרשיאו עירכמה דעצה תא הינמרג התשע 1956 תנשב .תונידמה ןיב תיתגרדה 

תפוקתב םיקזנ םהל ומרגנ רשאו תופידרמ ולבסש םישנאל םיישיא םייוציפ קינעמה 

דע השימח םיצאנה תונברוקל הינמרג המליש קוחה תרגסמב יכ ךירעמ טקשומ .םיצאנה 

האושה תונברוקל םיישיא םייוציפ םלשל הטלחהה .(686 'ע ,םש) רלוד דראילימ השיש 

.םימעה ןיב םיצימא םירשק תרישקל ילארשיה רוביצה ברקב תודגנתהה תא השילחה 

בורשכ ,םישק םימיב םג לארשי לש הדיצל הדמע הינמרג ;םמצע תא וחיכוה םירשקה 
.התוא ודינ םלועה תונידמ 

ררוע אוה .לארשיו הינמרג תונידמה ןיב םולש םכסה ןיעמ אופיא היה םימולישה םכסה 

ועבת םהירבוד .האושה ילוצינ ידי־לע הלבוהש ,תילארשיה להקה־תעדב השק תקולחמ 

קוח ךא .םתיא םהשלכ םירשק םייקל אלו דעל םינמרגה תא םירחהל לארשי תלשמממ 

לש ןכה הנוצרל יוטיבכ לבקתה אוה :בצמה תא הניש האושה יטילפל םיישיאה םייוציפה 

תדימב םתוצפלו םתליחמ תא שקבל ,האושה יטילפ רוביצ םע םולש תושעל הינמרג 

תבחרהל ךרדה תא ללסש ,תילארשיה להקה־תעדב הנפמ ללוח אוה .םלבס לע רשפאה 

.הינמרג םע םיסחיה 

םכסה םתחיי תעה אובב .ןיתשלפו לארשי ןיב םיסחיה יבגל םג םינוכנ הלא םירבד 

םיישק ,תונידמה ןיב םכסה הז היהי דוע לכ .לארשיו ןיתשלפ תונידמה ןיב םולש 

לע רעצ לארשי יגיהנמ ועיבי רשאכ קר .ץק ול םישל ףאו וב עוגפל םילולע םייטרקורויב 

,םייניתשלפה םיטילפה לש הבישה תוכז ןורקעב וריכי ,םינשה ךלהמב ומרגש תולוועה 

ינש ןיב םולש יסחי ונוכיי ,םשוכר ןדבואו םלבס לע תובידנב םתוא הצפיש קוח וריבעיו 

רבד לש ופוסב ילואו ,תוברתו הלכלכ יסחי וחמצי הילעש עקרקה ויהי םייוציפה .םימעה 

.םימעה ינש ןיב ,ןומא יסחי םג 

תודותו תורעה 

םייניתשלפה םיטילפה תלאש לע סנכל 1999 רבמצדב רמאמה לש ןושאר חסונ יתבתכ 

ןיב םולשה .המוהלקוא תטיסרבינואב םולשה רקחל זכרמב תניג ףסוי ידי־לע ןגרואש 

םייוכיסהש המדנ ,2001 יהלשב ,םויכ וליאו .די־גשיהב זא הארנ םיניתשלפהו לארשי 

תע לכב םיבייח ונא :דירומ וא הלעמ רבדה ןיא ךא .דואמ ונטק םיניתשלפה םע סייפתהל 

.ומדקל תותואנ םיכרד אוצמלו םולשב תוגהל 

.םהיתורעה לע העיבר־ובא ףראעלו ףלש ןואילל ,תניג ףסויל הדומ ינא 
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תורוקמ 

,גח ףסומ ,בירעמ .ימעךב המלש םע תונרג דדוע לש ןויאיר .(2001) 'ש ,ימעךב 
.11-10 'ע ,13.4.2001 

:ביבא־לת .רהה בגב םיטילפ הנחמ .(1974) 'ש ,רימשו 'ע ,םקרמ ,'י ,תרופ ןב 

.הקירפאו ןוכיתה חרזמה רקחל חוליש ןוכמ ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

:םילשורי .השעמהו ןמזה ןחבמב תיניטשלפה הנמאה .(1988)'מ ,גרבנייטשו 'י ,יבכרה 
.הרבסהה זכרמ 

:היבחרמ .686-684 ,ה ,הרבחה יעדמל הידפולקיצנא ."םימוליש" .(1970)'מ ,טקשומ 
.םילעופ תירפס 

זכרמ :םילשורי .ןורתפל תועצהו בצמ תנומת ?חצנל םיטילפ םנמאה .(1984)'א ,רנע 

.תרופ־ק יכדרמ רשה תכשלו הרבסהה 

:םילשורי .1914-1903 תינויצה תובשייתההו לארשיל תמייקה ןרקה .(1990)'צ ,ינוליש 

.יבצךב קחצי די 

 Alpher, J. and Shikaki, Kh. (1998). The Palestinian Refugee Problem and the
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