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167 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

*(1951-1948)הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ 

**גנילרמיק ךורב 

אובמ 

ןמ .דתיה 1951 תנש ףוסל דעו תילארשיה הנידמה לש הנוניכ תישאר ןמל הפוקתה 

תיתרבחה התומד בוציעל םג אלא ,הנידמה לש המויקל קר אל רתויב תועבוקה תופוקתה 

לע תיתליהק־ ןיב המחלמב הנידמה הרבג וז הפוקתב .הזה םויה םצע דעו זאמ תיתוברתהו 

הרבג איהו ,הטלתשה וילעש חטשב טעמכ םלש ינתא רוהיט עוציב ךות יניתשלפה הבייוא 

יצחמ רתוי לש םבושיי ךות הביבסב תויברעה תונידמה בור לש תיאבצ השילפ הפדהו 

רגתאב רקיעב דקמתי הז רמאמ 1.תידוהיה התייסולכוא תא טעמכ וליפכהש םירגהמ ןוילימ 

רגתאה ביט תא ןייפאל ףאו וב דומעל הנידמה לש הינונגנמ וסינ הבש ךרדבו הז ןורחא 

רקיעב יטילופה־יתוברתה היוטיב תא האצמ וז תודדומתה .ומיע תודדומתהה ןפוא תאו 

הניחבמ הז רמאמב וחתוניו וראותי ויוניב יכילהתו ותוהמש ,ינומגה רטשמ ןוניכב 

ןנכותמ השעמ התיה אל תילארשיה הנידמב ינומגהה רטשמה תיינב .תיטרואיתו תיריפמא 

,תספתנה תואיצמה ,תיביטקייבואה תואיצמה חכונל השקבתנ איה ךא ,עדומ אל ףאו 

הניתשלפב ידוהיה ביטקלוקה ךותב ושבגתהש םיידסומה םילכהו תיטילופה תוברתה 

.הנידמה לש הנוניכ םרטב דוע תילאינולוקה 

הייפכ אלל הטילש :הינומגה 

Gramsci,)ישמרג בסה הילאש תיביטמיטלואה הטילשה תרוצ הרואכל איה הינומגה 

הנידמב ביטקלוקה ךותמ דחא קלח ובש בצמ והז .ונביל־תמושת תא (1971, 181-187 

.תינבומ "תירסומו תילאוטקלטניא תודחא" תועצמאב היקלח רתי לע תיגולואידיא טלוש 

2,רוהטה הבצמב ,החינמ םג אלא ,דבלב "תירסומו תילאוטקלטניא" הניא וז "תודחא" ךא 

.םייגולואידיאהו םייתוברתה ,םייטילופה ,םיילכלכה המצועה ידקומב תינמז־וב הטילש 

ןיבש תולובגה שוטשטב תדקמתמ ,ישמרג תוסיפתל ךשמהב הראותש יפכ ,וז הטילש תרוצ 

תיתוברת תלוכיו תטלוש הבכש תרצויו יתוברתהו ילכלכה ,יטילופה םימוחתה 

לע וליב םרוי ידידיל הדומ ינא .םיבותכב ילצאש רפסמ םיקרפ ינש לש הטויט לע ססובמ הז רמאמ * 

.הז רמאמ תביתכ תעב תוחיש ידכ ךות יתינהנ ןהמש ויתועצהו תויתרוקיבה ויתוציע 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה ** 

ךכל תיגולואידיאהו תיתקוחה תיתשתה תא חינהש 1950 ינויב תובשה קוח קקחנ םרטב דוע תאז 1 

תולובג לש ידמל הבחר העיבק ךות ,היחרזא לש אלו ,ידוהיה םעה ללכ לש הנידמ איה לארשיש 

ףקות היה וזל ךא תואמצעה תליגמב םנמוא ועיפוה רבכ הלא תודוסי .(ב 1998 ,ןהכה) תודהיה 

.דבלב יתרהצה 

.ינאירבוו ideal type^ המודב ,וילא עיגהל רשפא־יא ךא וילא ברקתהל קר ןתינ םלועלש 2 
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(ו 951 - ו 948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 168 

ןורכיזהו תוהזה ,וזכ תינומגה הדמע ךותמ .תיתרבחה תואיצמה תרדגהל תיטסילופונומ 

,םיילכלכה ,םייטילופה םיסרטניאה יפ־לע ,שדחמ םיבצועמ וא ,םיבצעתמ םייביטקלוקה 

תעיבק ךות הנידמב טלושה חלפ ותוא לש םיימואלה וא םייתדה ,םיינתאה ,םיידובירה 

Carnoy, 1980,)יונראק יפ־לע .ביטקלוקה ירבח בור לע םילבוקמ ויהיש קחשמ־יללכ 

ברימ תא סייגל הנידמה ךותב יטננימודה קלחה חילצה ובש בצמ אוה ינומגה בצמ ,(70 

תאו המלוע־תפקשה תא תופכל תנמ־לע תילאוטקלטניאהו תירסומה ,תיטילופה הטילאה 

ןהיכרוצ תא ןהל רידגהל ףאו הל תופופכה תוצובקה לע םייקה יתרבחה רדסבש ךויגיה"ה 

3.ןהלש םיסרטניאה תאו 

ךרוצ תוחפ הנידמל שי ןכ רתוי המלש איהש לככש אוה הינומגהה ינייפאממ דחא 

־לש־רטשמ"כ ספתנ רטשמה ןכש ,ןותנ יטילופ רטשמ םויק םשל םילא חוכב שמתשהל 

בצמ אופיא אוה ההובג הינומגה לש בצמ .(Foucauit, 1980) םיינאיוקופ םיגשומב "תמאה 

לע הטילש לש תויביטינגוקהו תויתרבחה ,תוילכלכה תויולעה תא תרכינ הדימב םצמצמש 

בחר ןווגמל הסויג תורשפא תא לידגמו (pacification לש ןבומב) היוצירו הייסולכואה לכ 

ישילשה דמימה" הניכ (Lukes, 1974) סאקולש המב שומיש והז .תויביטקלוק תומישמ לש 

רערעיש ימ ןיאו "םהילאמ םינבומ" וליאכ קחשמה־יללכו הטילשה ובש דמימ ,"המצועה לש 

הטילש לש בצמ ,וזמ הרתי 4.תיטילופויצוסהו תירוביצה הריזה ךותב םתוא רגתאיו םהילע 

הרצ הבכש לש םימיוסמ םיסרטניא תרשל ןווכמו דואמ ירלוקיטרפ אוה רשאכ םג ,תינומגה 

תינויווש ,תילסרווינוא היצאוטיסב הנבומו גצומ ,ביטקלוק ךותב רדגומ קלח לש וא 

.וכותב דיחי לכ תבוטלו ללכה תבוטל תמייקו 

םייתוברת הלעפה־ינפוצ לש םתריצי אוה הינומגה לש ןיקת םויק חיטבמש ףסונ ןונגנמ 

רדוסמו הנבומ םלוע ךותל םיגשומו םילימ תועצמאב ביטקלוקה ירבח תא םיסינכמש 
תוינתהכ םילעופש ,הלא םינפצ .םהיתושגר תאו םתוא םיסייגמו הינומגהה יכרוצל םאתהב 

הז לשו םיינוציחה "םיבייוא"ה לש ,"םי/רחא"ה לש תוהזה תא םג םיעבוק ,תויפיטואירטס 

םיגשומ ללכ־ךרדב הלא .ביטקלוקה לש םיירסומהו םייתרבחה תולובגה תאו ימינפה 

לש םתוהז תאו יביטקלוקה "עור",ר תא םילמסמו "םיללוקמ" ,ךפיהל וא) "םישדוקמ"ש 

־תויחרזאה תותדה תועצמאב ןה תויתדה תותדה תועצמאב ןה ("םירחא"הו "םיבייוא"ה 

הלא הלעפה־ינפוצמ בושח קלח .(Bellah, 1979)ןהלש יהשלכ תבורעת וא תויתנידמה 

רדסה לש תילאוטקלטניאהו תיגולואידיאה תויטננימודה אוה ינומגה בצמ לש ןייפאמה ,רומאכ 

Boccok) !"Adamson (1986 לצא רקיעב ואר ,ישמרג לצא הינומגהה גשומ לע דוע .םייקה 

.(Hoffman (1984 לצא ,יסקודותרוא־יטסיסקרמה דצה ןמ תיתרוקיב הרוצבו ,(1980) 

"וילאמ ןבומ"ה תא תורגתאמש תוצובק דימת תומייקו תטלחומ הינומגה לש בצמ ןיא השעמל 

תונוש תויגטרטסא יתשב ביגת הינומגהה לש הקימנידה .הינומגהה לש וזל דגנ־תוברת רוציל תוסנמו 

לש תונויערה תא לילכהלו סכנל <א> :המויק לע םימייאמה םיילאיצנטופ תודגנתה ידקומ לסחל ידכ 

תושעל ןויסינ ךות הכותמ קלחל ןכפוהלו הינומגהה לש ינויערה הדשה ךותב הלא תוצובק 

,ביטקלוקה תולובגל ץוחמ לא ןהיתונויער לע תוצובק איצוהל <ב> ;ןהיאשונל תיטילופ היצטפואוק 

ללכ־ךרדב תררבתמה ,תרחא היגטרטסא .תוכחוגמ וא תויטנוולרייתלב ,תוימיטיגל־יתלבל ןכפוהל 

רקיעבו רגתאל המצוע רתי תקנעומ ךכב ןכש ,ךכוסמ"ל רגתאה תא ךופהל איה ,"גנרמוב"כ 

.םמצע םירגתאמל 
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169 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

תוקיטקרפלו הווהל ולשמ תועמשמ קינעמה ףתושמ רבע הנובש יביטקלוקה קלחה אוה 

תולובג תעיבקל ,קחשמה־יללכל היצמיטיגל קינעמו ללכה ןמו טרפה ןמ תושרדנה 

;םיעובק םה הלעפהה־ינפוצ לכ אל .וכותב הצובק לכ לש יגרדמה המוקימלו ביטקלוקה 

.שומיש ללכמ םיאצומו םינשייתמש םירחאו רגאמל םיפרטצמש הלעפה־ינפוצ שי םעפ ידמ 

םניא םייטילופ וא םיירמוח םיבאשמ תאצקה לע םיקבאמש ןועטל ידכ ךכב ןיא 

ףאש ןכתיי 5.םיררועתמ םניא םייגולואידיא םיסומלופ יכו הינומגהה תרגסמב םימייקתמ 

ומייקתי הנותנ ןמז־תדוקנב ןהב תמייקתמ תינומגה הטילשש תורבחבו ןוכנה אוה ךפיהה 

םייסיסבה קחשמה־יללכ ביבס ובסיי אל הלא םיטקילפנוק םלוא ,םיפירח םיטקילפנוק 

ףא ןכתיי .םהילאמ םינבומ וראשיי הלא קחשמ־יללכו ,םהילע תתתשומ המצע הינומגההש 

,תינומגהה הטילשה תא וקזחי קרש םיינשמ םיטקילפנוקל חונ רכ הווהי ינומגה בצמש 

לש היתונורקעב םיעגונה םיאשונמ תעדה תא םחיסהבו ירוביצה םויה־רדס תא םטיסהב 

םייוניש ןיב ןיחבהל אופיא בושח .ביטקלוקה לש םיירסומה תולובגה קוזיחבו 6הינומגהה 

,הינומגהה לש תוידוסיה היתוחנה תלבק ךות ,ינומגהה בצמה תרגסמ ךותב םישחרתמש 

בושח הינומגה לש התרימשו התיינב ךרוצל .המצע הינומגהה לע םימייאמש םייוניש ןיבל 

םישוריפל רשפאה לככ ןטק םוקמ ריתותש לכה לע תלבוקמ םיקוח תכרעמ םייקתתש דואמ 

רטשמהש בושח .הינומגהה לש תוינונקה תוקיטקרפהו םיכרעה לש היצקיפידוקל םירתוס 

רשקה עבונ ןאכמ 7.והשלכ ראות־טש תפסותב ,םיתיעל ,יכ םא ,"יטרקומד"כ רכויו רדגוי 

תושרב תולת־יא לש תוזח תלעב) תרחבנ־תקקוחמ תושר תמייק הבש ,הנידמ ןיב ףסונה 

לכ אכדמה - םיינחוכ םינונגנמ לעו חוכ לע רקיעב ססובמה - ירטילטוט רטשמ ןיב ברעל ןיא 

ךרוצ ןיאש קר אל ינומגה רטשמב .הינומגה ןיבל רטשמה לש היגולואידיאל וא "וק"ל דגונמש יוטיב 

.םמצע לש היגולואידיאה ילבחב םילובכ םמצע םיטלושה םג אלא ,יוכיד־חוכ לש םינונגמ ליעפהל 

הייסולכואל דוגינב ,ינומגהה ןוטלשה תרגסמ ךותב הללכנ אל תיברעה הייסולכואה ,לשמל ,לארשיב 

.תידוהיה 

םוש םנוצרמ דדועל ללכ־ךרדב םיטונ םניא םיטלוש ןכש ,היצריפסנוקל הנעט םושמ ךכב ןיא 

,תאז־לכב .הינומגהה לע םייאל ףאו בצמב הטילשה ןדבואל ליבוהל רבד לש ופוסב לוכיש טקילפנוק 

הטילש ןכש ,תינומגה הטילש רדעהל אקווד ןמיס וניא םיפירח ףאו םייולג םיטקילפנוק לש םמויק 

ןמ דחא ,לשמל ,לארשיב .תרחא וא וז תמיוסמ הצובק לש המצועה תדמעל הרושק הניא וזכ 

ביבס היה ,םילאוטקלטניא תוצובק לש הדמע תטיקנו הסיסת ףא םרגש ,םייטילופה םיטקילפנוקה 

הארוה הנתינ ותפוקתבו ןוחטיבה רש היה ןובל סחנפ .(1961-1960) "ןובל תשרפ"כ עודיה עוריאה 

תא העציב הילוחה .ןוטלשה תא רערעל ידכ םירצמב הלבח תולועפ עצבל תילארשי לוגיר תיילוחל 

קסעה" ןפוצה יוניכב עודי הז קלח) ולתנ ףא הירבחמ םיינשו הספתנ ,תילאימולש הרוצב המישמה 

,תקפקופמה הארוהה ןתמב ןובל תא םישאהו בש השפוחב תע התואב היהש ןוירוגךב דוד .("שיבה 

ודגנתה הגלפמל וירבח בור ךא תיתכלממ הריקח־תדעו תמקה עבת ןוירוג־ןב .תאז שיחכה ןובל ךא 

.ןובל סחנפב ךומתל ידכ הדגאתה ("דוסיה ןמ" תצובק» םילאוטקלטניאה בטימ לש הצובק .ךכל 

תדמעמ ןוירוגךב לש ותקחרה ידיל םג ףוסבל האיבהש ,"השרפ"ה ביבס הנידמה הרעס םינש ךשמב 

.המצע תיתכלממה הינומגהה דגנ רוהרה ףא עמשוה אל תע התוא לכב ךא ,הנידמב חוכ 

לש תרחואמה הסרגה יפ־לע וא ,"תידוהי היטרקומד"כ הראתל ,דתיה לארשי לש הרקמב הייטנה 

ראותה ,ללככ .(Kimmerling, forthcoming :ואר> "תיטרקומדו תידוהי"כ - קקוחמה 

היצמיטיגל קינעמה יתוברתו יטילופ באשמל ,היינשה םלועה־תמחלמ ןמל רקיעב ,בשחנ "יטרקומד" 
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הקיקח .תטפושה תושרהו תקקוחמה תושרה ןיבל ,(ךפיהלו ,תטפושה תושרבו תעצבמה 

חכונל ןכש ,םייגומגהה תוקיטקרפלו םיכרעל תטלחומ היצמיטיגל ןתמ לש ךילהת איה 

ןועטל הלוכיש הנידמב רקיעבו ,תינרדומה הנידמב תוחרזאה לש תיטסילסרווינואה תוזחה 

ספתנ "יקוח"ש המ ,ללכה ידי־לע תרחבנש תקקוחמ תושר לש המויק םצעמ תויטרקומדל 

."קדוצ"כ םג אלא ,ימיטיגלכ קר אל 

ידי־לע ראותמכ ,ינגומוה יתרבח "זכרמ" לש ומויק אוה ינומגהה בצמל ףסונ יוטיב 

רוזיא ותוא קוידב אוה הז "זכרמ" .(Eisenstadt, 1966) טדטשנזייאו (Shils, 1975) םליש 

,תוילכלכה תוטילאה ןיב םיסרטניא לש הפיפח רצויה שגפמ םייקתמ ובש יתרבח 

תועמשמ ,היגולואידיא "םינרקומ" וכותמו וכותבש רוזיא ,תוילאוטקלטניאהו תויטילופה 

"הירפירפ" לא עוציבו תוקיטקרפ יללכו המזירכ ,םיכרע ,היצמיטיגל ,םייקה רדסל 

.הליבס תיתרבח תושיכ ללכ־ך־חב תספתנה 

הרבחה תא ,טעמ יטסילאידיא ןפואב ,םיראתמ (1990-ו 1977) קסילו ץיבורוה 
תיראיניל תדבורמכ "תילארשיה הרבחה" תאו "הירפירפ אלל זכרמ"כ הלוכ "תיבושיי"ה 

"הירפירפ אלל" הרבח דציכ איה הז רואיתל סחיב הלאשה ."הירפירפ"ל עובק "זכרמ" ןיב 

השוריפ ןיא הינומגה ,הז םע דחי .הלדגו תכלוה הירפירפ תלעב הרבח לש בצמל תלגתסמ 

,תישאר .ץק־ןיאלו יוניש אלל חרכהב ומצע תא קתעשמש יתרבח רדסו יטטס בצמ 

.בר ןמז ךשמל םייקתהל הלוכי הניא םימוטא היתולובגש תיתוברתו תיטילופ "תעלבומ" 

,תילארשיה הנידמה ךותב תומיוסמ תויוחתפתהל ורשקנש ,םלוע־ירדסב םייונישו תודונת 

יכילהתלו תיתכלממה הינומגהב םיקדס תורצוויהל הבושח המורת רתוי רחואמ ומרת 

,םילאוטקלטניא לש הבכשל ,דבלב תיקלח םא םג ,תוקקדזהה םצע ,תינש .התוקרפתה 
,וזכ הבכשב הינומגהה לש התולתו ,םתצפהל םינונגנמו יתרבח רדס ,תוברת ירצוי 

תונומא הלאכ תוילאוטקלטניא תובכש .הינומגהה לש התריתס יניעלג תא ןבוחב תונמוט 

תונקפסהו ,תושדח תויתוברת תוקופתו םישדח תונויער תריצי לעו תויתריצי לע 

ןכ־לע .ילסרווינואה רשקהב םג םמויק תקדצהמו םתייווהמ קלח תווהל הרומא תרסמתמה 

םא םג ,ןותנ יתרבח רדס לכ יפלכ ךורא חווטל תוימרופנוק תויהל תולוכי ןניא ןה 
.ותריציב ופתתשה 

תיינבהו תונויער םיוסמ לובג דע וכותל גופסל םנמוא לוכי יטילופויצוס רדס לכ 

המוד ךרדב ,םלואו ;וברק לא ואב יכ עדונ אלו ,תורתוסו תושדח תויתרבח תויואיצמ 

תומגידרפב םייונישו עדמב תוכפהמ תורצוויהל םיאנתה תא (1987) ןוק לש ורואיתל 

תוברת־יטירפו תושיג ,תועיד ,תונויער לש תיטירק הסמ תרבטצמו תכלוה רשאכ ,תוטלוש 

וא ,הינומגהה לש השארה ןבאה תא הווהמה היגולואידיאה םע דוע םיבשייתמ םניאש 

ינומגהה בצמה ,(הרורב תיגולואידיא הפולח תבצה אלל םג םיתיעל) התוא םירקבמש 

הנשמ־תוטילא תורצוויה םע הליחתמ הינומגהב העיגפה רקיע .ףפורתהל ליחתמ 

הלא תויוברת .תוירפירפה ךותב דגנ־תויוברת תורצוויה םעו תורוסמ שדחמ־תואיצממה 

תונשרפ ןתמו םסוכינ ךות תינומגהה תוברתה לש םיביכרמה ןמ קלחב םיתיעל תושמתשמ 

םיסרטניא םהל שיש ,תינומגהה תוברתה לש לגדה־יאשונ רשאכו םא 8.ןהל השדח 

תא םמצעל וצמיא ןיטולחל םיירטילטוטו םיירטירוטוא םירטשמ וליפא .רטשמל תינוציחו תימינפ 

.המודכו "תכרדומ" ,"תיממע" ראות־סש תפסותב ללכ־ךרדב ,"היטרקומד" ראותה 

םייזכרמ םילמסו תודוסי הלטנ איה .1974 תנשב לחה תימואל,ד־תיתדה תוברתה לש הכלהמ היה הזכ 8 
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םיקדסה תורצוויהב שוחל םיליחתמ ,המויק ךשמהב םייטילופו םיילכלכ ,םיידוביר 
־תמחלמ לש התורצוויהל םורגל לוכי הז רבד .הרעש המחלמ םיבישמ םה ,הינומגהב 

תונחמ לש תינחוכ־תיטילופ תוסייגתה תמייקתמ רבכ הבש ,"תודמע תמחלמ" וא ,תוברת 

תריצי תועצמאב דגנ־תיינומגה רוציל ןויסינ ךות תושדח תויתרבח תויצילאוק לשו 

."םהילאמ םינבומ"ל םתוא ךופהל ןויסינו םישדח קחשמ־יללכ 

םייוניש תגשהל תסיוגמו תנווכמ דחא דצמ תויהל הלוכי המצע הינומגהה ,תישילש 

תואצותל םורגל לוכי המויק םצע ,רחא דצמו ,הנידמהו תיחרזאה הרבחה ךותב 
,יפרגומדה ,ידסומה הנבמב הלא םייונישש לככ .שארמ תויוזח־יתלבו תונווכמ־יתלב 

.ופקותמ דבאיו ינומגהה בצמה ףפורתיו ךלי ןכ ,םירבטצמו םישחרתמ יכרעהו יתאצקהה 

לש תונוש תוגרד לעב הטילש סופד אלא ,ימוטוכיד גשומ ינומגה בצמב תוארל ןיא ןכל 

תינחוכ הייפכ תועצמאב הטילשה לומ ספא־םוכס תדמעב יוצמה םינוש םימוחתב תויטנטופ 

־דחמ רבעמב יוצמש הטילש סופד ,רמולכ ,תוימיטיגלמ ןיידע תינהנ וז רשאכ םג ,הרקיעב 

9.ןמזה אובב תויתוברת־ברל ףא וא תויוברת יובירל תויתוברת 

בצמ והז .ירוביצ ןוידל ץוחמו לעמ ללכ־ךרדב יוצמש יתרבח רדס איה הינומגהה 

םיגשומו םיחונימ תלבוקמה הפשב ןיאש ןוויכמ ןותנ ןמזב רוגתאל ללכ ןתינ וניאש יתרבח 

לבוקמ רדסה והז ,ךכש ןוויכמ .תוישוק וילע תושקהלו ותוא ןייפאל ןתינ םתועצמאבש 

קר 10,הל הצוחמ םייוצמש הלא .וזה הינומגהה לש היתולובג ךותב םייוצמש הלא לכל חונו 

ךא ,וז הינומגה לש היתואצות תאו היתוכלשה תא ,הנבומ תא םרשב לע שוחל םילוכי םה 

,ביטקלוקה ירבח רתי םע רשקתל הפשו םיגשומ ,המצוע ,תלוכי םירדענ ללכ־ךרדב הלא 

,ןכ־לע 11.הינומגהה העובה ךותב םייוצמה הלא םע תפתושמ היגולוטנוא םהל ןיאש ןוויכמ 

תוקיטקרפבו םילמסב ,הפשב ושמתשי הינומגהה תא רגתאל תוליחתמש תוצובק 

םילמס םתואל םירחא םינכת וקינעי השעמל ךא ,הינומגהה "העוב"ה ךותב תולבוקמה 

."הינומגהה הפשה" ןמ ןיטולחל וא תיקלח וקנתי ףוסבלש דע שדחמ םתוא ושרפיו 

,תויאבצ ,תוילאירוטירט תודבוע תעיבק ,תובשייתה ,"תויצולח") תיטסילאיצוסה תונויצה ןמ 

דמימ תלעב תולחנתה לש (counter-culture) דגנ־תוברת הרציו (דועו םזיטילא ,םזינוחסב 

ואר) הציקל המרגש וז השעמל ,דתיה תינומגהה תוברתה ילושמ האציש וז תוברת .דרפנ ילאירוטירט 

לשב אקווד ,הינומגהה תריבשל ללכ תועדומ תונשיה תוטילאה ויה אל בר ןמז .<ב 1998 ,גנילרמיק 

יתדה יפואה ןתמו תיתדה דגנה־תוברת לש התיינב ךרוצל הנשיה הקירוטרבו םילמסב שומישה 

.תירוביצה הריפסל 

הריזל תוסנכנ וא ,וזב וז תורחתמה תויוברת וז רחא וזב ללכ־ךרדב תוצצ ,תרבשנ הינומגהה רשאכ 9 

תונשב לחה ,לארשיב תידרחה וא תיברעה ןוגכ) לילכ הכותמ ורדוה ןכל םדוקש תויוברת תירוביצה 

לש תוימיטיגלב ריכמ רוהט סופיטכש יתרבח רדס איה הז תמועל תויתוברת־בר .(םינומשה 

.יוצרה בצמה תא הז בצמב האור ףאו ןהלש הימונוטואבו תויוברתה־יוביר 

םייברעה םיחרזאה ,תידרחה היסקודותרואה הלא ויה התישארב תילארשיה הנידמה לש הרקמב 10 

ןטסידרוכ ,הקירפא ןופצ ,ןמיתמ הלא רקיעב) םיחרזמה ןמ קלח המ־תדימב ,התטילש םוחתב ורתונש 

.הנידמה לש הנוניכ ירחא ועיגהש םייפוריאה םירגהמה םג ךא (דועו 

,הילושמ קר אלו ,הטילאה ךותמ םג תינויצה הינומגהה םצע לע בותכל תורשפאה ךכ םושמ ילוא 11 

.התוקרפתה תישאר וא התושלחיה םע התע קר תמייק 
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12,השלח ,הרקמ לכב אלו ,אקווד־ואל הנידמ היוצמ ינומגהה בצמה לש דגונמה והצקב 

וזכ הנידמ .ההובג (communality) תויתליהקו תויוברת יוביר הכותב שיש הנידמ אלא 

םיגושה םיקלחל בחר בחרמ הריתומו תיביטקלוקה תוהזה תרדגה לע לופונומה תא תדבאמ 

םיימונוטוא םימוחת תרדגה לע תוחפה לכל היביכרמ ןיב קבאיהל תיחרזאה הרבחה לש 

תויצוביקה תויוהזהו קחשמה־יללכ תעיבק לע רתויה לכלו ,הנידמה לומ לא םהלשמ 

גישהל ,ונייהד) הלוכ הנידמה לע ליחהל תוצפח ויה הליהקה וא הצובקהש תויפולחה 
הטיש יפ־לע הנידמה לש התמצועש בל־םישל שי 13.(תינומגה דע תיטננימוד הדמע הכותב 

םיעצמאב) דואמ ההובג תויהל ןיידע הלוכיש ,הלש הייפכה תלוכי יפל תדדמנ הניא וז 

־תיתוברתה תלוכיה יפל אלא ,(םייטרקורויב םינונגנמ תועצמאבו םיינויצילימו םייתרטשמ 

לש העודיה ותאוושמ לע הזרפרפ תושעל םא .(Nettl, 1968) הלש (stateness) תיתנידמה 

הנידמ ,הינומגה רדעה ףא וא ,הכומנ תוינומגה לש בצמב ."המצוע וז תוברת" יזא ,וקופ 

םויק ךות ,תוהובג (governability) הלישמ־תולוכי תולעב תויהל ןיידע תולוכי הרבחו 

וא המויק־יא םלוא .רתויב םימכחותמ םיתיעל ,םיימינפ םיטקילפנוק תוסיוול םינונגנמ 

,תוברת־תמחלמל - וליבויש חרכה ןיא יכ םא - ליבוהל םילוכי הינומגה לש התדירי 

14.שטשוטמ םיתיעל היהי םיחרזא־תמחלמ ןיבל הניב לובגהש 

תמלענ וא תקדסנ הינומגה רשאכ "םינפבמ" תוררופתמ ןניא הרבח וא הנידמ ךא 

תוטילאה דצמ) "םימיה ץק" תשוחתב הוולמ תויהל םנמוא לוכי הזכ יוניש .ןיטולחל 

יפוליחב הוולמו תיסחי תוימואתפב וא תוריהמב שחרתמ אוה םא רקיעב ,(תוטילשה 

אלא ללכ־ךרדב ורתואי אלו ושגדוי אל הינומגה לש הציק וא התדירי םלוא ,ןוטלש 

בצמב ,יגולואידיאהו יתוברתה רושימב .יתועמשמ חרואב הקדסנ רבכ וזש רחאל ,דבעידב 

תוצובק לש תורחתמ הנשמ־תויוברתו תויוברת תכרעמה ךותב ומייקתי ינומגה־א 

יטילופ "ישפוח קוש" לש לדומ ןיעמב ןהיניב ורחתיש תויוברת ,תונוש תויטילופויצוס 

אל ךא ,םייקתהל תאז־לכב הלוכי תיטננימוד תוברת ,ינומגה־א בצמב .יגולואידיאו 

תיטסילמינימ הנידמ אלא ,תילכלכ וא תיאבצ המצוע הל ןיאש הנידמ חרכהב הניא השלח הנידמ 12 

תוהזהו היווחה זכרמב היוצמ הניאש הנידמ ,רמולכ ,הכומנ (stateness) תויתנידמ תגרד תלעבו 

.היחרזא לש תיביטקלוקה 

בצמו היגולואידיא איה "תויתוברת־בר" ;"תויתוברת־בר" ןיבל תויוברת יוביר ןיב לדבהה והז 13 

לש תוימיטיגלב תוריכמ תויוברתה ףאו תונוש תויוברת לש תוימיטיגלב הריכמ הנידמה ובש ינבמ 

תאצקהל םינוש םיללכ ףאו םינוש םיסרטניא ,תונוש תויוהז גצייל תויושעש ,תורחא תויוברת 

.יטסילרולפ ספיספ ךותב ,םיבאשמ 

דגנ המילאה העונתה .תונוש תוגרדב תיזיפ תומילאל הלקנ־לע שולגל תולוכי תוברת־תומחלמ 14 

היצרדפה תא ךופהל הצורש ירצונ םזילטנמדנופ לש ןוחרק־הצק תמלגמ תירבה־תוצראב תולפהה 

וליאו ,תומילא תוברת־תומחלמל תומגוד ןה םיעשתה תונש לש םירצמו הירי'גלא .תירצונ הנידמל 

,ןוויס) תוקודא תוימלסיא העירש־תונידמ וננוכש תוכפהמ רבכמ ושחרתה ןדוסבו ןטסינגפאב ,ןריאב 

דרפסב רקיעבו הילטיאב ,ןפיב םזישפהו הינמרגב םזיצאנה ןוגכ םייתרבח םירדס .<1985 

םיחרזא,ר־תמחלמ םג .רתויב תומילא תוכפהמל ויהש תוברת־תומחלמ תובקעב וננוכ תיטסיקנרפה 

תיתפרצה תוכפהמל םג ;(םיילכלכ םיסרטניאב הוולמ» תיתוברת תושגנתהב הלחה תיאקירמאה 

.תוברת־תומחלמ ןיעמ ומדק תיסורהו 
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173 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

וז תיטננימוד תוברת .הילאמ תנבומו תידעלב ,הדיחי תימיטיגל היגולואידיאכ וא תוברתכ 

הווהת איהש יפ־לע־ףא ךא ,תיטסיטילאו "ההובג" תרדגומה תוברתה ללכ־ךרדב היהת 

הייפכ תלעפהב ךרוצ ןיידע היהי ,תויטננימוד הבכש לש וא הצובק לש המצועה ןמ קלח 

.יתרבחה רדסה םויק םשל תרכינ היטרקורויבו תינחוכ 

תמרב רדסה הניהש (consociational) תינויצוסנוקה וז תויהל הלוכי תפסונ הפולח 

ףאו הרקוי יבאשמ ,םיירמוח םיבאשמ לש תילאיצנרפיד האצקה היהת ויפלש תוטילאה 

,היחרזאב םהיתויוכז יפ־לע אל הנידמ ךותב םינוש םידברו תוצובק ןיב יתוברת דמעמ 

Daalder, 1974; Lijphart,) תוימונוטוא תויתד וא תוימואל ,תוינתא תוצובק ירבחכ אלא 

םיילמינימה םיסרטניאה תא חיטבמש ,ורקיעב יתאצקה־ילטנמורטסניא רדסה והז .(1969 

חרכהב חינהל ילבמ הנידמה ךותב תוקזחה תוידמעמהו תויתדה ,תוינתאה תוצובקה לש 

ןניא תוטילאה רשאכו ,הינומגהה לש התריבש םע .תופתושמ תוהז וא תוברת לש המויק 

ידיל עיגהל רומאכ הלוכי תכרעמה ,םיינויצוסנוק הרשפל וא רדסהל עיגהל תולוכי 
,םיחרזא־תמחלמ לש תונוש תוגרד ללוכ ,תונוש תורוצ שובלל הלולעש תוברת־תמחלמ 

15.הנידמה לש לופונומ תווהל רבכ לדחש םילא חוכב שומיש השענ הבש 

אוה תיטרואיתה תורפסה בורבו ,ומצעלשכ הברה רמוא וניא הינומגה גשומה םלוא 

םשלו ליעי היהי גשומהש תנמ־לע .יתרבח רשקה תלוטנו הקיר הירוגיטק ןיעמכ עיפומ 

.ןותנ ידסומו ירוטסיה רשקהב וב שמתשהל שי םייתרבח םיכילהת לש הקימנידה חותינ 

תאו הינומגהה ךותמ חמוצש יתרבחה רדסה גוס תאו םינכתה תא ןוחבל םג ךירצ 

םיוטיבו םיידסומה םירדסהה ןיבל תויגולואידיאהו תואידיאה ןיבש ןילמוגה־ירשק 

תא אוצמלו הינומגהה גשומ לש קוריפ ןיעמ תושעל וא ;תוימוימויה תוקיטקרפבו תוינידמב 

תא תורצויש תויתוברתהו תוילכלכה ,תויטילופה תויצילאוקה לשו תוצובקה לש ןמוקמ 

היתונשב תילארשיה הנידמה ךותב םיכילהתה תא חתננו ןחבנ הז ךרוצל 16.הינומגהה 

.התריתס יניעלגו הינומגהה הכותב ורצונ דציכ קודבל הסננו תויביטמרופה 

הפצהה־תריגה לע תילארשיה הנידמה לש התבוגת 

ורגיה ,םהירחאל דיימו תוברקה ידכ ךות ,הנש התוא ףוסל דעו 1948 יאמב 5־ה ןיב 

ץראב תידוהיה הליהקה התסנתה היתודלותב הנושארל .םישנא ףלא האממ רתוי הצרא 

־ ידמל תינגומוה הריגה ןיידע וז התיה .שממ לש תיביטקלס־יתלבו תינומה הריגהב 

םה .הפוריאמ היינשה םלועה־תמחלמ ירוקעו האושה ילוצינ ויה הנממ םיזוחא םינומשכ 

ומייקתי ךא ,היתויושרו הנידמה ידיב םיניוזמ תוחוכ לע תוכמסה רתווית תילמרופש בצמ םג ןכתיי 15 

םיחטשב תיבחרמה הנגהה תוחוכ וא רדסהה־תובישי ליח ןוגכ תורחתמ תוילאיצנטופ תויוכמס 

םינבר ןיבל יאבצה דוקיפהו הנידמה ןיב תובלוצ תויוכמס לש בצמב םמצע אוצמל םילולעש םישובכה 

."הרות תעד"ו 

"םינפבמ" רקוח לכ :הילאמ התונבומב איה הינומגהה לש התוהמ ןכש ללכ־ךרדב הלק אל המישמ תאז 16 

לוטנ תויהל לולע ץוחבמ ףיקשמה וליאו ,ינומגהה יתוברתה־יטילופה לולכמה ןמ קלח חרכהב היהי 

.ינומגהה בצמב םינומטש םייליטבוסה הלעפהה־ינפוצלו םייתוברתה םינפצל תקפסמ תושיגר 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיק ךורב 174 

וז הפוקתב ובשוי ,םישנא ףלא םירשעו האמכ ,רתוי םיקיתווה 1948 תמחלמ ימחולו 

תיניתשלפה הייסולכואה התע הז הרקענ םכותמש םירפכבו תונוכשב ,םירעב 
 (1994 ,Kimmerling <fe Migdal). תוישוא תא עזעזל תילאיצנטופ הלכי רבכ וז הריגה

תילאינולוקה הפוקתב וננוכש יפכ ,תידוהיה הליהקה לש יטילופהו יתרבחה רדסה 

םכונ ףא םימילש) הריבס המרב רויד הל קפסל הלכי הנידמהש ןוויכמ םלוא ;תיטירבה 

ןיב םירכינ םייתדו םייטילופ ,םייתוברת ,םייתרבח םילדבה ויה אלש ןוויכמו (וקלחב 

םיעוזעזו ישוק אלל יתרבחה רדסה ךותל וז הריגה הגפסנ 17,רתוי םיקיתוול הלא םירגהמ 

םג האלימ איה .רתויב ילויה בלשב הינונגנמו הנידמה תויה ףא־לע ,תיסחי םידחוימ 

שוכרה "סולכיא"ב ףאו המחלמה תפוקתב םימחולה תורוש לש ןשויאב םיבושח םידיקפת 

.והומכ ןיאמ בושח ימואלו ינוחטב ,יטילופ השעמל בשחנש ,שוטנה יברעה 

רתוי ועיגה 1949 תנשב .האישל הריגהה העיגה 1950 עצמא דעו 1949 תליחתמ 

רפסמ עיגה 1951 ףוס דע .םלסיאה תוצראמ םתיצחמכ ,םירגהמ ףלא הרשעו האממ 

.שפנ ןוילימ עברמ רתוי ופפוטצה תודבעמבו תונחמבו ,ףלא תואמ עבשכל םירגהמה 

תיתוברת ןה תילטנמורטסניא הניחבמ ןה הנכומ־ יתלב הנידמה תא האצמ וז הפצה־תריגה 

.רצק הכ ןמז־קרפ ךותב םירגהמ לש וזכ תומכ ןכשל ןכיהו ךיא היה אל ,תישאר .תילטנמו 

,תיטילופ תונווכמ ילעב ויה םירגהמה תייסולכואמ םירכינ םיקלח ,ךכמ בושחו ,תינש 

ומייאו "םיברעל ומד" םה .ץראב הקיתווה תידוהיה הליהקה לש וזמ הנוש תיתדו תיתוברת 

,ינוליחה רטשמה תא ,תיטילופו תיתוברת ןכמ־רחאלו תיפרגומד הליחת ,דוסיה ןמ תונשל 

םג .הנידמל הליל־ןב הכפהנש הליהקה לש ינויצהו "יברעמ"ה ,יטסילאיצוס־ןיעמה 

רטשמה רוערע לש לאיצנטופל ,םזינומוקל הרתי הדהאב ודשחנ הפוריא חרזממ םירגהמה 

תויביטקלוקהו תוילאודיווידניאה םהיתועיבתב ןה תיגולואידיא הניחבמ ןה םייקה 

.םיקיתווה לומ תידובירה תכרעמב םוקמ לע תורחתבו הקוסעתה־קושב תורזתשהל 

הריגהה בצק תא טאהלו םצמצל (א) :רשפא היה הלא תונכס ינפמ ןנוגתהל תנמ־לע 

יכילהת םריבעהל <ג> ;םירגהמה לש תידסומו תיבחרמ היצגרגס רוציל (ב) ;הפקיהו 

,ףסוי־רב) השדח תוברתל היצזילאיצוס־הרו (תירוקמה םתוברתמ) היצזילאיצוס־הד 

ובשחנ םהבש םירגובמה ןכש) םהבש םיריעצהו רעונה־ינב ,םידליה תא רקיעב - (1990 
ורדגוהו וספתנ וידחי םלוכש רפסמ םינונגנמו תויגולואידיא תועצמאב ־ ("רבדמה רוד"ל 

תימואלו תיביטקלוק תוהז םג התנבוה הז ךרוצל .שדח ידוהיה תריציל "ךותיה רוכ"כ 

.(ןלהל ואר)"תילארשי"ה התנוכש השדח 

־יסחי לע ,רומאכ ,תכל־תקיחרמ העפשה םג תויהל הלולע ,דתיה וזה הפצהה־תריגהל 

לש תינוביר־םורטה הפוקתב ובצוע הלאש יפכ ,םינושה תוגלפמהו םירזגמה ןיבש המצועה 

היינשה תיצחמה ןמל תונדפקב ורמשנש יפכו תילאינולוקה הניתשלפב תידוהיה הליהקה 

,יסחי גשומ אוה "קיתו"ה ףא םייתרבחה םיגשומה בורכ ."םיקיתו"ל תקיודמו הדיחא הרדגה ןיא 17 

וא הנידמה תזרכה ינפל טעמ עיגהש ימ לכ ,ונלש רשקהב .תיתרבח הנבומו רשקהל רשקהמ הנתשמ 

תירבעב רתוי וא תוחפ טלש ,הפוקתב ץראב ההש תוחפל וא 1948 תמחלמב ףתתשה ,הירחאל דיימ 

הלודגה הריגהה ינב לצא בשחנ ,יזנכשא היה תוחוורה תומרונל םאתהבו ,םילבוקמה הגעבו אטבמב 

וא היינשה היילעה ישנא יניעב וא <"םירבצ"ה> "ץיאה רוד" יניעבש ןכתיי ,הז תמועל ."קיתו"ל 

.(םישדחה םירגהמל הפוקת התואב יאנג־ייוניכ)"ןובס"ל וא ךמלז"ל בשחנ אוה תישילשה 
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- בטיה ךכל םיעדומו םירע ויה םייתוברתהו םייטילופה םינקחשה לכ .םישולשה תונש לש 

םייללכה־םינויצה ןמל ,היצוביקו ם"פמ דעו תינויצ־אלה היסקודותרואה ןמל 

אל בוש תנגרואמה הליהקל דוגינב .י"אפמ תטלשה ריצה־תגלפמ דעו םיטסינויזיוורהו 

םירזגמה ןיב (םדוקמכ םייתגלפמ תוחתפמ יפל) םירגהמה תא קלחל הנידמה תודסומ ולכי 

.תוסכמ יפ־לע הריגהה תא שארמ תסוול וא תומכסומ תוסכמ יפ־לע םינושה תוגלפמהו 

רובגת הווהתש ,רשפאה לככ הלודג םירגהמ תומכ סכנל הצר קיתו גלפ לכ ,ךכש ןוויכמ 

היה 18.םנובשח־לע רתי־תוקזחתה םיבירי םיגלפמ ענמת ףאו ולש רזגמל יטילופ־יפרגומד 

המצועה־יסחי תא ךוראה חווטל ועבקי םירגהמה תקולחו לופיטה יפוא יכ אופיא רורב 

קיתו חלפ לכ לע המייאב תוקומע תודרח אופיא הררוע הפצהה־תריגה .הנידמה ךותב 

םג הבוחב הנמט איה ךא ,םיקיתווה לש ביטקלוקה ללכ לעו תילארשיה הנידמה ךותב 
.תויפיצו תויונמדזה 

םירגהמה לש תידסומו תיבחרמ היצגרגס היה הלא תודרחל ידיימה ידסומה הנעמה 

תודסומ ויה םה ;הניטנרק־ייומד ויה הלא תונחמ .םילוע־תונחמ תמקה ךות םישדחה 

ידיקפ לע היה םרוסחמ לכו ,םכותמ תאצל ושרוה אל םירגהמה ,םידדובמו םירוגס םיילטוט 

םג םישדחה םירגהמה וכז הסחמ דבלמ .םידבועה־תורדתסהו תידוהיה תונכוסה ,הנידמה 

ינב ויה תונחמה ינכושמ םיזוחא םיעבראכ) םהידלימ קלחו ,תואירב יתורישבו ןוזמב 

קרש יפ־לע־ףאש רוכזל שי ."דיחא [יתנידמ] ךוניח" ולביק ףא (הטמו הרשע־עברא 

־תונחמ" ינכושמ שילש־ינשכ ,םלסיאה תוצראמ ויה וז הפוקתב םירגהמהמ תיצחמכ 

הליבגהל םינוידו ןוצר ויה הפצהה־תריגה לש התליחת ןמל .הלא תוצראמ ויה "םילועה 

,תונכוסה יחילש דצמ רקיעב ,םיבלוצ םיצחל םג אסיג ךדיאמו <א1998 ,ןהכה) התסוולו 

19.הלש היצקלס לכמ ענמיהלו הלידגהל ,ןמצע תוליהקהו תונוש תוליהק יגיצנ 

רשע־השימחכ ,ןריאמו קריעמ ,ןמיתמ םיידוהיה םירגהמה לע ףסונ ,הפוקת התואב 

הירי'גלאו היסינוט ,וקורממ ,רמולכ ,הקירפא ןופצמ ועיגה םירגהמה ללכמ םיזוחא 

 (1965,35-36 ,Matras). וז הריגה .םידוהי ןוילימ יצחכ הפוקת התואב ויה הלא תוצראב

תומצעמה ןמ הלא תוצרא לש היצזינולוק־הדה יכילהתל רתוי רחואמ טעמ הרושק .דתיה 

הלועפ־יפתשמכו םיפתושכ םידוהיה וספתנ הלא תומוקמב .םולב) תיטירבהו תיתפרצה 

ותוקלתסה תליחת םע ,ןכל .םהלש החולשכ התארנ תונויצה ףאו ילאינולוקה ןוטלשה םע 

,(הירי'גלאב ןוגכ)ויבשייתמ םעו ומיע רמ קבאמ ךות םיתיעלו ילאינולוקה ןוטלשה לש 

םיינמואל םיניצק וכרע ,ןמיתב ,רחא הרקמב 20.הלא תונידמ בוזעל םידוהיה וצלאנ 

היסקודותרואל םא רהבוה אל ךא ,יתדה רזגמל םיכייש ויהי "םינמית"ה יכ המכסה התיה ,לשמל 18 

.(ןלהל וארז הרפוה וז המכסה םג ,םוקמ־לכמ .תוינויצה־תויתדה תוגלפמל וא תינויצ־אלה 

תסחייתמ ,הריגהה לש תוסיווהו הלבגהה תונויסנל בחרנ ןויד השידקמה ,<א1998) ןהכהש ןיינעמ 19 

טרופמה הנוידב .תימוקמה הליהקל דמאנה ןוכיסה תדימו הדובע־רשוכ ,ליג ,תוכנ ,הלחמ ימרוגל קר 

תוצראמ םירגהמל םיקיתווה ןיב יתוברתה שגפמה תואצות לע הלמ וליפא ןיא ומצעלשכ ןיינעמהו 

וליפא תילארשיה היפרגוירוטסיהב ובט תניחבב אוה אשונה המכ דע בטיה םיגדמ הז רמאמ .םלסיאה 

.םיעשתה תונש ףוסב 

םיליכשמה ברקב אל רקיעב ,לארשיל הריגהל עינמכ חרכהב הספתנ אל םבשומ ץרא תביזע םלוא 20 
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(ו951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 176 

תיאבצ־הכיפה ,םיירצמה םיימלסומה־םיחאה ןמ םיעפשומ ויהש ,("םיישפוחה םינמיתה") 

.תיטירב הטילש תחת ,רתיהש ןדע למנה־ריע תא ררחשל ופאש ףאו איחי םאמיאה דגנ 

םירצמב "םיישפוחה םיניצקה" תכיפהל רפסמ םינשב המדק םיינמיתה םיניצקה תכיפה 

לש תוסחה־ינבו ןשיה רטשמה ינמאנל ובשחנש ,םידוהיב םג העיגפב הוולמ ,דתיהו 

ילאינבי ידי־לע האמה תליחתב הצרא ואבוי זאמ ,הנד תמדקמ ובשחנ "םינמית"ה .םאמיאה 

.ליעומ ישונא רמוחל ,םילוזה םייברעה םילעופב תורחתהל ידכ "םייעבט םילעופ"כ 

עצבמ)ןושארה האבהה עצבמ תא ןדעב תיטירבה הבשומה ןמ הנגרא תילארשיה הנידמה 

ךות (םירגהמ ףלא העבשו םיעבראכ)ואולמב טעמכ ידוהי ביטקלוק לש ("םירשנ יפנכ לע" 

.רצק ןמז־קרפ 

המחלמה עקר לע הארנה לככ ,תומוהמ ולחה וקורמ ןללכבו תובר תוימלסיא תוצראב 

הדר'ג) הירי'גלא לובג לעש רפס־תורייע יתשב .הניתשלפב םידוהיל םימלסומ ןיב הצרפש 

לש (ידוהיה עבורה וא וטגה) "חאלמ"ב הזחא הקינפו ,םיבר םידוהי וחבטנ (הד'גואו 

אלש ךומנה־ינוניבהו ךומנה דמעמה ינב רקיעב ,םידוהיה .םיבר םירפכו םירעבו הקנלבזק 

תרזעב ושקיב םש ,יסרמל םשמו הירי'גלאל טלמיהל ולחה ,םיתפרצה ידי־לע םינגומ ושח 

,שיא ףלא םירשעכ הצרא ועיגה 1949 ץיקל דע .לארשיל רגהל תידוהיה תונכוסה יחילש 

חכווינש יפכ) "בוט ישונא רמוח"ל ובשחנ אל "םיאקורמ"ה ,"םינמית"ל דוגינב ךא 

תא ליבגהל וא תסוול הנידמה השקיב ףלא םירשעכל םרפסמ עיגה רשאכו ,(ךשמהב 
21.םתריגה 

ןיב .יצחו הנשכ רובעכ השדחתה איה ךא תינומהה הריגהה הנשל הקספוה 1953 תנשב 

ןופצ תוצראמ םירגהמ ףלא רשע־העבראו האמ הצרא ועיגה 1957 תנשל 1954 תנש 

םיזוחא םיעשתכו ,וז הפוקתב םירגהמה ללכמ םיזוחא השולשו םישיש וויהש ,הקירפא 
ישנא לש םתדרחל ,דימתלו תחא התניש וז הריגה .םלסיאה תוצראמ ויה םירגהמה ללכמ 

לש יתוברתהו יתרבחה ונקויד תאו ינתאה ובכרה תא ,ותוגיהנמו "קיתווה בושייה" 

הנידמב הפוקת התואב לבגומה ירוביצה חישה חכונל ,םנמוא 22.ולוכ ביטקלוקה 

לכ טעמכ ,לשמל .תילאינולוקה "םאה ץראה" לש תוהזה תא ץמאל רתוי וטנ ףאש רתוי "םיינרדומ"ה 

pied־,ד) בוזעל וצלאנש םייתפרצה םיבשייתמה רתי לכ םע "תפרצל ובש" הירי'גלא ידוהי 

 noirs). היסינוט ידוהימ תיצחמכ .םלוכ טעמכ "םיתפרוצמ" ויהש םירצמ ידוהי בור םג ושע ךכ

הדנק ידוהימ קלח לש ןכו תפרצ ידוהי בור לש םאצומ ,םויכ .תפרצל ורגיה וקורמ ידוהימ שילשכו 

Alliance הלועמה רפסה־יתב תשרב "תויתפרצ"ל ךוניח לש תורוד השולשכ .םלסיאה תוצרא אוה 

 Israelite תויברע־אל תוימלסיא תונידמ יבשות ויהש םידוהיהמ קלח ,הז תמועל .םהלש תא ושע,

.םהיתומוקמב ורתונ ,ןריאו היקרוט ןוגכ 

רחאל דיימ ועיגה םהש ןוויכמו הבר הדימב תנגרואמ־יתלבו תינטנופס התיה םתריגהש ןוויכמ 21 

תונוכשב רקיעב םירגהמה ובשייתה ,יוארכ ונגרוא םרט תורבעמהו םילוע,ר־תונחמ רשאכ ,המחלמה 

םירגהמו םיררחושמ םילייח ידי־לע ןכל םדוק ושפתנ אלשו םיברעה ידי־לע ושטננש הרקויה 

בילאס־ידאו) םירעה יתאפב לארשיב תונושארה ינועה תונוכש לש ןהיניערג ורצונ ךכ .הפוריאמ 

1־מ .(ופיב "לודגה חטשה" הנוכש המו םילשוריב העקבו הררסומ לש םיינעה םיקלחה ,הפיחב 

תויברע תונוכשבו םיתבב םירגהמ ףלא םיעשתכ ונכוש 1949 לירפאב 1 דעו 1948 רבמטפסב 

.(24 ,1999 ,קסיל) תושוטנ 

האממ רתוי הצרא ורגיה 1964 תנשל 1955 תנש ןיב - וקורממ הריגהה ףקיהל רקיעב בל־םישל שי 22 
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177 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

ושענ תעדל ונחכונש יפכ םלוא ,וז הדרחל םייולג םייוטיב טעמכ ועמשנ אל ,תילארשיה 

םתעפשה תא רעזמל ידכ םייתובשייתה־םייטרקורויבו םייתוברת־םייטרקורויב תונויסנ 

;ילארשיה ביטקלוקה לש ובוציע לע "חרזמה־תודע" לש תילכלכהו תיטילופה ,תיתוברתה 

רקיעב ודעונ ,"ךותיהה רוכ" לש הקיטקרפהו היגולואידיאה ללוכ ,ינומגהה רטשמה תיינב 

,לשמל .יבמופב םג הלא תודרח ולעוה תורידנ םיתיעל קר .(1997 ,1993 ,תרמצ) ךכל 

הכרעמ הארנה לככ להינש ,ינוניבה דמעמה תודמע תא העש התוא ףקיש ץראה ןותיע 

;ויניע דגנל תחתפתמה תינומההו תיביטקלס־יתלבה הריגהה תוינידמ דגנ היומסו תססוהמ 

ענמת הלאכ בכרהבו ףקיהב הריגהש ןותיעה עבק 1952 לירפאב 11־ה ןמ תכרעמ רמאמב 

רתיב םג ןיפיקעב אוצמל ןתינ וז הדרח ידה .תינרדומ הנידמל חתפתהלמ לארשי תא 

הרשע־שמח לש הרדס ךרע ,םולבלג הירא ,הפוקת התואב ץראה בתכ 23.הפוקתה ינותיע 

םולבלג ."םהיטלוק" יניעב "הקירפא"מ םירגהמ וספתנ ךיא ראתל ביטיהו ריקחת־ תובתכ 

ןמ םדאה" לש תודרחהו םיפיטואירטסה בור תא תורופס תורוש ךותל סוחדל חילצה 
:וז הריגהב ותפצה חכונל "בושייה 

םילדבה וליא שיש הארנ .ץראב והומכ ןיידע ונעדי אלש עזג תיילע יהוז 

רמול לוכי יניא לבא ,הירי'גלאו סינוט ,וקורמ ,הינטילופירט יאצוי ןיב 

תויביטימירפהש םע ונינפל ...הלא םילדבה לש םתוהמ דומלל יתקפסהש 

רסוח רתוי דוע רומחו ,תטלחומ תורובב תלבוג םתלכשה תגרד .אישב ולש 

הגרדה לע והשמב קר םילוע םה ללכ ךרדב .ינחור רבד לכ טולקל ןורשכה 

לכב ;םהיתומוקמבש םירברבהו םישוכה ,םיברעה םיבשותה לש תיללכה 

לארשי־ץרא יברע לצא ונעדיש הממ רתוי דוע הכומנ הגרד יהוז ןפוא 

תוניפב ...תודהיב םישרוש םג םירדענ וללה ,םינמיתל דוגינב .רבעשל 

,ףסכב םיפלקה קחשמ ,המהוז אצמת תונחמב םיאקירפאה לש םהירוגמ 
רוע תולחמ ,תויניצר םייניע תולחמ יכומ םהמ םיבר .תונזו הרכשל הייתש 

םינותנ לכב רוסחמה ,תידוסי הדבוע תמייק לכל לעמ ,לבא ...ןימו 
תאנשו תינורכ תולצע ־ הנושארו שארבו ,ץראה ייחל תולגתסהל 

,םידוהי ןוילימ יצחמ הלעמל הקירפא ןופצב שי לכה ךסב ...הדובע 
היהת וז םא וז הנידמל עראי המ ונתעד ונתנה ...היילעל םידמעומ םלוכש 

הריגהה התיה וז הריגה .(45 ,1973 ,לארשיל היילעה) דבלב וקורממ םירגהמ ףלא םינומשו 

.(םיעשתהו םינומשה תונשב "םיסור"ה לש םאובל דע> תחא ץרא ךותמ רתויב הלודגה 

םסרופש ,תיזנכשאה הכפהמה ,ןוסלנצכ ןמלק לש ורפסב אוצמל ןתינ וז השיגל הטובה יוטיבה תא 23 

תינפתלו ותמרחהל ומרג ויתובקעב לחש עוזעזהו רפסה םוסרפ אקווד ךא .1964 תנשב רתוי רחואמ 

תא םישימחה תונשב רבכ הנידמה רוד לש תורפסב אוצמל ןתינ הז םע דחי .להקה־תעדב תמיוסמ 

הדרחה תא רחא דצמו ,"חרזמה תודע" יפלכ "קיתווה בושייה" ישנא לש ,דחא דצמ ,יתמדאה םסחי 

- םירגהמה ,וז תורפסב .(1998 ,דקש ;1989 ,רואל) הטובו יולג ןפואבו הבר הדימב ,םהינפמ 

תוינימ ,תונחוב ,ימצע דובכ לש תושגר ידי־לע רקיעב םיענומכ םיראותמ - םיחרזמה רקיעב 

,רזע־ןב דוהא לש יטמגידרפה ורפסב ,לשמל .תונלטבו תויביטלופינמ ,תונייתש ,תינימ תורקפהו 

תא רוערע אלל םילבקמ םה ,רופיסב "םייבויח םירוביג" םיעיפומ רשאכ םג ,(1963) הבצחמה 

."זנכשאתהל" םילדתשמו יטסילאיצוסה־ יברעמה־ ינויצה סותאה 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 178 

־תוצרא תודהי תילע םהילע ףסוותת םימיה ןמ םויב ירהו - ?התייסולכוא 

המאתהב הז רבד השעיי אל םא לבא ,םטלקלו םתולעהל שי [םנמוא] ...ברע 

.םתוא ונא אלו ונתוא םה "וטלקי" - ןמז תובצקלו תלוכי תולובגל 

(.רוקמב תושגדהה .1949 ,לירפאב 22 ,ץראה) 

הניחבמ אלו תילכלכו תירמוח הניחבמ אל ,םינכומ ויה אל ןכא התייסולכואו הנידמה 

.רתיהש ,העיגהש הריגהה בכרהלו הריגה לש הלאכ לדוג־ירדסל ,תיביטינגוקו תיתוברת 

ללוכ - וזה הריגהה ינפמ הדרחה ."בושיי"ה תייסולכואמ "תרחא"ו הקלחב הנוש רומאכ 

םלועה־תמחלמ יעוריא תובקעב "םדא קבא"כ וספתנש)הפוריא חרזמ תוצראמ ואבש הלאמ 

תוקולחמ הררועו ץראה ידיליו "םיקיתו"ה לש םתואר־תדוקנמ תנבומ התיה - 24(האושהו 

תדרח .תיביטקלס הריגה תטישל בושלו הפקיה תא םצמצל שי םא תויהתו תוטעמ אל 

הטילשה ןדבואמ הדרחה דצב םיקיתווב קומע העובט ,דתיה תיתוברתה "היצזיניטנוול"ה 

ויתועידלו ויתופקשהל יבמופב רורד אורקל אל דואמ דיפקה ,לשמל ,ןוירוג־ק .תיטילופה 

הנייהת אל ,רבס ךכ ,הלש ,ץוח תונותיעל רקיעב) ךכמ גרח םיתיעל ךא ,םיחרזמה לע 

ןיא וקורממ [םידוהיה] הלאל" :רמא <ןיקסומ טרבור) קול ןועובשה ךרועל :(תויורכ םיינזוא 

רודב ילוא ...ןתוא םיכמ ךא םהיתושנ תא םיבהוא םה .םיברעה יגהנמכ םהיגהנמ .ךוניח 

.התע תעל תאז האור יניא לבא .הנוש טעמ והשמ חרזמה תודע ידוהימ הארנ ישילשה 

ןאכ תאז [תוברת] תוארל הצור יתייה אלו ,וקורמ ייברעמ הברה םמיע ולטנ וקורמ ידוהי 

םיחרזמל םיברעה ןיב היגולנאה 25".ןאכ םיסרפל שי המורת וזיא םג האור יניא ,[לארשיב] 

ולור קירא יאנותיעל ןוירוג־ןב קינעהש רתוי רחואמ ןויאירב םג האטבתה היבופ־וברעהו 

דע םחליהל ונתבוחמ .םיברעל וכפהיי םילארשיהש םיצור ונניא" :דנומ־הל ןותיעהמ 

םיידוהיה םיכרעה תא רמשל ונתבוחמו ,תורבחו םיטרפ תיחשמה טנוולה חורב המרוח 

26".תולגב ושבוגש יפכ םייטנתואה 

לש הקספה ,הרצק הפוקתל טעמל ,וענמו וידחי ורבח רפסמ תוביס יכ המוד םלוא 

תוביוחמ"ו הלמח תושגר הררוע יכ םא רתויב האימחמ !דתיה אל "הטילפ תיראש"כ םתייאר םג 24 

ןוירוג־ןב .תויטסינומוקו תויטייבוס־ורפ תויטנב םידושח ףא ויה הפוריא חרזממ םיאבה ."תידוהי 

םימרוג ,םיסקודותרואב ןכש־לכ אלו ,םיימואלה םייתדב ואר אל י"אפמ תרמצב םישנאה רתיו 

םיטסינומוקהו ם"פמבו דחא דצמ תורח תעונתבו םיטסינויזיוורב ךא ,םהלש הינומגהה תא םינכסמה 

המישגהש האובנה ילואו ,הדרחה .(247-246 ,1984 ,בגש ואר) םינכוסמ םיבירי ואר םה רחא דצמ 

.תורחל וכשמיי םלסיאה תוצראמ םירגהמהש ,רתיה ,המצע תא 

 25 Look, ךרוע .תוצרמנ ושחכוה םה לארשיב םירבדה ומסרופשמ .(ילש םוגרת) 1965 רבוטקואב 5־ה

יוטיב־ןיעמב ןוירוגךב שמתשה תרחא תונמדזהב .קיודמב םסרפתה ןויאירהש ךכ לע דמע קול 

.<156 ,1984 ,בגש> "[םתולג ךלהמב] חרזמה תודעמ הניכשה הקלתסנ" יכ ורמואב ףירח יתד־ןיעמ 

 26 Le Monde, עתפל םיווהמ (תינלופהו תיסורה) "תולג"ה יכרע יכ בל־סישל שי .1966 סרמב 9־ה

ןיבהל שי" יכ התיה ןוירוג־ק תדמעש רובס (55 ,1993) תרמצש ןיינעמ .יוקיחל יואר לדומ בוש 

[יכו] ,הדובעה תעונת לש םיכרעה םלוע לא תויתגרדהב םכילוהלו חרזמה תוצראמ היילעה תא רתוי 

ןמ ורבעי הלא יכ ןימאהו ,ןיליפת תחנה וא תואיפ לודיג ןוגכ ,תדה יגהנמב תיתיזח םחליהל ןיא 

."םהילאמ םלועה 
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179 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס''שת 

תנשב קר קקוח תובשה קוח יכ םא (א) :הנידמה ןוניכ לש ןושארה בלשב הפצהה־תריגה 

תיטננימוד ריחמ לכבו וישכעו ןאכ "תויולג ץוביק" לש תינויצה הסיפתה התיה ,1950 

שרשומ היהש ישגרו יתוברת ןפוצ והז .תוטלחה־ילבקמ ברקב םג םיזע תושגר תררועמו 

"ילנויצר" לוקיש לכ לע רבג תובורק םיתיעלו תיביטקלוקה העדותה ךותב קומע ןגועמו 

הקיטקרפ לע וא דיחי ביכרמ לע רקיעב תונויצה תא הדימעה וז הסיפת .רחא יטילופ וא 

ודמעש םירחאה םילוקישהו םיטביהה לכמ תומלעתה וא הייחד הרשפאו ,"היילע"ה ,תחא 

היצמיטיגל הקינעה הדבל "היילע"ה 27.<א1998 ,ןהכה ;1998 ,רבלג)"היילע"ה יוויצ לומ 

יטילופה ,יתקוחה היוטיב תא האצמ וז השיג 28.ביטקלוקה לש לדחמ וא השעמ לכל 

"הדירי"ה ןבומכ אוה "היילע"ה גשומ לש יגולואידיאה ולילשת .תובשה קוחב ידסומהו 

 (emigration). תינויצה היגולואידיאה לש הקדצהה תיצמת תא התוויה "היילע"הש םשכ,

תא ,הינומגהה תיינבו הנידמה שוביג לש יביטמרופה בלשה תפוקתב ,"הדירי"ה התוויה 

לש תימסוק הלועפ איהש ,"היילע" ןיב ןיחבהל שי םלוא .הקודיצבו הב העיגפה לאיצנטופ 

דועב ."היילע"ה תלועפ רבכ השמומש רחאל "םילוע"ה יפלכ סחיה ןיבל ,םלועה־ןוקית 

אל הנידמה המקוה זאמ "היילעה ירוביג" ,תינויצה היווחה זכרמב היוצמ ,דתיה "היילע"הש 

תוריש ללוכ) רבעמ־יסקטו םייוניש לש תורדס רובעל ושרדנש ,םמצע םירגהמה דוע ויה 

29."םיטלוק"ה אקווד אלא ,(Azarya 8c Kimmerling, 1980 :ואר ,יאבצ 

םויא ךא 30,םיברע ףלא םישימחו האמכ קר םנמוא ורתונ הנידמה תולובג ךותב <ב> 

תולובגל ץוחמ "םייברעה םיטילפה" ורתונ םא םג וניעב רתונ "יפרגומדה ןזאמה" 

םיברעמ "ונפתה"ש הלאכ רקיעבו ,םיבשוימ־יתלב םירוזיא בשייל "ךרוצ"ה 31.הנידמה 

םורדב ,יברעמה לילגב) תידוהיה הנידמל רוקמב ודעונש םיחטשל ץוחמ ואצמנו 

תידיימ אופיא אצמנ םירגהמל .<א1998 ,ןהכה) יחרכהכ ספתנ ,("םילשורי־רודזורפ"בו 

.הנידמה לש תילכלכה התסירק ינפמ וריהזהו סמח וקעז הלכלכה לע םינוממהו "הטילק"ה ישנא 2 7 

תחירפל דיימ םרגש רבד> דוסיה־יכרצמ לש רומח בוציק ,רמולכ ,"ענצ''ה רטשמ היה ךכל הנעמה 

ינפמ וריהזהו הז לדוג רדסב הריגה "תטילק"ל םיכורע ויה אל תואירבה יתוריש םג .(רוחשה קושה 

.תופגמ תצירפ 

םג רשפא .(1998) יקסנזדורג הארמש יפכ ,םיינמוה וא םיידוהי םילוקיש לע ףא הרבג וז הסיפת 28 

הלכלכ ןוניכ ןוגכ) תונויצה לש םירחא םיביכרמ לע םג םיתיעל םירבוג "היילע"ה ייוויצש רמול 

.(הנתיא 

םהילעמ הרסוהו "םירפסוממ" םניא בוש 1948 תנש רחאל הריגהה ילגש ךכל תוביסה תחא םג תאז 29 

לע התעמ תססבתמ תילארשיה תיפרגוירוטסיהה היצזידוירפה .תיאוריהה־"תיצולח"ה הליהה 

."םישדחה םילועה" ןעמל םיקיתווה לש רותיווכ איה ףא הגצוה "ענצ"ה תפוקת .תומחלמ 

שפנ ףלא םיינשו םינומש תואמ עבש ודקפנ 8.11.48־ב ךרענש ןושארה יצראה ןיסולכואה דקפמב 30 

םידוהי־אל ףלא דחאו םישימח לכה־ךסב ,רמולכ ,םידוהי ףלא דחאו םישולש תואמ עבש םכותמו 

היה םרפסמו ודקפנ םיברעה לכ אלש הארנ ךא .(53 ,1950 ,ןיסולכואה דקפמ) םיברע ללוכ 

רוזיא תא התטילש לא לארשי הלביק ןדרי םע קשנה־תתיבש םכסה לע המיתחה םע .לופכ דבעידב 

,ךכ .הרזחב "ןנתסהל" 1948 תמחלמ ירוקעמ תצקמ וחילצה הז דבלמ .ויבשויו וירפכ לע "שלושמ"ה 

.ףלא םישימחו האמכל לארשי יחרזא םיברעה רפסמ עיגה ,1950 תנש תארקל 

םינשב הנידמה לש ינוציחה יטילופה םויה־רדס שארב דמע םייברעה םיטילפה תרזחה־יא לע קבאמה 31 

.ןכמ־רחאל םג השעמלו הנוניכל תונושארה 
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(ו95ו -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיק ךורב 180 

תא איצוהל) ,ביטקלוקו ליבס דיקפת הז היה ךא ,יברעה-ידוהיה ךוסכסב יזכרמ דיקפת 

רחואמ .ותויזכרמל םיעדומ ויה םה םא קפסש ("םינגתסמ"ה דגנ המחלמה תיזחב םתבצה 

אל ןכ־יפ־לע־ףא ךא ,"הלוע ונחוכ הלועל הלועמ" המסיסה הצפוה ,םיעבשה תונשב ,רתוי 

ילג תשמח וכז הבש תיאוריה הליה התוא הנידמה םוק רחאלש "היילע"ל התוולתה 
.םינושארה םירגהמה 

וא קספיהל הלולע הריגהה ,רצונש "ירוטסיהה עגרה" לצוני אל םאש ששח היה <ג> 

תוצראש םושמ םאו םהינומהב רגהל וצרי אל בוש םידוהיהש םושמ םא ,דואמ םצמוצי הפקיה 

היה יחרזמה שוגה לש ותורצוויהו ושוביג ךילהת .םתאיצי תא דוע ורשפאי אל אצומה 

תילארשיה הנידמה תא הכותב לולכל הווקתה ןמ תוצעומה־תירב השאונש רחאלו ,ומוציעב 

תוצעומה־תירב ךותמ הריגהה לע ןיטולחל טעמכ לזרבה־ךסמ דרי ,"תיטסילאיצוס"ה 

.רצונו ךלהש יחרזמה שוגה תונידמ רתימ האיציב םג םיישק ומרענו הפוג תבחרומה 

הנידמה ךותבו םלועב הדודיעו הריגהה ןוגרא לע םידקפומ ויהש םינושה תודסומה <ד> 

ןמ תיקוח־יתלבה הריגהה ןוגראמ רתונש המו "םידחוימ םידיקפתל דסומ"ה רקיעבו) 

,לודג הדימ־הנקב הריגהה ךשמהב םיניינועמ ויה <"ב היילע" - תילאינולוקה הפוקתה 

.תכרעמב תויזכרמו םיירמוח םיבאשמ ,המצוע רובצל ךישמהל ינוגרא סרטניא ךותמ 
היגיהנמ ,הנידמה םעטמ תושרו םואית אללו םמצע תעד־לע לועפל וברה הלא םינוגרא 

תקנעה ךות ,תכרעמה לע "םילוע"ו "םירוקע" לש ץוחבמ ץחל םג רוציל וטנ םה .הידיקפו 

רשאל תיתנידמה היטרקורויבה לע ץוחלל ידכ ,שומימל ללכ ונתינ אל בורלש תוחטבה 

"תאלעה" לע תונושה תוצראב "םיחילש"ה ןיב חוכ־יקבאמ ףאו תורחת ורצונ .םתריגה תא 

רשאכ רקיעב ,דיקפתה םעו םוקמה ישנא םע תוהדזה ךותמ םהיתוצראמ םישנא רתויש המכ 

.ולעפ םהבש תומוקמה ידילי "םיחילש"ה ויה 

"םירוקע" םייפוריא־זכרמו םייפוריא־חרזמ םידוהי לש תיתימא הקוצמ ,דתיה <ה) 

ןוכיתה חרזמה תוצראמ םידוהי לש ןכו (1998 ,יקסנזדורג ;1996 ,לטרז) םירוקע־אלו 

תורצוויהו ,םייתד םיגשומב רקיעב ,הלואג יפוסיכ לש תבורעת ,דתיה וז הקוצמ .ןמיתמו 

הירוטירטב תידוהיה הנידמה לש הנוניכ תובקעב .םהיתומוקמב םייאמו שדח יטילופ בצמ 

ועלגתה ,םיידוהי "םירפוכ" ידי־לע םצראמ םיברע שוריגו "תימלסיא ץרא"כ הספתנש 

.הפוריא חרזמב ףאו תוימלסיאו תויברע תוצראב םידוהיב םימורגופו םקנ ישעמ 

.הלא הנכס ייומיד םיצעהל וגאד ףא םהינימל "םיחילש",ד 

תיבחרמו תידסומ היצגרגסו יתוברת רוהיט 

ומקוה םילועה־תונחמ םוקמבו הנוש "הטילק תוינידמ" הלחה 1950 יאמ עצמאב 

ךא .תוינמז ןה ףא ורדגוהשו םיפירצ וא םינוחפ ,םילהואמ תויונב ויהש ,"תורבעמ",ד 

םירומא ויה תורבעמה ינכוש .תוחותפ תוליהק ויה ,םילועה־תונחמל דוגינב ,תורבעמה 

תושרה וא/ו הנידמהש ךות םלרוגל םינודא תויהלו םתסנרפל םמצעב גואדל רבכ 

םירוגמה יאנת .םייסיסב םייתליהק םיתוריש םהל תוקפסמ םתברקב תילפיצינומה 

םומיחהו ןוזמהש ןוויכמו ,תונחמבש הלאמ הברהב םירפושמ ויה אל תורבעמב האורבתהו 

השעמל ויה ,טעמכ תירשפא־יתלב התיה הדובע תגשהו םניחב וקפוס אל רבכ (ףרוחב) 

.ןד הז רמאמ ךכב אל ךא .תונחמבש הלאמ ףא םיעורג תורבעמב םייחה יאנת 
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181 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

ודיקפתש ,"םואיתל דסומה" ,הלשממלו תונכוסל יטטירפ ףוג םג םקוה שדוח ותואב 

האמ לש תיתנש הסכמ לע טילחה דסומה .הפצהה־תריגה תא קיספהלו ליבגהל היה 

יכ טלחוהש תוצראמ "הלצה־תיילע"ל תויומידק רדס לעו הנשל םירגהמ ףלא םישימחו 

יפ־לע .ךשמהב רשפאתהל אל הלולע םתריגהש וא םידוהיל ןהב תפקשנ תידיימ הנכס 

וכייתשהש תוצראהמו הפוריא חרזממ םידוהי תריגהל תומידק הנתינ הלא הדימ־תומא 

32.<קריע רקיעבו הירוס ,ןונבל ,םירצמ) תיברעה הגילל 

הניחבמ ןה תובר תווקת ולתנ ובש ףסונ הטילק ןונגנמ חתפתהל לחה תינמז־וב 

ספתנ הז ןונגנמ ."םילועה־יבשומ" תריצי - תיגולואידיא ןה תילטנמורטסניא 

תישארמ .(ג 1998 ,ןהכה) הנידמה ליבשב ןה םמצע םירגהמה ליבשב ןה עבק־ןורתפכ 

ןמ תחאל ,םיאלקחל םתכיפה ,םירכיאל םידוהיה תבסה הבשחנ תינויצה תובשייתהה 

תרגסמב רקיעב ,תיאלקחה הדובעה ."שדחה ידוהיה" תיינבב תוירקיעה תולטמה 

בצמב .ינויצה סותאה ןמ קלחלו רתויב תיתרקויל הבשחנ ,ץוביקה לש תיטסיביטקלוקה 

הלדגה השרדנ ,הייסולכואה לש הלדוגב תררחסמה היילעה חכונלו ץראב ררשש ילכלכה 

.תפרו לול ירצומ ,תוקרי ,םיניערג - םינושה ויפנעב יאלקחה רוצייה לש תיטמרד 

המדאה־תדובעב ןמוימ היה אלש דבלב וז אל םירגהמה לש עירכמה בורהש הדבועה 

תישיאה ותרקויב השק העיגפ תורכיאל ותללסהב האר ףא אלא ,םייפכ־תדובעבו 

ףא ויה .(Willner, 1969)"םיבשיימה תודסומה" תא דחוימב הדירטה אל ,תיביטקלוקהו 

תואלקחב תורחתהל וצלאנ תיתנידמ־םורטה הפוקתב םיאלקחהש דועבש ךכב ןורתי וארש 

Weintraub, Lissak <fe Azmon, 1969,) וזכ תורחת ,דתיה אל תעכ ,הלוזה תיברעה 

 267).

תונכוסה לש תובשייתהה תקלחמבו הלשממה שאר דרשמב וותה 1949 תליחת ןמל 

םלוא .םירגהמ לשו םיררחושמ םילייח לש תובשייתה יניערג לש המקהל תינכות תידוהיה 

ץוביקה"ו "דחואמה ץוביקה") תויצוביקה תועונתה יתשב ןה הטלש העש התואש ,ם"פמ 

יבושיי לש םתמקהל ףקות לכב הדגנתה ,תורדתסהה לש "יאלקחה זכרמ"ב ןה ("יצראה 

העבנ ם"פמ לש התודגנתה 33.דחאכ יאבצו יאלקח ןויסינ ירסוחמ הלאש הנעטב ,םירגהמ 

םיקיתווה םיצוביקהש הצפח אל איה (א) :רתוי הברה םיבחר םיסרטניא ינשמ השעמל 

34:"םירז" םימרוג םע שוטנ שוכרל וכפהנש םייברעה םירידאה עקרקה יבאשמ תא וקלחי 

ןיע־תיארמל ןויסינל קריע ידוהי לש םתאבהל הנתינש תופיחדה תא סחיימ (1998) בהנשש ןיינעמ 32 

ונתנש המ םג הז בהנש יפ־לע .םוקמה ןמ ורקענש םייניתשלפה םיברעה שוכרב םשוכר תא רימהל 

.ןבומכ ,ךכ לע רבד עודי אל ןהכהל .םהל חטבוהש שוכרה תא ושפיח םה םאוב םעו ,ןיבהל םירגהמל 

,הזכרמו הפוריא ברעמ ויה הקוצמב םהב םייוצמ םידוהיה ןיאש תומוקמכ ורדגוהש תוצראה ןיב 

עברב וקורממ הריגהה לאיצנטופ דמאנ העש התואב .הקירפא ןופצ תוצראו ןריא ,ודוה ,היקרוט 

.ףלא האמכב היסינוטמ וליאו ,ןוילימ 

ןפוצל ויה תיאלקחה תובשייתהה םע דחי ,"תויצולחה לס" ךותב ינשה םרוגל התיהש ,תויאבצה 33 

הרשכה רובעל לייח לכ לעש עבק ןוחטיבה תוריש קוח .(1995 ,רזעילא־ןב ואר> תוברתב יטננימוד 

.תואלקחב םישדוח הנומש דובעלו תיאלקח 

םיטילפה לש םתוכזב הריכהש 194 הטלחה תא תודחואמה־תומואה תרצע הלביק 1948 רבמצדב 11־ב 34 

תא לבקלו ,תידוהיה הנידמה תוכמס תא םהילע ולבקיש יאנתב ,םהירוגמ תומוקמ לא בושל םייברעה 
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ם"פמ .י"אפמ התבירי לומ לא השדחה הנידמב הטילשה לע קבאמה ךשמהכ <ב> רקיעבו 

תנש ןמל תידוהיה הליהקב םירצמ ילב הטלשש ,י"אפמל תילאיר הפולח המצע התאר 

תועונתב התטילשו 35אבצה לש דוקיפה יגרדב הלש תויטננימודה תוכזב רקיעב ,1933 

.תויצוביקה 

בשיימ ןוגרא תוסח לא םירגהמה תא ונפה תונכוסהו הנידמה ,י"אפמ ישאר ,ןכ םא 

בשומה לש יביטרפואוקה סופדהש טלחוה .םיבשומה תעונת ,ירק ,םתטילשב היהש הרחתמו 

ביבס תויוליעפה רתי לכ ןוגרא ךא תיביטרפואוק הרוצב םתשיכרו םירצומה קוויש) 

תוילנומוקל דוגינב - הכירצו קוויש ,רוציי תדיחיכ ךרדומה "תיבה־קשמ" וא החפשמה 

תעונת הריתה ןכ־ומכ .םישדחה םירגהמה לש תוילטנמל םיאתמ (ץוביקה לש הרומגה 

םרז" םרז־תתה וא "םידבועה םרז" ,התרגסמב דבלב דחא ךוניח םרז םויק םיבשומה 

םיבשומ דחאו םיעבש האמ ומקוה ,1950 תנש ףוס דע ,ךכ .(ןלהל ואר)"יתדה םידבועה 

בור 36.םלסיאה תוצראמ םהמ יראה־קלח ,הצרא ועיגה התע הזש םירגהמב םבורב וסלכואש 

סובוטוא אצי עובשב םימעפ קר" םהילאש זכרמה ירוזיאמ קחרה ומקומ הלאה םיבשומה 

תומזי תדדועמ םנמוא התארנ בשומ לש וז תרגסמ .(61 ,ג1998 ,ןהכה) "ביבא־לתל 

,עקרק ,תיתשת תקפסא) הבר תולת השעמל הרצי ךא ,הב םיבשויה לש תיתרבחו תילכלכ 

,םיבשומה תעונת ,ירק)"םיבשיימה תודסומ"ב (םירצומ תשיכרו קוויש ,יארשא ,תויונמוימ 

ןיב (תושוטנ תויברע) תועקרק אשונב םיכוכיח המרג ףאו *הלשממהו תידוהיה תונכוסה 

.(םייחרזמ בורל) םישדחל (םייזנכשאה) םיקיתווה םיבושייה 

יתובשייתה סופד רוציל ןויסינ השענ *םילשורי־רודזורפו ןוילעה־לילגה) רהה ירוזיאב 

תובשייתהל תיעקרק תיתשת השעמל רוציל היה םדיקפתש ,"הדובע־ירפכ" ,ףסונ 

תמייקה ןרקה לש תובשייתהה תקלחמ ידי־לע וקסעוה וללה םירפכה ישנא .תידיתע 

,הלא ןיעמ םירפכ השימחו םישולשכ ומקוה 1951 תנש דע .קחד־תודובע ןיעמב לארשיל 

־תרייע רתוי רחואמו בשומה רקיעב ,הלא םיסופד .רצק ןמז ךות וקרפתה םה םלוא 

תועינ בורל םהמ וענמו םיילאירפירפ םירוזיאב םירגהמה ןמ קלח םג ועביק ,חותיפה 

הכומנ ,דתיה םירגהמה לש תיאלקחה תובשייתהה לש תילכלכה התחלצה .תיתרבח 

םירגהמ ברעל ןויסינה .םהלש תיביספ תודגנתהב הלקתנ םירכיאל וא םיאלקחל םתבסהו 

םהילעש םייביטרפואוקה תודוסיה תא קתישו םימילא םיכוסכס ררוע תונוש תוצרא יאצוי 

לש םימנוד ןוילימ לארשיל תמייקה ןרקל "רוכמל" הנידמה הטילחה ךכ לע הבוגתב .הרזחב םשוכר 

ןהב תוחכונ תנגפהו ןדוביע םשל םימייק םיבושייל רקיעב רכחיהל תורומא ויהש תושוטנ תועקרק 

.(Kimmerling, 1977 :ואר> 

הפוסבו המחלמה תליחת םע דיימ קרופ ,ח"מלפה ,התטילשב התיהש תיליעה־תדיחי לש הטמהש ףא 35 

.ם"פמל הקיז ילעב םידקפממ לילכ אבצה רהוט 

,יאקירפאךופצ אצוממ םיזוחא העשתו םירשע םהמ ,"תיב־יקשמ" ףלא םיינשו םישיש האמ וללכ הלא 36 

תיחרזמה החפשמהש ןוויכמ .הפוריא יאצוי םיזוחא םישולשו היסא יאצוי םיזוחא השולשו םישולש 

בור הקירפא־היסא יאצוי וויה ןיסולכואה ירועיש תניחבמש חינהל שי ,רתוי הברה הלודג התיה 

קר הלאה םינשב ורסויש םיבשומה דחאו םיעבש האמ ךותמש םיארמ ויפתושו בוארטניו .עירכמ 

Weintraub <fc) תילכלכ הניחבמ םמצע םיקיזחמל ובשחנ ,םיזוחא רשע־העברא וא ,העבראו םירשע 

 10 ,1971 ,associates).

This content downloaded from 194.153.101.242 on Mon, 12 Sep 2016 14:44:18 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



183 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

םיגולופורתנאו םיגולויצוס לש ןושאר רוד .ססבתהל תורומא תושדחה תוליהקה ויה 

ץרא תניחבמ ינגומוה סיסב לע תושדחה תוליהקה תא תיתשהל תודסומל ץעיי םיימושיי 

גוזימ" לש היגולואידיאה תא הדגנש יפ־לע־ףא הלבקתנש הציע ,ןהיבשוי לש אצומה 

.(Weintraub, 1971 :ואר)"תויולגה 

וא חותיפה־תורייע לש ןתיינבב לחוה הדובעה־ירפכו םילועה־יבשומ לע ףסונ 

וא תויברע תורייע המכ ןוגכ ,חותיפ־תורייעל תוקיתוו תונטק םירע המכ לש ןתכיפהב 

הלא לא .הלופעו הירבט ,תפצ ,<לד'גמ> ןולקשא ,דול ,הלמר ,וכע ,עבש־ראב ,תוברועמ 

ןוגכ ,םימייק רבכ ויהש םיבושיי םיסב לע אל ןהה םינשב ונבנש תורייע ופרטצה 

תנש ףוס דע 37.קמעה־לדגמ וא יכאלמ־תירק ,אביקע־רוא ,ןאש־תיב ,רוצח ,הנומש־תירק 

ללכמ יצחו םיזוחא העבשכ ,שפנ ףלא םירשעו האמכ הלא תורייעב וררוגתה 1951 
הלא תורייע .(םיזוחא רשע־השישל םרועיש עיגה 1964 תנש דעו) תידוהיה הייסולכואה 

םיתוריש ןתמ לש םיזכרמכ ןה ושמשי רשא םישדח םירגהמ לש תורייע תווהל תורומא ויה 

יכרוצל ןה םירגהמה ילגל רויד תונורתפב ןה ,םהירוזיאבש תונטקה תוירפכה תוליהקל 
,םהיתונוצרב תובשחתה לכ אללו תוילטורב ויה םבושיי תוטיש 38."הייסולכואה רוזיפ" 

תיסורפ היטרקוריב"כ הרידגה לטפסוי ארויגש היצאוטיס ךותב ,םתוברתב וא םהיכרוצב 

:תשבוגמ הסיפת התיה אל הלא תורייעל .(240 ,ג1998 ,ןהכה)"םייוויטימירפ םישנא לומ 

םירומא ויהש ,םיריעז רזע־יקשמל עקרק התצקוה םייתמוק־דחהו םינטקה םיתבה דיל 

ידמ םינטק ויה הלא םיקשמ םלוא ;יקרטוא־יצח יאלקח הנבמ ןיעמ תיבה־יקשמל קינעהל 

,תמלוה תיתקוסעת תיתשת םלועמ התנבנ אל תורייעה בורב ,החפשמ לש םויק יכרוצל 

.רחסמו היישעת ,ךוניח ןוגכ שממ לש תינוריע תיתשת חותיפ רשפא אל ןלדוגו 

"בורעימ" לש ךילהת םאצומ ץראב רובעל וקיפסה רבכ םקלחש ,לשמל ,וקורמ ידוהי 

לכ םהל היה אל ןהבש תוירפירפב םימקוממ םמצע ואצמ ,תרכינ הלכשה ושכרו רויעו 
תמר םע תפרצל ועיגהש םהיחא .הלאכ םהל ויה םא םג םהיתויונמוימב שמתשהל יוכיס 

inbar 8c Adler, 1977,) תפרצב ינוניבה דמעמה ךותל וגפסנ ההז וא המוד תויונמוימ 

םנמוא .תיתפרצה תילאוטקלטניאהו תילכלכה הטילאה ךותב תודמע וספת ףאו (128-130 

תמר תניחבמ תפרצל םירגהמה תמועל לארשיל םירגהמה תערל תילילש הרירב המייקתנ 

־יפ־לע־ףא ךא ,(Ben-Simon, 1969,1971)יתלחתהה ימונוקא־ויצוסה דמעמהו הלכשהה 

ןיב םתריגהב ולצפתהש ,החפשמ התואל םיחא ןיב םיוושמ רשאכש רלדאו רבנע ואצמ ןכ 

בור לצא הריגהה התוול אל ,םימוד םיימונוקא־ ויצוס עקר ינותנ ילעב ויהו לארשיל תפרצ 

יפלכ תועינ ףא היה השוריפ טועימ לצאו ,הטמ יפלכ תועינב "םיתפרצה־םיאקורמה" 

,הנומיד ,תג־תירק ,תילע־תרצנ ,תליא ,םיקפוא ,תורדש ,םחורי ןהילא ופרטצה ןכמ־רחאל םינשב 37 

.תוביתנו דודשא ,תולעמ ,ימולש 

םיבשותה לש תשדוחמ תיבחרמ הקולחב "ינוחטב ךרוצ"כ הגצוה "הייסולכואה רוזיפ" תנירטקוד 38 

.המחלמ לש הרקמב תיאבצ הניחבמ םיעיגפ תויהל םירומא ויהש םילודגה םיינטילופורטמה םירוזיאהמ 

םיסלכואמ םניאש וא ,םיסלכואמ־אל םירוזיאב םידוהי לש םבושייב ךורכ היה ףסונ יטילופואיג טביה 

וז תוינידמ םלוא .םהב תיטילופה הטילשה תניחבמ הנכסל םינותנל ובשחנש ,םידוהי ידי־לע 

םיקיתווה ןיב ףסונ היצגרגס יעצמאל התיה ךכו ,םישדחה םירגהמה יבגל קר השעמל המשגוה 

.םישדחל 
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.הטמ יפלכ תועינב םתריגה התוול "םילארשיה־מיאקורמה" בור לצאש דועב ,הלעמ 

םייקסע ,םיילהנמ םידיקפתב וקסע יתפרצה םגדמהמ םיזוחא הנומשו םירשע ,לשמל 

םיאקורמה" ברקב ,הז תמועל .תונמוימ־אלל תודובעב םיזוחא העברא קרו םייעוצקמו 

הנומשו םישולשו ןבל ןוראווצ לש תוקוסעתב םיזוחא רשע־השולש קר וקסע "םילארשיה 

39.תונמוימ־אלל תודובעב םיזוחא 

תויונמוימ םע חותיפ־תורייעל ועיגהש ,"ם'יילוע"ה ולקתנ ךכ םיללסומ םתויהב 

הדובע תאיצמב םיישקב ,ןבל ןוראווצ לש תודובעל וא םייפכ־תודובעל םתוא ורישכהש 

יפלכ תועינל רתוי דוע םייספא םייוכיס ויה םיכומנ םיגרדמב ולחהש הלאלו ,המיאתמ 

תויהל אופיא הטנ םיחרזמה יפלכ סחיה .(Spilerman 81 Habib, 1976, 804) הלעמ 

םינושה םהיכרוצ תא ןובשחב איבהל ילבמו ,תינגומוה הייסולכוא לאכ ,ילאיצנרפיד־יתלב 

.םהל ויהש םינושה ישונאה ןוההו הלכשהה תומר תא רקיעבו 

.ןוכישה תוינידמ התיה "הייסולכואה רוזיפ" לש תוינידמל המילשמו תטלוב המגוד 

ילבמ ,יתחפשמ םיסב לע וצקוהו (ןוחבטמו הניש ירדח ינש) דיחא לדוגב ונבנ "םינוכיש"ה 

אלפ ןיא ."תיפוריא"ה וזמ המכ יפ הלודג .דתיה תיחרזמה החפשמהש ןובשחב איבהל 

הנידמב תטלחומ־טעמכה תולתה .ינוע־תונכשמל הרהמ דע ורדרדתה הלא "םיגוכיש"ש 

םיטלוקל וכפהנש םייזנכשאה םיקיתווה (א) :תינתא הדובע תקולח הרצי הינונגנמבו 

םידבוע ,םירומ ,םידיקפ) םיירוביצהו םייתנידמה םינונגנמב םידיקפתה בור תא ואלימו 

ןוהה ןמ דבל רשא םיחרזמה (ב) :(Kimmerling, 1983b)(המודכו אבצ ישנא ,םיילאיצוס 

תעב תכרעמה ךותב (יתרבח ןוה) םיבאשמו המצוע לכ ירדענ ויה םתודהי לש ילמסה 
.התורצוויה 

תמקה רחאל םילודגה הריגהה ילגב ועיגהש םירגהמה ןמ קלח םגש שיגדהל שי 

,"הטילק תודסומ" םתוא לא ונפוה - יפוריא־זכרמ וא יפוריא־חרזמ אצוממ םג - הנידמה 

לכב םירגהמ לש ןושאר רוד לכ קד דע ללכ־ךרדב "םיקחוש" הריגה יכילהת יכו 

תונש לש תילארשיה הנידמהש חוכשל םג ןיא .ילאיצנרפיד חרואב יכ םא ,הריגה־תנידמ 

התע הז ךאש ,תילכלכ הניחבמ תחתופמ־יתלבו םיעצמא־תלד הנידמ התיה םישימחה 
דחי .הב וגרהנ םיידוהיה היבשות ללכמ זוחאשו תודרשיה תמחלמכ הספתנש המחלמ הרבע 

ברקמ ויה הירפירפב ורתונש הלא לש ןושארה רודה תיברמש איה הדבועה ,הז םע 

,יתוברתו יתרבח רדס .הפוריאמ םירגהמה ברקמ ויה םיטעמ קרו םייחרזמה םירגהמה 

"םיזנכשא"ה לש תילמרופ־יתלבו תילמרופ הפדעהו החפשמ־ירשק ,תויתוברת תויונמוימ 

,1999 ,קסיל) םיחרזמל תיסחי םבור לש תילכלכהו תיתרבחה תועינה תא וציאה 
 136-134 ).40

לע ססובמ אוה ןכש ,"םילארשי"ה תבוטל הקזח םגדמ־תייטה הארנה לככ שי הז רקחמבש ןייצל יאדכ 39 

"םילארשיה־מיאקורמה''ש היה וב םיאצממה ןמ דחאו לארשיבו תפרצב דבלב םירקמ העבראו םישיש 

לדבהב "םיתפרצה־םיאקורמה"מ תוחפ חופיק תושגר ואטיבו הרבחב רתוי הברה םירועמ ואצמנ 

.יתועמשמ 

ינמרגל אל יאדוובו "יסור"ל ,"ינמור"ל ,"ינלופ"ל ההז םנמוא היה אל ,"ילארשי"ה ,שדחה ידוהיה 40 

הדימבו "ינמית"ה ,"יאסינוט"ה ,"יאקורמ"ה ןמ רתוי הברה הנוש היה אוה ויומידב ךא ,<"הקיי"ה> 

."יקריע"ה ןמ םג הבר 
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185 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

ןיקמורפ תדעוו םידליה דיצ 

םיחלפהו התישארב תילארשיה הנידמה םג וסחיי ,יתוכמס רטשמ לכל המודב 

ויה שדחמ־ךוניחהו ךוניחה .ריעצה רודה ךוניחל הבר תובישח הוביכרהש םייטילופויצוסה 

,דפסה־תיב :הינומגהה לש םיירקיעה םייולגה םינכוסה תשולש ידי־לע עצבתהל םירומא 

:ךכ תאז חסנמ (3 ,1997) תרמצ .אבצהו 41רעונה־תועוגת 

42הנידמה התסינ תונושארה םינשה לש תורעוסה תויושחרתהה ךותב 

יניעב הבשחנ הנידמה ...ןמרתלא [ןתנ] לש ונושלכ "םעה תא שובכל" 

:יכוניח "שוביכ" תונויסינ ועצוב םינש ןתואב .תכנחמ הנידמל היגיהנמ 

"ךותיהה רוכ"ב תוריהמב םכיתהל םיצמאמו ץראל םינומה תאלעה 

רקיעבו ,הנידמו הרבח תוכרעמ ולעפוה ."םישדח םידוהי"ל םכפוהלו 

לש בוציעה תכאלמ ךרוצל ,םילעופה תעונת לש תונמושמה היתוכרעמ 

תשר המקוה ,םירעבו תדבועה תובשייתהב תורדתסהה ירבח וסיוג :םילועה 

,רעונה תיילע תלועפ הבחרוה ,אבצ תודיחי ולעפוה ,דיחא ךוניח לש ם"יב 

.דועו ,תויצולח רעונ תועונת וחפוט ,ע"נדגה דסונ 

הננוכש ,ךוניחה תכרעמב תידוהיה הליהקה התאר תיטירבה תילאינולוקה הפוקתב םג 

,יטילופה־ידסומה היוניכמ יזכרמ קלח ,תיתלשממה תכרעמה ןמ דרפנב י"א-הניתשלפב 

תויתרבח־תויטילופ תוכרעמ שולשב הכמת תינויצה העונתה .םינפ יפלכ ןה ץוח יפלכ ןה 

תכרעמ לכ התכז הבש הכימתה דצב ,ןתוא הדסביסו ("םימרז") תודרפנ תויגולואידיאו 

ללכמ תיצחממ רתוי ודמל הנידמה ןוניכ םע .הכייתשה הילאש תיטילופה הגלפמהמ דרפנב 

דמעמה לש םינוגראהו תוגלפמה םע ההוזמ היהש "יללכה םרז"ב םיידוהיה םידימלתה 

תודחאתה ,םייללכה םינויצה תגלפמ ןוגכ) תינוריעהו תירפכה תונגרובהו ינוניבה 

היהש ,"םידבועה םרז" .(1999 ,תרופךב> (םייטסינויזיוורה םיגלפה םג ןיפיקעבו םירכיאה 

ןמ םיזוחא העבשו םירשעכ ףיקה ,תיללכה תורדתסהה לש "ךוניחל זכרמ"ל ףופכ 
הכפהנש) ריעצה רמושה תעונתו י"אפמ תוגלפמ םע ההוזמ היהו םיידוהיה םידימלתה 

לש תפעוסמ תשר תלעב ,רתיהש "תדבועה תובשייתה"ב רקיעב הרכינ וז תכרעמ .<ם"פמל 

םיגשיה "יללכה םרז"ל םיסחיימ םידומילב םיגשיהה תניחבמ .תוימינפו ךוניח תודסומ 

יטננימוד היה אוה - ןג־תמרבו ביבא־לתב רקיעב - םיינוריעה םיזכרמבו ,םיפידע 

ובש ןהלשמ "םרז" היה "יחרזמה לעופה"ו "יחרזמה" תוינויצה־תויתדה תוגלפמל .ןיטולחל 

םע שדוק ידומיל גזמל הצר רשאו םיידוהיה םידימלתה ןמ םיזוחא השולשו םירשעכ ודמל 

רפס־יתב ויה "םידבועה םרז" ךותב םג .ימואלהו "ינרדומ"ה םדאה ןמ שרדנה עדיה ללכ 

ךוניחה תכרעמ ־ "יעיבר םרז" רכוה הנידמה לש הנוניכ םע .יתד ןווג ילעב םידחא 

ןעבטמ ויה ןה ןכש םישדחה םירגהמה ךוניחל תומיאתמו תוליעי ואצמנ אל רעונה־תועונת 41 

."קיתווה בושייה" לש יביסולקסקא זועמל ובשחנו תורוגסו תויטסיטילא 

:ואר> רתויב םישטשוטמ ויה םייתשה ןיב תולובגהש ןוויכמ הגלפמה תא םג ףיסוהל שי ןאכלו 42 

 .(Kimmerling, 1993

This content downloaded from 194.153.101.242 on Mon, 12 Sep 2016 14:44:18 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



(195ו - 1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיק ךורב 186 

תילאינולוקה הפוקתב הלעפש "י"וגא לעופה"ו "לארשי־תדוגא" לש תיתרוסמה־תינרותה 

43."ןגרואמה בושייה" תולובגל ץוחמ 

דע שמח יאליג לכ יכ עבקנ ובו "םניח הבוח דומיל קוח" קקחנ 1949 רבמטפסב 

ינפוג בצמ ,תד ,עזג ,ןימ לדבה אלל ,הנידמה םעטמ םניח ךוניחל םיאכז ויהי הרשע־עברא 

םילשה אלש הרשע־עבש דע הרשע־עברא םיליגב (!הרענ אל ךא) רענ לכ יכו ,ישפנ וא 

הכלה .םידבוע םירענל רפס־תיבב דומלל בייח היהי ידוסיה רפסה־תיבב וידומיל תא 

.םירכומה םימרזה תעבראמ דחאב דומלל םהידלי תא חולשל םירוהה לע לטוה השעמל 

העש התוא םיאולכ רומאכ ויה םירגהמ יפלא תורשע :םימרז השימח הנידמב ויה םלוא 

ךוניח" םהב גהנוה הז תמועל ךא ,הבוח ךוניח קוח לח אל תונחמה לע .םילועה־תונחמב 

תא ךופהל ,דתיה "דיחאה ךוניחה" תרטמ .ךוניחה דרשמ לש תוברתה תקלחמ םעטמ "דיחא 

,תינוליח התיה וז "תוילארשי" ."םילארשי"ל תירשפאה תוריהמב םירגהמה ידלי 

ויה םבורש םידימלתה ירוה לש םהייח־חרואלו םהיכרעל הזבו תיטוירטפו תיטסילאיצוס 

ךוניחה" דגנ וממוקתה "םיגמית"ה םשארבו םידימלתה ירוה .הקירפא ןופצו ןמית יאצוי 

םיגיהנמהו תוגלפמה לא תוינפו תותיבש ,תומוהמ ,תונגפה לש הרושב ולחהו "דיחאה 

.ץראב םייתדה 

רומאכ אלא ,הנידמה לש קר אל תוטלתשה ןויסנל חתפ םג חתפ הבוח ךוניח קוח םלוא 

תכרעמ לע טלתשהל הסינ "םידבועה םרז" ;הנידמב וטלש וישנאש "םידבועה םרז" לש םג 

קוח" קקוח תע ,1952 תנש עצמאל דע ."יללכה םרזה" ןובשח־לע רקיעב הלוכ רפסה־יתב 

םרז" ליפכה ,"יללכה םרזה"ו "םידבועה םרז" ןיב קר השעמל גזימש "יתכלממ ךוניח 

ולעפוהש רחאל תאז ;הנידמב רתויב לודגה םרזל היהו ךכמ רתוי ףאו ומצע תא "םידבועה 

וא הקפסאו ןוכיש ,הדובע ללוכ) םיצחלו םייותיפ לש ןווגמ ,םישדחכ םיקיתו ,םירוהה לע 

םרזה לש רפסה־יתבל םהידלי תא וחלשיש תנמ־לע (תואירב יתוריש לש הקפסא תעינמ 

ללכמ םיזוחא םישולשכ לש ףקיהל דרי ךא ולדוגב ינשה רתונ "יללכה םרזה" .םיאתמה 

"טלק"ש יפ־לע־ףא ,םידימלתה לע וז תורחתמ תצקמב עגפנ "יחרזמה" םרז םג .םידימלתה 

יצחו םיזוחא םיינשו םירשעמ דרי ורועישו ,הקירפא ןופצמו 44ןמיתמ םירגהמה ידלימ םיבר 

.םיידוהיה םידימלתה ללכמ םיזוחא םירשע ידכל 

רקיעבו ,"םידימלתה תאצקה"ל שיגר םנמוא היה יסקודותרואהו ינויצה־יתדה רוביצה 
םירמוא שיו) םיינוליח רפס־יתבב דומלל תויתדו תויתרוסמ תוחפשממ םידלי תייפכל 

ךותל "טולקל" ,תיביטמרונ־תישגר אלו תידסומ אל ,ךורע היה אל אוה לבא ,(םייתד־יטנא 

הבשחנש ךוניח תכרעמ לש התללכהב דצ לכ לש םיסרטניאה ויה המ ןודל םוקמה הז ןיא 43 

הנושארה הלשממהש ריכזהל יאדכ םלוא .הנידמה לש הכימתהו הרכהה ךרעמ ךותב תינויצ־יסנאל 

םיעברא) י"אפמ ןיב היצילאוק ,דתיה <1949 ראוניב 25־ב> תונושארה תוריחבה תובקעב המקש 

רשע־השיש - תוינויצ־אלהו תוינויצה תויתדה תוגלפמה לכ לש> תיתדה תיזחל (םיטדנמ השישו 

יפכ הנידמב הטילשה לע קבאייש ימינפ בירי םהיגוסל םייתדב ואר אל י''אפמו ןוירוגךב .(םיטדנמ 

,דתיה תדה ,"המדק"ה לא תיראינילה םתשיג יפ־לע .םיטסינויזיוורבו םיטסינומוקב ,ם"פמב וארש 

.(1997 ,תרמצ ואר) תכעודו תכלוהה ,תינמז העפות תויהל הרומא 

יכו יתדה רזגמל םיכייש "םינמית"ה יכ <תינוביר־םורטה) תיתליהקה הפוקתה ןמ דוע המכסה התיה 44 

.ףקענ הז ןורקיע םילועה־תונחמב .תויתד תויכוניח תורגסמב ךנחתהל םהידלי לע 
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187 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

תא ןכל םדוק רבכ רבע הז רוביצ .םלסיאה תוצרא רתימו ןמיתמ םירגהמ ויתודסומ 

ןילופב ולצינש תוריעצו םיריעצ הנומשו םירשע םייתאמ ףלא םתוא ,"ןרהט ידלי תמוארט" 

ורבעוה םהמ םירשעו תואמ עבשכ .1943 ראורבפב 18־ב ןריא ךרד הצרא ועיגהו היסורבו 

ןוגרא תועצמאב תויטסילאיצוס־תוינוליח תויתובשייתה ךוניח תורגסמל תורישי 
הלא רעונ־ינבו םידלי וכייתשה םייתדה יניעב .(10-9 ,1993 ,תרמצ) "רעונה־תיילע" 

הבשחנ םייצוביק־סיינוליח תודסומל תדעוימה םתיינפהו "תיתרוסמ" הרבחל םרוקמב 

ונפוה ,ףירח סומלופו תודעו יתש תמקה רחאל ,רבד לש ופוסב .תד תרבעהלו הייפכל 

םהמ םיעבראו "יחרזמה" לש ךוניחה תודסומל "ןרהט ידלי" ברקמ הנומשו םיעבש םייתאמ 

־ינוליחה רזגמה לומ קר אל להנתה הלא םידלי לע קבאמה .םיידרח ךוניח תודסומל 

תגהנהב) תינויצה "יחרזמה" תעונת ןיב ,ומצע יתדה רזגמה ךותב םג אלא ,יטננימודה 

ברה היה הגיצנש) "לארשי־תדוגא" ןיבל <גוצרה ברה הניתשלפל יזנכשאה ישארה ברה 

ועיגהש "ןמית ידלי" רתוי רחואמ וררוע גוס ותואמ תמעזנו הדרח הבוגת .(ןיול 'מ 'י 

דרפנ־יתלב קלחו ורזגנ םהיתואיפ ,םיינוליח תודסומל םה ףא ונפוהש ,1943 תנשב הצרא 
45.םנוליח תא יולג חרואב ללכ "שדחמ־פכוניח"מ 

לכוי אל םעפה יכ יתדה רוביצה שח ,םילועה־תונחמב תומוהמהו תואחמה ולחהשמ 

התגהנהב י"אפמ דצל יזכרמ ףתושכ תיטילופה ותמצוע תא שממל ילבמ םויה־רדסל רובעל 

הריקח־תדעו הלשממה שאר הנימ תוחורה תא טיקשהל ידכ .הנידמה לש הלוהינבו 

השיגה 1950 יאמב 46.ןיקמורפ דג (תילאינולוקה הפוקתה ןמ) ןוילעה טפושה תושארב 

הרוסמה םתדובעל םיחבש ללכ ח"ודה .הלש ןובשחו־ןידה תא הירבח לכ תעד־לע הדעווה 

לע ,תומודקה םהיתועיד לע הפירח תרוקיב חתמ םג ךא םירגהמה תונחמב םידבועה לש 

ןיקמורפ תדעו .םתוברתו םירגהמה יפלכ תאשנתמה םתשיג לעו םהלש "ךוניח"ה תוטיש 

לדומ ,תויתוברת־בר לע ססובמה "תויולג ץוביק" לש יפולח לדומ השעמל העיצה אל 

תא ךכ םג שרפל דבעידב ןתינ ךא ,תוילארשיה הנידמהו הרבחה ידי־לע ץמוא אל םלועמש 

47.היתונקסמ 
־הייפכל הלשממה דצמ תנווכמ תוינידמ לש דשח לכ ריסהל דחא דצמ הרהימ הדעווה 

הטילקלו ןושלה תלחנהל הקלחמה לע תוירחאה לכ תא הליטה רחא דצמו ,תיתד(־יטנא> 

ותושארב (ךכ תובקעב רטפתהש ,רזש ,ךוניחה רש לע ןיפיקעב) ךוניחה דרשמב תיתוברת 

,דתיה תירקיעה הצלמהה .<ח"ודה תובקעב רטפתהל אוה ףא ץלואש) ןיוול םוחנ לש 

דיל הנחמב ונכושש ןמיתמ םידוהי תואמ שמחו םיפלא תעבראכ הצרא ועיגה 1944-1943 םינשב 45 

םייתד םיגוח ומיקה הז הרקמב םג .םייטסילאיצוס־סיינוליח םיכירדמ ידיל ורסמנ םהידליו ,רוכרכ 

.תינוליח תרגסמב הרתונ וז הצובקו םדיב העייס אל וז ךא ,האחמו הקעז םיידרחו 

םיינוליח ויהש ,(םידרפסה תעיס> חילמלא יאו (י"אפמ)יבצ־ןב ־י תסנכה־ירבח ויה הדעווה ירבח רתי 46 

הדעווה בכרה .גאש 'או אנהכ 'ק םינברהו ,תדהו "לארשי תודע" יפלכ ושחרש היתפמיסב םיעודי ךא 

יפכ תוטוב הכ תונקסמל הפיצ אל שיא םלוא ,תואחמה תא ועיגרי ויתואצותש שארמ השעמל חיטבה 

־תונחמב תיתד(־יטנא>־הייפכ רבדב תומשאהה תא קודבל ,דתיה הדעווה תוכמס .(ןלהל ואר)ומסרופש 

תרמצ לצא אבומ אלמה ח"ודה .ץראל־ץוחבו ץראב תונותיעב התסהל יארחא ימ ררבלו םילועה 

 (1993).

לדומה לש וכופיה טעמכ אוה - וזב וז תוקבאנה תויוברת - הנידמב תויוברת יוביר לש םויק 47 

.(ב 1998 ,גנילרמיק»"רחא",ד לש ותונושל היצמיטיגל תנתינו הרכה תמייק ובש יתוברת־ברה 
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(195ו -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 188 

תונחמה ינכושל קינעהלו ךוניחה דרשמ לש ךוניחה תקלחמל תונחמב ךוניחה תא ריבעהל 

ןושאר דיקפתכ האר ןונגנמה" 48.ץראב םיידוהיה םידליה ירוה רתיל ויהש תויורשפא ןתוא 

.ולש םוי־םויה ייחבו ולש הרבחה ברקב יוצמ אוהש יפכ ילארשי־ץ־ואה יווהל דליה לוגיס 

דדומש הדימב וא ומצעל דדומש הדימכ ול דדמש .רתיה [ןונגנמה לש] תידוסיה תועטה 

ךותב יתדה םרז־תתה לש וקלח תנמ םג ויה הלא תויולכנתה ".תויפוריא תוצראמ םילועל 

ברוקמ היהו הז םרז־תת להינ תע התואש ,לשמל ,'ץיבוביל והיעשי ר"ד ."םידבועה םרז" 

,םישרופמ םירבדב םירוהה לע םייא"ו תורדתסהה חילש אב אתפילב יכ דיעה ,י"אפמל 

לש הרוצב םא ,תונוזמ תרוצב םא םהב הזה רבדה םקנתי םהידליל יתד ךוניח ושרדי םאש 

אוה וב תואבומה תויודעה ןמו ח"ודה ןמ לבקתמש םשורה ."הדובע תלבקב םאו השבלה 

לש םנוצר דגנ ונווכש ,םיכירדמהו םירומה ,םינוממה לש תויולכנתהה ןמ קלח תוחפלש 

ויה ,םהידליל יתד ךוניח קינעהלו יתדהו יתרוסמה םייחה־חרוא תא םייקל םירגהמה 

הלא םג ךא 49."הלעמלמ" תנווכמ תוינידמ אקווד־ואלו ,(grass roots) תוימוקמ תומזוי 

תאו "ךותיהה רוכ" תנירטקוד תא ,"דיחאה ךוניחה" תוינידמ לש החור תא השעמל ופקיש 

.םיחרזמהו םינמיתה יפלכ רקיעבו תוצראה לכמ םירגהמה יפלכ ררשש יטסילנרטפה סחיה 

רקיעבו ,םירגהמה יפלכ "הטיש"כ תושק תויולכנתה לע תויודעב אלמ היה ח"ודה 

אלא ,םילועה־תונחמב קר אל יתד םייח־חרוא לש ןממס והשזיא וניגפהש םינמיתה יפלכ 

תוקיטקרפה לש תוילטורבה ןמ ועזעוז הדעווה ירבחש קפס ןיא .םינוכישבו םיבשומב םג 

לש רקיעבו) םייחרזמה םירגהמה לש תרוסמבו תדב תוקבדה ייוליגב תושקעה דגנ וטקננש 

לש תיפוסה הרטמה תא וללש םהש םהיתונקסמ ךותמ רורב הז ןיא ךא ,("םינמית"ה 

.רתוי ךוראה חווטלו םעונ יכרדב םירגהמה לש "היצזילארשי"ו "היצזינרדומ" 

תטלשהל תונויסנב םייתועמשמ םייוניש ולח אל ח"ודה םוסרפ ירחא םג ,םוקמ לכמ 

םג ואר םירגהמה םלוא .םירגהמה ידלי לע ,"יתדה םידבועה םרז" רקיעבו ,"םידבועה םרז" 

םירפסה ,דמלנה רמוחה ןכש ,"תיטסילאיצוסה תד"ל םריבעהל יפולח יעצמא ןיעמ הז םרזב 

לש לדומה תא ןכש־לכ אלו יסקודותרואה לדומה תא ומאת אל יאדווב וב ודמילש םירומהו 

החספ וז תויתד לע 50.םאצומ תוצראב התיכהש יפכ רתוי תיממעהו תיחרזמה תויתדה 

הלכשה לומ תויתד לשו םידגנתמ לומ םידיסח לש םילודגה םיקבאמה לש המוארטה 

.(1999 ,ןשד) תוינוליחו 

י"אפמ .תיתדה תיזחל י"אפמ ןיב תוחיתמה לש יזכרמה םרוגל היה הז םרז לע קבאמה 

םהידלי לכש "תיתדה תיזח"ל י"אפמ ןיב המכסה ,רתיה םהיבגלש ,"םינמית"ה ויה ללכה ןמ םיאצוי 48 

.יתד ךוניח ולבקי 

םינושארה לש םהיתונויסנ איה "םיטלקנ"הו "םיטלוק",ד לש םיכרעה ןיב תויושגנתהל תקתרמ המגוד 49 

םג ילואו תרוסמהו ןידה יפ־לע םירגובמ םילעבל ואשו,דש ,דואמ תוריעצ תודלי־סישנ "ליצהל" 

תא הניבמ איהש הריעה ןיקמורפ תדעו .םהיניב חוכב הדרפה ידי־לע ,םידדצה לכ ןוצר יפ־לע 

תופירח תומגוד .תרוסמלו תדל ,ןידל דוגינב ולעפ םה ךא ,"םיכירדמ"ה לש תירסומה םתורמרמתה 

תודקרה ,תונבלו םינבל תופתושמ תותיכ םייקל תונויסנ ויה תאז־לכב םעז תוררועמ ךא תוחפ 

.םירגהמה תונחמב "םיעונצ־יתלב" םיטרס תנרקה ףאו תוברועמ 

םדא םנמוא דמע םרזה שארב .םידימלת הרשעכ הז םרזב ודמל יתכלממה ךוניחה קוח לש ותגהנהל דע 50 

.'ץיבוביל והיעשי ר"ד ,תידוהיה תדה תוהמל רתויב תוינתלכש השיגו הסיפת לעב ךא יסקודותרוא 

.הפוקתה לש םייתדה םירגהמה תוסיפת תא ומאת אל יאדווב ויתוסיפת 
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189 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס'ישת 

תוגלפמה וליאו ,יתדה ךוניחה לע לופונומ תויתדה תוגלפמל קינעהל ןכתיי אל יכ הנעט 

אשונ תא ןוירוג־ןב דימעה ףוסבל .אוושל תדה םש תא אשונ םרזה יכ ונעט תויתדה 

.וז העבצהב הלפנ הלשממהו ,ןומא תעבצהל תסנכה ינפל םירגהמה ידלי לש ךוניחה 

ינפל דוע .ילוי שדוחל תושדח תוריחב ועבקנו 1951 ראורבפל 4־ב הרזופ תסנכה 

תקיקחלו ךוניחב םימרזה לוטיבל רותחל ןתוביוחמ לע תוגלפמה יתש ועידוה תוריחבה 

תורשפא ךכב התאר ,"הכלממ"ב הטלשש ,י"אפמ .יתגלפמ־לע יתכלממ ךוניח קוח 
טסוגואב .תיתגלפמ־לע "תויתכלממ" לש הווסמב "םימרז"ה לכ לע תחא־תבב טלתשהל 

רכוה ,ויכמות לש תירוקמה הנווכל דוגינב םלוא ,יתכלממה ךוניחה קוח קקחנ 1953 

"יתד־יתכלממ"ה ךוניחה - םייתד םיירזגמ םימרז ינש לש ימונוטואה םמויק םג ימיטיגלכ 

דרשמב ידסומה ומוקימ תורמל ,וילוגלג לע ,"יחרזמה" תטילשב ראשנ םויה דעו זאמש) 

.("לארשי־תדוגא" תטילשב) תידרחה תיאמצעה ךוניחה תכרעמו (ךוניחה 

שולש השעמל ןעוט (1997 ,1993) תרמצ .וז העפותל ריבס רבסה ונל ןיא םויה דע 

תויחונה ;תד־תמחלממ ענמיהל הצר ,רבעה ןויסג חכונל ,ןוירוג־ןב :תונוש תונעט 

תובירי תויתדה תוגלפמב האר אל ןוירוג־ןבו 51:וז הרשפ הבייח תינויצילאוקה 

.םלועה ןמ הרהמב הנרובעת אליממ תויתד תונומאש ךירעה ןכש ,שממ לש תויגולואידיא 

ןועיטה תא לכו לכמ תרתוס ךוניחב םיימונוטוא םימרז לש םמויקל המכסהה ,הרואכל 

איהה הפוקתב הנתינש הימונוטואה יכ רוכזל שי ךא ,הינומגה לש הנוניכ רבדב 

הרבחה ילושב אליממ םקוממה ריעז חלפ לש הרדהה ךשמה תניחבב התיה היסקודותרואל 

תישארב תוחפל ,"יחרזמה" לש ךוניחל רשאב .הינומגהה ינונגנממ קלח ,דניה הרדה םגו 

."תויתכלממ"ה לש דוסיה־תוחנה בור תא אליממ "יחרזמה" ומצע לע לביק םישימחה תונש 

התרימשבו התריציב םייטנטופהו םייזכרמה םינונגנמה חרכהב םניא רפסה־יתב ,הז דבלמ 

.הינומגהה לש 

,"תוברתה ינרצי" ,םילאוטקלטניאה ובש יתרבח רדס איה הינומגה יכ תורפסב לבוקמ 

תרושקת ישנא ,הימדקא ישנא ,םיפוסוליפ ,םיררושמ ,םירפוס) היציפמו תוברתה ישרפמ 

־רטשמ" םייקלו תונבל ,תעדמ־אל וא תעדמ ,םיסיוגמה הלא םה (םהינימל "חור־ישנא"ו 

תושיגו תועיד־יקוליח םימייק .ןותנ ילכלכו יטילופ רטשמ ןיררוע אלל קידצמה "תמא־לש 

רטשמב ךומתלו סייגתהל לארשיב "חורה־ישנא" לש םתונוכנו "תוסיוגמ"ה יבגל תונוש 

־ףתשל ובריס םיילארשיה םילאוטקלטניאה בורש ןעוט (1991,1988)ןרק ,לשמל .םייקה 

יכ םינעוט (1997) רוחצו (1997) אריפש 'א .ןוירוג־ק לש "םעה ךוניח" טקיורפב הלועפ 

תא וביבס זכירש ץראב רתויב לודגה דסומה ,תירבעה הטיסרבינואה לש םילאוטקלטניאל 

ידימלת" תדבכמה תידוהיה תוברתה תשרומ) םיוסמ דובכ ושחר ,תואידיאה ינרצי 

ינושה חכונל ,ינויצה לעפמה תחת הריתחבו תויטסב םהב ודשח םג ךא ("םימכח 

."תימלשוריה הרוספורפ"ל הדובעה תעונת לש היגיהנמ ןיבש אצומב ינושהו יגולואידיאה 

לע ףסונ .רתויב המצמוצ תיתוברתה םתעפשהו (םיפוצה רה) "רהה ישנא" ורדוה ןכ־לע 

לש יוניבה יכילהת לש תיסחי םירחואמ םיבלשב החתפתהו הדסונ הטיסרבינואה ,ךכ 

תיזחהו תוולנה תויברעה תועיסה ,י"אפממ תבכרומ ,דתיה תוריחבה רחאל המקוהש היצילאוקה 51 

תוריחבב םיירקיעה םיחצנמה ויהש ,םייללכה םינויצה הלשממל ופרטצה הנשכ רובעכ .תיתדה 

.הקרפתה תיתדה תיזחהו םידרחה ושרפ םג זא .םיביסרגורפהו ,(םיטדנמ השולשו םירשע) 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 190 

םיסיוגמ ויהש םילאוטקלטניא לש תינשמ הבכש רבכ תמייק !רתיה "בושיי"ב רשאכ ,המואה 

םיגיהנמה ןמ קלחו םיטסיצילבופ 52,םירומ רקיעב הלא ויה .ךויער"ל םשפנ ימינ לכב 

הטיסרבינואה ישנא וחד םא םגש גנילרמיק ןעט הז תמועל .הדובעה תעונת לש םינקסעהו 

יפ־לע "םעה ךוניח"ל םיסיוגמ תויהל םיאקיטילופה יביתכת תא (םירחא םילאוטקלטניאו) 

ועגפש םייולג םיביתכת ,תיטילופה הגהנהה םהמ העבתש םיידיימה םיכרצהו תוסיפתה 

שוביגל םתמורת תא ומרתו םיינויצה קחשמה־יללכל םיביוחמ םבור ויה תאז־לכב ,םדובכב 

םילאוטקלטניא םיתיעל וחתמ םא םג Kimmerling).53 1992,1995) הינומגהה תוברתה 

לש "םיירסומה תולובגה" תא הקזיח קד איה ,הינומגהה תוברתה לע תרוקיב הלא 

.ביטקלוקה 

הטילאה לא .םיפסונ םילגעמ המכל ביחרהל שי התלועפב־הינומגהה יביכרמ תאש אלא 

השחו הכיישש הירפירפה :תוירפירפ יתש ףיסוהל שי תיתוברתהו תילכלכה ,תיטילופה 

בור הלא ויה הז הרקמב .ונממ התנהנש וזו םייקה־רדסה ןמ דרפנ־יתלב קלח המצע 

ויה הלא .ימואלה־יטסילאיצוסה ימצעה־יומידה ילעבו םינוליחה ,םיזנכשאה ,םיקיתווה 

רדסה תא קתעשלו םייקל תעד־ילבמ ףאו יתובדנתה ןפואב וסייגתהש הינומגהה "ילייח"ל 

תוינידמ תעיבק וא הארוה םוש הצוחנ התיה אל .םהל חונ הכ היהש יתוברתה־יתרבחה 

ידכ ,1950-1949 םינשה לש םיבשומבו "םילוע,ר־תונחמ"ב לגסלו םיכירדמל "הובג"מ 

שדוק ידומיל םהמ וענמי ,םמש תא ותרבעי ,םירגהמה ידלי לש םהיתואיפ תא ורזגי הלאש 

תא תוגהל םתוא ודמליש וא ("תדלומ" וא ןובשח ןוגכ) "םילבוקמ םידומיל" תבוטל 

תא תרישו וילאמ ןבומ היה הז לכ .הנייגיה תוחרוא םייקל וא "הנוכנ" הרוצב תירבעה 

לגעמל הינומגהה גשומ תא ביחרהל שי ,ןכ םא .דחאכ הנידמה תבוט תאו "םילועה תבוט" 

לש בצמ לכבש ,תימצע־סיוגמ ןכוסכ שמשמה הייסולכואה ןמ קלח ותוא לש בחרו ףסונ 

54.וילע חקפמו שדחמ־ךנוחמ תויהל ךירצש הייסולכואה לש קלחה תא ךנחמ היצקארטניא 

םתוא הליעפמו "הינומגהה ילייח" תא תסייגמ ,"הלעמלמ" האב ןכא המזויה םיתיעל ךא 

המזי 1954 תנשב ,לשמל .תינומגהה תוברתה תולובגל ץוחמש הירפירפה לומ לא 

ברקמ םיבדנתמ םיפלא תשולשמ רתוי סייגל החילצהו 55ןושלה תלחנהל עצבמ הלשממה 

הרבח"ב םיפוג תורשע .םירגובמ ףלא םישישמ רתוי תירבע ודמל 1955 תנשב .םיקיתווה 

ףאו םיבר םירפס ומגרת ,דומיל ירפס ובתכ ,םינוש םימוחתב םיינבבוח םירקחמב וקסע םג םקלח 52 

,קסיל) יטקדידוטוא היה רכינה םקלח .תוגה ירבד ובתכו םיררושמ ויה ,םירפוס טבשב וכשמ 

.(1984 ,אריפש 'י ;1986 ,רורד־םיובלא ;1981 

םידדומ תויהלו םמצע סייגל ולכי "רהה ישנא" - הז תא הז םיאיצומ םניא וללה םינועיטה לכ ,בגא 53 

םיצחל תחת םעפ אל ודמע (ימואל דסומ הב וארש) תירבעה הטיסרבינואה ישנא ,השעמל .תינמז־וב 

.וב םיפתושכו המואה יוניכמ קלחכ םתוביוחמל רקחמהו הימדקאה יללכל םתוביוחמ ןיב םיבלוצ 

לש םילודגה תוברתהו עדמה יזכרממ תילאוטקלטניאו תיזיפ קחורמ םוקמל םאוב םצעב ,לכה תולככ 

תוביסנה חרוכמ ןאכל ועיגהש הלא םגו ,תינורקע תיגולואידיא הדמע ללכ"ןרדב וטקנ רבכ םתפוקת 

."םתיילע" לש דבעידב היצזילאידיאלו ימצע עונכשל וטנ הפוריאב תויטילופה 

תיינב ךרוצל (avant-guards תא) הייסולכואהמ םיקלח סייגל וסינ םינוש םיירטילטוט םירטשמ 54 

.רצקה חווטב תוחפל ,םלוכמ תחלצומה ,דתיה תונויצהש המוד .שדח רטשמל "םישדח םישנא" 

,רוניד ןויצ־ןב ךוניחה רש ידי־לע הננוכש ,"תוברתל הנוילעה הצעומה" הטילחה 1952 תנשב רבכ 55 

תא ליחנהל" הבוח תוימוקמה תויושרה לע ליטיש "תירבעה ןושלה תלחנה"ל קוח קקוחל שיש 
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הנפה אבצהו ,םהירוה תא דמלל ושרדנ רפסה־יתבב םידליה ,עצבמל ובדנתה "תיחרזאה 

תאו םינכתה תא ,הפשה תא םישדחה םירגהמה םילייחה תא דמלל ידכ תולייח תואמ 

."תוילארשי"ה לש תויסיסבה תוקיטקרפה 

ןיילק ח"ודו דעסה תוינידמ 

תיבחרמה הרדההו זוכירה 56,הריזב יזכרמ (actor)ןקחשכ היתוחולשו הנידמה תעפוה 

יתש ורצי ילכלכ חותיפל םיבאשמה רדעהו םהלש תידסומה היצגרגסה ,םירגהמה לש 

לש שדח יטרקורויב־ינוניב דמעמ (א) :וזב וז תויולת תושדח תוימונוקא־ויצוס תובכש 

ןכש) תירבע ירומ ,םירומו תורומ ןוגכ ,"היילעה תטילק" היה וקוסיע רקיעש ןבל ןוראווצ 

םיק"שמ ,םיאפור ,תויחא ,םהינימל םיכירדמ ,("ןושלה תלחנה"ל ףיקמו לודג עצבמב לחוה 

תוריש" ךותל וגפסנ הלא לכ .(םירגהממ תובכרומ ויה ויתודיחי בורש) אבצב םיניצקו 

Rosenfeld 8c Carmi, 1976;) ומצע ינפב יתנידמ דמעמל ויהו םידממ־לודג "ירוביצ 

 Kimmerling, 1983b). <ךשמל םילטבומ וא םיינע לש הלודג הבכש :םהלש תוחוקלה <ב

ואצמוה םליבשבשו םידליה־תובורמ םהיתוחפשמ תא סנרפל ולכי אלש ךשוממ ןמז 

57.("קחדה־תודובע" ,ירק)"תוירוביצה תודובעה" 

התחדנ הז קוח תלבק םלוא ,הלטבא חוטיב קוח תקיקח לע םינויד ולחה 1953 תנשב 

רשאכ קר לחה הלטבא חוטיב תקיקח לע קבאמהש ןעוט (1969)ןורוד .1972 תנש דע 

ןוראווצ ילעבו ינוניבה דמעמה ןמ םיריעצ ,תוקיתו תויסולכוא םג םילטבומה לגעמל וסנכנ 

םיקוח ולבקתנ וליאש ךכל הפיסומ (122 ,1997) םורמ .קוחה לבקתנ זא קרו ,ןבל 

שפוח תוגרד רתוי הברה םילטבומה םירגהמל םיקינעמ ויהש ןכתיי םייואר םיילאיצוס 

"ודעוי" םהש םיינשמה הדובעה־יקושל םתללסה לע השקמ היהש רבד ,הקוסעתה תריחבב 

הכותב היה הנידמה לש הנוניכ ןמל .(םיתורישו היישעת ,תוכאלמ ,תואלקח ןוגכ) םאלמל 

יללכ תחנ־רסוח היה ךא (תויתדה תוגלפמה תלחנ ללכ־ךרדב היהש) דעסל ןוירטסינימ 

חלשנ ,לארשי תלשממ לש התשקב יפ־לע ,1957 רבמבונב 15־ב .הז דרשמ לש ודוקפתמ 

יתוריש תא קודביו ןחביש ידכ ןיילק פיליפ החמומה ם"ואה לש ינכטה עויסה תונכוס םעטמ 

םסרפ 1961 ראוניב) לארשי תלשממל שיגהש תוח"וד תרדסב 58.םירופיש עיציו דעסה 

 ^untaa לע קר אל תינושארו הנמזל תבקונ תרוקיב ןיילק חתמ (יפוסה ח"ודה תא

ךכל תוצקהל ולכי אלש תויושרה תודגנתה תמחמ זנגנ קוחה ךא ,םישדחה םירגהמה לכל "ןושלה 

.םיבאשמ 

.Kimmerling, 1993 :ואר ,הז ךילהת לע 56 

דדועל התסינ דחא דצמ :לופכ רסמ הנידמה הרדיש םידוהיה לש יעבטה יובירהו הדוליה ןיינעב ,בגא 5 ז 

ואר רחא דצמ ;םיילמס םילומגת ףאו תובצק תועצמאב ןתוא למגתל ףאו םידלי־תובורמ תוחפשמ 

.יתוברת רוגיפל ןמיס םידלי יובירב לשממה ידיקפ 

,1949 תנשב .(קרוי וינ> היבמולוק תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רוספורפ היה ןיילק פיליפ 58 

לש ןומימבו המזויב ןיילק םיקה ,היינשה םלועה־תמחלמו האושה תובקעב רצונש בצמה חכונל 

תנשבו ,(תפרצ)יאסרוב דלאוורב לואפ םש־לע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב תא םיידוהי םינוגרא 

אל התרבחו ץראה תויעב תא ותורכיהש ןאכמ .םילשוריב הטלוקפה לש תודוסיה יחינממ היה 1955 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 192 

לע םג אלא ,"היצרטסינימדאה חור" לעו תוימוקמה תויושרה לשו דרשמה לש םילהנה 

,1997 ,םורמ ואר) דעסה יקקזנ יפלכ סחיה ןיבל יצולחה־ינויצה סותאה ןיבש רשקה 
 38-36):

הדבועל דבלב יוול תועפות םה [םיקקזנל ישממ דעס תקנעהב] םיישקה לכ 

ידיב המקוה הנידמה .תילארשיה תוברתה לש תחא תידוסיו תללוכ 
ויהש םיטסילאידיא :םנוצרבו םפוגב םילשוחמ םישנו םירבג :םיצולח 

ונב םה ,ללכב תושעיהל ןתינ רבדהו הדימב .תילעופ תובהלתהב םירודח 

םילמעה ןעמל הנידמ איה דעסה־תנידמ .םילעופ לש תיטסילאיצוס הליהק 

םיטילפ ינפב םירעשה תחיתפ .דחי םג ימואל לאידיאו קשמ ינוב ,םירצויה 

דיקפתה תרכה ךותמו הבהא ךותמ התשענ תונכס ירוזיאמ וטלמנש 

ויה הלא םג רשאב ,םישלחו םינקז לש םאוב לע םג וכרב םה ...יחישמה 

רדגב ראשנ ,לארשימ ילרגטניא קלח םיווהמ הלא םגש ןויערה ךא .םידוהי 

תודגנתהל םינמיס םג שי ןכ לע רתי ...ירקיעה אשונל תינססה הרעה 

בורקמש חרזמה תוצראמ םישדחה םילועה לא תוססובמה תובכשב תמיוסמ 

םה הלא םילועש ,םיקיתווה יפמ יתעמש רופס ןיא םיתעל .ואב 
גזמל תורשפא ןיאש ,םהלש תוילטנמב ןיטולחל םינוש םהש ,"םייביטימירפ" 

וטלקיי םהידלי קרש "רבדמ־רוד" םיווהמ םהשו ;תיתוברת הניחבמ םתוא 

.השדחה לארשיב האלמ הטילק 

תולתה תויעב לא אילפהל תיתואיצמ־יתלב השיג תמייק הלא תוביסמ 

םינלצעל םיבשחנ םיקקזנה וז השיג יפל .ונוקית יכרד לאו תילאיצוסה 

־יתב יבשוי םינזבזבל םיבשחנ תוחפשמה ישאר רקיעב .תוביצי־ירסוחמלו 

ידוהיה לש יפואה םהל ןיאש ךכב םתוא םימישאמ .היבוקב םיקחשמו הפק 

ררועמ החפשמה לדוג .המיחל חורו תויציבמאה אלמ ,לכשה ףירח ,יברעמה 

השעמל 59...רתוי םילודגה םיכרצה בושיחל סיסב שמשמ רתוי ינחלס זוב 

תונהיל ךירצ וניא ,ונמזמ קלחב דבועה קחד לעופ ויפל גהונ רבכ עבקנ 
אצויה .היהי רשא ותחפשמ לדוג היהי ,הכימת לש הרוצב תיפסכ תפסותמ 

קחדה תדובעמ טמתשהל קקזנה תא םיצלאמ ילסכודרפ חרואבש הזמ 

.האלמ תולת לש בצמ ףידעהלו 

תושירדל םאתומ ישונא ןוה אללו ןוה אלל אב םירגהמה לש לודגה בורהש וילאמ ןבומ 

,דתיה אלש הריעצהו השדחה הנידמה יפתכ לע לטנכ לפנו ,ימוקמה יתקוסעתה קושה 

רומח רוסחמב הלקתנ הנידמה .הלאכ בכרהבו ףקיהב םירגהמה לש םאובל ללכ הכורע 

ןהילע עיבצה ןיילקש תויעבה ךא 1961 תנשב םנמוא םסרופ יפוסה ח"ודה .הז יונימ םע קר הלחה 

.<1997 ,םורמ) הב דקמתמ הז רמאמש הפוקתב רבכ ורצונ 

אל ןכש תילאיצוס־יטנא ,דתיה קחדה־תודובע ימי לש "תינויווש הקולח"ש התיה ןיילק לש ותנווכ 59 

םירגהמה לש היצזיביטקודורפל ךוניח הז היה "םיטלוק"ה יניעב .םיכרצבו החפשמה לדוגב הבשחתה 

,אופיא ,אלפ ןיא .היכרצ יפל וא החפשמה לדוג יפל דעס תובצק תקנעהמ הכומנ התיה ותולעו 

.זנגנ ןיילק ח"ודש 
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ירצומב העקשהל םלג־ירמוחו דוסי־יכרצמ לש אוביי לע דואמ השקהש 60,ץוח עבטמב 

המדקש המחלמהו ,וז הריגה .(םישטולמ םימולהיבו םירדהב ומכתסה הפוקת התואש) אוציי 

תונרק רקיעב ,ץוחה ןמ המ־תורוקמ הל ויה םנמוא .הנידמה תא תילכלכ וטטומ טעמכ ,הל 

ןיעמ זרכוה ןכ־לע .הכותב םיליעי הייבג ינונגנמ הל ויה אל ךא ,תידוהיה תונכוסה 

הכירצ ירצומ לש םיריחמה לע חוקיפב אטבתהש ,"ענצה רטשמ" ,ילכלכ םוריח־בצמ 

היצלפניא ץראה תא הדקפ םיריחמה לע חוקיפה תורמל .םבוציקו (םדוסביס ךות) םיידוסי 

ןה ,"הליבקמ הלכלכ" ןבומכ החתפתה הז בצמב .םיזוחא םישולשכ לש תיתנש (השובכ) 

ינוריעה ינוניבה דמעמה ישנא ,םיקיתווה .(1997 ,סורג) הקוסעת לש ןה םירצומ לש 

תוחפ םייולתו תוחפ םיעיגפ הבר הדימב ויה (םיצוביקה בורו תוקיתווה תובשומה) ירפכהו 

המחל הלשממהש ,רוחשה קושה תוחתפתה .םייתלשממה םייסיסבה םירצומה לש תובצקהב 

ןתינ םג ךכו ,יסחיה םדמעמ תא ססבל םהל עייס ,תומסיסו תוזרכ תועצמאב רקיעב וב 

קר אל ךא ,םיחרזמה רקיעב) םישדחה םירגהמה .קשמה לש הריהמה החימצה תא ריבסהל 

(95-93 ,1998) רדנסכלא .החימצה לש ירקיעה לטנב ואשנש הלא םירבדה עבטמ ויה <םה 

םיטלוק םילוע" הבש וללה םינשה לש "הטילקה תלכלכ" לש רתויב הדורו הנומת תרייצמ 

,"שי"ה לש תינויווש הקולח תישענ ,"תוינרצי תודובע"ל םנוצרמ םינופ םלוכ ,"םילוע 

םיריחמה לע חוקיפ שיש ןוויכמ היצלפניא ללכ ןיא ,הנש לכ םיזוחא תורשעב חמוצ קשמה 

רחאל הינמרגב אל ללוכ ,םלועב דוע עדונ אל הזכ ילכלכ סנ .האלמ הקוסעת תמייקו 

הבחר העפות לע דועית ןיאו הסרק אל הלכלכהש התנעטב תקדוצ רדנסכלא ךא .המחלמה 

החמומ ,ןייבשיפ סירומ ר"ד ץראב רקיב 1952 רבוטקואב ,הז םע דחי 61.ץראב בער לש 

רפיס וז האצרהב .םיאפורה תורדתסהו האופרל רפסה־תיבב האצרה אשנו ,ם"ואה םעטמ 

ומכ הנוזת־תת לש םירקמ הברה ךכ לכ יתיאר אל ,םלועב םיברה ייתועסמ לכ ךשמב" יכ 

־אלה ותקולח ,ןוזמב ליעי־יתלב שומיש ,ןוזמב רוסחמ :הנמ ךכל תוביסה ןיב ."לארשיב 

62.םיעורג האורבת יאנת בקע וצופנש תולחמו תילנויצר 

.ןתליחתב רקיעבו םישימחה תונשב תולודג תוחלצה תאז־לכב ולחנ הנידמהו רטשמה 

קלח ךא הווהמה ,דבלב ילכלכה םוחתב אל שפחל שי הנידמה לש הלודגה התחלצה תא 

יונישה תורמל ,ותועצמאבש ינומגה יטילופ־יתרבח רדס תונבל התחלצהב אלא ,הנממ ןטק 

םיפסונ םירושע השולשכ רמתשהל רטשמה חילצה ,יטמרדה יתוברתה־יפרגומדה 

ןתינ היהי אל י"אפמ תאש הרבסה החוור זא דע ;1977 תנשב ךפהמל דע ,תילמרופ) 

.יטירבה אבצל םיתורישו םיכרצמ תילאינולוקה הנידמה הקפיס היינשה םלועה־תמחלמ תפוקתב 60 

הינטירב האיפקה המחלמה םות םע .גנילרטש תורילב םייטירב םיקנבב ללכ־ךדדב הדקפוה הרומתה 

תונש תישארב .תודחא םינש רחאל קר םתוא הרישפהו השקה ילכלכה הבצמ חכונל הלא תונובשח 

תוברזרה בצמב הבטהל רתוי רחואמ םרתש רבד ,תוילארשי תורבח לש תונובשח ורשפוה םישימחה 

תנשב תירבה־תוצרא תודהי ברקב וצפוהש בוחה־תורגא לש ןתקפנה תליחת םע דחי ץוחה־עבטמ לש 

.(1952 ףוס) תילרדפה הינמרגמ םייוציפהו ("סדנוב"ה) 1951 

הליבקמה הלכלכה תא ןובשחב איבהל וצר אלו ולכי אלש םיימשרה םינותנה לע תססובמ וז הנומת 61 

בר ינוע היה ןכש הרדגה ןועט רדנסכלא לצא "בער" גשומה םג .ץראב גשגש רשא ("רוחשה קושה") 

.ץראב םיקיתווה ןיבל םישדחה םירגהמה ןיב םימוצע םירעפ יאדווב ויהו 

.1952 ,רבוטקואב 22 ,ץראה 62 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיק ךורב 194 

םייתורדתסה ,םייתנידמ םינונגנמב התטילש ללגב "םלועל" ןוטלשה ןמ דירוהל 
63.(הינומגהה תדירי םע םג הכשמנש ,םייתגלפמו 

תיתכלממה־תינוליחה־תינויצה הינומגהה תיינב 

הנידמה לשו ביטקלוקה לש םתורצוויה ךלהמב השענ תיתכלממה הינומגהה ןוניכ 

לש הרפא לעו <י"א-הניתשלפ» תיטירבה־תילאינולוקה הנידמה לש המוקמב תידוהיה 
התיה וז תיתכלממ הינומגה .1948 תמחלמ רחאל הכותב הרתונש תיברעה הרבחה 

.תכל־תוקיחרמ תואצות הבינה ךא םימי־תרצק 

הייסולכואה תא דיחכהל הלכי אל איה ;םיבשייתמ־מירגהמ ידי־לע הננוכ הנידמה 

ןתחתהל אל ,(הינייקואו הקירמא ןופצב לשמל עריאש יפכ> (aborigines־™ תימוקמה 

איה ;התביבס ךותלו הכותל לבקתהל אל ףאו (הזכרמבו הקירמא םורדב עריאש יפכ) םתוא 

יפלכ ,יתד םג המ־תדימבו ,ימואל־ינתא טקילפנוקו ץוח יפלכ תומחלמ להנל 64הצלוא 

.(Levy, 1997) תינומגה הטילש ןוניכל םיחונ םיאנת הכותב ורצונ הלא לכ ךותמ ;םינפ 

,ינתאה הבכרהב תולודג תויונוש רצק ןמז ךות הנידמב ורצונ ,הז רמאמב םגדוהש יפכ 

הנידמה התיה הזכ בצמב ;תיסיסב תוינויווש־יא ורציש ידמעמהו יתוברתה ,יתייווחה 

המצע לע לבקל הנוכנ התיה הקיתווה התייסולכוא .הכותב ינומגה בצמ תורצוויהל הלשב 

ימינפה יתרבחה רדסה לע ספתנה םויאה חכונל ,תינומגה הטילש היקלח רתי לע ליטהלו 

המצוע תלוטנו השלח התיה השדחה התייסולכוא 65.ץוחבמ הדמשה לש םויאה םע ברועמה 

תויתוברת תועוב רוציל ידכמ וא ,הינומגהה לש הנוניכל ליעי חרואב דגנתהל ידכמ 

לש תודרשיה תייגטרטסא ,תושולח םירגהמ תויסולכוא ךרדכ ,ץמאל הפידעהו ,תוימונוטוא 

ןמזב־וב ךא הילע התפכנ הז גוסמ תוטלקיה .תטלוקה הרבחב התלוכי לככ הריהמ העימט 

ביטקלוקה לש ויתולובג דודיחו תיבחרמהו תידסומה הרדהה תועצמאב הנממ הענמנ 

.קיתווה 

לש הנוניכב "חרכה"ל תוביסה ןמ תחא קר אל היה ךשמתמה יברעה-ידוהיה ךוסכסה 

םייטילופה ,םייפרגואיגה תולובגה תאו םיידסומה םילכה תא םג קפיס אלא ,הינומגהה 

הפוקתב דוע תידוהיה הליהקב הנבנש ןמושמהו ללכושמה יתגלפמה ןונגנמה תוכזב קר אלו 63 

,1975 ,אריפש) י"אפמ יגיהנמ לש םייביטלופינמה םהירשוכ תוכזב וא תיטירבה תילאינולוקה 

.העפותב קלח היה ךכל םג יכ םא ,(1977 

וא תילארשיה הנידמה לע ופכנ ןהמ קלח וא תומחלמה לכ םא עובקל הנווכה ןיא "ץוליא" גשומב 64 

תודימתמה תונכההו תומחלמ ץורפ לש ספתנה םויאהש איה הנווכה .ןהמ ענמיהל הלוכי ,דתיה איהש 

.תילארשיה תיתוברתהו תיתרבחה תכרעמה לע םייזכרמ םיצוליאו םיביכרמ ורתונו ויה ןהל 

תואיצמה התיה המ אלא ,אל וא הדחכה תנכס םנמוא התיה םא בושח הז ןיא יחכונה ןוידה ךרוצל 65 

,(Harkabi, 1977) politicide וז הנכס הניכ יבכרה טפשוהי .תילארשיה תוברתה ךותב התנבוהש 

לכב ותוא רותפל וא ךוסכסה תמר תא דירוהל תלגוסמ הניא לארשיש רבסו ,דייסונ'ג לקשמ לע 

תורשפ תרומת יכו ךוסכסה לע הטילש שי לארשילש יבכרה רבס רתוי רחואמ .טוקנתש תוינידמ 

םילחנתמה־סירגהמה תנידמ לש הדמשה עונמל קר אל ןתינ הנובנ תוינידמ תועצמאבו תוילאירוטירט 

.(1986 ,יבכרה) רוזיאב הסוסיבלו התלבקל עיגהל ףא אלא ,תילארשיה 
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195 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999 -ס"שת 

ךשוממ ןמזל התרימשלו הינומגהה לש הנוניכל ומרתש ,תולדבתה לש םידחה םייתרבחהו 

לש ןתכיפהל ליעי ץחל־ריס היה ,המודמהו הנבומה ,יתימאה ינוציחה םויאה .תיסחי 
תריציל םינושארה םיאנתה 66.יטילופה חוכה זכרמ ידיב רצויה דיב רמוחל תוירפירפה 

"ידוהיה בושייה" לש תיטילופויצוסה העובה ךותב ןכל םדוק דוע ורצונ הינומגהה 

הפאשש תינויצה היגולואידיאה ןמ קלחכו ,תיטירבה תילאינולוקה הנידמה ךותב לדבתמה 

הרבחה לש התלילשו הדוגינ היהתש השדח הרבחו <1996 ,גומלא) "שדח םדא" רוציל 

ךא רוציל ןתינ היה תיברמ הינומגה לש הנוניכל םיחונ םיאנת םלוא ."תיתולג"ה תידוהיה 

67.תינוביר־תיתנידמ תרגסמ ךותב קרו 

םג המ־תדימבו תיטילופה תיתשתה תא התוויהש ,תיטילופה תויטננימודה לש הישרוש 

דוד ןיב תרכנש "טדרוקנוק" ןיעמב תירוטסיה םיצוענ ,הינומגהה לש תיתוברתה 

,תידוהיה תונכוסה שאר־בשויל היה בורוזולרא םייח חצר רחאלש י"אפמ גיהנמ ,ןוירוג־ןב 

תגלפמ" לש הנוטלש תא השעמל חיטבה הז "טדרוקנוק" .תיתדה תונויצה ישאר ןיבל 

תוריחבל דעו 1933 תנש ןמל הנידמבו "בושיי"ב ,תינויצה העונתב "לארשי־ץרא ילעופ 

,תירוביצה הריפסה לש "ידוהיה היפוא" "יחרזמ"ל חטבוה הרומתב 68.1977 תגש לש 

הנשה־חולבו םיגחה ידעומב ,תבשב ביוחי ינוליחה "םידבועה קשמ" םגש המכסה ,רמולכ 

תשמח לכ ךשמב 69.תורשכב ובייוחי (םיצוביקב ללוכ)"םילעופה יחבטמ" לכשו ,םיידוהיה 

לעמ ,תילארשיה הנידמב יתרבחה רדסה לש יזכרמה ןיעלגה ,י"אפמ ןוטלש לש םירושעה 

דחי ."ינוליחו יטסילאיצוס ינויצ רטשמ" היהש יטילופויצוס בצמ היה ,הלשממ לכל רבעמו 

,ידוהיה םואלל תידוהיה תדה ןיב הפיפחה לש הילאמ־תונבומב הז רטשמ אטבתה הז םע 

Kimmerling,:ואר) תילארשיה תוהזה לש תיחרזא הרדגהל תישממ תורשפא לכ הלכיסש 

 1985a: הנידמה לש םיידוהיה היחרזא בורל תפתושמ החנה יהוז .(א 1998 ,גנילרמיק -

םינוליחל ,םירבגלו םישנל ,םירישעלו םיינעל ,םיחרזמלו םיזנכשאל ,לאמשלו ןימיל 

היחרזאל אל ךא - םהיתוצובקלו םהינוגל ,םהיגוסל תווצמה ירמושלו םייתרוסמלו 

םיידסומה םירדסההו תויתנידמה תוקיטקרפה בור ויה תינמז־ובו הז םע דחי .םייברעה 

לשו הלש םיקקוחמה־תיב לש ,הנידמה לש רותיווה תא איצוהל ,םייחרזא־םיינוליח ןיעמ 

.הרובקהו תושיאה יניד לש יזכרמה ירוביצה םוחתב תוברעתה לע טפשמה־יתב 

ולחה ("תויתכלממ"ה) תיתנידמה־תינויצה הינומגהה לש תוירקיעה דוסיה־תוחנה 

וא תיכרע הניחבמ ץוחנ וא בוט ,ער היה "ינומגהה בצמה" יכ העיבק םושמ הלא לכב ןיא 66 

.ענמנ־יתלב תניחבב היהש אל ףאו ,תילטנמורטסניא 

היעבה ."ינומגה בצמ" לש תונוש תוגרד אלא ,"האלמ הינומגה" לש בצמ יטילופויצוסה "עבט"ב ןיא 67 

לש תויטננימוד ןיבל הניב לובגה ןכיה ,רמולכ ,הינומגהה לש תוכומנה תוגרדב הליחתמ תיגשומה 

.רתיל סחיב תוצובק לש היצילאוק לש וא הצובק 

ןעמל ךא ,1977 תנשב ןוטלשה יפוליח םע המייתסה אלו הלחה אל הינומגהה לש התריבש 68 

.וב זחאיהל חונ ךיראת והז ,הבר הדימב תיתורירש דימת איהש ,תיפרגוירוטסיה היצזידוירפ 

םידקתכו לדומכ ושמיש רתוי רחואמ םלוא ,זא ומיוק אל תורשכהו םידעומה תרימש לש םיפיעסה 69 

'ל 'י ברה ,ןוירוגךב 'ד לש םתמיתחב) 1947 ינויב 19 םוימ תידוהיה תונכוסה תלהנה םעטמ בתכמל 

תא הוויהו "ווק־סוטטס"ל סיסבכ שמישש ,תימלועה לארשי־תדוגא תורדתסהל *םיובנירג 'יו ןמשיפ 

.הינומגהה שוביגב יסקודותרואה־יתכלהה ביכרמה 
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(1951 -1948) הינומגה לש התורצוויהו הריגה ,הנידמ גנילרמיקךורב 196 

םינשב תאש רתיב ושבוגו ,תילארשיה תוהזה האצמוהו הנידמה הננוכ םרטב דוע שבגתהל 

,הלא דוסי־תוחנה .ןמזה ךשמב ופסותיה תורחא דוסי־תוחנה .הנוניכ רחאל תונושארה 

םוחתה לא םג ורדח ,םאות ירוביצ חישו הקירוטרבו תויטרקנוק תוקיטקרפב תוולמ ןהשכ 

תא ומאת וללה דוסיה־תוחנהמ קלח .תוינויער תוכרעמו םיגשומ ,םילימ וללכו יטרפה 

יטנוולר־יתלב וא דגונמ היה רחאה ןקלח םלוא ,םייחרזמה םירגהמה לש םלועה־תופקשה 
:םהיתויווחל 

תורוד לכ לש הפיאשה תאו ינויצה ןוזחה תמשגה תא תינמז־וב הווהמ "לארשי־תנידמ" .א 

ךא םיחרזמה לש םג תיזכרמ דוסי־תחנה התיה וז - "וצראמ לארשי הלג" זאמ םידוהיה 

.תדה חורב תונשרפב םלצא התכז איה 

ךכבו ,ישונאה ןימבש ילסרווינואה דוסיה תא הכותב תמלגמ תיתנידמ תושיכ לארשי .ב 

.םהלש ידובירהו יתוברתה הנבמה לשו םידוהיה לש ,תודהיה לש "םלומרינ" תא םג 

.םיחרזמה יניעב תעדה לע תלבקתמ־יתלב וא תנבומ־יתלב בורל התיה וז תפסות 

,תונשרפל החותפ הראשנ "תודהי"ה תרדגה םלוא ,תידוהי םואל־תנידמ איה הנידמה .ג 

.הנידמה ךותב םינתשמה המצועה יסחיו תוליעפה ימוחת ,םיאשונה יפל הנתשמ איהו 

תינוליח־תימואל וא תינוליח־תימואל ,הינוגל תיתד תויהל וז תונשרפ הלכי תינורקע 

הנידמה לש התודהי תוהמל תונשרפה ,השעמל .תדה ךותמ םיביכרמ לע היונבה 

־תיתדה תונשרפה לא יבקע חרואב וטנ םייטילופויצוסה היתולובג תעיבקו 

[תינוליחה] תינויצה העונתה" ,(1979) ץ"כ לש ותרדגהבש םושמ תאז .תיסקודותרואה 

,"םיילכלכ וא םיילאיצוס ,םיינידמ םיילנויצר םיגשומב ץראל הקיזה תגצהב התשקתה 

םייתד תוקמנהו םילמס לע יולג וא יומס חרואב ןעשיהל ןמזה בור הקקזנש ןאכמו 

לש שדוקה תפש - 70תירבעה הרחבנ םג ךכ .(Kimmerling, 1983a :ואר) םייחישמו 

,טיבש) התוא ןלחל שאונ ןויסינ ךות ־ "שדוקה ץרא" וא "ןויצ" איה ,דעיה־ץרא 

"שדוקה ןושל" םע דחי ,"ץראה לע תוכז" הנקמה ,ןנוכמ טסקטכ ך"גתה ךא .(1998 

תוהזה" לע םיירוקמה םהינכות תאו םמצע תא ופכש םיפוריצ וויה "שדוקה ץרא"ו 

לכ .רצה יתדה הנבומל הבורקה "תידוהי תוהז"כ רתויו רתוי התלגתנש ,"תילארשיה 

םינושה הינכוס וליא םיחרזמה לש ןושארה רודה לע דואמ לבוקמ תויהל לוכי היה הז 

.םאתהב תויבקעב םיגהונ ויה הנידמה לש 

אוה רשאב ידוהי לכ .דבלב היחרזאל אלו ,ידוהיה םעה ללכל "תכייש" הנידמה .ד 

.תיתקוח תוכז ףקותמ הילא "בושל" - בייח ,ןוירוגךבכ תאז ושריפש ויהו - יאשר 

לש התמקה ןמל תונויצה לש השארה ןבאל ויה וירוחאמ תדמועש הסיפתהו הז קוח 

םגש) תירבעה ןמ תונימזו תורישע ,רתוי הברה תויממע ויה תוינוליחה תויריאה תוברתהו הפשה 70 

לומ לא התשודק תלאשב וטבלתה הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמב הושדיחש םיליכשמה 

וז הריחב .םירשעה האמה לש םירשעה תונשב קר תיפוס השעמל הרחבנ תירבעה היצפואה .(התוינוליח 

־םירגהמה תרבח לש יחרכהה רושיקה תא לוכיבכ הקפיס ,ך"נתל המודב ,תירבעהש ךכמ העבנ 

(תדה םוקמב) םיחרזמל םיזנכשאה ןיב "רשג" איה תירבעהש ןויערה .םוקמה לא תינויצה םיבשייתמה 

הצרא תינויצה הריגהה תעגה ינפל דוע יכ רואיתל תואיצמב הזיחא שי ךא .רתוי רחואמ קר הלעוה 

לכל תפתושמ רוביד־תפשו הגע ("ההובג"ה תיליכשמה תירבעה אל) תימוקמ־תירבע ןיעמ השמיש 

."שדוקה ץרא" ידוהי 
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ןטק קלח קר אקע אד ךא ,םיחרזמה לש םתפקשהל דואמ המאת וז ההגה םג .הנידמה 

.םידוהיכ וגהנו םידוהיכ וארנ הזה קוחה ףקותמ ועיגהש םידוהיהמ 

תינרדומ הנידמ היהת לארשי יכ ,דתיה תוחפ תנבומהו תוחפ תלבוקמה החנהה .ה 

תוצובק ."תויברעמ",ר לש <תיפוריא־חרזמה) תיזנכשאה התסרג יפ־לע תיברעמו 

תרגסמב ורבעי ,םלסיאה תוצראמ םידוהיה ןוגכ ,וז תוברת םיאשונ םניאש םיטרפו 

קרו ,("היצזילארשי"כ םג םיתיעל הרדגוהש)"היצזינרדומ" ךותיה־רוכ לש וינונגנמ 

רשאכ םג 71.ביטקלוקב םיאלמ םירבחל ובשחיי םה הז ךילהת לש האלמה החלצהה םע 

הרתונ הרבחה לש רתוי תיטסילרולפ הייארב רמוהו תימשר "ךותיהה־רוכ" לדומ חנזנ 

תיטסילרולפ הרבח לש לדומ ץמוא םא םג .תינויצה העדותה קמועב וז הסיפת ןיידע 

קר השעמל 72.תוסחייתה לדומכ שמישש "יברעמ"ה לדומה הז היה ,רתוי תילרבילו 

ךכב ואר ,שרדנה יונישל םיאשומה רקיע וויהש ,םלסיאה תוצרא יאצוימ דואמ טעמ 

ויה ןושארה רודב .(1981 ,יקסריבס) ירסומ־יתלבו לשחנמ ,ינסרוד טקא הליחתב 

תונויסגב ואטבתהו (1959 ,ףסוי־רב)ןרקיעב תוירקמו תוידרופס תויודגנתההו האחמה 

תידרפסה הדעה תצעומ לש רבודה ,לשמל .(1986 ,גוצרה)"תויתדע תומישר" תמקהל 

Rejwan,)ןאו'גר וליאו ,"יתוברת דייסונ'ג" 1965 תנשב הז ךילהת הניכ םילשוריב 

רוהיט" לקשמ לע ,(cultural cleansing) "יתוברת רוהיט" ךכב האור (1967, 99 

הימיב ןמיתמ םירגהמה תאחמ םג התיה ךכ .ןפוד־יאצוי םירקמ ויה הלא ךא ,"ינתא 
.הנידמה לש םינושארה 

לע הנידמב תויוכז־יווש םיחרזא תויהל םירומא ,םיברעה רקיעבו ,םידוהי־אלה ללכ .ו 

לא תינויוושו תינתומ־יתלב ,תישפוח השיג םהל היהת אל ךא ילאודיווידניא סיסב 

הרוצב אלא (תורשמו תונויכז ,תוידיסבוס ,תועקרק ןוגכ) םייביטקלוקה ןיבוטה ללכ 

לש םתורבח היהת תיתרבחו תיטילופ הניחבמ ,ביטקלוקל סחיב .תיביטקלס 

תולובגל ץוחמ ומקומ םה תיתוברת הניחבמו ,תיקלח הנידמב םידוהי־אלה 

ויה ןהבש תוצראמ ואבש םירגהמל הילאמ תנבומ דוסי־תחנה ,דתיה תאז 73.ביטקלוקה 

.תומחותמו תולבגומ תויוכז ילעב תוסח־ינב םיטועימה 

־תכרעמ לש דקומה םה האבצ רקיעבו היתודסומ ,הילמס ,היקוח ,המצע הנידמה .ז 

סיסבה תא ווהיו השודק תליהמ ונהיי םה ;הנידמהו הרבחה לש תיזכרמה םיכרעה 
,דתיה וז דוסי־תחנה .(1995 ,והירזע) "תיתדה תד"ל המילשמ "תיחרזא תד"ל 

;םיישארה םהיאכדמ ויה הינכוסו הנידמהש םושמ רקיעב םיחרזמה יניעב הליבק־יתלב 

הרומא התיה - "תויתכלממה" ,התנוכ איהש יפכ וא - הנידמה־תד םא ןכש־לכ אל 

רשאמ רתוי םיבר םירקמב םלוא ,"היצזילארשי"ה שבכמ תחת רובעל ועבתנ םייזנכשאה םירגהמה םג 71 

ותוברתל רתוי הלודגה םתברק תוכזב רתוי ירשפאו תוחפ יטמוארט הז ךילהת היה םיחרזמה ברקב 

.ףידעה ידובירה םדמעמ תוכזבו "בושייה ןמ םדאה" לש 

זירכה הנרהסה תא *רבוטקואב 7> 1998 תוכוסב הגגחש "תידרוכה הדעה" ינב ינפל םואנב ,לשמל 72 

תאצל ושרדייש םדא־ינב דוע ויהי אל .ךותיהה־רוכ תשיג לש התומ לע והינתנ הלשממה שאר 

ףיטמ אוה הז םע .יתדעה ודוחיי לע דחא לכ ורמשיש םינוש םיגוסמ םילארשי ויהי ;"דחא ץנטש"מ 

."תיברעמ" הלוכ איהש תיטסילטיפק הלכלכ תטישל 

.םואל סיסב לע אל ךא ,עזגו אצומ ,תד ,ןימ סיסב לע ןויווש החיטבה תואמצעה תליגמ ,לשמל 73 
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לש הז ןורחא ביכרמ .הנידמהו החפשמה ,טרפה ןיב םיסחיה ללכ תא רידסהל 

תוסיפתל בורק ,היווחה זכרמב "תויתכלממ"ה תאו הנידמה תא םשש ,הינומגהה 

ךשמל אכדל חילצה אוה ;הינכוסו היתודסומ ,הנידמה לש םידיקפתל סחיב תויטסישפ 

התיה ךכ לע ףסונ .לארשיב תיחרזא הרבח לש התוחתפתה תא תובר םינש 

יחרזאו יביטינגוק ,יתוברת םזירטילימ תחימצל םייזכרמה םימרוגה ןמ תויתכלממה 

וא ,(1993 ,גנילרמיק) הינומגהה לש קותעשו הרימש ןונגנמלו יזכרמ ןכוסל ךפהנש 

רישכמו ךוניחלו היצזילאיצוסל רישכמ" ,תינרמשה היגולויצוסב תאז חסנל גוהנש יפכ 

,ןכל .(Lissak, 1972; Roumani, 1979; Bowden, 1976)"ךותיהה־רוכ לש יזכרמ 

תויטסיביטקלוק תויונווכמב דואמ קזח שגד םג םשוה ,תינוביר־םורטה הפוקתל המודב 

.תימצע תוסייגתהל ףאו תוירפירפה לש דימתמ סויגל תונוכנבו 

וא ,תיזיפ הדמשה לש תדמתמ הנכסב לוכיבכ םייוצמ ידוהיה ביטקלוקהו הנידמה 

קשנ ללוכ ,הלודג תיאבצ המצוע קרו ,תיאמצע תיטילופ תושיכ הדמשה תנכסב תוחפל 

ןכ־לע .רוזיאב הנידמה לש המויק תא המ־תדימב חיטבהל הלוכי ,ילנויצנוונוק־אל 

העדותהו ןורכיזה תא הבר הדימב בצעמה יטמוארט עוריא קר הניא האושה 

,רבעבש־האושה תכפהנ ךכב .ומצע לע רוזחל לולעש ימויק בצמ אלא ,םייביטקלוקה 

לש הלעפהה־ינפוצ רורצ ךותב יזכרמ קלחל ,המצע לע רוזחל הלולעש האושה 

ינשה רודה ךא ,האושה ןפוצל שידא היה םיחרזמה לש ןושארה רודהש הארנ .הינומגהה 

.לכשומ ןפואב וב שמתשהל דמל רבכ 

רבד־תירחא 

תועפותה יתש .תובר תורומת תילארשיה הרבחה הרבע םינורחאה םירושעה ינשב 

תויוברת לש ןתושבגתהו הינומגהה לש הקוריפ ןה וזל וז תורושקהו רתויב תוטלובה 

תויוברתש יפ־לע־ףאש דבעידב רבתסמ .ןיאמ שי וליאכ חטשה ינפ־לע ופצו וצצש תושדח 

ויהש 74םייתחפשמה םינבמה ךותב רקיעב הארנה לככ ,ושדחתהו וחתפתה ,ורמתשנ הלא 

םוחתה ךותב ,הינומגהה לש הינכוסו הינונגנמ לש םתוברעתה ינפמ תצקמב םינגומ 

רושעב ופסותיה הלא תוירוקמ תויוברתל .אכוד ףא וא שחכוה ,םלעוה ןמויק םצע ירוביצה 

ןתעפוה .(ב 1998 ,גנילרמיק) "תיפויתא"הו "תיסור"ה וז ןוגכ תושדח תויוברת ןורחאה 

.ינומגהה בצמב הדח הדירי לש הרישי האצות ןניה וללה תויוברתה לכ לש ןתושבגתהו 

תויהל הלדח ,הדובעה תעונת לש התסרגב ,תיברעמ־ןיעמה תינוליחה "תוילארשי"ה 

תיטיאה (empowerment)ןתמצעה ךות עריא הז ךילהת .תיטננימודה תיביטקלוקה תוהזה 

םיגולויצוסהו םיגולופורתנאה בור ברקב תחוורה הנעטל ,הרומג הריתסב אל םג םא ,דוגינב תאז 74 

.וחוכ תאו ודמעמ תא דביא ךראירטפה־באהו הקרפתה תיחרזמה תיתרוסמה החפשמה היפלש לארשיב 

התויה בקע אקווד הבר הדימב רמתשהל תאז־לכב החילצה תיחרזמה החפשמה ךא ,הנוכנ וז הנעט 

,ןפוד־אצויכ ,ואד» הכרעהב תיחרזמה תוברתה התכז אל ובש ינסרודה ירוביצה םוחתה חכונל טלפמ 

תד ,החפשמ - שודקה שולישה םיחרזמה לש םייתרוסמה םיקלחה ברקב רמתשנ ךכ .(1999 ,דקוש 

.םואלו 
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,רומאכ ,ןתעפוהו תילארשיה הנידמה ילושב תומקוממ ויה רבעבש הייסולכוא תוצובק לש 

ףקיהב תויטירק תוסמל ויה וללה תויוברתה בור .הכותב תושדח תויסולכוא לש 

,גנילרמיק) (תילרוטקלאו תיטילופ המצועל םג תומגרותמה תויומכ) !היתויסולכוא 

ודמע אלש תויתרבחו תויטילופ תויונמוימ לש ןתלעפהו ןתשיכר תועצמאבו <א1998 

.ןתושרל םדוקמ 

- םישדח םייתרבח תולובגו ,ודדוח ןכל םדוק רבכ םימייק ויהש םייתרבח תולובג 

הלא תויוהזו תולובג .וססבתהו ורצונ ־ תושדחתמ וא תושדח תויצוביק תויוהזב םיבוגמה 

םירפסמש םייטסירלוקיטרפ םייביטקלוק תונורכזו תוירוטסיה םיקתעשמו םירזחשמ ,םירצוי 

ךותב המוקמו ,המצע הצובקה לשו הנידמה ללכ לש היתודלות תא םירזחשמו שדחמ 

.תינונקה היפרגוירוטסיהב לבוקמ היהש הממ הנוש ןפואב ,לולכמה 

בורל ךא ,תונושה תויוברתהו תוצובקה ןיב תויקלח תופיפח תומייקתמ םיתיעל 

תולכ לש ףתושמ ןיאושינ־קוש :ףתושמה ןמ לידבמה ברו םיריבע־יתלבו םידח תולובגה 

לש םינוש תולובג שי ןוזמה םוחתב) "ףתושמ ןחלוש" ןיא ;טעמכ םייק וניא םינתחו 

,םייח ןונגס ,הכירצ יסופד ;ןיטולחל טעמכ םידרפנ םירוגמה ;(תונוש תוגרדב "תויורשכ" 

םיווהמ הלא לכ 75;רוביד לש םידרפנ םינפצו הגע ,םידירפמו םיהזמ שובל יטירפ וא שובל 

תוכרעמ לע םג תונעשנ הלא תויוברת .ומצע לובגה ןמ קלח וא הדרפהה לש תולובג ינמס 

וא תויתד תונומא ,הליפת־יתב ,רפס־יתב ןוגכ תודרפנ תויטילופויצוסו תוידסומ 

םירדושמ ,םיטלקומ ,םיספדומ) תרושקת יעצמאו הקדצ תופוק ,קוויש תותשר ,תויחרזא 

םינפצ קר אל שי וזכ תוברת לכל .תמיוסמה תוברתל םיידוחייו םייפולח (םינרקומו 

היוארה םיבאשמה תקולח לשו קחשמה־יללכ לש הנוש הסיפת םג אלא ,הלשמ םיימינפ 

תובייחמש תודרפנ "קדצ"ו טפשמ תוכרעמ םויקב יוטיב ידיל האב םיתיעלש) הלוכ הנידמב 

.(הליהקה ללכ תא 

:וזמ וז תודרפנ תוילארשי תויוהזו תויוברת שמח הינומגהה לש התריבש םע ורצונ ךכ 

־תיחרזמה ,זתינויצ־אל ךא תידוהי) תימואלה־תיסקודותרואה ,תימואלה־תיתדה 
."יברעמ" ומצע האורה ינוליחה ינוניבה דמעמה תוברתו תילארשיה־תיברעה ,תיתרוסמה 

הנידמה המקוה הסיסב לעש תיטילופויצוסה תכרעמה ,הנידמה לש הנוניכ םרטב דוע 

ימוחת תא הפיפכה ףאו ,הלש תינוליחה הקירוטרה תורמל ,תדה ןיבל הניב הדירפה אל 

םע דחי םלוא .הכלהה ינידל ביטקלוקל תוכייתשהה לש הדימה־תומא תרדגה תאו תושיאה 

ךשמב .הידיקפל ,תישארה תונברה תועצמאב ,םיניידה תאו םינברה תא תכרעמה הכפה הז 

העפות !רתיה אל וז .הנידמל יתדה יפואה ןתמ לש ידסומהו ילמסה ךילהתה לחה ןמזה 

הפידעהש ־ תטלשה הגלפמה לש תינויצילאוק תויחונמ האצותכ קר המרגנש תירקמ 

ץוחה־תוינידמ לש ןלוהינב םישישהו םישימחה תונשב וברעתה אלש םייתד םיפתוש 

- תבשו תורשכ ,יתד ךוניח ןוגכ םיירזגמה םיסרטניאה לע ורמש אלא ,םינפה־תוינידמו 

ךותבו תונויצה ךותב היונב ,דתיה תדה .ריבסהל םיתיעל םיגהונ הנידמה־עדמ ישנאש יפכ 

"ןויצ" ,דתיה אל הידעלב יכ ,הנידמה ןוניכ םע החתופו האצמוהש תילארשיה תוהזה 

ךותב וידחי ךכ ומשוה הינומגהה הררש דוע לכ .תיביטקלוק הלואגלו הריגהל דעי־ץרא 

םג (תירהמא וא תיסור ,שידיי ,תיברע) הנוש איה תיתוברת תכרצנהו תרבודמה הפשה םג םיתיעל 75 

התוברתו תירבעה הפשה תאז־לכב .אדירג םיילטנמורטסניא םיכרצל תירבעב שומיש םייקתמ רשאכ 

.המצועה־יבר תילארשיה תיביטקלוקה תוהזה יסיסבמ דחאכ תושמשמ 
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םלוא .תימואל הינומרה ךות תוינוליחה לשו תדה לש םייזכרמ םיביכרמ ינומגהה הנבמה 

.ןמזה םע יוטיב ידיל אובל הלחה וז תימינפ הריתס 

תוברתה לעמ קתניהל הנושאר החילצהש דגנה־תוברת ,הרקמב אל ,םנמואו 

תוברתה התיה אל ,ךכ לע קבאיהל תוחפל וא המוקמ תא סופתל הווקת ךותמ ,תינומגהה 

."םינומא־שוג" תסרגב תיטנטילימה תימואלה־תיתדה תוברתה אקווד אלא ,תיחרזמה 

םיבשייתמה - השדח הרבחל תילאירוטירטה תיתשתה הרצונ םינומשהו םיעבשה תונשב 

לש תיטילופ־תימואל המישמ קר ,דתיה אל וז .ןורמושו הדוהי לש םיימואלה־םייתדה 

ךכ תילארשיה הנידמה לש תולובגה תבחרהו תדלומ תומדא םוכינו שוביכ ,תוטלתשה 

רסומ־תליהק לש הנוניכל תיתשת תחנה ךכב ,דתיה אלא ,לארשי־ץראל תפפוח אהתש 

ישנאש זא הארנ .םינברה תוקיספו הכלהה יניד יפ־לע להנתהל הרומא ,רתיהש המלש 

לש ומוקמ תא רקיעבו תובבלה תא ,(ילמסהו יפרגואיגה) רהה תא ושבכי םינומא־שוג 

.יגולותימה הנחמה ינפל ךלוהה דרגנוואכ בשייתמ,ר־םחולה־ינוליחה־רבצה־קיגצוביק,ר 

.הלוכ ץראה ינפ־לע טשפתהל הרומא הרושבה ,דתיה "ןורמושו הדוהי" ימוחת ךותמ 

המשגהה תוכזב תינרדומ תימואל הכלה־תנידמ ןנוכל ןנוכתה ימואלה־יתדה ןכפהמה 

יפכ)יביטקלוקה סרטניאה תא וגוצייו וכרדב תטהולה הנומאה ,תוכילהה םעונ ,תישיאה 

םדוקה בלשה ךלהמב ןוונתהו באתסהש "רוהטהו יתימאה ידוהיה" תאו (ויניעב ספתנ הזש 

םג טעמכ תחטבומ התארנ תינומאה הכפהמה תחלצה .ומצע תא הצימו "ןויצ תביש" לש 

בצמל תועמשמו הנעמ קינעתש שממ לש הכישמ תלעב הרחתמ היגולואידיא רדעה םושמ 

תובשייתהה וויה וז הניחבמ .1973־ו 1967 תומחלמ תובקעב רצונש יתרבחהו יטילופה 

־תויתד תוצובקו םישנא םג ;ןוחרקה־הצק תא קר םיחטשב םייגולואידיאה םיבשייתמהו 

תיטילופה הסיפתל - ודגנתה ףא וא - םיפתוש ויה אלו "ולחנתה" אלש תוימואל 

םהיניעב הלענה הפיאשל םיפתוש ויה ע"שי תצעומו םינומא־שוג ישנא לש תיטסיביטקאה 

תודהי לש וז הסיפת ךותב רשאכ ,ןתינש לככ "תידוהי"ל תילארשיה הנידמה תכיפה לש 
.םייטננימוד םייתכלהה־ םייתדה םיביכרמה ויה 

־יתלב תואצות יתש הבינה תימואלה־תיתדה הכפהמה לש תינושארה החלצהה ךא 

:התוא ונתימ תוחפל וא תינומאה הכפהמה לש הציקל השעמל ומרגש תונווכמ 

וקלחב שטנש ורקיעמ יטסילאודיווידניא שדח רוד הלדיגש הכפהמה לש הרגשהה - תחאה 

הטילש ןיב דירפהל רשפא־יא יכ חיכוהש יניתשלפה ירמה - תרחאהו 76;הכפהמה תא 

שי היפוטואל םג יכ וחיכוה וללה תואצותה יתש 77.ןתייסולכואב הטילשו תוירוטירטב 

.אבה רודל םהלש היגולואידיאה קותעשל טעמכ םימלשומ םיאנת ויה םינומא־שוג לש םידסיימה רודל 76 

,רעונה־תעונת ,תיבה ןיב תינויער הפיפח ,דתיה ןהבש תונטק תוליהקב וכנחתהו ולדג םידליה 

השיגדהש תיטסיטילא הליהקב לדג יגומאה רעונה ןמ קלח תוחפל ,הז םע דחי .הליהקהו רפסה־תיב 

תידומיל ,תישיא תויגשיהו םזילאודיווידניא תשגדהל םג רבד לש ופוסב הליבוהש תויגשיה 

.ינכפהמה טהלה תכיעדל ומרגש ןה ,רתיה ןיב ,הלא תויונווכמ .תיעוצקמו 

תודבוע הרצי איה <א> :הלודג החלצהכ תינומאה העונתה תא רידגהל הלוכי תיפולח תונשרפ 7 7 

,דמיע הררגו ל"דפמה תא "םינפבמ השבכ" איה <ב> ;"ע"שי" יחטשב םיבושיי תומדב תוכיפה־יתלב 

לארשיב תטלשה היצילאוקב יזכרמ קלח הווהמ איה <ג> :ימואלה יתדה רוביצה בור תא תיטילופ 

תסחייתמ הז רמאמ לש תיגשומה תרגסמב ןולשיככ הכפהמה תרדגה .1977 תנש ןמל תופיצרב טעמכ 
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יתדה דוסיה ןיב המלשה שישמ חתמ תוחפ אל שיש םג הלגתנ .הלשמ תולבגמו תולובג 

ןיב תוריתס ועלגתנשמ ,םעפ אל ,ןכ־לע .תיחישמה־תינומאה ותסרגב ימואלה הזל 

םתוא המליג תינויצ־אלה היסקודותרואהש - םייתדה הלאל םיימואלה תודוסיה 

הלחה ךכ 78.תינומאה הליהקה ןמ םיקלחב רבגתהל םייתדה תודוסיה ולחה - םתרהטב 

תויהל ךרוצ ןיא יכ הדיצמ התליגש ,תוידרחה ןיבל תימואלה תויתדה ןיב תוברקתה 

ןמואל תויהל תנמ־לע (ירשפא יכ־םא> ע"שיב לחנתהל וא הגורס הפיכ שובחל ,"ינויצ" 

,הכותב המצועה יקחשמב ליעפ חרואב ףתתשהלו הנידמה ילמסמ קלח לא רבחתהל ,ידוהי 

םג אלא ,םייביטקלוקה םיבאשמה תאצקהב םידרחה לש םקלח תא לידגהל ידכ קר אלו 

.הנידמה לש היפוא תא עובקל תנמ־לע 

דועב ,ךכ .הנד תמדקמ חרזמה תודהי העדי םיעשתה תונש תישארב וליג םידרחהש המ 

היתוריתסו םייטילופה םייונישה חכונל ןואפיקלו רבשמל תעלקנ תינומאה הכפהמהש 

לש הביל־בלב הכנחתהו החמצש תיחרזמ־תידרח הריעצ הטילא הרצונ ,תוימינפה 

ידרחה םלועה יככותב השקה הילפאה תשוחת חכונל םלוא .תיזנכשאה היסקודותרואה 

ויה םקלח תוחפלש - וללה םיריעצה רשאכ ץרפ הז דרמ .דרמה סנ תא וז הטילא הפינה 

םחנמ לש ותרדגהכ ,"םידמול תרבח" התוא לש הדימה־תומא יפ־לע םינייטצמ םינדמל 

הלוצאה תוחפשמ ךותל ךדתשהלמ םיעונמ םהש תעדל וחכונ ־ ולדג הכותבש ,ןמדירפ 

ינש .תויתרקוי תוינבר תודמעל תונמתהל יוכיס םהל ןיא ףאו תידרחה־תיזנכשאה 

להקו ףסוי הידבוע ברה לש ותומדב יטמזירכ גיהנמ :םתושרל ודמע םיעירכמ תונורתי 

לש תידוהיה הייסולכואה ןמ עברב דמאנש) דואמ לודג לאיצנטופ לעב היהש ותיערמ 

תיתוברתה הכפהמה .םייטנתוא תוהדזה דקומו תוגיהנמ ןכ ינפל ול ויה אלשו (הנידמה 

לש - הינבה קויד רתיל וא ־ האייחה הללכ "הרות ירמוש םידרפס"ה לש תיגולואידיאהו 

תקנעהב היה הדוס רקיעש אלא ,תויתדו תוינתא וידחי הכרכ קר אלש תיתרבח תוהז 

טרפה לש םתונשרפו םתויחונ יפ־לע טעמכ ,תדה תווצמ לש יביטקלס םויקל היצמיטיגל 

לעמ .הליהקה ךותמ יודינב - ךכמ עורג וא םוניהיגה שאב םיואמ תויהל ילבמ ,החפשמהו 

המרב יכרעהו ילכלכה ךסחהו לבסה ,יוכידה ,תולפשהה ,תולוועה לכ ,ךכל רבעמו 

הרטע ריזחהל" היצמיטיגל וקינעהש יביטקלוק ןורכיזבו הרדאהב וכז תיתחפשמה 
79."הנשויל 

־תימואלה תינוליחה הינומגהה תא רערעל תימואלה־תיתדה תודהיה החילצהשמ 

ילבמ) ךרדה תא הללס איה ,תיתרבחה הריזה זכרמ לא העונת ךות ,תיטסילאיצוסה 

ובש םוקמ ותואב ,הנידמה לש ילמסה זכרמב םג המצע םקמל החילצה אל תינומאה תומדהש הדבועל 

וא עדומ ןפואב הפאשש יפכ השדח הינומגה הרצי אלו ,"רבצ"הו "ץולח"ה רבעב םימקוממ ויה 

.עדומ־יתלב 

תולודגל ובשחנ ץראל־ץוזובו ץראב תוינויצ־אלה תויסקודותרואה תוינברה תויוכמסהש דוס הז ןיא 78 

תורחתב דומעל ולכי אל םלועמש "תוינויצ"ה תוינברה תויוכמסה ןמ הרותב רתוי תויזואוטריוולו 

םהינימל םיצ"דבה תויורשכ וליפא .םייסקודותרוא םיינבר םישיאו "הרותה ילודג תצעומ" לומ 

.הכלממה ינבר לש הלאמ "רתוי תורשכ"ל ובשחנ 

הלא תושוחת המיצעה קר ,היתורודל הדובעה תגלפמ םשב ,קרב דוהא לש םיחרזמה ןמ החילסה תשקב 79 

.תפסונ היצמיטיגל ןהל הקינעהו 
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לש תונוש תוגרדב ,תופסונ תוימונוטוא תויוברת לש ןנוניכל םג (ךכל הנווכתהש 

תא דחא דצמ הרשפאש וז איה ילסקודרפ חרואב .תילארשיה הנידמה ךותב ,תונלדב 

תרבוגה םתוברועמ תא רחא דצמו הנידמב םייברעה םיחרזאה לש הימונוטואה תבחרה 

תויוברת־תת םע תויתרבח תויצילאוקל םיפתושו תירב־ילעבכ ירוביצהו יטילופה םוחתב 

ידסומ יוניב לש ותורצוויהל ךרדה הצרפנ ןכ .(תינוליחה תוינויה ,לשמל) תורחא תוידוהי 

־ברל היצמיטיגל הקינעהש היגולואידיא תחימצ אלל םא ףא ,תונוש תויוברת ביבס 
.תויתוברת 

,ותועצמאבש יאבצו יחרזא יטרקורויב ןונגנמ ,ליעל ראותמכ ,הנידמה המיקה הלחתהב 

ךותל הרדח איה ,היכרצל המתר איהש םייתנידמ־אלה םינונגנמהו םיפוגה תועצמאבו 

80.םייתנידמה םידיקפתל ןתוא הסייגו ןהילע הקודה הטילשו חוקיפ הליעפה ,תוירפירפה 

(םיקיתו לש) שדח ינוליח ינגרוב־ינוניב דמעמ הכותמו הכותב הנידמה הרצי ךכ לע ףסונ 

הנותנ הרומגה ותונמאנ ,דתיה ,הז דמעמל ינש רוד ,הלש ישימחה רושעה ףוסל דעש 

.הכותב םיררושה רטשמבו תוגלפמב ,ןוטלשב יולת־יתלבו הנתומ־יתלב חרואב הנידמל 

םיטרפכ םיברע ןכו םייחרזמ םידיחיו תוצובק םג ןמזה םע וגפסנ הז דמעמ ךותב 
והז .תויתוברתו תוילנויספורפ ,תוילכלכ ,תוילהנמ תוטילא ללוכ הז דמעמ .תוחפשמבו 

תוברתה ונמזב החפוטו התנבוה וכותבש ירקיעה לכימה תא הוויהש ורקיעב ינוליח דמעמ 

."תוילארשי"הו (תיחרזאה) תילארשיה תוהזה ,"תילארשיה תוברתה" היורקה תינומגהה 

תייסולכוא רתי יניעב ףאו ומצע יניעב ,הנידמה יניעב הוויה 81הז דמעמ ,וזמ הרתי 
תדירי םע ,הנורחאל .תילארשיה הרבחה תאו תילארשיה תוברתה תא 82,הנידמה 

תויטננימודה ןדבוא לש דימתמ ךילהתב יוצמ הז דמעמ ,הנידמה לש תיסחיה התמצוע 

תיסחיה ותויזכרמ תא רמשל ןיידע חילצמ אוה ךא ,תוינומגהה רוערעמ קלחכ תיתוברתה 

,היישעתבו רחסמב ,םילודגה םיקסעב רקיעב ותטילש לע ןיידע רמוש אוה .דמעמכ 

לחה הלא םימוחתב םג יכ םא ,הימדקאהו אבצה לש םיהובגה םיגרדב ,תדסוממה תרושקתב 

.יטננימודה ודמעמב םוסרכ 

ןדבואלו רצה יתוברתה־ידמעמה ויפואל רתויו רתוי עדומ תויהל ליחתמ הז חלפ 

העדות לש הינבה יכילהתב ליחתמ ינוליחה ינוניבה דמעמה .ולש יתוברתה לופונומה 

תונושארה םינשב ויה אל הינכוסל םתכיפהו הנידמה תורמל וללה םיקזחה םיפוגה לכ לש םתפפכה 80 

יזכרמ ומצע האר וללה םיפוגה ןמ דחא לכ .םישק םיקבאמ ךות ורבע ןהו רקיע לכ הטושפ הכאלמ 

ןויער לש האצמהה תועצמאבש אלא .ויתורטמ לשו ולש תנכוסל הנידמה תא ךופהל ומצעב ץפחו 

הינמרגמ םימולישהו ץוח־עויס ,תויבגמ) ץוחה ןמ ומרזש תורוקמה בורב הטילשה ,"תויתכלממ"ה 

תילארשיה הנידמב הרכההו הנידמב תועקרקה ללכ ךותמ םיזוחא העבראו םיעשת תמאלה ,(תילרדפה 

ךותב תיטסילופונומו תיטננימוד הדמע גישהל הנידמה החילצה ידוהיה םעה ללכ תא תגציימכ 

םואלה־תנידמ תויזכרמ לש ,הל המוד וא ,וז העפות דציכ הארה סנדיג ינותנא גולויצוסה .תכרעמה 

.ינרדומה םלועב תיזכרמה העפותל ,רתיה ,הרבחב תומילאה יעצמא לע התוטלתשהו 

תובר םינש ךשמבש ,תיתוברתו תילכלכ ,תיטילופ ,תידוביר הניחבמ תנחבומ הצובקל איה הנווכה 81 

הלא קר ;תיטסירלוקיטרפ תיתצובק תוהז וא "תידמעמ העדות" החתיפ אלו "דמעמ" המצע התאר אל 

.ךכ הואר הילא וכייתשה אלש 

.ץוחמו תיבמ הירקוח יניעב ףאו 82 
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ףא הסנמ אוה .ולש תניימודמה הליהקה תולובג לש שדחמ טוטרשבו תירוגמו תידמעמ 

תוברת־דמעמ .הנידמה ךותב קחשמה־יללכ תא ,ומיע וחוכ תיראש דוע לכ ,שדחמ בצעל 

.רתוי תוטובו תויולג תודמע־תמחלמו תוברת־תמחלמ לוהינל תונגראתה יבלשב יוצמ הז 

קוה־דא תויתרבחו תויטילופ תויצילאוקל תירב־ילעב שופיח ךות השענ הז שדחמ־ןוגרא 

ויבירי תא םג םיצעמ אוה ךכב .תורחתמ תויוברתו םירחא הייסולכוא יחלפ ברקב 

הפוקתה ,תינושארה תבצעמה הפוקתבש תולאשה שדחמ תוחתפנ םג ךכו םייתרבחה 

.םלא ןהיבגל רוזגל וסינ ,הב דקמתה הז רמאמש 

תורוקמ 

.<1914-1854 :א ךרכ) לארשי־ץראב ירבעה ךוניחה .(1986) 'ר ,רורד־םיובלא 
.יבצ־ןב די :םילשורי 

:ךותב ."לארשי תנידמל ןושארה רושעב הטילקה תלכלכ" .(1998) 'א ,רדנסכלא 
.(104-59 'ע) תונושארה םינשה םישימח :תואמצע ,(תכרוע) אריפש 'א 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - רבצה .(1996)'ע ,גומלא 

:ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה - תנווכה ךרד .(1995) 'א ,רזעילא־ק 
.ריבד :ביבא־לת .1956-1939 

.תילארשיה תונגרובה תודלות - םהה םינגרובה םה הפיא .(1999) 'א ,תרופךב 
.סנגאמ תאצוה ,תולוכשא תיירפס :םילשורי 

אריפש 'א :ךותב ."לארשי תנידמל ןושארה רושעב הטילקה תלכלכ" .(1998)'י ,תרופ־ןב 

זכרמ :םילשורי .(104-89 'ע) תונושארה םינשה םישימח :תואמצע ,(תכרוע) 

.רזש ןמלז 

.251-247 ,17 ,דלומ ."היעבל עקרה :םיאקורמה" .(1959)'ר ,ףסוי־רב 

."םילוע לש תולגתסהה ךילהת :היצזילאיצוס־הרו היצזילאיצוס־הד" .(1990)'ר ,ףסוי־רב 

םיטביה :הדובע ,הטילק ,החפשמ ,(םיכרוע) םירחאו םייח־רב 'א :ךותב 
.ןומדקא :םילשורי .(153-133 'ע) תילארשיה הרבחה לש םייגולויצוס 

תינויצה השיגב תורומתו םיטבל :תובשה קוח דעו 'ולעת־לא'מ" .(1998) 'י ,רבלג 

סותימ - לארשי ץראל היילע :תויולג ץוביק ,(תכרוע)ןהכה 'ד :ךותב ."היילעל 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(284-249 'ע) תואיצמו 

דה :ביבא־לת .1951-1945 ,םינויצ לומ םידוהי :בוט ישונא רמוח .(1998)'י ,יקסגזדורג 
.יצרא 

רושעה ,(םיכרוע) הקנולבי יחו תרמצ 'צ :ךותב ."לארשי תלכלכ" .(1997) 'נ ,סורג 

.יבצ־ןב די :םילשורי .<150-137 'ע> ח"ישת-ח"שת :ןושארה 

תוימואלה תובישיה :יטילופ םזילקידרו יתד םזילטנמדנופ" .(1998) 'א ,איחי־ןוד 

תונושארה םינשה םישימח :תואמצע ,(תכרוע) אריפש 'א :ךותב ."לארשיב 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(470-431 'ע) 

,הייעבה תויולשלתשה :לארשי תנידמב הלטבאה חוטיב לע קבאמה" .(1969) 'א ,ןורוד 
.448-439 ,10 ,דלומ ."1967-1948 
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דקוש 'מ :ךותב ."חרזמה תוצראו הקירפא־ןופצ יאצוי לש תויתדה" .(1999) 'ש ,ןשד 

הקירפא ןופצ יאצוי לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד ,ןשד 'שו 

.יבצ־ןב די :םילשורי .<250-237 'ע ,תבחרומ הרודהמ) 

טדנמה תפוקתב לארשי ץרא ידוהי :הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 

.דבוע םע :ביבא־לת .תיטילופ הליהקכ 

.רתי סמועב הרבח ־ לארשי :היפוטואב תוקוצמ .<1990) 'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

לש תיתוברת־תיתרבח הטילק :היתוכלשהו "הרישיה הטילקה" תטיש .<1994> 'ד ,ןהכה 

רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .םיעשתה תונש תישארב תונידמה רבחמ םילועה 
.לארשי 

היילעה תלבגהל תונויסינה :הנידמל ןושארה רושעב היילעה תוינידמ" .<א1998)'ד ,ןהכה 

סותימ ־ לארשי ץראל היילע :תויולג ץוביק ,(תכרוע)ןהכה 'ד :ךותב ."םלרוגו 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .<316-285 'ע> תואיצמו 

,(תכרוע) אריפש 'א :ךותב ."וביבס םיחוכיווהו ונכות - תובשה קוח" .<ב1988)'ד ,ןהכה 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .<87-56 'ע) תונושארה םינשה םישימח :תואמצע 

ןושארה רושעב בגנב םילועה תובשייתה :םייחירהו ןיערגה .<ג1988> 'ד ,ןהכה 
.דבוע םע :ביבא־לת .הנידמל 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םילשורי .(1973) 1972-1948 לארשיל היילעה 

.דבוע םע :ביבא־לת .תוילרוג תוערכה .<1986)'י ,יבכרה 

ירוטסיה־יגולויצוס חותינ :תואיצמ לומ יומיד - תיטילופ תויתדע .<1986> 'ח ,גוצרה 

די :ביבא־לת ,(1984-1920)תסנכלו םירחבנה־תפיסאל "תויתדע"ה תומישרה לש 

.דחואמה ץוביקה ,חרזמה תוצראב תויצולחהו תינויצה העונתה רקחל ןוכמה ,ןיקנבט 

לארשי־ץראל תיתרתחמה תידוהיה הריגהה :םידוהי לש םבהז .(1996) 'ע ,לטרז 
.דבוע םע :ביבא־לת .1948-1945 

תוסמ :תידוהי תוימואל :ךותב ."תונויצה ירשבמ גשומה רוריבל" .<1979> 'י ,ץ"כ 

.תינויצה היירפסה :םילשורי .םירקחמו 

הנידמה תונשב תירבעה תורפסב 'אשונ ןכות'כ תינומהה היילעה" .(1989) 'ד ,רואל 

.ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .<די ךרכ) ףסאמ - תונויצה ."תונושארה 

עקר :טדנמה תפוקתב לארשי ץראב ידוהיה בושיה לש תוטילאה .(1981)'מ ,קסיל 

.דבוע םע :ביבא־לת .הריירק יסופדו יתרבח 

לש םיצאומ םיכילהת :'הינשה לארשי ץרא'ו 'הנושארה לארשי ץרא'" .<1996> 'מ ,קסיל 

םילוע ןיב ,(תכרוע) רפוע 'ד :ךותב ."םישימחה תונשב יתוברת־יתרבח בוטיק 

.יבצ־ק די :םילשורי .(19-1 'ע> 1953-1948 ,הלודגה הילעב לארשי :םיקיתוול 

היילעה תטילק :םישימחה תונשב תיתרבח־תיפרגומדה הכפהמה" .(1998) 'מ ,קסיל 

תונושארה םינשה םישימח :תואמצע ,(תכרוע) אריפש 'א :ךותב ."הלודגה 
.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(57-13 'ע) 

.ךותיהה רוכ לש ונולשיכ :םישימחה תונשב הלודגה היילעה .(1999) 'מ ,קסיל 

.קילאיב דסומ :םילשורי 

הרודהמ) 1974-1949 ,םיניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .(1991) 'ב ,םירומ 

.דבוע םע :ביבא־לת .(ןגמ ןונרא :םגרת :ילגנאה רוקמה לש תנקותמו תבחרומ 
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תיזכרמה הכשלה :םילשורי .36 'סמ דחוימ םוסרפ .(1950) ןיסולכואה דקפמ 
.הקיטסיטטסל 

ןתווהתהו םיששהו םישימחה תונשב לארשי לש תיתרבחה תוינידמה" .(1997)'ש ,םורמ 

תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ,ינש ראות תלבק םשל רוביח ."'הקוצמה תובכש' לש 

.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,הירוטסיהל גוחהו 

- לארשיב םיזנכשאו םיחרזמ :םילשחונמ אלא םילשחנ אל .(1981)'ש ,יקסריבס 

.תרוקיבלו רקחמל תורבחמ :הפיח .תוליעפו םיליעפ םע תוחישו יגולויצוס חותינ 

.דבוע םע :ביבא־לת .םאלסיאה יאנק .(1985)'ע ,ןוויס 

.1956-1948 ,םילפונה תחצנהו תואמצעה תוגיגח :הנידמ ינחלופ .(1995)'מ ,והירזע 

.בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא :עבש־ראב 

ןוזח ןיב ,(ךרוע) ץיו 'י :ךותב ."הימדקאל הקיטילופ ןיב הירוטסיה" .(1997) 'ז ,רוחצ 

ןמלז זכרמ :םילשורי .(218-209 'ע) תינויצ היפרגוירוטסיה תונש האמ :היזיוורל 
.רזש 

:רקוב־הדש .(1950)םילועה ידלי לע הריקח תדעו :ךותיהה רוכ ימי .(1993)'צ ,תרמצ 

.בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא ,ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה 

־הדש .תונושארה הנידמה תונשב לארשיב ךוניחה :רצ רשג ילע .(1997)'צ ,תרמצ 

.בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא ,ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה :רקוב 

םייאטיסרבינוא םילעפמ :ביבא־לת .תויעדמ תוכפהמ לש הנבמה .(1987)'ס 'ת ,ןוק 
.רואל האצוהל 

.140-123,4 ,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה הרבחב םזירטילימ" .(1993)'ב ,גנילרמיק 

ןאירא 'א :ךותב ."תיביטקלוק תוהז לע קבאמכ תוריחב" .<א1998> 'ב ,גנילרמיק 

ילארשיה ןוכמה :םילשורי .<56-35 'ע) 1996 תוריחב :לארשי ,(םיכרוע) רימש ימו 

.היטרקומדל 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת־יוביר :םישדחה םילארשיה" .<ב1998> 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

:עבש־ראב .המזירכו תעד המצוע :םילאוטקלטניאהו ןוירוג־ןב .(1988) 'מ ,ןרק 
.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

,תומר :ביבא־לת .תילארשיה היצנגלטניאה לש היטבל :ברחהו טעה .(1991)'מ ,ןרק 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

,לארשי־ץראב תימואל הרבח לש התריצי ךילהתב תוברתה לש הדמעמ" .(1998)'י ,טיבש 

ידוהיה בושייה תודלות ,(תכרוע) טיבש 'ז :ךותב ."דוסי יגשומו דוסי תודמע 

לארשי־ץראב תירבע תוברת לש התיינב :הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץראב 

דסומו םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה :םילשורי .(42-9 'ע ,ןושאר קלח) 

.קילאיב 

.ונימוד :םילשורי .םינושארה םילארשיה :1949 .(1984)'ת ,בגש 

ירה יאצוי תליהקב םינבו תובא יסחיב תורומת :תורודה דוריפ" .(1999) 'מ ,דקוש 

לש םמלועב תויכשמהו יוניש :הרומתה רוד ,ןשד 'שו דקוש 'מ :ךותב ."סלטאה 

.יבצךב די :םילשורי .(236-221 'ע ,תבחרומ הרודהמ) הקירפא ןופצ יאצוי 

,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה תימואלה תואנובשחהו קאריע ידוהי" .(1998)'י ,בהנש 
 50-48, 77-67.
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דה ימו ץ"כ 'ש :ךותב ."תירבעה הטיסרבינואהו הדובעה תעונת" .(1997) 'א ,אריפש 

תולחתאו םישרוש :םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תודלות ,(םיכרוע) 

.סנגאמ תאצוה :םילשורי .(689-677 'ע> 

:ביבא־לת .יטילופ ןוגרא לש ותמצוע :תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 
.דבוע םע 

.הדסמ :ןג־תמר .לארשיב היטרקומדה .(1977)'י ,אריפש 
.תילארשיה הרבחב םיגיהנמ תורוד :םיכישממ אלל תיליע .(1984) 'י ,אריפש 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת 

:ךותב ."תירבעה תרופיסב חרזמה תודע לע :םיווש ,רתוי םיווש ,םיווש" .(1998)'ג ,דקש 

תואיצמו סותימ - לארשי ץראל היילע :תויולג ץוביק ,(תכרוע) ןהכה 'ד 
.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(398-363 'ע) 
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