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לע םייביטקודניא םירוהרה :בא־ןיינבכ ןיד־יכרוע 
"תילאינולוקה הניטסלפב תידוהי תונגרוב" 

*יקסנילרק םוחנ 

לש ורעש בג לע םסרופ ,לארשי־תנידמ תמקהל םישימחה לבוי לגרל ,1998 יאמב 

המב"כ רדגומ רשאו "ןיקנבט די"ו "ירעי די" ידי־לע רואל אצומה ־ הנפמ תעה־בתכ 

,םוח־בוהצ ןוגב הכירכ יבג־לע .תאזה הנידמה ,יאתבש ןרהא לש וריש - "הרבח יניינעל 

םיעטק ובלוש ,ריצק םרטב הטיח ילוביש ןהו הארמ־דובכ רוע־ףלק ןה תעדה לע הלעמה 

,זע םודא עבצב הוועש תמתוח ןיעכב םתחנש ,ןבלו תלכת רוזש ליתפ .תואמצעה־תליגממ 

תורוחש תויתואב הכירכה לע עבטוהש ,יאתבש לש ורישל "יתכלממ"ה עקרה תא םילשה 
:תוטלוב 

,םילעופו םיצולח לש תויפותש תוצובק ומיקהש תאזה הנידמה 

ומכ תעכ תרכמנ ,הבירב םחל תסורפ דיל הדלונש תאזה הנידמה 

.ןוה ירספסלו םיקסע ישנאל קינקנ תוכיתח 

.היה אלכ היהי םימי השלשב ,חרבי םיתרחמ רחמ הזה ןוהה 

.הינפמשב תחתה תא םיצחור ,תוינמ םילבקמ םיטירפמה םיתניב 

,החטבא ינלבק יריכש וא םירטוש ויהי הלא ,םיטרפומל רשא 

.תותיבש וכרעי ,ולטבוי ,םילעפמהמ וטלפי הלאו 

.םיכומ הלאו ,םיכמ הלא ,םמצע תא וארי םה עקרמה לע ברעבו 

<1998 יאמ ,הנפמ) 

ןימינב לש ונוטלש ימי םימיה .םסרופו רישה בתכנ ובש רשקהה תא רוכזל יואר 

ןדיע לש ינסרודה םזילטיפקה ןמ ריסה והינתנ יכ התייה םיבר ברקב השוחתהו ,והינתנ 
לשו הרבחה לש תינחורהו תירמוחה םתחוורל - תירוטר ולו - תוביוחמ לכ היצזילבולגה 

גוצרה ,לקנרפ ואר ,ינויצה םזילטיפקה לש הקירוטרב יתרוקיב ןוידל) הכותב טרפה 

ויחראמ לצאו - יאתבש לצא "בושייה" תפוקת הספתנ הז עקר לע .(1996 ,בהנשו 
הנידמה" .תורוהטו תובגשנ תוינטירופ תונפגסו תויפותיש לש "בהז רות"כ - הנפמב 

היה ןהלש סותאהש ,"םילעופו םיצולח לש תויפותש תוצובק" ידי־לע המקוה "תאזה 

תיטסילאודיווידניאה ,תינגרובה הרבחכ יאתבש לצא ספתנש המ לש תכפוהמ יאר־תנומת 

.והינתנ ימי יהלש לש תינתנהנהו 

תא תאש רתיב וקזיחו הנפמ יכרועו יאתבש ובש ,הווהה יעגפ תא טילבהל םשקבב 

הנפמ לש ורעשמ הלועה רסמה .הנידמה תמקה תודוא־לע תיטסילאידיאה רבעה תנומת 

,וז הסרג יפל .בוטהו ןשיה ינויצה "לעה־רפיס" לש והשמ־יטאופו קקוזמ יוטיב ,ןכ םא ,אוה 

לע ואשנש םה - ץולחהו "תדבועה תובשייתהה" ־ הרתכבש םימולהיהו הדובעה תעונת 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ןוירוגךב תשרומל זכרמה 
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לבוקמה יפרגואיגה־יגולונורכה ביתנה 1.וסוסיבו "בושייה" תמקה לש לטנה רקיע תא םבג 

םילעופה בשומב הרצק היינחב םירשעה האמה תישארב ליחתמ הז "לע־רפיס" לש 

סנ לע הרצקב הלעמ אוה ;הכומסה הוקת־חתפ יסדרפב תינחלופ םייפכ־תדובעבו םינג־ןיע 

גלדמ ,הלא ץפח־ ןיא תוזוחמ בוזעל רהממ לק־ שיח ךא ;הרדג םתבשומו ו"ליב ישנא תא 

היינשה היילעה תפוקת לש תוגשגשמה תויטרפה תובשומה לעמ ןויצל היואר תוניילולב 

,ביבא־לת חתפתמה הרברפו ופי לעמ ףאו ,תוארנ־יתלב ןה ודידלש ,(1997 ,יצרא־ןב) 

הינגדב וא תרנכב הז םא :יתימה ןופצב עבק־תיינח הנוחו ,הדימ התואב ןיעה ןמ תויומסה 

,םימסרופמה "קמעה" יבושיימ דחאב הז םאו ,הנושארה םלועה־תמחלמ ץורפ דעש הפוקתב 

ןדוסיי .(Schnell, 1998 :ואר ,קמעה יומיד לע> טדנמה תפוקת ךלהמב ,דורח־ןיע וא ללהנ 

,לאידגמ ,הילצרה) תמדוקה האמה לש םירשעה תונש ךלהמב תושדח תויטרפ תובשומ לש 

ילושב בור־יפ־לע םיניוצמ תיתרבחהו תילכלכה ןתחלצהו (הינתנ ןלוכ לעמו ,הננער 

הפיחב ,םילשוריב תינוריעה תובשייתהה םג ךכ .(2000 ,יקסנילרק> ללכב םא ,הז רפיס 

לש יתרבחהו ילכלכה ,יפרגומדה וזכרמל בר־אל ןמז ךות הכפהנש ,ביבא־לתב רקיעבו 

הרבחה םגש רמוחו לק .רימש ןנור קדצב ןייצש יפכ ,(י"א> הניתשלפ"ב ידוהיה בושייה 

לש םיפלחתמה היתונוטלש םג ומכ ,התוברתו הירפכ ,הירע לע ,תיניטסלפה־תיברעה 

אלו הז רפיסמ ורדוה - םיטירבה וא םיינאמ'תועה םיקרוטה ־ ןיטסלפ/לארשי־ץרא 
.דבלב יטסינוגטנא דמימב אלא וב ובלוש 

םיבר םיכירפמ הפוקתה ינותנ ,הוותמ ינויצה "לעה־רפיס"ש םיווקל דוגינב ,ספא 

,קסילו ץיבורוה) תיטילופה הינומגהה ,ןכ־יפ־לע־ףא .(1997 ,יקסנילרק) ויתועיבקמ 

"בושייה" תפוקתב הדובעה תעונת התנהנ הנממש ,תיתוברתה ףא המ־תדימבו ,(1977 

הליפאה (1998 ,טיבש ואר ,רתוי תימרונפ הייארלו ;1996 ,רסוניג) הנידמה ימי תישארבו 

םלוא ."לעה־רפיס" תא ןיזהל הכישמה ןכ־לעו תינומגה־אל תיתרבחו תילכלכ תואיצמ לע 

,ןיטולחל ונממ ורדוהש וא ,"לעה־רפיס" לש וילושל וקחדנש "תורחא"ו "םירחא" םתוא 

םאו הכימתב םא ,תומיעב םא :תונוש םיכרדב ינויצה טקיורפה לע םמתוח תא ועיבטה 

תונויצה תודלות לש שדוחמ רוזחשב םתללכה .רתוי םיבכרומ םייטקלאיד םיסחיב 

ואר ,הנוש הייארלו ;1993 ,םר) רקחמב םויכ ליבומה ךלהמה קפס אלל הניה הנידמהו 

.(1996 ,קסיל 

םתוא לכ ןיבמ .רימש ןנור לש הבשחמה ררועמ ורמאמ ץבתשמ הבש תרגסמה וז 

תידוהיה תונגרובה - םיינשב דקמתהל רימש רחב "לעה־רפיס"ל וסנכנ אלש "םירחא" 

הריחבה השעמב רבכ .םהיניב ווהתהש ןילמוגה־יסחיבו - יטירבה ילאינולוקה ןוטלשהו 

ןמז ךשמב הקחדנש תחא הצובקב רחוב וניא רימש .תננערמו השדח הייאר םושמ שי ומצע 

חרואב .ןהיניבמ םייתש תמעמ אקווד אלא ,תונויצה לש יביטמרונה הרופיסמ ידמ בר 

רופיסה תיזחב התע דע "הבכיכ"ש ימ אקווד ,תעדה תא וילע תתל שיש ,ינוריא 

ירקחמה םויה־רדס ילושל ,עדומבו ,תקחדנ - הדובעה תעונת איה־אלה ־ ירוטסיהה 

םינקחשה ינש רבע לא המבה תורוא תיינפה ,םוקמ לכמ .דימעהל שקבמ רימשש שדחה 

;1981 ,יתבג ;1969 רגניטא ;1970 ,ןייב :ואר ,ינויצה "לעה־רפיס" לש םיגציימ םייוטיבל 1 

"לעה־רפיס" לש ותרבעה יכרדל .2000 ,רינ ,הנורחאל ,ואר ,ץולחה תומדל .1967 ,טדטשנזייא 

"םישדח םייחל" טרסה ;1998 ,ןוטיס ;1999 ,לג־רב ;1985 ,רריפ :לשמל ,ואר ,וייומידו 

 (1934).
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ןכל םדוק הזמרנ אלש ,העיתפמ הכרעמ ונינפל הדימעמ םהיניב חיש־ ודה לאו םישדחה 

ןכא םאה ,לשמ ךרד .שדחמ הילעו וילע בושחל ונתוא תבייחמ רשאו ,הזחמה תיינכותב 

םירחא םייוטיבמ והונרכהש חיש־וד ותוא והז אמש וא ,ונינפל רכומ־יתלבו שדח חיש־וד 

?עודי אלו ינשדח ונל הארנ אוה ,תרחא הרואת םעו שדח יאמיב םע ,התע ךא ,הזחמה לש 

ןיבל תילאינולוק הלשממ ןיב הלועפ־ףותיש" ןוגכ ,םישדח םייוטיב וב שי אמש וא 

"תוניירואו קוח ןיבש הקיזה תועצמאב םתחנה ,הלש םידיליה הלועפה־יפתשמ 

 (26 ,1986 ,Chatterjee), םייוטיב הלא ילוא וא ?הזחמל ינכפהמו שדח ןכות םינתונה

?לכו־לכמ וב בלתשהל םילוכי םה ןיאו ולהקלו הזחמל םירזה 

לש ראתמה־יווק םיוותומ ןוציחה לגעמב .רימש לש ורמאמ בס ןועיט ילגעמ השולש לע 

םיטירבה לש יביטיזופה םדיקפת ,ותנעטל .םתוא ספות רימשש יפכ הפוקתה רקחמ 

יטננימודה - יפרגוירוטסיהה חישל םיאתה אל "ינויצה טקיורפה" לש ותחלצהב 

.וילושל םיטירבה וקחדנ ךכיפלו ,"קבאמ לש םיחנומב" גצומה ־ דחאכ יתרוקיבהו 

התנקוהש תובישחה בקע ,ירקחמה חישה ילושל איה ףא הקחדנ תידוהיה תונגרובה 
.םייתובשייתהה הילעפמלו הדובעה תעונתל 

תולשכמה ןמ יטירבה ןוטלשבו תידוהיה תונגרובב ןוידל ךרדה תא הניפש רחאל 

תניחבל השדח "רקחמ תמגידרפ" ונינפל גיצהל שקבמ רימש ,והומסחש תויפרגוירוטסיהה 

ןאכ .ןיטסלפ/לארשי־ץרא לש ילאינולוקה ןוטלשה ןיבל תידוהיה תונגרובה ןיב םיסחיה 

תמגידרפ .ולש הזיתה תביל לא ףסונ דעצ ונברקמה ,רבחמה לש ינשה ןועיטה לגעמ יוצמ 

העיצמו "תיבושייה תונגרובה לש יטילופה החוכ"ב תדקמתמ רימש לש השדחה רקחמה 

ןמ "הקיטילופ" גשומה תבחרה אוה ןאכ יזכרמה שודיחה .התניחבל "תשדוחמ הגשמה" 

םייתגלפמ־יתלב הלועפ יסופדב ןויד ללכל ןהיניב חוכה יקבאמבו תוגלפמב לבוקמה ןוידה 

.ןוטלשה לומ לא הלש "םיידיימה םיסרטניאה" תא שממל הנויסנב תונגרובה לש 

שקבמ רימש .ותביל היוצמ םשו רמאמה לש ירקיעה ושודיח אוה ישילשה ןועיטה לגעמ 

שי היפלש ,הרורב תיגשומ תכרעמ לע תתשומה שדח "ירקחמ םוי־רדס" ןאכ ונל עיצהל 

הניטסלפ"ב תידוהיה תונגרובה ןיבל יטירבה ןוטלשה ןיב םיסחיה תא ןוחבל 
ודוהב תונגרובה תורצוויה תא חתינש ,Chatterjee לש לדומה תא וצמאב ."תילאינולוקה 

עיצמ רימש ,ישמרג לש ושרדמ־תיבמ תולת יחנומב יטירבה ילאינולוקה ןוטלשה תחת 

תונגרובה ןיבל לארשי־ץראב יטירבה ןוטלשה ןיב ווהתהש ןילמוגה־יסחי תא תוארל 

תונגרוב ןיב תולת יסחיכ אלא ,םיילאינולוק תוחוכ ינש ןיב הלועפ־ ףותישכ אל תידוהיה 

.ירטנצופודיא יטסילאינולוק ןוטלש ןיבל "תידילי" 

תא אצומ ,רובידה תא ביחרמ רימש ןיא וילעש ,Chatterjee לש םלשה לדומה 

.ותוברתבו "ברעמ"ה תלכלכב תולת לש דימתמ םימסק־לגעמב תידיליה תונגרובה 

,עיגה ןהילאש תוצראב תונגרובה תא רציש אוה ,Chatterjee ןעוט ,ילאינולוקה שוביכה 

תידיליה תונגרובהש תמיא לכ ,ןכ־לע ."ברעמ"ה יכרע לש הינקה תועצמאב רקיעב 

"תויברעמ"ב שומיש ךות אלא תאז תושעל הלוכי הניא איה ,המצע תא רידגהל תשקבמ 

,תוהז לש רבדמב דעל דודנל תידיליה תונגרובה לע רזגנ ךכ בקע .הכנחתה הילעש 

,Chatterjee .גשומ־יתלבה ,ףסכנה "ברעמ"ה ןיבל השטננש תרוסמה ןיבש ךוותב יוצמה 

,סקרמ לש ושרדמ־תיבמ םמלוע־תסיפת תא םיקנויה םירחא םילאוטקלטניאל המודב 

המגמ ןהב אצומו ,הבר תונדשחב הלש הירוטסיהה לעו תישונאה הרבחה לע ןנובתמ 

ךכיפל הניה םידיליל ברעמה יכרע תיינקה ."ברעמ"ב קומע ץוענ השרושש תיביטריפסנוק 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Sun, 21 Feb 2021 16:57:16 UTC������������� 

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



בא־ןיינבכ ןיד־יכרוע יקסנילרק םוחנ 158 

"הנובתה תמרוע"ו םזילטיפקה לש רוגימל ןתינ־יתלבה ףוריצה לע ןעשנה ,"חוכ לש חיש" 

אצומ רסח יטסילסרווינוא־יטסילנויצר בהז בולכב םידיליה תא אלוכ רשאו ,םייברעמה 

.(Chatteijee, 1986) שובכה "חרזמה" לש ירלוקיטרפה וביל־בלב 

,הבשחמ תררועמ ,הננער קפס אלל הניה רימש לש הזיתה ,יתנייצ רבכש יפכ 

תורוגש תוירקחמ תוחנה לש תשדוחמ הניחבל םוחתב תוקסועהו םיקסועה תא תרגתאמו 

הזית לש התופקת ,םוקמ לכמ .ךכ לע וחבשל שיו ,הבושח הרטמ הגשוה ךכב רבכ .תוחונו 

.לדבהה לכ עודיכ ןומט םהבש ,םינטקה םיטרפל התמאתה תדימ יפ־לע בורל תנחבנ 

רבכ רמוא .רימש לש ןועיטה ילגעמ תשולש תא - שרדנה רוציקב - התע ןוחבל ינוצרב 

ןעטא יכ םא ,רימש םע תינורקע םיכסמ ינא םינושארה ןועיטה ילגעמ ינשל רשאב יכ התע 

וליאו ;ורמאמב טטרשמ אוהש הנומתה ןמ רתוי "הכר"ו הרישע הניה תירקחמה הנומתהש 

ןוטלש-תונגרוב יסחי לש רתוי תיתרוסמ הסיפתל ןעטא ,ולש הזיתה תבילל רשאב 

ןמ וניאש ,ינומלפ ןימזהש ךרועל הנמאנ הכרבב םייסא ."תילאינולוקה הניטסלפ"ב 

ךויד"ה רודמ לש םירקה םימל ץופקל ,תיגולופורתנאה/תיגולויצוסה הנילפיצסידה 

רקחמ ימוחת ןיב הז (ינחוכ־אל) חיש־ודב ךישמהל וידי תא קזחאו ,תילארשי היגולויצוסב 
.םינוש 

המלעתה המכ דע תוארהל רוכזכ אב ןועיטה לש ןושארה לגעמה .א 
יטירבה ןוטלשה לש בושחה ודיקפתמ ןהו תידוהיה תונגרובה ןמ ןה היפרגוירוטסיהה 

תונגרובה רקחב ךרדה תישארב קר םיבצינ ונא קפס אלל .ינויצה טקיורפה תחלצהב 

טלחהב שי ,ןכ־ומכ .יטירבה ןוטלשה תודוא־לע םג רקחמה תבחרהל םוקמ שיו ,תידוהיה 

ןיבל תידוהיה תונגרובה ןיב םיסחיה תניחבל ,עיצמ רימשש יפכ ,דחוימ ןוידל םוקמ 

,ילסקודרפ ןפואב יכ רימש םע ןיטולחל םיכסמ ףא ינא .יטירבה ילאינולוקה ןוטלשה 

יתרוקיבה רקחמה םג ץמיא ,תונויצה לש היעגפ לכ רוקמכ הדובעה תעונת תא גיצהל ונויסנב 

המגוד)ינויצה השעמה זכרמב תבצינ הדובעה תעונת הז רקחמב םג יכו ,הלש רפיסה תא 

ןושרג לש - ינכפהמה ףאו ומצעלשכ בושחה - ורקחמ איה וז תילסקודרפ הלבקל הבוט 

.(Karlinsky, 2000 :לצא הבחרהב ךכ לע וארו ;Shafir, 1989 :ריפש 

.ימעטל ידמ תימוטוכיד םגו הרסח םג ,דניה רימש לש ותריקסמ הלועה הנומתה ,הז םע 

,הלעמ רימשש םיאשונה ינשב םירקחמ טעמ־אל וכרענ תונורחאה םינשה םירשע ךלהמב 

ונממ ורדוה אל ןה יכו הלא תויגוסל תעדה רבכ הנתינ "בושייה" רקחב יכ םידמלמה 

לולסמה ןמ וגרחש םירקחמ ןכא וכרענש ריכזמ רימש יכ ןייצל תוניגהה ןמ .ןיטולחל 

רפסממ לפונ וניא הלא םירקחמ לש םרפסמ םויכ רקחמה בצמב יכ המוד םלוא ,רוגשה 

.וילע הלוע ףא ילואו ,"םירוגשה" םירקחמה 

ןתמב יטירבה ןוטלשה לש יבויחה ומוקמב תקסוע םיבושח םירקחמ לש הרוש ,לשמל 

הטונ ךא - םהמ קלח ריכזמ רימש .ינויצה טקיורפה לש ותחלצהל םיאנת תריציבו תוסח 

ןייצמ אוה ,ךכ .לילכ ותמישרמ וטמשנ םירחא וליאו ־ ונויד ילושל םתוא קוחדל המ םושמ 

בגש םות לש ,(1983) רגיב ןועדג לש ,(Gross, 1982) סורג םוחנ לש םהירקחמ תא םנמוא 

הימתמ םלוא :לבוקמה ביתנב ועספ אלש םירקחמב (Shamir, 2000)ומצע ולשו (1999) 

לש ורפס בל םיווהמה ,םייפרגויבה־םייאנותיעה םירופיסה תרשרשל אקווד יכ חכוויהל 

םיקחדנה ,ןייצש םירחאה םירקחמל רשאמ רתוי לודג לקשמ קינעמ רימש ,(1999) בגש 

תא םידימעמה חתפמ־ירקחמ אלא ,םיילוש םירקחמ הלא ןיא ,םרב .המיבה ילושל ולצא 

."קבאמ" לש הסיפת ךותמ אלו ,םנויד זכרמב םיטירבה 
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159 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

םעפה היה טדנמה תלשממ לש תילכלכה התוינידמ לע סורג לש ףיקמה ורמאמ 

הניתשלפ" תלשממ לש תילכלכה הלועפה יכרד תוקמעבו הבחרהב וחתונ הבש הנושארה 

רגיב לש ורפס 2.< 1999 ,סורג) תינויצה תובשייתהה תחלצהל התמורת םג ומכ "<י"א> 

תויסיפה תויתשתה תריצי לע םיטירבה לש םתעפשה תדימ תא הנושארל ףשח 

/לארשי־ץרא לש תיתלהנמה תכרעמה תמקה לע םתעפשה תדימ תא םג ומכ ,תויתרושקתהו 

רקחמ .(1983 ,רגיב)ינויצה טקיורפה קוזיחל ךכ בקע םתמורתו ,םיל רהנה ןיבש ןיטסלפ 

יתטישה ורפס אוה ,רימש לצא ול יוארה "גורדמ"ב יתעד תוינעל הכוז וניאש ,ףסונ בושח 

אולמ לע דמוע וניא רימש .(1993 ,ינבואר)י"אב טדנמה לשממ לע ינבואר בקעי לש 

ורפס .הפוקתב הקוסעתה ינותנ לש רשקהב קר וב ןד אוה רשאכ הז רקחמ לש ותובישח 

לארשי־ץראב תיטירבה תילאינולוקה תכרעמה תא ףיקמו יתטיש ןפואב חתנמ ינבואר לש 

לע <םג> ,וינפל רגיבו םורג ומכ ,עיבצמו ,הטקנש תוינידמה תאו תונושה היתוקלחמ לע 

.ינויצה לעפמה תחלצהל יטירבה טדנמה תמורת 

דוע ןייצל יואר ,רימש לש ותריקס ילושל רומאכ וקחדנש ,הלא םירקחמ לע ףסונ 

לש ורפס אוה ןושארה .ללכ ולצא םירכזומ םניאש תוחפל םייזכרמ םירקחמ השולש 

 Kenneth Stein תלאש" אשונב רתויב ףיקמה רקחמה םויה דע הווהמש ,1984 תנשמ

יעקרק סיסב תריציב םינויצל םיטירבה ועייס המכ דע חיכומ רשאו ,"הניתשלפב עקרקה 

המצועה־בר הרפס אוה ינשה .(Kamen, 1991 :ואר ןכו :Stein, 1984) םתולחנתהל 

תטיסרבינואב המלשנש טרוטקוד תדובע לע ססובמה ,Barbara Smith לש הטובהו 

,הרפסב .רכזנה ורמאמב תחא־אל התוא ןייצ סורג רבכ רשאו ,1978 תנשב דוע דרופסקוא 

 ,The Roots of Separatism in Palestine: British Economic Policy, 1920-1929

םע יתאוושה דמימב ןיטסלפ/לארשי־ץראב תיטירבה תוינידמה תא הדימעמ תיממ 

לש םתוסייגתה תדימ תא יעמשמ־דח חרואב תפשוחו ,הקירפאב תילאינולוקה התוינידמ 

תונויצה שומימל הרורב תופידע קינעה עודיכש ,טדנמה בתכ לש ומושייל םיטירבה 

בקעי לש תובישחה־בר ורפס אוה ישילשה רקחמה .(Smith, 1993)ימואלה תיבה תמקהלו 

לש תילכלכה הירוטסיהב רבחמה לש רקחמ תונש םירשעמ רתוי םכסמה ,רצמ 

תפוקת לש הרבחהו הלכלכה תודלותב דוסי־רפס והז .תירוטדנמה ןיטםלפ/לארשי־ץרא 

וניא רצמ .בושח םוקמ וב אלממ יטירבה ילאינולוקה ןוטלשה לש ודיקפתש ןבומו ,טדנמה 

םמוקמבו "<י"א) הניתשלפ"ל הריגהה תוינידמ לע םיטירבה לש םתעפשהב קר קסוע 

אוה אלא ,ירוביצ רזגמכ םדיקפתב קר אל ףאו ,הדובעהו ןוהה ,עקרקה יקוש לש תוליעפב 

תרגסמ התוא ךותמ הפוקתה תלכלכב ,םייסמה קרפב דחוימבו ורפסל אובמה קרפב ןה ,ןד 

היסאב םייטסילאינולוק םיבשייתמ יקשמ םע האוושהה ,ונייהד ,טקונ רימשש תיגשומ 

.(Metzer, 1998) הקירפאבו 

/לארשי־ץראב יטירבה ןוטלשה לש יביטיזופה ודיקפתש אופיא רורב ליעל רומאה לכמ 

אל ־ םהיניבש םינגרובה םע ללוכ - םיידוהיה םיבשייתמה םע ולש חיש־ ודהו ןיטסלפ 

.רימש לש ותריקסמ עמתשמש יפכ ,תירקחמה הפמה ןמ ןיטולחל ומלענ 

תונגרובה תודוא־לע רקחמה ןודינב םג רימש ששוחש יפכ השק הכ וניא בצמה 

לש ורמאמב םיילוש םירשקהב םירכזומה םירקחמהש ,יתעדל ,יוצר היה ןאכ ףא .תידוהיה 

,סורג ;'1982 ,סורג :רקחמה םסרופ םהבש תומוקמה ןלהל .סורג לש ורקחמ תטויטל קר הנפמ רימש 2 

 .Gross, 1984 ;1999
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ררועמו חלוקה ,ירוקמה ורפסל הנושארבו שארב יתנווכ .תולעמה םלוסב ולעוי רימש 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה תרופךב רימא לש הבשחמה 

תידוהיה תונגרובה תלאש תא ירקחמה םויה־רדס לע הנושארה םעפב ביצה הז רפס 

תנחבומ תירוטסיהו תיגשומ הלאשכ ,הנושארה היילעה תפוקתב לחה ,לארשי־ץראב 

קר הז ןיינעמ רפסל םחייתמ רימש םלוא .(1999 ,תרופ־ןב> המצע תושרב תדמועה 

בושיה ,ידעלג ןד לש ורקחמ םג ,ןכ־ומכ .בחרה ורשקהב אלו ,ולש םייפיצפס םיחלפב 

רקחמה ,1973 תנשב רוא האר זאמ ,תוכורא םינש ךשמב היה ,תיעיברה הילעה תפוקתב 

ומכ .(1973 ,ידעלג)"ינוניבה דמעמה" הפוקתה ןושלב הנוכש המב קסעש טעמכ דיחיה 

םירקחמה תמישרב ללכיהל יואר היה ידעלג לש ורקחמ םג יכ המוד ,תרופ־ןב לש ורפס 

.ןוידה ילושל קחדיהל אלו ,"לעה־רפיס" לש לועשמב ועספ אלש 

השידקה יקסבל תיגח ,לשמל .ללכ וז המישרב וללכנ אל םירחא תורקוחו םירקוח 

,1985 ,יקסבל :לשמל) הינמרג יאצוי לש ינוניבה דמעמל םירקחמ לש ןטק־אל רפסמ 

דקומה ,םנמוא .1914 תנש דע תידוהיה תונגרובה תא תונוש תויווזמ ונחב םירחא .(1990 

תידוהיה תונגרובב ןודל השק םלוא ,ךליאו יטירבה שוביכה ןמ אוה רימש לש יגולונורכה 

התע הזש ביבא־לתבו ופיב ,תויטרפה תובשומב התישאר רוכזא אלל טדנמה תפוקת לש 

3.המק 

"חוכה תמגידרפ"מ ררחתשהל ,רוכזכ ,שקבמ רימש לש ונועיט לש ינשה לגעמה .ב 

תנבהל תושדח "רקחמ תמגידרפ"ו "הגשמה" תועצומ המוקמבו ,רקחמה לש תיטננימודה 

גשומה תא ביחרהל ,ליעל רבכ רומאכ ,ןאכ עיצמ רימש .תונגרובה לש יטילופה החוכ 

תמגוד םייתגלפמ־יתלב םיפוג םג תידוהיה תונגרובה לע ןוידב לולכלו "הקיטילופ" 

.המודכו "תויתיישעתו תוירחסמ תוכשל ,תויעוצקמ תויורדתסה" 

תידוהיה תונגרובה לע תוננובתהל חתפ תחתופה הבושח הבחרה וז ,יתעדל 

.תרשפאמ תלבוקמה "חוכה תמגידרפ"ש הלאמ תובחר תוביטקפסרפמ "<י"א) הניתשלפ"ב 

רימש ירה .הנממ תוררחתשה אלו ,חוכה תמגידרפ לש דבלב הבחרה אלא וז ןיא ,הז םע 

תונגרובה לש םייתגלפמ־יתלבה םיפוגה ןיבל ןוטלשה ןיב םיסחיה תא ראתמ ומצע 

ומייקתה תחא תילאינולוק גג־תרוק תחת ובש רשקהב ,ןכ לע רתי .קבאמ לש םיגשומב 

גשיה לכ ,ילאינולוק רטשמ ותואב וקבאנ ףא ןהיתשו ,וזב וז וקבאנש תוימואל תורבח יתש 

"םינקחש"ה יגש לש תיסחי תושלחיהכ חרכהב שרפתה תחא הרבח לש התוכזל ףקזנש 

לומ םעפ־אל ולעפ םייטרפה םיידוהיה םינסדרפה ,לשמל .(1974 ,גנילרמיק ואר) םירחאה 

תא ךא ,הלש םיידיימה םיינגרובה םיסרטניאה תא שממל הפאשש הצובקכ הלשממה 

ףיקמ רקחמב .(2000 ,יקסנילרק)"בושייה" קוזיחכ <םג)ושריפ םה וז הלועפב םהיגשיה 

םירשעה האמה לש םישולשהו םירשעה תונשב דציכ ןמלה תנע הנורחאל התארה קימעמו 

ףאו ןוטלשה לומ םנמוא ולעפש ,תיחרזא תוברתו תיחרזא הרבח ביבא־לתב וחתפתה 

קלחכ ןמצע תא ואר הז םע דחי ךא ,הדובעה תעונת לש ינומגהה םזיביטקלוקה ןמ וגייתסה 

רקחמב םיקסועה תמישרל .1989 ,תלוק ;1990 ,ןוסנרהא ;1989 ,ץכ :תוטעמ תופסות ןלהל 3 

"המואה ןיינב טקיורפב םינוש םימוחתמ םיחמומ לשו תוילנויספורפ תוצובק לש ןדיקפת" תודוא־לע 

,ץ"כ 'ש> יעדמ־ץוח עדי תריצי לע ץ"כ לואש לש ךרדה ץרופ ורקחמ תא סוסיה אלל ףיסומ יתייה 

Penslar,) "היטרקונכטו תונויצ" לע רלסנפ ןתנוי לש קימעמהו בושחה ורקחמ תא ןכו ,<1986 

 1991).
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יפכ ,דועו תאז .(2000 ,ןמלה) ןיטסלפ/לארשי־ץראב ינויצ־ידוהי בושיי לש ותריצימ 

תחא הגועבו תעב ן/םתעד םינתונ םינוש תורקוחו םירקוח ,רקחמב תחא־אל הרוקש 

רקחמב ןהו ןמלה לצא ןה ,ךכ .ןכל םדוק ן/םהיניב ורבדנ אלש יפ־לע־ףא היגוס התואל 

קוסיעה ןמ ענמנ־יתלב ןפואב תעבונה) בל־תמושת תנתינ תונסדרפהו םינסדרפה לע 
םניב םיסחיה תלאשל םג ומכ תונגרובה לש םייתגלפמ־יתלבה םינוגראל (ופוג אשונב 

.ידיתע רקחמל רימש הוותהש ראתמה־יווק לע שארמ תעדל ילבמ ,תאז לכ .ןוטלשה ןיבל 

וימיב ביבא־לת לע רגיב ןועדגו טיבש בקעי לש םרקחמל התע םיפצמ ונא ,ןפוא ותואב) 

,רגיבו טיבש ואר ;רימש ןייצש תויגוסב םג ןוידה תא יאדווב ביחריש ,ףוגנזיד ריאמ לש 

(.LeVine, 1998 :ואר ןכ־ומכ .סופדב 

תא יכ חיכוהל ותרטמו ,הזיתה בל רומאכ וניה ןועיטה לש ישילשה לגעמה .ג 

תוארל שי ןוטלשה ןיבל תידוהיה תונגרובה ןיב "תילאינולוקה הניטסלפ"ב םיסחיה 

ןיבל "תידילי"ה תונגרובה ןיב תילאינולוקה ודוהב ווהתהש םיסחיה ורקחנש יפכ (רוקחלו) 

,היה הז לדומ לש זולה .Chatterjee לש לדומל םאתהב ,ונייהד ,יפוריאה םזילאינולוקה 

איבמ רימש .תידיליה תונגרובה ידי־לע ברעמה יכרע תמנפה ,ליעל יתנייצ רבכש יפכ 

תוינידמ" :ןוגכ) תידוהיה תונגרובה ןיבל יטירבה ןוטלשה ןיב םיסחיל תונוש תומגוד 

,םרב .(דועו תונגרובה לש םייתגלפמ־יתלב םינוגרא ,הקוסעת ,תונגרובה לש "תילכלכ 

המגוד אצומ אוה םיטירבה ידי־לע ןידה־יכרוע לש יושירהו הרשכהה תכרעמב קר 

"ירקחמ םוי־רדס" רוציל איה ותעצה .יכרע המנפה ךילהת ותואל ־ הדיחיו - תקהבומ 

לש לדומל םאתהב ,יביטקודד בא־ןיינבכ ןידה־יכרוע לש הרקמה תא דימעיש שדח 

 Chatteijee, יטירבה ןוטלשל תידוהיה תונגרובה ןיב םיסחיה תניחבל.

תומגודב קר אל רימש הוותהש גוסה ןמ תולת יסחי אוצמל השק יכ יל הארנ םלוא 

.המצע וז המגודב ףא אלא ,ןידה־יכרוע לש הרשכהה תכרעמ תמגוד ןניאש איבהש תונושה 

תרבחב יכ ־ רימשל שיש יפכ אשונה םע הקימעמ תורכיה אלב םג ־ חינהל ןתינ ירה 

רבכ הנה ועיגה םיידוהיה ןידה־יכרוע ןיבמ םיבר ,"<י"א> הניתשלפ" לש תידוהיה הריגהה 

(תיברע וא תירבע ןכו ,תילגנא) הפש תוניחבב דומעל אלא וקקזנ אלו ,סיכב המולפיד םע 

אופיא ורבע אל הלא ןיד־יכרוע .(449-447 ,1990 ,רבלג) הדובע ןוישר לבקל תנמ־לע 

ומצע רימש וליפא ,ןכא ."תוניירואו קוח ןיבש הקיזה" תא הרציש המנפהה תכרעמ תא 

תא רימש איבה תיטירבה טפשמה תכרעמ לש תיכרעה המנפהל המגודכ :המוד הרקמ ןייצמ 

יריכבמו) ןידה־יכרוע יריכבמ דחא לש "הלשממה לש טפשמה יתב"ב תכמותה ותעד 

ידוהי היה דנלזירפ־ןו םלוא .דנלזירפ־ןו קודצ ,ןמז ותוא לש (תידוהיה תילכלכה תכרעמה 

ףא םשו דנלוהבש ןדייל תטיסרבינואב לביק אוה תיטפשמה ותרשכה תאו ,דנלוה דילי 

,"םיריצה דעו" לש רבזגל דיימ הנמתנו ,1919 תנשב לארשי־ץראל עיגה רשאכ .ךמסוה 

.רומג ןיד־ךרוע רבכ היה אוה 

לע Chatterjee לש אלמה לדומה תא םשייל רשפא־יאש ןיבמ רימש םג יכ ינמוד 

ןכש לכ אלו ,טפשמה תכרעמב ונודב םג ,ןכא .םידוהיהו "תילאינולוקה הניטסלפ" 

אלא ,תונגרובל ןוטלשה ןיב "חוכה חיש"ב דקמתמ וניא רימש ,תורחא תוינגרוב תוכרעמב 

־ ישילשה אלו - ינשה לגעמב דקמתמ אוה ,ונייהד ."םיידיימ םיסרטניא" לש הקיטילופב 

יטירבה ןוטלשה ןיבל תידוהיה תונגרובה ןיב םיסחיב ןודל בש אוה ,רמולכ .ונועיט לש 

.הפוקתה לש תויקוחהו םירקוחה ברקב רתוי תחוורה השיגל םאתהב 

םע תדדומתמה תידילי הרבחב ןאכ רבודמ ןיא ירהש ,קדצב ךכ גהונ רימשש ינמוד 
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הרזענ רשאו ,תיברעמ המצע הניהש םיבשייתמ תרבחב אלא ,ילאינולוק יברעמ שוביכ 

.היתורטמ תגשה םשל ,1920 תנשב ונוניכב לחה ,לארשי־ץראב יטירבה יחרזאה ןוטלשב 

ןוניכ םע הרצונ אל וז הרבח לש תונגרובה ,רימש לש ורמאממ הלועה םשורל דוגינב 

,תויטרפה תובשומה .יברעמ־אלו ןיוע ןוטלש תחת ,ןכ ינפל דוע וחנוה היתודוסי ;טדנמה 

לכ - התוחתפתהו ביבא־לת דוסיי לכל לעמו ,הפיחב ,םילשוריב ,ופיב ינוריעה בושייה 

ןיב יכרע הלועפ־ףותיש לכ רצונ אל וז הפוקתב .ינאמ'תועה ןוטלשה תחת ועריא הלא 

טדנמה תפוקתב וליאו .תונדשחו תונייוע יסחיב ןייפאתה אוה ,ךפיהל ;תונגרובל ןוטלשה 

ףאו הינמרגמ ,הפוריא זכרממ ,ןילופמ ־ תינגרוב־תידוהי הריגה לש םרז ךשמנ יטירבה 

םע .םייטירב תוברתו תורבח יכילהת ותריגה םדוק רבע אל עירכמה ובורבש - דנלוהמ 

תוברת וא תורבח רבע הלא םינגרוב ןיבמ טועימ קר ,"תילאינולוקה הניטסלפ"ל םאוב 

תכרעמ תמגוד ,תוכרעמה בור .תוילאינולוק הנווכהו הטילש תחת ןלוכ ויהש תוכרעמב 

תכרעמ ומכ ונממ קלח ויה אלו ,ןוטלשל סחיב הבר הדימב תוימונוטוא ויה ,ךוניחה 

לחה ,הז תמועל .(Ben-David, 1968) דוד־ןב תובקעב רימש הנוכנ ןייצש יפכ - טפשמה 

םייקתה ןכא ,"קבאמה תמגידרפ"ב תתל שיש םינוקיתה תורמלו ,םישולשה תונש יהלשב 

.תידוהיה תונגרובה הללכבו ,תונויצה ןיבל ןוטלשה ןיב ףירחמו ךלוה קבאמ לארשי־ץראב 

ןכו ,תונוטלשה דצמ גרוהל תואצוה םג ומכ םיינומה םירסאמ רתיה ןיב ללכ הז קבאמ 
רורב וזכ הריוואב .תינויצה תונגרובה דצמ <םג> םיבעותמ רורט ישעמו תויאבצ תולועפ 

."םידילי"ל "תוניירוא" תונקהל ןוטלשה לש תורשפאה התחפש 

הבישח לש רגתאה ןמ ץוח ־ תלעות קיפהל תאז־לכב ןתינ םא הלאשה אופיא תלאשנ 

לדומה .תיבויח ךכ לע הבושתהש ינמוד .הלעמ רימשש "חוכה חיש" לדוממ - תשדוחמ 

ומיעו)ןיטסלפ/לארשי־ץראב ידוהיה בושייה םינפה המ :הלאשה תא ררועמ ביצמ רימשש 

ןכו ?םהיניב ווהתנש םיבכרומה ןילמוגה־יסחי ךלהמב םיטירבה ןמ (תידוהיה תונגרובה 

בושייה םע םעגמ ידכ ךות ומינפה ,םיניטסלפה־םיברעה וא ,םיטירבה המ :הכופה הלאש 

הקיתו הלאש וז רבד לש ותימאל ,הז םע דחי .רתויב תקתרמ הלאש קפס אלל וז ?ידוהיה 

,ץ"כ 'י ;לשמל) ללכב תורבח ןיב ןילמוגה־יסחי רקחבו התוברתו תידוהיה הרבחה רקחב 

תא לולשל ידכ ךכב ןיא םלוא ,(Sorkin, 1987 ;1999 ,םוזכ ;1995 ,רנייפ ;1985 

.רימש לש ורמאמ רשקהב םג התניחב 

 * * *

ןנובתהלו ,בשחמה תדלקמל טק עגרל חינהל ,אסיכב רוחאל ןעשיהל ,חוורתהל תע 

?רימש לש ורמאממ הלועה ללוכה ךסה והמ .הלוכ הנומתה לע רופיצה ףועממ 

תונגרובה ןיב ןילמוגה־יסחי תייגוס תא - ץרחנ חרואבו ־ ןוידל ביצה רימש ,תישאר 

וטעימש אשונ והז .ןיטסלפ/לארשי־ץראב יטירבה ילאינולוקה ןוטלשה ןיבל תידוהיה 

יביטקודד לדומ ונל עיצה ףא רימש ,תינש .וז הראה לע רימש תא ךרבל שיו ,ורקוחל 

תצלאמה ,הלילכמ הבשחמ ררועמ הז לדומ םג ,לדומ לככ .הלא ןילמוג־יסחי תניחבל 

אוהש םיאצממה ,הז םע .ךרבל שי ךכ לע ףאו ,ינטרפה רקחמה תרגשמ ץלחיהל ונתוא 

טבמה־תדוקנ אקוודש ןכתייש םידמלמ ,םיפסונ םיאצממ םג ומכ ,איבמ ומצע 

הללכה םהב אוצמל תשקבמ ךכ־רחא קרו םיטרפה תא לכ־מדוק תפסואה - תיביטקודניאה 

.הז הרקמב רתוי הנוכנ היהת - תיטרואית 
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רעש תא חתפש לע תילארשי היגולויצוס ךרועל קוזיח ירבדב ,יתחטבהש יפכ ,םייסא 

םוחת ןיב קחרמהש ןכתיי ,דבעידב .תויגולויצוס־אל רקחמ תונילפיצסידל תעה־בתכ 

יכ ענכושמ ינאו ,ךכ־לכ לודג וניא היגולויצוסה לש תעדה םוחתו הירוטסיהה לש תעדה 

רקחמ לש הרשעה רקיעב אלא ,תימוחתניב הרשעה רתי קר אל וביני םיפסונ םיחיש 

.ופוג הפוקתה 

תורוקמ תמישר 

לארשי־ץראב תידוהיה תובשייתהה - תובשומהו ןוראבה .*1990) 'ר ,ןוסנרהא 
.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .1890-1882 ,התישארב 

.ריבד :ביבא־לת .השדחה תעב לארשי תודלות .(1969)'ש ,רגניטא 

:םילשורי .תויעבו תוחתפתה ,עקר - תילארשיה הרבחה .(1967) נ"ש ,טדטשנזייא 
.םנגאמ 

לע יטירבה ןוטלשה תעפשה - ימואל תיב וא רתכ תבשומ .(1983) 'ג ,רגיב 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .1930-1917 ,לארשי־ץ־וא 

:ןג־תמר .ונימי דעו לצרה תפוקתמ - תינויצה תובשיתהה תודלות .(1970)'א ,ןייב 
.הדסמ 

תושדח תובשומ תמקהו הנושארה היילעה תובשומ תוחתפתה" .(1997) 'י ,יצרא־ןב 

םירקחמ - היינשה היילעה ,(ךרוע) לטרב 'י :ךותב ."היינשה היילעה תפוקתב 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .(169-135 'ע> 

:םילשורי .תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .(1999) א ,תרופ־ןב 
.סנגאמ 

.1947-1924 לארשיל תמייקה ןרקה - תילארשי ץרא הלומעת תנכוס .(1999)'י ,לג־רב 

.ןתיב־הרומזו הפיח תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה 

.לארשי־ץראב תידוהיה תובשייתהה תודלות - תובשייתה תונש 100 .(1981)'ח ,יתבג 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

תישילשה היילעה ימי לש לארשי־ץראב םירבעה םירפוסה תליהק" .(1996) 'פ ,רסוניג 

,תונויצה תויעבל ףסאמ - לארשי תמוקתב םינויע ."םילעופה תעונתל הסחיו 
.534-479 ,6 ,לארשי תנידמו בושייה 

.1948-1933 ,םתטילקו הפוריא זכרמ ידוהי תיילע - השדח תדלומ .(1990)'י ,רבלג 

.םילשורי קב ואיל ןוכמו יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

תילכלכ הניחב - 1929-1924 ,תיעיברה הילעה תפוקתב בושיה .(1973)'ד ,ידעלג 
.דבוע םע :ביבא־לת .תיטילופו 

."לארשי־ץראב ירוטדנמה יטירבה לשממה לש תילכלכה תוינידמה" .(1982) 'נ ,סורג 

.168-135 ,(ג"משת ירשת) 25 ;180-153 ,<ב"משת זומת) 24 ,הרדתק 

ךותב ."טדנמה תפוקתב לארשי־ץרא תלשממ לש תילכלכה תוינידמה" .(1999)'נ ,סורג 

תעב לארשי־ץ־וא לש תילכלכה הירוטסיהב םינויע - הדבל חודה לע אל ,ורפס 

.יבצ־ןב קחצי דיו סנגאמ :םילשורי .(227-172 'ע> השדחה 

טדנמה תפוקתב לארשי־ץרא ידוהי - הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
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הבוע םע :ביבא־לת .תיטילופ היליהקכ יטירבה 

תונשב ביבאילתב תינוריע תוברתו תיחרזא הרבח לש ןתושבגתה" .(2000) 'ע ,ןמלה 

הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ."םישולשהו םירשעה 

.םילשוריב תירבעה 

ןויוושה־יאל עקרה :תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת" .(1999) 'ע ,םוזכ 
.428-385 ,(2)א ,תילארשי היגולויצוס ."לארשיב ינתאה 

:ןג־תמר .היינשה היילעה תפוקתב לארשי־ץרא ןיינבב תיטרפה המזיה .(1989)'י ,ץכ 

.ןליא־רב תטיסרבינוא תאצוה 

,םידוהיה לש היצפיצנמאל יתרבהה עקרה - וטגה ןמ האיציה .(1985) 'י ,ץ"כ 
.דבוע םע :ביבא־לת .1870-1770 

תואלקחב <ותפולחתו> עדיה תחימצ לש םייגולויצוס םיטקפסא" .(1986) 'ש ,ץ"כ 

."1940-1880 יאלקח עדי תקפהל תויעדמ־ץוח תוכרעמ לש ןתעפוה - לארשיב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח 

:ךותב ."ןקוש ןמלז לש והרקמ :ץראה ןיינבו תונויצ ,םיקסע ישנא" .(1985)'ח ,יקסבל 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .(372-357 'ע) הלבלבב םידוהי ,(ךרוע) םורג 'נ 

:םילשורי .הינמרג ינויצ לש םדוחייו םכרד - תונערופ םרטב .(1990) 'ח ,יקסבל 
.תינויצה הירפסהו סנגאמ 

.גרבליפש ןביטס םש־לע םיידוהיה םיטרסה ןויכרא .(1934) םישדח םייחל 

תימדקאה הליהקב 'םיידסמימ' םיגולויצוסו 'םייתרוקיב' םיגולויצוס" .(1996) 'מ ,קסיל 

רסוניג 'פ :ךותב "?יניינע ימדקא חיש וא םייגולואידיא םיקבאמ :תילארשיה 

תויגולואידיאו תוירקחמ תושיג - וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע)ילארב 'או 

תשרומל זכרמה :רקוב־הדש .(98-60 'ע ;אשונ תרדס ־ לארשי תמוקתב םינויע) 

,ןמציו םייח םש־לע תונויצה רקחל ןוכמה ,בגנב ןוירוג־ק תטיסרבינוא ,ןוירוג־ק 

.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא לש םירפסה תאצוה ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

.21-20 תונוילג .(1998 יאמ) הנפמ 

:ךותב ."יתוברת־ןיב רשקהב תינויצה תויצולחה ?םייוגה לככ" .(2000) 'ה ,רינ 

:םילשורי .(126-109 'ע> תונויצה ןדיע ,(םיכרוע) סירה 'יו ץרהנייר 'י ,אריפש 'א 

ןוכמהו דראוורה תטיסרבינואב תודהיה יעדמל זכרמה םע ףותישב רזש ןמלז זכרמ 

.סיידנרב תטיסרבינואב ןמדוג יבילו בקעי םש־לע לארשיו תונויצה רקחל 

ןעמל םירומה תצעומ לש תיכוניחה תינכתה - תדלומה חורב ךוניח .(1998)'ש ,ןוטיס 

ידוהיה ךוניחה תודלות דועיתלו רקחל םיצבק :דודל רוד) (1953-1925) ל"קקה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .<די ךרכ ,תוצופתבו לארשיב 

.תינרדומ תידוהי דבע־תדכה לש היתודלות - הירוטסיהו הלכשה .(1995)'ש ,רנייפ 

.רזש ןמלז זכרמ :םילשורי 

רפסה־תיב ,הפיח תטיסרבינוא :ביבא־לת .ינויצה ךוניחה לש םינכוס .(1985)'ר ,רריפ 

.םילעופ תירפס ,דחואמה ץוביקה ,םינרוא - תיצוביקה העונתה לש ךוניחל 

ריעל חלמה־םי ילעפמ ןיב :ימואל םזילטיפק" .(1996)'י ,בהנשו 'ח ,גוצרה ,'מ ,לקנרפ 

.40-15,9 ,תרוקיבו הירואית ."םידרווה 

היילעה זאמ לארשי־ץראב ידוהיה בושייה תודלות .(1989) (ךרוע) 'י ,תלוק 
.(ןהכ 'גו קסיל 'מ :םיישאר םיכרוע)(א קלח) תינאמ'תועה הפוקתה - הנושארה 
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.קילאיב דסומו םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה :םילשורי 

־ידוהיה ךוסכסה לש היגולויצוסב קרפ - תועקרקה לע קבאמה .(1974)'ב ,גנילרמיק 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .יברע 

:'תיטסילטיפק הוקת־חתפ םא יכ ץראה תא לאגת הינגד אל"' .(1997) 'נ ,יקסנילרק 

."1939- 1904 ,םהידגנתמ לשו םירבעה םינסדרפה לש םתפקשהב תיטרפ תומזי 

,7 ,לארשי תנידמו בושייה ,תונויצה תויעבל ףסאמ - לארשי תמוקתב םינויע 
 359-327.

:םילשורי .1939-1890 ,בושייב תיטרפ תומזי - רדהה תחירפ .(2000) 'נ ,יקסגילרק 
.סנגאמ 

:ןג־תמר .ינידמ ירוטסיה חותינ - 1948-1920 י"אב טדנמה לשממ .(1993)'י ,ינבואר 

.ןליא־רב תטיסרבינוא תאצוה 

תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה עדמו הרבחה" .(1993) 'א ,םר 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב 
.תורירב :ביבא־לת .(39-7 'ע) 

לאדשי־ץראב תירבע תוברת לש התיינב .(1998) (תישאר תרבחמו תכרוע) 'ז ,טיבש 

,הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץ־ואב ידוהיה בושייה תודלות הרדסב ךרכ) 

.קילאיב דסומו םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה :םילשורי .<קסיל 'מ תכירעב 

ריעל תונוכשמ :א ךדכ ,ביבא־לת לש הירוטסיהה .(סופדב)(םיכרוע)'ג ,רגיבו 'י ,טיבש 

.ביבא־לת .(1936-1909) 

.רתכ :םילשורי .טדנמה תפוקתב לארשי ץרא - תוינלכה ימי .(1999)'ת ,בגש 

Ben-David, J. (1968). "Professionals and Unions in Israel". In:'ר ,טדטשנזייא נ"ש 

.ןומדקא :םילשורי .(277-254 'ע) לארשיב םידבר ,(םיכרוע) אנהכ 'רו ףסוי־רב 

 Chatterjee, P. (1986). Nationalist Thought and the Colonial World - A

 Derivative Discourse? Minneapolis: University of Minnesota Press.
 Gross, N. (1982). "The Economic Policy of the Mandatory Government in
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 Gross, N. (1984). "The Economic Policy of the Mandatory Government in
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 Karlinsky, N. (2000). "California Dreaming: Adapting the 'California Model' to
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 LeVine, M. (1998). "Conquest Through Town Planning: The Case of Tel Aviv,
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 Metzer, J. (1998). The Divided Economy of Mandatory Palestine. Cambridge:

 Cambridge University Press.

 Penslar, D.J. (1991). Zionism and Technocracy: The Engineering of Jewish

 Settlement in Palestine, 1870-1918. Bloomington and Indianapolis:
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 Indiana University Press.

 Schnell, I. (1998). "Transformations in the Myth of the Inner Valleys as a

 Zionist Place". In A. Light and J.M. Smith (eds.), Philosophies of Place -

 Philosophy and Geography (Vol. Ill, pp. 97-118). Lanham, MD:
 Rowman 8c Littlefield.
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