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 Baruch Kimmerling The Invention and Decline of Israeliness:
 State, Society and the Military

 Berkeley: University of California Press. 2001. 268 pages.

תעפותב קסוע ,דבכ יגולויצוס ןוגר'ז תרדענו תיתודידי הפשב בותכה ,הז רפס 

סיסבמ :םהב ולחש םייונישבו לארשיב םייביטקלוק ןורכיזו תוהז יסיסב לש םתושבגתה 

תוהז יסיסבב תוינגורטהל ("ינויצ ךותיה־רוכ") יטננימוד ינגומוה יביטקלוק תוהז 

והמ :ןה בתוכה תא ועינהש תולאשה .("תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר") םייביטקלוק 

םיכילהת לש תוכלשהה ןהמו ?השחרתה איה עודמו דציכ ?וז העפות לש ירוטסיהה עקרה 

הנידמה לש תיתבכש־בר הנומתו פוקסודיילק קפסל" איה רפסה תרטמ ?לארשי לע הלא 

יגולויצוס חותינ ,תוירוטסיה תוחכוה לש בוליש ידי־לע תילארשיה הרבחהו תילארשיה 

."תויתוברת תומגידרפו 

תימדקא תורפס לש ןכות חותינ ןיב תבלשמ רבחמה רחבש החכוההו רקחמה תטיש 

:רבחמה לש םימדוק םימוסרפ לע תוססובמה תויתומכ תולבט יתש לש הגצה ןיבל תינשמ 

עקרק לע תולעבה ןיבל תידוהיה הייסולכואה רועיש ןיב רשקה לע העיבצמה הלבט 

ברקב תויתדה תויוהזה רוזיפ לע העיבצמה הלבטו ,1947-1880 םינשב הניתשלפב 

יכילהת חותינמ יזכרמ קלח שידקמ רבחמה ךכ לע ףסונ 1.לארשיב תידוהיה הייסולכואה 

2.הינכוסלו הקזחה תילארשיה םואלה־תנידמל יונישה 

הנידמב - תיגולודותמ תוימואלב רחב רבחמה יכ םשורה הלוע רפסה תאירקמ 

ןורוויע ךות ,םייתרבח םינותנ לש ישארה קפסכו תיסיסבה תיתרבחה חותינה־תדיחיכ 

הז יתרוסמ ךוניח יפל .הרבחה יעדמב יתרוסמה ךוניחהמ קלחכ state-centrism^ יריחמל 

תוהזל תיביטקלוק תיתרבח תוהז ןיב הפיפח החינמה היומס הדובע־תחנה תמייק 

םירבסה תצמחהל ליבוהל הלולע וז הדובע־תחנה .(Skiair, 2002) תיתנידמ־תימואל 

,םר> ילקולג םיסב לע םירבסה :םיימוקמ םייביטקלוק תוהז יסיסב לש החימצל םייפולח 

םדא תויוכז חיש ביבס תויטילופומסוק תויביטקלוק תויוהז לש החימצ ןוגכ ,(1999 

 (2002 ,Skiair) 1999 ,םר> תימואל־לע תילכלכ תילנויספורפ תוהז תחימצ וא>;

םיינוליח םיחרזמ ,לשמל ,תוהז יסיסב המכ ןיב תובילצמש תוימוקמ תויוהז לש ןתושבגתהו 

.(2002 ,רלאה־יפצומו בהנש ,רבח) 

תורתוסו תוליבקמ תומגמ םיגציימכ םשרפמו םייביטקלוק תוהז יסיסבב דקמתמ רבחמה 

שי ."תיחרזא הרבח" לומ לא "תוימואל־ונתא"ו "םזירטילימ" :תילארשיה הרבחב 

,םר> וז תא וז תוקזחמו תומילשמכ הלא תומגמ ושריפש םירחא םייתרוקיב םיגולויצוס 
 1999).

שולשל סחיב שודיחה .שדחמו בושח יגולויצוס ךמסמ וניה רפסה ,הלא םימגפ תורמל 

:רפסה לש רואל ותאצוהל םירשקה ינשב ליבקמ אלא ,ינכות קר וניא ל"נה תומגמה 

.ולש םימדוק םירקחמ רכזאמ קר אלא ,םינותנה יסיסבל סחיב ביחרמ וניא רבחמה 1 

ןורכיז ,היצזילמרונ ,תונויצ־טסופ ,תונויצ ,לארשי־תנידמ :ןה רפסב רתויב תוחיכשה דוקה־תולימ 2 

העיפומ ןכא הנידמה ,לארשי־תנידמ איה רתויב החיכשה הלימה .םיפויתאו היסקודותרוא ,יביטקלוק 

.רפסה לכ ךרואל בושח יתרבח ןכוסכ 
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רשקההו ,לארשיב הרבחה יעדמ לש יעדמה עדיה רוציי הדש לש יטילופה־יעוצקמה רשקהה 

.רבחמה לש יפרגויב,ר־יעוצקמה 

ימוחתב יניתשלפה-ילארשיה םולשה ךילהת ללוחש יונישה אוה ןושארה רשקהה 

ילאיצנטופה ילארשי־אלה םיארוקה להק תובחרתהו ,לארשיב הרבחה ינעדמ לש ןיינעה 

םולשה ךילהתל ךומס .הרבחה יעדמל םיכייתשמ םניאש הלא ברקמ הלא םירקחמ לש 

תיחרזא הרבח לש ןתונכתיה תלאשב תויעדמ רואל־תואצוה לש ןיינעה בחרתה ויתובקעבו 

םינשה שמחב ,ךכ .יברעמה םלועל הז עדי לש תיתוברת הצפהבו לארשיב תיחרזא תוהזו 

ובתכש תילגנאבו תירבעב םירפס לש בחר ןווגמ תודבוכמ תואצוה ומסרפ תונורחאה 

.(http://www.amazon.com)"תיחרזא הרבח"ו "תוילארשי" לע םיילארשי הרבח ינעדמ 

וניה 3,תודהיה ידומילל הרדס תרגסמב דואל אציש ,הז רפס ,ינשה רשקהל רשאב 

5םיילסוחאהו םידסיימה תובאהמ 4,רבחמה לש רקחמה ייח לעפמ לש םוכיס הבר הדימב 

לש (ההובג הלכשהל יתרקוי דסומב רוספורפ ,הובג־ינוניב דמעמ ,ינוליח ,יזנכשא) 

.<1993 ,םר)6גנילרמיק ךורב 'פורפ ־ לארשיב תיתרוקיבה היגולויצוסה 

תוהזהמ קלחכ תינאירבו הביתכל ותוביוחמ לע הרהצהב רפסה תא חתופ רבחמה 

:ולש תיעוצקמה 

 I am a sociologist of politics in the wider sense of the term,

 interested in both the institutional and cultural dynamics of the

 political foundations of social life, in its historical backgrounds,

 and consider myself as acting mainly within the Weberian

 tradition. The original foci of my research and theoretical, as well

 intellectual, interests were mainly on the impact of the Jewish

 Arab (and Israeli-Palestinian) conflict on the Israeli society,
 and later on the development of the Palestinian collective
 consciousness and emerging nationalism... (Kimmerling, 2003;

 my emphasis - D.R.)

התיילע לע ולש הזתה תא קימעמו ביחרמ רבחמה ,תינאירבווה טבמה־תדוקנמ קלחכ 
- WASPs^ לש תילארשיה תמאותה - תינומגה תילארשי תיתרבח הבכש לש התליפנו 

:תאטבתמ תוילסוחאה .(2001 ,גנילרמיק) םילסוחאה 

תא ונב םילסוחאה ...הובג דע ינוניב ילכלכ־יתרבח דמעמב ללכ ךרדב... 

רכינ קלח הכלהמב ורקע ,1948 תמחלמב וחצינ ,וזה הנידמהו הרבחה 

םתוא וסרגו םירגהמ לש הרידא תומכ וטלק ,הנידמה יחטש ךותמ םיברעהמ 

תא קימעהל" התרטמש (Jewish Studies) תודהי ידומילב תניינעתמה הרדסמ קלח וניה רפסה 

חתופה ףדב בותיכה לש םוגרת) "םתוברתבו םידוהיה ייחבש ןווגמהו רשועה לש הכרעההו הנבהה 

.(2001)גנילרמיק לש ימדקא־אלהו םדוקה ורפס לע ססובמ אוהו ,*רפסה תא 

.ולש םימדוק םירפסלו םירקחמל תונפהל הברמ רבחמה 

.ימואל־יטסילאיצוסו ינוליח ,יזנכשא לש תובית־ישאר - "לסוחא" 

העובה" תא הקוביחו תידסממה היגולויצוסה דגנ ותאיציב תיעדמ ןחבתהש גנילרמיקש ןיינעמ 

.תודהיה ידומיל לש תרתוכה תחת אקווד ורפס תא םסרפמ ,"תידוהיה 
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תועצמאב שדח םעל םתוא תושעל ידכ תיטילופו תיתוברת הסרגמב 

ץראה לש םירערועמ יתלבה הינודא ויה םילסוחאה .ךותיהה רוכ ינונגנמ 

־ ילש השגדהה ;12-11 'ע ,םש> .םינושארה םירושעה ינש ךשמב תוחפל 

('ר 'ד 

,תירוטסיה היגולויצוסב ןיינע לעו תינאירבו תוביוחמ לע תורהצהה תורמל ךא 

שדקומ רפסהמ רכינ קלח ,ילכלכ־יתרבח דמעמב תילסוחאה הרדגהה דוקימ ףא־לעו 

ןייפאתמש ,(1977-1870) "יגולויצוסה רבעה" ןיב םיגוליד ךות ,"תוברת־תומחלמ"ל 

ןייפאתמה ,(2001-1977) "יגולויצוסה הווהה" ןיבל ,תילסוחאה הינומגהה תיילעב 

תוהזה תורדגה לע תונוש תויוברת ןיב םיקבאמ"בו תילסוחאה הינומגהה תדיריב 

."תילארשיה תיצוביקה 

םיכילהת ינשב רבסומ תילסוחאה הינומגהה תעפותב יוושכעה יגולויצוסה ןיינעה 

דחי ךא ,יטילופהו ילמסה םחוכמ הגרדהב םידבאמ םילסוחאה :םירתוסו םיליבקמ םייתרבח 

תוצובקה ,תויוברתה ראש םישבגתמ הלומש תידמיכראה הדוקנה ןיידע ורתונ" םה הז םע 

,םיימואל םייתד :םישדח םייביטקלוק תוהז יסיסב השישב רבודמ ."הנידמב תוחוכהו 

רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמ ,םיילארשי םיניתשלפ ,םידרח ,םייתרוסמ םיחרזמ 

,טעמ יאכרא יגולויצוס חונימב ,ןתוא הנכמ גנילרמיקש) הלא תוהז־תוצובק .םיפויתאו 

,תורחתמה תוצובקה ןובשח־לע המצוע רובצל תוסנמ ("דגנ־תויוברת"ו "תויוברת" 

הרכהל תועיבתל סיסבכ הערל תילפומ יכה ןהמ ימ הלאשה לע קבאמ ןהיניב םייקתמו 

יכה הצובקה" ראותל ץורימה תא ראתמ גנילרמיק רשאכ ךא .הבוטל ןתפדעהב תיתנידמ 

רחא תוקחתהל ןויסינ ןיא ותביתכב .תוהזה "ינוכתמ" ןיב בולישהמ םלעתמ אוה ,"הלפומ 

ןיא :תוהז יסיסב לש םישדח םיערז וא ןהיניב תויתריצי תויצילאוק ,תוצובקה ןיב םיכותיח 

ןיא ,תיביבא־לת תיטילופומסוק תוהז ןיא ,"תיבסל־ומוה הליהק" ןיא ,םייטסינימפ םינוגרא 

תוהז סיסב הניא תיתרוסמ־אל תויחרזמ ,גנילרמיק לש ודידל .םיינוליח םיחרזמ לש הצובק 

7.יוושכע ילארשי 

תוהזה תורוקמ תא רתאל ןויסינב חתפנ רפסה .םיקלח השולשל קלחל ןתינ רפסה תא 

יקלח יפרגוירוטסיה רואית אוה רחבנש רוזחשה ילכ .םיילארשיה םייביטקלוקה ןורכיזהו 

אוה דחאה יכ" הנבה ךותמ ,לארשי־תנידמ תמקהל דע הניתשלפב תוימואלה תועונתה לש 

,ינויצה ביטרנה תא יניתשלפה ביטרנה לש המלשהה תורמל ךא ."רחאה לש םילשמה 

.תיניתשלפה היפרגוירוטסיהה ןובשח־לע תינויצה היפרגוירוטסיהב דקמתמ קרפב רואיתה 

,תימואלה תינויצה היגולותימה תורוקמב קסוע גנילרמיק םינושארה םיקרפה תשולשב 

תינומגה הטילשמ קלחכ ךותיהה־רוכ לדומ לש ותובצעתהבו תינויצה הנידמה םומיקב 

םיקרפ .(תוילארשיה תאצמהו תילסוחאה הינומגהה לע רופיסה) תינוליח־תיזנכשא 

,תוילארשיה תעפותל "רז"ו יסכס־ולגנא ,ליכשמ םיארוק להקל םינווכמ הלא םייאובמ 

תארוקכ .תונורחאה םינשה האמב ילארשיה םיסותימה ןוקיסקל תא ריכהל ןיינועמש 

קוסיע לע הבוגתב יתחתיפש תודימע לשב ,הלא םיקרפ ינש אורקל יתישקתה תילארשי 

,םילגה ינפ לע ףצקכ היהת תינוליחה תוחרזמתההו תויחרזמה תעפות" יכ גנילרמיק ןעט רחא םוקמב ? 

תותיעב רקיעב ,םעפ ידמ ףוצקל ףיסותש ףא ,לארשיב ינוניבה דמעמה סונייקוא ךותב עלבית איהו 

.(433 'ע ,1999 ,גנילרמיק) "הרעס 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:23:37 UTC������������� 

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



247 (1 )ה תילארשי היגולויצוס 2003-ג"סשת 

ופידעי םיילארשי םיארוק יכ יל הארנ ןכ־לע .םיילארשיה םיסייגמה םיסותימב רתיה 

ןכתיי הז םע .ישילשה קרפב תוילארשיה תעיקש לע רופיסה םע רפסה תא ליחתהל 

.הלא םיקרפב בר ןיינע ואצמי "םירז" םיארוקש 

טקיורפה תחלצהבו תוילסוחאה לש "םייבושיי"ה תורוקמב ןויד רחאל ,ישילשה קרפב 

םיחטשה שוביכ תובקעב תיתוברתה הינומגהב לחש םוסרכב ןד רבחמה ,ינויצה ימואלה 

."םינומא שוג" תעונת לש התיילעו 1967 תמחלמב 

יגולויצוס חותינ רצייל חילצמ גנילרמיק <5־ו 4 םיקרפ) םיבקועה םיקרפה ינשב 

ינוכתמ השיש לש םתיילע חכונל לארשיב תויוברתה יוביר לש החימצה יערז לע קירבמ 

תיתדה־תינויצה הכפהמב ההזמ רבחמה קומעה יתרבחה יונישה יערז תא .םישדח תוהז 

־תירבמ םישדח םירגהמ לש םתעגהב קוסיעה םג .תיתוברתה־תיטילופה התחלצהו 

,לארשיב תיחרזא הרבח לש המויק תורשפאמ קלחכ ,היפויתאמו רבעשל־תוצעומה 

.אשונב תמייקה תיגולויצוסה תורפסה לע םיפיסומו דחוימב םיניינעמ 

לש התובכרומ לע עיבצהל חילצמ גנילרמיק (7־ו 6 םיקרפ) םינורחאה םיקרפה ינשב 

םיכילהת ינש םיטטרסמ הלא םיקרפ .לארשיב תויתוברת־בר לש התונכתיה תלאש 

תיחרזא הרבח לש התחימצ תא םיענומו תוילסוחאה תעיקש תא םירתוסה םיליבקמ 

יטסירטילימה יתוברתה דוקה ־ םייתרוסמ םיילארשי םידוק יגש לש םתודירש :לארשיב 

בלל ורדח הלא םינשי םידוק דציכ םיגדמו חותינה תא דדחמ 7 קרפ .ימואלה־יתדה דוקהו 

תדקפתמ אלא ,ימואל סותא קר הניא המחלמ תיישעש ךכ ,תילארשיה תיטילופה תוברתה 

ךות לא לכועמ םולשה ךילהת ךכ םושמ .ילארשיה תולוקה יוביר לש רשקמה דוקכ םג 

.הלא םיימואל־ונתאו םייטסירטילימ םיחישל סחיב רדגומו הזה ןנוכמה דוקה 

רבעמ לארשיב ןויווש־יא לש םינבומ ינש תטלבה איה רפסה לש תיזכרמה המורתה 

השקתמה םירגהמ תרבח לארשי לש התויהמ עבונה ,ימואל ןויווש־יא :ילכלכה ןויוושה־יאל 

אטבתמה ,יתוברת ןויווש־יאו ;תילארשיה תוימואלה לש םייתדה היתורוקממ דרפיהל 

תויונושה לש תוימיטיגלב הרכה אלל ,ירק ,תויתוברת־בר אלל תויוברת יובירב 

לע תרדגומ תוילסוחאה תעפותש ןוויכמ ,הז םע דחי .ךכמ םיעבונה םיכרצבו תויתוברתה 

ןויד םילעמ םיידוביר־סיילכלכ םירבסהל תוסחייתה רדעה ,ידובירה־ילכלכה הנבמה סיסב 

אלל תויוברת יוביר) תילארשיה תיביטקלוקה תוהזה תטרפה ןיב ירשפא רשק לע 

לארשיב ילבולגה םזילטיפקה לש םיחישהו תוקיטקרפה תוקזחתה ןיבל (תויתוברת־בר 
8.( 1999 ,ולש ;1999 ,םר) 

תטרפה :תילארשיה החוורה־תנידמ תטרפהל תורושקה תועפותב ,רתיה ןיב ,ןודל ןתינ הז רשקהב 8 

םידיגאת תסינכ ;רצואב תינידמ הלכלכל םיחמומ לש היצזילרבילהו הפישחה תינכות ,ירוביצה רזגמה 

:השדחה־הנשיה תורדתסהה לש יגוצייה לופונומה לש הקיקחב םוסרכ ;לארשיל םיימואל־בר 

עובק ןפואב םיקסעומה םיינמז םידבוע לש דמעמ תורצוויהו לארשיב םדא־חוכב רחסמה תובחרתה 

;ןוהה קושב תינבמה המרופרה ;םירז םיגתומ לש תיטרפה הכירצה ירועישב היילע ;םיזרכמ תועצמאב 

.ילארשיה תרושקתה קושב המרופרה 
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תורוקמ 

:םילשורי .לארשיב םיחרזמה .<2002> הנינפ ,רלאה־יפצומו הדוהי ,בהנש ,ןנח ,רבח 

.ריל ןו ןוכמו דחואמה ץוביקה תאצוה 

תאירק תובקעב םירוהרה ־ םיחרזמתמהו םיחרזוממה ,םיחרזממה .(1999) ךורב ,גנילרמיק 

.433-429 ,<2)א ,תילארשי היגולויצוס .םוזכ הזיזע לש הרמאמ 

.רתכ תאצוה .הרדסה - םילארשיה .םילסוחאה ןוטלש ץק .(2001) ךורב ,גגילרמיק 

http://socio10gy. :תירבעה הטיסרבינואה ,תיבה רתא .(2003) ךורב ,גנילרמיק 

 huji.ac.il/kimmerling.html.

תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה יעדמו הרבחה .(1993) ירוא ,םר 

תאצוה .םייתרוקיב םיטביה ־ תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב .לארשיב 
.תורירב 

:ךותב .ימוקמלועה ןדיעב תילרבילה תונויצטסופה :קשמהו קשנה ןיב .(1999)ירוא ,םר 

־ריינ> לארשיב בחרמהו הרבחה רקחל תושדח תושיג :תוימוקמלועו היטרקונתא 

.בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא .(12 'סמ הדובע 

לש תינידמה הלכלכה תא ולמרינ היצזילרבילהו היצזילבולגה םאה .(1999) לאכימ ,ולש 

.http://lomda.mscc.huji.ac.il/~method/Papers/LibHebrew.htm ?לארשי 

 Sklair, Leslie (2002). Globalization - Capitalism and its alternatives. Oxford

 .University Press

ןייטשניבור הנפד 
ביבא־לת תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 16 Feb 2021 16:23:37 UTC������������� 

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


