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 תויחנה תמישר ‒ תוצירעל ץק םישל דציכ

 ןמירמ ידרהו ןמרקא רטיפ

 תויסולכואל םיצירעה ןיב ,ןכותב אלא תונידמ ןיב םניא ,םויכ םלועב םיללוחתמה רתויב םיינלטקה םיכוסכסה

 תוצירעה םע םילשהל :תורירב יתש שי הלא תואכודמ תויסולכואלש איה תחוורה העדה .םיאכדמ םה ןתואש

 הסיפת .ןתוריח תא גישהל ידכ המילא תוממוקתה טוקנל וא ,רתוי הנותמ ןוטלש תרוצל ךופהת איהש הווקתב

 וא 'םעה חוכ' תועונת םיתיעל םיארקנה ,תיחרזא תודגנתה יקבאמש הדבועל הריתסב תדמוע וז תלבגומ

 הנש לכב ללוחתה 1900 תנשמ .חינהל גוהנשמ רתוי הברה הבר תופיכתב םישחרתמ ,םימילא־אל םיכוסכס

 תועונת 1972 תנשמ 1.ןהכמ טילש דגנ תיחרזא תודגנתה תעונת לש ףקיה בחר דחא קבאמ עצוממב

 יטילופואגה רושימב םיבושח םיכוסכס לש םהיתואצות תא תכלוהו תרבוג הדימב ועירכה הלא תויחרזא

 ילעב םיפיקשמו םיאנותיע ,הימדקא ישנא ,תוינידמ יעבוק ,ןכ יפ לע ףאו 2.יטרקומד ןוטלשל רבעמל ואיבהו

 םהיתויוכז תא גישהלו תוצירע ירטשמ ליפהל הרושה ןמ םישנא לש םחוכב ריכהלמ תויבקעב םיטעממ ןיינע

 .תומילא אל םיכרדב

 רוויע ינשרפ םתכ

 תודגנתה דציכ תומיגדמ ,2014 תנשב הניארקואבו ,2011 תנשב םירצמבו היסינותב וצרפש תויוממוקתהה

 ,הלא תויוממוקתה הזח אל שיא .יוניש ללוחל החוכבו התמצועב עיתפהל היושע חטשהמ תעבונה תיחרזא

 היגרואג ,)2000( הייברסב 'םיעבצה תוכפהמ' תא וזח ללכב םא םיטעמ .רקיעו ללכ תוידוחיי ןה ןיא ךא

 המילא־אל תודגנתהש שיא הפצ אל ,הלא תויוממוקתהל ומדקש םירושעב .)2004( הניארקואו )2003(

 הלי'צ רוטטקיד ,)1986( סוקרמ דננידרפ םיניפיליפה רוטטקיד לש םתליפנב עירכמ דיקפת אלמת תנגרואמ

 .)1992( הקירפא םורדב דייהטרפאה רטשמ וא )1989( ןילופב יטייבוסה רטשמה ,)1988( השוניפ וטסוגוא

 םירקמש תובורק םיתיעל םיקיסמ ,םימילא־אל םיכוסכס ריבסהל םיצמאתמה םיירוזאו םיימואל־ןיב םיחמומ

 םיאנת לש תידוחיי תכרעמ לע םיססובמ םהו ,הירוטסיהה ךלהמב םיגירח םה תיחרזא תודגנתה לש םיחלצומ

 םניא םיקבאמה ללכ ,ולשמ תידוחיי הקימניד קבאמ לכל םיסחיימ םהש רחאמ .ןותנ ןמז לכבו הנותנ ץרא לכב

 תוחוכ לש בחר ןווגמ דגנ חוכ ליעפהל תולוכי תויסולכוא התרגסמבש תיללכ היגטרטסאל תודע םיווהמ

 חוכ תועונת לש ןחוכב ריכהל ודמל םה .הז רוויע םתכמ םילבוס םניא םלועה יבחרב םיצירע לבא .םיאכדמ

 .םנוטלש ךשמה לע רתויב לודגה םויאכ יממע

 דואמ דע בושח ןכ לעו ,ןורחאה רושעב רתויו רתוי םיצופנ םיכפוה המילא־אל תודגנתה לש םיעוריא

־אל םיקבאמ .חילצהל יממע חוכ תועונתל םרוג המ ןוכנ לא וניבי םייטרקומד םיעצמאב יונישב םיכמותהש

 ,םנוטלש לע רומשל ידכ ,תחאה :דוסי תודבוע יתש םילצנמ םה יכ דואמ םיבר םירקמב םיחילצמ םימילא
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 לכ אלש ,היינשהו ,םיאכדמ םה התואש הייסולכואה ברקב בחרנ תויצ לע םיכמתסמ םיינתוכמס םירטשמ

 .הדימ התואב ןמאנ הלא םירטשמב םדא

 ?תיחרזא תודגנתה תלעופ דציכ

 תויתטישב לודחל הייסולכואב תוצובק םיענכשמ תיחרזא תודגנתה יליעפ הלא תודבוע יתש לע ססבתהב

 תונגפה ,תומרח ,תותיבש ןוגכ הלועפ תוטיש תועצמאב םילא יתלב ץחל ליעפהל דבב דבו ןוטלשל תייצלמ

 רשאכ .קדצו תוריח ,תויוכז גישהלו תינאכדה הטישה תא שבשל ודעונ הלא .תופסונ תולועפו תוינומה

 םידגנתמה יוכידב יד אל תובורק םיתיעל ,תבחרנו תנווגמ תישענ תיחרזאה תודגנתהב רוביצה תופתתשה

 .דגנ תבוגתל אקווד םורגל יושע הזכ יוכיד ,הברדא .ונכ לע רדסה תא בישהל ידכ

 םהב ,םירחא םיינויח תודסומבו הלשממב םג םיקדס עיפוהל םיליחתמ ,םייחה תוחרואב שובישה ךשמנש לככ

 תחא אל םיליבומ הלא םיקדס .הלכלכהו ירוביצה תורישה ,הקיטילופהו תרושקתה יפוג ,אבצה ,הרטשמה

 :ונוטלש רומישל ץירעל תושורדה דוסיה תולוכי תוסרהנו תוכלוה ,תוקירעה תוברתמש לככו ,תוקירעל

 אלל .תויצקנס ליטהל תלוכיהו עדימה תביבס ,עדיו תויונמוימ ,שונא יבאשמ ,םיירמוח םיבאשמב הטילשה

 ,הלועפ תויורשפא אלל ץירעה רתונ ,ויתודוקפ תא לעופל איצוהל לכוי התועצמאבש ,תדקפתמ דוקיפ תרשרש

 האצותה תובורק םיתיעל .ודיקפתמ חדומ אוה ,ךשמתמ םילא־אל ץחל וילע לעפומ ובש ךילהת לש ופוסבו

 .ףרוג יוניש איה

 םיאנת תמועל תויונמוימ

 םא םיעבוקה םימרוגה םהמ קודבל יואר ,םתעפשה תעדונו תיחרזא תודגנתה לש םירקמה םיברתמש לככ

 היהת ימ לש ודי םיעבוק קבאמה תליחת ינפל םימייקתמה םיאנתה םאה .ואל םא תיחרזא תודגנתה חילצת

 ןמ דחא לכ תושמשמה תויונמוימהו תויגטרטסאה תוריחבה אמש וא ?ץירעה וא העונתה – הנוילעה לע

 .ףכה תא תועירכמה ןה ,קבאמה לוהינב םידדצה

 תא ססבל אוה ,םיכייתשמ ונא וילאש ,םימילא־אל םיכוסכסל ימואל־ןיבה זכרמה לש םיבושחה םידעיה דחא

 לש הלועפה יכרד תייוותה לע רתוי תועיפשמו םיאנתהמ תובושח תויונמוימה רבד לש ופוסבש הנעטה

 ותונוכנ תא םישיגדמ םידגנתמה – הבר תודגנתה ללכ ךרדב תררועמ וז הנעט .ןקבאמ תואצות לעו תועונתה

 דגנ קר הליעי המילא־אל תודגנתה'ש תרזוחה הרימאב םילקתנ ונא םעפ אל .תומילא ליעפהל ביריה לש

 דייהטרפאה רטשמ ולחנש תוסובתה תא חוכשל םירחוב ךכ םירמואה םלוא ,'םינותמ וא םימיענ םיבירי

 תעהמ תוסובתל תואמגוד .ןילופב יטסינומוקה רטשמהו םיניפיליפב סוקרמ ,הלי'צב השוניפ ,הקירפא םורדב

 דחאש ןועטל רשפא יא .היסינותב ילע ןב לש ותליפנו םירצמב כראבומ ינסוח לש ותליפנ ןה הנורחאה

 .םילא יוכידמ ענמנ וא םיענ וא ןותמ היה וללה םירטשמהמ
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 Freedom( 'סואה םודירפ' ןוגראה םסרפ 2008 תנשב .ינתומכ חותינב תוכמתנ הלא תוינתוכיא תואמגוד

House( םהבש םירקמ 64־ב תיחרזא תודגנתה לע םתעפשה תאו םיינבמ םימרוג המכ קדבש רקחמ 

 :ויתונקסממ עטק ןלהל .2006–1975 םינשב םיינתוכמס םירטשמ וקרפתה

 לע םייתביבס וא םייטילופ םימרוג לש תקהבומ תיטסיטטס העפשה אצמ אל הז רקחמ...

 תויחרזא תועונת לש החלצהה ייוכיס ...תיחרזא תודגנתה תועונת לש ןנולשכ וא ןתחלצה

 .תוחתופמ עפש תורבחב תועונת לש הלאמ םילפונ םניא תוינעו תוחתופמ תוחפ תונידמב

 לע הבר העפשה שי יתד וא ינתא בוטיקלש תויעמשמ־דח תויאר אצמ אל םג רקחמה

 .תדכולמ תיחרזא תודגנתה לש התעפוה תורשפא

 הכימת גישהל תויחרזא תועונת לש ןתלוכיב בושח דיקפת רטשמה גוסלש הארנ אל ,ןכ ומכ

 3.הבחר

 תודגנתה תועונת תעפוה לע תקהבומ תיטסיטטס העפשה ול התייהשו רקחמב קדבנש ידיחיה םרוגה

 :םירבחמה םיבתוכ ךכ .הלשממה תויזוכיר היה ,ןקבאמ תחלצהו תיחרזא

 העונת לש התעפוהל תויזוכיר לש תוהובג תומר ןיב יבויח םאתמ לע זמרמ רקחמה

 תמרש לככ :ןוכנ ךפהה םגש הארנ .רטשמה תוכמס תא רגתאל החוכבש הנתיא תיחרזא

 4.החילצמ תיחרזא העונת םוקתש םייוכיסה םינטק ,ההובג ינוטלשה רוזיבה

 ויאצממ םלוא ,תיחרזא תודגנתה תועונת לש ןהיתומגמ לע עיפשמש דחא יתביסנ יאנת אצמ רקחמה םנמוא

 .םיקבאמה תואצות תא םיביתכמ םייתביסנ םיאנתש הנעטה תא םיעקעקמ םיירקיעה

 יגטרטסאה ןויגיהה :החילצמ תיחרזא תודגנתה עודמ' רפסה םסרפתה ,2011 תנשב ,םינש שולש רובעכ

 )Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict( 'םימילא־אל םיקבאמ לש

 םימילא םיקבאמ 323 תונקדקדב וחתינ ןה םיסרפה הכוז ןרפסב .ןפטס הירמו תוונ'צ הקירא תורקוחה תאמ

 םיקבאמש וארה ךרדה יצרופ ןהיאצממ 2006.5 ‒1900 םינשב תונהכמ תולשממ דגנ וכרענש םימילא־אלו

 יוכיד יכ בושחל גוהנ 6.םימילאה םיקבאמהמ םיזוחא 26 תמועל םירקמהמ םיזוחא 53־ב וחילצה םימילא־אל

 ןרקחמב .דבלב םיזוחא 35־ב םיקבאמה תחלצה רועיש תא םצמצמ ,םיינבמ םימרוגו הנידמה םיטקונש םילא

 לכ ואצמנ אל ךא ,תיחרזא תודגנתה יקבאמ לש החלצהה ייוכיס לע עיפשהל יושע יוכידה םנמוא יכ ואצמ ןה

 הנקסמל ועיגה ןה ,תוידוסיב םינותנה תא וחתינש רחאל 7.ואל םא חילצת העונת םא ואבינש םיינבמ םיאנת

 ,הביבסה יאנתל רשק אלל תובורק םיתיעל החילצמ תיחרזא תודגנתהש ךכ לע תועיבצמ תויארה' יכ

 8.'םימילא־אל םיקבאמ לש םנולשכל בורל םירשקנה
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 .תיחרזא תודגנתהל רשאב תחוורה הנומאה תססובמ ןהילעש תויוגשה תוחנהה תא םיפשוח הלא םיאצממ

 .הלא םיקבאמ לש םהיתואצות תעיבקב םיאנתהמ רתוי ףא תחא אל תובושח תויגטרטסא תוריחבו תויונמוימ

 תוצירע ידגנתמ לעש הנושארה תיגטרטסאה הטלחההש ןובשחב םיחקולשכ עיתפמ רבדה ןיא השעמל

 אל ,האצותה תעיבקב עירכמ םרוג םיינוציחה םיאנתה ויה וליאש חינהל ריבס .קבאיהל דציכ איה ,לבקל

 םיקבאמ לש החלצהה ירועישו ,קבאמה ןפואב תוצירעה ידגנתמ לש תיגטרטסאה םתריחבל תובישח התייה

 .םימוד ויה ןמז ךרואל םימילא־אלו םימילא

 ירקחו ,רתוי םיינש יפ יממע חוכ תועונת וחילצה 2006–1900 םינשב .םינותנה ןמ הלועש המ אל הז ךא

 תודגנתה תועונתש ונעטיש שי 9.הבר הדימב הנתשה אל החלצהה רועישב סחיהש םידמלמ םישדח הרקמ

 בור' יכ וארהו הז ןועיט ופצ ןפטסו תוונ'צ לבא ,םהב חצנל רתוי לקש םיקבאמ הליחתכל תורחוב תויחרזא

 הלשממל הטקש תודגנתהל ףא םהבש ...םיינתוכמס םירטשמב ועיפוה םימילא־אלה םיקבאמה לש םבור

 10.'תוינלטק תוכלשה תויהל תויושע

 הנש םישימחמ הלעמל ינפל בתכש הסמב קדצ )Thomas Schelling( גנילש סמות ןלכלכה לבונ סרפ הכוז

 Civilian Resistance as a( 'תונפקות דגנ המילא־אל הלועפ :ימואל ןוחטיבכ תיחרזא תודגנתה' ורפסב

National Defence: Nonviolent Action against Aggression(. קיסה אוה ךכו: 

 בור תא ונממ עונמל םילוכי םה .המ תדימב םיירטמיס םיבצמב םיאצמנ ויניתנו ץירעה

 עונמל לוכי אוהו .הלועפ ףתשל ברסל ידכ םייד םיעמשוממו םינגרואמ םהש יאנתבו ,וייוואמ

 חוכב שומישה תועצמאב םהמ םתוא עונמל לוכי אוה :םהייוואמ לכ תא טעמכ םהמ

 דבלבו ינשה דצה לש וייוואמ בור תא עונמל לוכי דצ לכ ובש חוקימ לש בצמ והז ...ותושרלש

 11.חצני ימ תוארל קר רתונו ;ויד ןגרואמו עמשוממ היהיש

 שיש יפכ ,תונורתי םגו םיריחמ שי תיחרזא תדגנתה תעונת ירבח םירחובש הלועפה תוטישל גנילש יפ לע

 ןפואב תונורתיהמ תונהיל ידכ םלשל םיריחמ וליא טילחמה אוה חצנמה .ינתוכמסה םבירי טקונש תוטישל

 ידכ םייחה תרגשב 'שוביש' ללוחל הצור תיחרזא תודגנתה לש ןמוימ  גיהנמ .ולש דצה רובעב רתויב ליעיה

 וליבוי תיסחי םינטק םישוביש ןהבש תוטיש טוקנל בוטה הרקמבו ,רתויב לודגה םיקירעה רפסמ תא גישהל

 יבטימה בצמל עיגהל ףידעמו ,תומילא תועצמאב תחא אל ,תויצ תופכל ךירצ ןמוימה ץירעה .תובר תוקירעל

 עבוק תויצה תדימל סחיב תוקירעה לכ ךס .רתויב בר תויצ גישהל ידכ רתויב הטעמ תומילא ליעפהל וילע ובש

 .חצני ימ

 תויחנהה תמישר

 תודגנתה תועונת לש ןקבאמ תואצות לע רתויב םיעיפשמה םימרוגה ןה תויגטרטסא תריחבו תויונמוימ םא

 תווהמהו ,תועונת לש בחר ןווגמל תופתושמה תוריחבו תויונמוימ ,תולוכי תוהזל לכונש ריבס יזא ,תיחרזא
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 תא םיקקזמ ונא רשאכ ךא ,העונת תוליעפב םיבר םיטביה חתנל ןתינ .החלצהל ףתושמה הנכמה תא

 :ןה תוחילצמ תיחרזא תודגנתה תועונת לש תוירקיעה תולוכיה שולשש םיאצומ ונא ,םיברה םינתשמה

  םישנא דחאל תלוכיה .1

 יעצבמ ןונכת ןנכתל תלוכיה .2

 המילא־אל תעמשמ לע רומשל תלוכיה .3

 

 תולעב תומגמ שולש לש ןתעפוהל עקרקה תא הרישכמ תיחרזא תודגנתה תעונתב הלאה תולוכיה תואצמיה

 :ןהו ,העונתה תחלצה לע תרכינ העפשה ןהל םגש ,המצוע

 תיחרזאה תודגנתהב םיחרזאה תופתתשה תלדגה .1

 דגנה תבוגת תמצעהו יוכידה תעפשה םוצמצ .2

 ביריה יכמות ברקמ םיקירעה רפסמ תלדגה .3

 שומימו תולוכיה חותיפש םירובסו 'תויחנהה תמישר' םשב וללה תומגמה שולשו תולוכיה שולש תא םינכמ ונא

 החסונ הניא תויחנהה תמישר יכ ןייצל יואר .העונת לש החלצהה ייוכיס תא הבר הדימב ולידגי תומגמה

 .תוליעיה תא רפשלו הבישחה תא ןגראל תעייסמה הלועפ תרגסמ אלא ,האצות החיטבמה

 רצוויהל תולולעש ןוויכה ןדבואו לובלבה תושוחת תא רערעל אוה תויחנהה תמישר לש הידיקפתמ דחא

 ,תיחרזא תודגנתה תעונת ינפב םידמועה רתויב םילודגה םירגתאה דחא איה תובכרומה .קבאמ ךלהמב

 ליעפש םירובס ונא .תוטלחהה תלבקב רתויב םיבושחה םימרוגה רותיאב ישוק רצוויהל לולע קבאמה לפרעבו

 – הבצמ לע ןתיא סיסב לבקל ולכוי ,העונת לש החלצהה ייוכיס תא ךירעהל םיצורה ינוציח ףיקשמ וא יתרבח

 .תומגמה שולשו תולוכיה שולש לש ןתואצמיה תקידב יפ לע – התחלצה ייוכיסו היתושלוח ,היתוקזוח

 .תויחנהה תמישר לש טרופמ רואית ןלהל

  םישנא דחאל תלוכיה .1

 םינמוימ ויהי םא תושעל וביטיי רגתא םהל ביצהל םיצורהו ,לושמו דרפה תטישב םיחמומ םיינתוכמס םיטילש

 ףתושמ ןוזח חותיפ אוה רתויב בושחה טביהה ךא ,תובר םינפ התרימשו תודחאה תריציל .תודחא תריציב

 ,תופיאשה ,תולוועה תא בטיה ריכהל העונתה ינגראמ לע ךכ םשל .תיחרזאה תודגנתהה תעונת לש ליכמו

 ןוזח תצפהלו חותיפל סיסבה אוה הז עדי .סייגל םנוצרב ןתואש הייסולכואה תוצובק לש םיכרעהו תוברתה

 םישנא לש םהיתושגר תאו ישיאה םנויסנ תא דהדהמ עיפשמ ןוזח .תופתתשה סייגיו הבחר הכימת ךושמיש

 .תיביטקלוק תיחרזא תודגנתהב ףתתשהל םתוא סייגמו הרושהמ
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 תועונתב תופתתשהה .םיימיטיגל ינוגרא הנבמו תוגיהנמ לש םמויק אוה תודחא תיינבב ףסונ עירכמ טביה

 תוצובקה לע ,ןכל .רוביצה סויג לע הטילש וא תימשר דוקיפ תוכמס ןיא ןהיגיהנמלש ןאכמ ,תירטנולוו איה

 העונת לכ .ימיטיגל ןפואב תומשוימו תולבקתמ העונתה לש תוטלחההש שוחל סייגתהל תושקבתמה תונושה

 לש והשלכ בולישב תורחאו רתוי תרזובמ ךרדב תודחא ,תיכררייה ךרדב תורחובה שי :הכרד תא תחתפמ

 תורוצ שי תועונתל ,ויהי רשא העונתה לש םיקיודמה ינוגראה הנבמהו תוגיהנמה ויהי .ןמז ךרואל םיכרדה

 ,המזירכ לעב וא ראות אשונה יצרא גיהנמ לכ לע .ןהיניב בשייל ךרוצ שי ,תודחאל עיגהל ידכו ,תונוש תוגיהנמ

 תונוצרה םוגיאבו ןתמו אשמ לוהינב ,תותירב תתירכב דואמ םינמוימ תויהל םהילעו ,םיבר םיימוקמ םיגיהנמ שי

 – םינוש םיגיהנמ לש םתלוכי אוה ,ןמז ךרואל תודחאה לע רמושש המ .תונושה תוצובקה לש ןיינעה ימוחתו

 .וידחי לועפל – תונוש תוצובק םיגציימה ,הנידמב םינוש םירוזאמ םיאבה ,םייצרא וא םיימוקמ םיגיהנמ

 דייהטרפאה דגנ הלעפש תיחרזאה תודגנתהה תעונתב אוצמל רשפא תודחא לש הלא םיגוס ינשל תודע

 ידכ רושע ותואב וצצ תוימוקמ תויחרזא תוצובק תואמ .םירשעה האמה לש םינומשה תונשב הקירפא םורדב

 ףתושמה ןוזחה תחת ודחאתה תעב הבו ,םיתורישל השיגו םייקנ םימ ןוגכ תוימוקמ תושירד ןעמל קבאיהל

 תיטרקומדה תיזחה ךותל וגזמתהש ,הלא תויחרזא תוצובקל .ימואל סויפ תגשהו דייהטרפאה לוסיח לש

 ןעמל )םינכרצ תומרח ןוגכ( תורזובמ תולועפ תוליעיב גיהנהל וחילצהש םיימוקמ םיגיהנמ ויה ,תדחואמה

 .תימואלה העונתה תגהנה םעו רתוי םיהובג םיינוגרא םינבמ םע הלועפ ףתשל דבב דבו ,תוימוקמ תורטמ

 יעצבמ ןונכת ןנכתל תלוכיה .2

 יוטיבה עמשמל תעדה לע הלועה יומידה .חינהל לבוקמשמ הברהב בכרומ הליעי תיחרזא תודגנתה לש לוהינה

 תוחילצמה תועונתה .תוירשפאה הלועפה תוטיש תואממ תחא קר יהוז ךא ,הנגפה אוה תיחרזא תודגנתה

 הזיאו ,התוא תונפהל ימ יפלכ ,לעופל האיצוהל יואר ימ ,ךיא ,הפיא ,יתמ ,רוחבל הטיש וזיאב תוניבמ רתויב

 .הדיצל טוקנל תורחא תוטיש

 העונתה לש ןה תושלוחהו תוקזוחה לש טרופמ חותינ לע ססובמה ןונכת שורד הלא תולאש לע תונעל ידכ

 תא ךירעהלו םידדצה ןמ דחא לכ ינפב םיבצינה םימויאהו תויונמדזהה לע דומעל שי דוע .ביריה לש ןה

 הליהקה ירבח םהב ,וילע עיפשהל םייושעש םיביוחמ יתלבה וא םיילרטינה םימרוגה תאו קבאמה תביבס

 םאתהבו ךוראהו ינוניבה ,רצקה חווטל םייביטקפא םידעי חתפל תולוכי תועונת הז עדימ יפ לע .תימואל־ןיבה

 לש ןכרדכ( חטשב םיעוריאל הבוגתב ןמזה תצורמב ונתשי הלא תוינכותש רחאמ .הלועפ תוינכות םג

 תמיוסמ תינכות רשאמ הבישח יסופדו ןונכת יכילהת וחתפי העונתה יפתתשמש רתוי בושח ,)תוינכות

 .יהשלכ

 לש וסיסבב .םיאנתל תויונמוימ ןיב רתויב הרורבה תובלטצהה תא םיאור ונא יעצבמה ןונכתב אקווד ,בגא

 העונתה תננכתמ זא וא .ערל וא בוטל – העונתה תדמוע םהינפבש םיאנתה תכרעה תדמוע יעצבמ ןונכת
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 שומיש ךותמ הדגנ םילעופש םיאנתה תא ףוקעל וא רימתהל ,עירכהלו התבוטל םילעופש םיאנתה תא לצנל

 .תויגטרטסא תוריחבבו תויונמוימב

 םהיתוקזוח תא וניבהשמ .םינומשה תונשב ןילופב תוירדילוס תעונתב התארנ יעצבמ ןונכתל הרורב המגוד

 תונכתיה תלעב התייהש השירד ,םייאמצע םידבוע ידוגיא םיקהל ףקותב םידבועה ושרד ,םהיתולוכיו

 ;הגשהל תנתינ יתלב התייה ותעשבש הרטמ ,יטסינומוקה ןוטלשה םויסל אורקלמ וקפאתה ךא ,תיטילופ

 תא לצנל ידכ םינוש םיגוסמ םידבוע ברקב תוירדילוס תריציבו םידבועה ןוגראב םהיתוחוכ תא וזכיר םה

 התיבש לש הליעיה הטישב ורחב םה ;ולש תוימיטיגלה רדעיה תאו םבירי לש תוילכלכה ויתושלוח

 ותושעל וסינשכ יוכידל םתוא ףשחש דעצ ,םהל הצוחמ דועצל םוקמב( םתדובע תומוקמ לע תוטלתשהב

 סופד יתב דחוימב – םייפולח תודסומ לע םידבועה תוכמתסה הפסונ הלא םהידעצל .)ןכל םדוק םינש המכ

 הרחבש רחאמ .םירע ןיב תרושקתה לע לקהל ידכ םדוקה רושעה ךלהמב וחתופש – םייאמצע תע יבתכו

 הדובעה םוקמב התיבש( התלוכי ימוחתב ויהש תומלוה הלועפ תוטישבו היואר הרטמב ,יגטרטסא דעיב

 לע רבגתהל ,קבאמה תביבס תא תוליעיב טוונל תוירדילוס תעונת החילצה ,)םייפולח תודסומב שומישו

 תנשב הגשוה ןכא הרטמהו ,תיטרקומד תינלופ הנידמ איה ,לעה־תרטמ רבעל םדקתהלו םיניוע םיאנת
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 המילא־אל תעמשמ לע רומשל תלוכיה .3

 – תורגתה חכונ תומילא טוקנל אל תועונתה יליעפ לש םתלוכי איה אלה – המילא־אל תעמשמ לע הרימשה

 תוגישמ תועונתה המילא־אל תעמשמ תועצמאב .תיחרזא תודגנתה לש תילנויצקנופה הקימנידה תביל איה

 םורגי יוכידהש תוריבסה תא תולידגמ ,ביריה רובע יוכידה ריחמ תא תולעמ ,תיחרזאה תופתתשהה ברמ תא

 וקרעי ביריה לש םיבושחה הכימתה יסיסב ברקמ םידיחיש תוריבסה תא דואמ תורפשמו דגנ תבוגתל

 החלצהה ירועיש ןיב רעפל תובר םימרות הלא תונורתי ,ןפטסו תוונ'צ לש ןרקחממ הלועש יפכ .ןהיתורושל

 13.המילא־אל תיחרזא תודגנתה יקבאמ לש החלצה ירועישל םימילא םיקבאמ לש

 להנל הליעי ךרד ןכא איה תיחרזא תודגנתהש תוחוטב תויהל תועונתה לע המילא־אל תעמשמ גישהל ידכ

 םג ךכו עייסל םייושע הלש ירוטסיה דועיתו ,תיחרזאה תודגנתהה תלעופ ובש ןפואה לע עדימ .ןקבאמ תא

 תא תמדקמ ןכא תיחרזא תודגנתהש הארמו ןמז ךרואל תונוחצנ התוכזל תמשורש הליעי היגטרטסא

 .התפיכאל תומרונ שוביגו תמלוה תוברת חותיפב םג המילא־אל תעמשמ לע תורמוש תועונת .היתורטמ

 ןיבהל תויתטישב םישדח םירבח הנמיא ,'ץיבשולימ ןדובולס תא הייברסב החידהש ,'רופטוא' תעונת ,לשמל

 .תומילא תטיקנמ ענמיהלו ךישמהל בושח עודמו ,תיחרזא תודגנתה תלעופ דציכ

 לע לבא ,המילא־אל התוראשיה רבדב םייתא םינועיט חסנל העונתה תא םיבייחמ םניא הלאכ םיצמאמ

 םירקמ רוכזל ןמזב ובו הז לצא הז הקזחל ,המילא־אל תעמשמ לש םיישעמה תונורתיה לע דומעל הירבח
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 ,תומילא הלועפ תוטיש תטיקנל ואיבה תיחרזא תודגנתהב ןוחטיב רסוח וא תונלבס רסוח םהבש

 .)הירוס איה הלא םירקמבש הנורחאה תיגרטה המגודהו( ןוסאה תורה תויופצה ןהיתואצותש

 תיחרזאה תודגנתהב םיחרזאה תופתתשה תלדגה .4

 רתויב קיודמהו דיחיה אבנמה איה ,תיחרזא תודגנתהב ףתתשהל םיבר םיחרזא לש תוסייגתהש ןכתיי

 אוה ,ול תייצלו ץירעב ךומתל םיקיספמ רתוי םיבר םישנאש לככש רחאמ ינויגה רבדה 14.העונת תחלצהל

 רפסמ לדגיש לככש םירובס ונא ,דועו תאז .הלועו ךלוה ןוטלשב ראשיהל ונויסינ ריחמו ,שלחנו ךלוה

 םידמלמ םיינתומכ םינותנו ,דגנ תבוגתל םורגי יוכידהש םייוכיסה ורבגי ,תיחרזאה תודגנתהב םיפתתשמה

 15.ביריה יכמות ברקמ תוקירע ושחרתיש םייוכיסה םילדג ןכ ,םיחרזאה תופתתשה הלדגש לככש

 םירצמב ועריאש תוכפהמה תא המגודל איבנ האחמל םיבר םיחרזא תוסייגתה לש תובישחה תשחמהל

 ,םיינוליחו םייתד ,םישנו םירבג – תונוש תויפרגומד תוצובק ברקב הבחר הכימתל וכזו 2011 תנשב היסינותבו

 ,תאז תמועל .תוירפכו תוינוריע תויסולכואו ינוניבהו ךומנה דמעמהמ םידבוע ,םישישקו םירגובמ ,םיריעצ

 ףא ךא ,תורתוכב ובכיכו םינוילימ וסייג 2009 תנשב הקוריה העונתהו 1989 תנשב ןיסב םיטנדוטסה תעונת

 תוצובק סייגל הליכשה אל ןהמ תחא ףאש ינפמ ראשה ןיב ,םירהצומה הידעי תא הגישה אל ןהמ תחא

 .ירוקמה יפרגומדה דעיה להקל רבעמ תונושו תובר םיחרזא

 םינושארה םיפיעסה תשולש לש הדלות איה תיחרזא תודגנתהב רוביצה לש תבחרנ תופתתשה תגשה

 ןונכת .םיפתתשמ סויגל תינכות שבגלו תודיכלה תשוחת תא ססבל רזוע דחאמ ןוזח .תויחנהה תמישרב

 םהל שישו ,הנוש הדימב ןכתסהל םינכומה םישנאל תומיאתמה תוקיטקט תרוש עיצמו ןומא ררועמ יעצבמ

 ללכל הלועפ תויורשפא העיצמ הליעי היגטרטסא .העונתה ןעמל בירקהל תלוכיו יונפ ןמז לש תונוש תומר

 ידכ ,לודג וא ןטק ,והשמ תושעל םילוכי םלוכ ‒ ראשה לכלו םירגובמל ,םיריעצל ,םירישעל ,םיינעל – רוביצה

 המילא־אל תעמשמ ,ףתתשהל םיאירב םירבגל קר תורשפאמה ,תוניוזמ תועונתכ אלש .העונתב ךומתל

 רתוי הברה בחר ךתחל רתוי הברה םוסקל םייושע םימילא־אל םיעצמאו ,ףתתשהל ולכוי םלוכש החיטבמ

 .הרבחה לש

 דגנה תבוגת תמצעהו יוכידה תעפשה םוצמצ .5

 תועונתו ,םידגנתמה תא אכדל ותלוכי אוה ינתוכמסה גיהנמה לש רתויב הברה המצועה ילעב םילכה דחא

 תכרעה תועצמאב איה םיכרדה תחא .וריחמ תא תולעהלו יוכידה תעפשה תא םצמצל ךיא תודמול תוליעי

 .יוכיד יעצמא םתוא תלעפהל תואיבמ תוטישה לכ אלש םושמ תוקיודמ הלועפ תוטישב הריחבו םינוכיסה

 רתוי הברה השק ול היהי ךא ,יוכיד יעצמאב ביגהל רטשמה יושע תוינומה תונגפה ןוגכ תויזוכיר תולועפ לע

 םילמס לש תימינונא הגצה וא םידומיל תותיבש ,תבש תותיבש ,םינכרצ תומרח ןוגכ תורזובמ תולועפ אכדל

 הניא םיפתתשמה תוהזש םושמ הז גוסמ תודגנתה אכדל השקתמ רטשמה .םיירוביצ תומוקמב םינטק
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 ,)דבלב הב תוננובתהמ ואל םא רצומ המירחמ יהשימ םא תעדל ןיא םינכרצ םרחב ,לשמל( דימת היולג

 לכ לש ותיבב רקבל הרטשמה לע ,לשמל( םתופתתשה תא שיחכהל םילוכיו םירזופמ םידגנתמהש םושמו

 הלוח התייה תמאבש ןועטל הלוכי ,הרואכל התלחש םושמ םידומילהמ תרדענהו ,תבש תתיבש טקונש דבוע

 .)םויה ותואב

 .טקנש יוכידה תולועפ תא ףוקעל ךרד אוצמל השוניפ וטסוגוא רטשמ ידגנתמ לע היה 1983 תנשב הלי'צב

 ינפמ וששחו המיא ופקתנ םישנאה בור תומלעההו םייוניע ,גרוהל תואצוה ,םיינומה םירצעמ לש רושע רחאל

 הרומא התייה איהש ינפל לבא ,וגאיטנסל ץוחמ התיבשל תשוחנה ירוכ וארק לירפאב .תפתושמ תונגראתה

 ידעצל הבוגתב .םירוכה לש םמד תא זיקהלו תורכמה תא ףיקהל ואבצ תא חלשיש השוניפ םייא ,ליחתהל

 ימ לכ ובש ,ימואל האחמ םוי לש ומויקל המוקמב וארק ךא ,התיבשה תא םידבועה יגיהנמ ולטיב יוכידה

 תופתתשה 16.תותבחמו םיריסב קופדי 20:00 העשבו ,טאל גהני ,טאל ךלי ,טאל דובעי רטשמה דגנ החומש

 שדוח ידמ תומוד האחמ תואירקל איבה חלצומה ןויסינהו ,הלא תולועפב המשרנ םידקת תרסחו תבחרנ

 .השוניפ לש ונוטלש סיסבב ודמעש הדרפההו דחפה תבכש ץופינב ןושארה לודגה דעצה היה הז .ושדוחב

 תוחוכ .ןאכדל רשפא היה אל םגו ,הריבסו הכומנ התייה םיפתתשמה רובע הלא תולועפ לש ןוכיסה תמר

 .בחר הכ הדימ הנקב תורזובמ הלועפ תוטיש םע דדומתהל דציכ ועדי אל השוניפ לש ןוחטיבה

 ויה ,דגנ תבוגתל איביש תוריבסה תרבגהו וריחמ תאלעה וא יוכידה תעפשה םוצמצ לש םירחא םיטביה

 תלפהל אלו תוחוטב תונוכשו םייקנ םימל םיארוקה םיניגפמ( םייטילופ־א םיחנומב םימיוסמ תולווע חוסינ

 העונתה יפתתשמ ןיב יתרבחה קחרמה ינפ לע רושיגו תוגיהנמה תרבעהל םירורב םיווק שוביג ,)רטשמה

 רשאכ ,לשמל .דגנ תבוגתב הנעיי העונתה יוכידש םייוכיסה תא לידגהל ידכ הל הצוחמו הנידמב תוצובקל

 תוומל ותוא וכהו 2010 תנשב טנרטניא הפק ךותמ דיעס דלא'ח רגולבה תא וררג םיירצמה ןוחטיבה תוחוכ

 םירצמ תלשממ תונויסינ תא הרתס 'דיעס דלא'ח ונלוכ' קובסייפב םידגנתמה תצובק ,תותיחש תפישח ללגב

 םע ףתושמהמ הברה היה דיעסלש וריהבה םה תשרב םתוחכונ תועצמאב .דיעס לש וייח ךרעב טיעמהל

 .יוכידל דגנ תבוגתל ומרג םהידעצו ,הרושה ןמ םירחא םירצמ

 ביריה יכמות ברקמ םיקירעה רפסמ תלדגה .6

 תא ריבעהל – םיליבסה ןה םיליעפה ןה – ביריה יכמותל תמרוג איה ,תססבתמ תיחרזא תודגנתהש לככ

 ,הטילשה לע הלאב הלא יבמופב קבאיהל םייושע הלשממב םינוציקו םיטסימרופר ,לשמל .קורעלו םתונמאנ

 לשממ ימרוג .לועפל ורזחי םיקסעהש ידכ העונתה תושירד תא לבקל הנידמל םורגל םייושע םיילכלכ םיצחל

 תושירד תקדצב וענכתשהש םושמ םתונמאנ תא ריבעהל םייושע םירחאו םידיקפ ,םירטוש ,םילייח ןוגכ

 תודגנתהב םיפתתשמה םירבחו החפשמ ינב םהל שיש וא רטשמהמ םילעגנ םהש םושמ ,העונתה

 ידכ תוילרטינ ךופהלו ותומייקב קפקפל ליחתהל תויושע ,רטשמה תא תודהואה תיליע תוצובק םג .תיחרזאה

 .סרתמה לש ןוכנ אלה דצל וכייושי ,תיחרזאה תודגנתהה חילצת םא ,דבעידבש ןכתסהל אלש
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 תרושקת יצורע ץרמב רטשמה ידגנתמ ושפיח ,2004 תנשב הניארקואב הללוחתהש ,'המותכה הכפהמ'ב

 וחיכוה ןמזה ךשמב 17.םידדצה ןיב םיכוותמ ושמשי תואלמגב אבצה יניצקש וחינה יכ ןוחטיבה תוחוכ םע

 סרטניאה תא תרשל ןוחטיבה תוחוכל וארק םה .םימילא־אלו םיינויגה םהש םהישעמב היציזופואה תוחוכ

 ישנאל םינשוש תקולח ןוגכ ,םישעמו תואמסיס ,הווחאב יתרבחה רעפה לע ורשיג םה .וילע ןגהלו ירוביצה

 ןוחטיבה תוחוכ ברקמ םידיחי ועינה רבד לש ופוסבו ,ןהכמה רטשמה תותיחש תא ופשח םה .הרטשמה

 טושפ םיבר םיניארקוא םירטושו םילייחש הלגתה ,יוכיד ידעצ טוקנל ןמזה עיגהשכ .םתונמאנ תא ריבעהל

 תוחוכ יולגב קורעל ילב .'ץיבשולימ לש ונוטליש תחת הייברסב הרק המוד רבד .ולעפ אלו םיילרטינ וכפה

 קבאמה לש אישה עגרב ,רבוטקואב 5 םויב .רטשמה תוארוה תא תובהלתהב אלמל וקיספה טושפ ןוחטיבה

 תא אלמל בריס ,קוסממ םירזפמ םילקימיכ תלטה לע יארחאה הרטשמה ןיצק ,'רופטוא' תעונת המזיש

 גזמ יכ רוריבב םתוארל לוכי וניאש הנעטב דארגלבב םינומהה לע םירמוחה תא ליטהל בריס אוה .תודוקפה

 תודוקפה תא אלמל לוכי וניאש שיגרהש רפיס ןכמ רחאל .ריהב םוי היהש יפ לע ףא תאז ,לפרועמ ריוואה

 18.םויה ותואב םיניגפמב תויהל םייושע ותחפשמ ינבש רבס יכ

 העינהש חווט יכורא םיכילהתמ תחא אל תועבונ ןה ,ישיא ןיינעמש ןיבו עונכשמ תוענומ הלא ןוגכ תוקירעש ןיב

 ,תודחאב תאטבתמ וז המגמ ,המישרב תועיפומה תומדוקה תומגמה יתש ומכ .תיחרזא תודגנתה תעונת

 המילא־אל תעמשמו ןונכת ,תודחא יכ םידמלמ םירקחמ .העונתב םימלוגמה המילא־אל תעמשמו ןונכת

־אל תעמשמלש אצמנ ..הקירעל םייוכיסה תא הלעמ וזכ תופתתשהו ,תנווגמו הבחר תופתתשהל םימרות

 יפכ( המילא תוממוקתהל רבעממו תומילאמ תענמנ העונתה דוע לכ .הקירע דודיעל הבושח המורת המילא

 תורשפאהו ,םוי דועו םוי הקבאמב ךישמהל העונתה הלוכי ,)2011 תנשב הירוס לש יגרטה הרקמב הרקש

 תורושב םימרוג דדועל ידכ היצמאמ תא תנווכמ העונתה .החותפ תראשנ קורעל ביריה הנחמ ירבח לש

 תוממוקתה לשב ימויק םויאל םיפושח םניא םימרוגה םתוא דוע לכ .םתונמאנ תא הילא ריבעהל רטשמה

 .ינתוכמסה רטשמה לש חוכה הנבמ תודיכל לע ךשמתמ םויא הווהמ םהלש הקירעה לאיצנטופ ,המילא

  םיינוציח םינקחש רובע תוכלשהה

 םה םג םילוכי םירחא םימרוג .דבלב רטשמ ידגנתמל תוישומיש תויחנה תניחבב הניא וז תויחנה תמישר

 הלוכי תויחנהה תמישר ,לשמל .םימילא־אל םיקבאמל עגונב םתולהנתה תא רפשלו תויחנהה תא םשייל

 לע תודח תונבותל עיגהל םנוצרב םא .תיחרזא תודגנתה לע רתוי קימעמ ןפואב חוודל םיאנותיעל רוזעל

 לש יאנותיעה רוקיסה תניחב ,המגודל .רתוי ליעי יאנותיע רוקיס הזיא המישרהמ דומלל םילוכי םה ,קבאמ

 קובקב וילע ךלשוהש רעוב ןיינב ינפל דמועה בתכב ןיא יכ תדמלמ 2014 תנש תישארב בייקב תומוהמה

 .קבאמה ירוחאמש תוחוכה לע רוא ךופשל ידכ ,רימחהל היושע תומילאה םא הלאשב טבלתמו הרעבת

 המילאה־אלה תעמשמה תרפהל םימרוגה ,תננכתמ איהש םידעצהו העונתה תודחא לע ריקחת ,תאז תמועל

 ןוחטיבה תוחוכ םא הלאשהו העונתה לע יוכידה תעפשה תתחפה ,םיחרזאה תופתתשה תורבגתה ,העונתב

 וז הניחבל ףיסונ םא .בקונ חותינל ומרתי הלא לכ – םיקרוע רבדל אלש ואל םא ןאולמב תוארוהל םיתייצמ
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 21־ב טלמנ עודמ ןיבנ ,'ץיבוקוני הניארקוא אישנב תיקסעה הליהקה לש הכימתה ןדבוא תועמשמ תא

 תוזחל ןתינ .דגנ תבוגת הדילוה ,רטשמה ליעפהש רתויב השקה תומילאהש רחאל תועש ראורבפב

 .םינוכנה םידדמה תא הליחתכלמ םינחוב םא תולק רתיב הלאכ תויוחתפתה

 יכ םיחינמ ויהש ןכתיי ,2011 תנש לש היינשה תיצחמב תויחנהה תמישרב תוינידמה יעבוק ונייע וליא

 תורושב םידיקפ דועו דועש הדבועה .חילצהל םיבוט םייוכיס הירוסב דסא רטשמ דגנ תיחרזאה תודגנתהל

 בוטה אבנמכ ספתיהל היושע התייה ,רטשמהמ םתונמאנ תא וריבעה ,דבלב םיינוס םילייח אלו ,אבצה

 הירוס אבצ דודיע ,תאז רואל .ףסונ דדמ התייה םיקסעה תליהק ירבח לש הכימתה תרסה .ןוחצינל רתויב

 אל םא קיזמ ספתיהל ךירצ היה דסא לש יוואלעה אבצה תיראש דגנ םחליהל 2012 תישארב תישפוחה

 .תוער רשבמ

 יממע חוכ תועונתל ינוציח עויס ןתמל םיניחבת חותיפב דחוימב תישומיש תויהל הלוכי תויחנהה תמישר

 ףותיש תועצמאב ןקזחל ןתינו ,תונמוימ לע תוססובמ המישרב תונושארה תולוכיה שולש ,לשמל .תוידילי

 תמירז תא ליבגהל םיצירעל רוסא םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהה לש 19 ףיעס יפ לע .עדימ

 תשש לכ .רטשמ ידגנתמל האלה הז עדימ םיריבעמש םיחרזא שינעהל וא םהיתונידמ תולובגל ץוחמ עדימה

 שולש תא חתפל רוזעל םילוכיש תיגולונכט תונשדח יצורע לע הבשחמ ררועל םג םילוכי המישרב םיפיעסה

 .תומגמה שולשו תולוכיה

 ונדיתע תא ובצעיש םיקבאמו תויחנהה תמישר

 םיקוקזה תיחרזא תודגנתה תועונת יליעפו ,תובכרומ ןה ,םימילא־אל םיקבאמ םיללוחתמ ןהבש תוביסנה

 םיתיעל םיווח ,ןוחצינ לש היגטרטסאל ךופהיש הלועפ תוטיש ףצר ןנכתל ידכ חטשבש םישנאה םע םואיתל

 לש םתוריחו םהייח תא ונכסיש תויוגש תוטלחה תלבק ינפמ יעבטה ששחה .קותינו לובלב תשוחת תובורק

 ןיסח אוה יכ היילשאה תא קזחל דבב דבו ,גישהל ץירעה שקבמ התואש תויביספל םורגל לולע ,םישנא

 .העיגפמ

 רשפא .האלה םכרד תא טוונלו לובלבה תשוחת לע רבגתהל רטשמה ידגנתמל עייסל הלוכי תויחנהה תמישר

 ידכו ,ידמ תינטשפ איה תוצירע םויסל תויחנה תמישר ,ךכ לכ םיבר םינתשממ תבכרומה תואיצמבש ןועטל

 םיידוחיי םימרוגל תיברמ בל תמושת שרדית ,דיתעב וכרעייש םיקבאמב תועירכמ תוטלחה תלבק ךירעהל

 .םוקמלו ןמזל

 רשקהב םתוא ןיבהל אלא ,ןותנ בצמל םיידוחיי םינייפאממ םלעתהל העיצמ הניא תויחנהה תמישר ,תאז םע

 הדנאווג לוטא .עודמו תיחרזא תודגנתה תועונת תוחצנמ ךיא תפשוחה רתוי הבחר תיגטרטסא תרגסמ לש

)Atul Gawande(, ךכ בתוכ ,םירשקה תרושב תויחנה תומישר לש ןתובישח תא רקחש: 
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 ןהו ,ןולשיכ ינפמ ,םיסונמה לע םג ,דחא לכ לע ןגהל תולגוסמ תויחנה תומישרש הארנ

 ןוחטיב תשר ןיעמ תוקפסמ ןה .הליחת ונרבסשמ רתוי תובר תומישמב תועייסמ

 19…תוידוסיו ןורכיזו בשק ייוקיל :ונלוכב םיעובטה םיילטנמ םייוקיל תודכולו תיביטינגוק

 תלוכיה רסוחו ,טרפ לכ לש הז לע הלוע שורדה עדיה רשאכ – הבר תובכרומ לש םיאנתב

 םירבדהמ םלעתנ אלש תוחיטבמ ]תוליעי תויחנה תומישר[ – ...טלוש דיתעה תא תוזחל

 יופצ יתלבה תאו תויוקדה תא ולהניו ...ומאתיו ורבדי םישנאשו ,םיינויחה ךא םישפוטמה

 20.םתלוכי בטימכ

 תמישר ךא .דגנתמה חרזאה וא ץירעה :חצני ימ אבניש טלחומה דדמה היהת אל תויחנהה תמישרש ןכתיי

 תוריחל תויחרזא תושירד דציכ הריבסמה ,המייק-תבנו תינויח םידדמ תכרעמ שמשל הלוכי תויחנהה

 .תוינתוכמס תוכרעמ לש ןתורצבתה לע רובגל תויושע

 

 תורעה

 

 תא ףילחהל ושקיבש תיחרזא תודגנתה יקבאמ 105 והיז רשא ,ןפטס הירמו תוונ'צ הקירא לש ןרקחמ לע ססובמ 1

 .2006–1900 םינשב םלועה יבחרב תוירוטירטו תונידמב ןוטלשה

Chenoweth, Erica, and Maria Stephan. 2011. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 

Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press. p. 6 

NAVCO 1.1 data available at: http://www.du.edu/korbel/sie/research/chenow_navco_data.html 

 How ןרקחמב .יטרקומד ןוטלשל רבעמ 2005–1972 םינשב שחרתה םהבש םירקמ 67 חותינ לע ססובמ 2

Freedom is Won: From Civic Resistance to Durable Democracy. תודגנתה לש החוכ' :יכ ואצמ תורבחמה 

 יונישה תא עינה םג אוה .היטרקומדל רבעמ לח םהבש םירקמ 67 ךותמ םישימחל ירקיעה םרוגה היה תיחרזא

 תונידמ וא ולפנ תוירוטטקיד תוכרעמ רשאכ היטרקומדל רבעמה לחה ןהבש תונידמהמ םיזוחא םיעבשמ הלעמלב

 תיחרזאה תודגנתהה התייה ןהבש תונידמה םישימחמ .תוימואל־בר תונידמ לש ןתוררופתה תובקעב ומק תושדח

 עריא אוה ןהבש תונידמ ןה םייחרזא תוחוכ לש תוליעפ תובקעב רבעמה עריא ןהבש תונידמ ןה( תיזכרמ היגטרטסא

 25 :תישפוח הנידמ הרדגוה תחא אל ףא ,)דחאכ רטשמה ישנא לשו םייחרזא תוחוכ לש תרכינ תוברועמ תובקעב
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 תונידממ 32 ,היטרקומדל רבעמה רחאל םינש ,]2005[ םויכ .תוישפוח ויה אל 25־ו ,תיקלח תוישפוח תונידמ ויה

 .'ללכ תוישפוח ןניא 4 קרו ,תיקלח תוישפוח 14 ,תוישפוח הלא

Ackerman, Peter, and Adrian Karatnycky. 2005. How Freedom is Won: From Civic Resistance to 

Durable Democracy. Washington, DC: Freedom House. Pp. 6‒7 

3 Marchant, Eleanor, Adrian Karatnycky, Arch Puddington, and Christopher Walter. 2008. Enabling 

Environments for Civic Movements and the Dynamics of Democratic Transition. Freedom House 

special report. July 18. p. 1 

4 Ibid. p. 1 

5 Chenoweth, Erica, and Maria Stephan. 2011. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 

Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press. p. 6 

6 Ibid. p. 9  

7 Ibid. p. 68 

8 Ibid. p. 62 

9 Chenoweth, Erica. 2014 Trends in Civil Resistance and Authoritarian Responses. The Atlantic 

Council Future of Authoritarianism Project. April 15. 

10 Chenoweth, Erica, and Maria Stephan. 2011. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 

Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press. p. 66 

11 Thomas C. Schelling. 1968. “Some Questions on Civilian Defence,” in Adam Roberts, ed., Civilian 

Resistance as a National Defence: Non-violent Action Against Aggression. Harrisburg, PA: 

Stackpole Books. p. 304. 

12 Ackerman, Peter and Jack DuVall. 2000. A Force More Powerful: A Century of Nonviolent 

Conflict. London: St. Martin’s Press/Palgrave Macmillan. pp. 113‒174 

13 Chenoweth, Erica, and Maria Stephan. 2011. Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 

Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press. Pp. 30‒61 
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14 Ibid. pp. 30‒61 

15 Ibid. pp. 46‒49 

16 A Force More Powerful. Dir. Steve York. York Zimmerman. 2000. Film. 

17 Binnendijk, Anika Locke, and Ivan Marovic. 2006. Power and Persuasion: Nonviolent Strategies 

to Influence State Security Forces in Serbia (2000) and Ukraine (2004). 

Communist and Post-Communist Studies 39, no. 3 (September). pp. 411‒429. 

18 Interview with Nebojsa Covic, Vecernje Novosti, Oct. 2, 2010. 

19 Gawande, Atul. 2009. The Checklist Manifesto: How to Get Things Right. New York: Picador. p. 

47 

20 Ibid. p. 79 
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