
7 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב 

*גרבנטכרט הלאיסרג 

אובמ 

.תונמאה רקחב תיזכרמ היגוסל רבכ אל הז ךפהנ הרבחל תונמא ןיב רשקה ביט 

הדסימ םירשעה האמה תישאר לש תוינרדומהש הדבועה חכונל דחוימ ףקות שי וז הלאשל 

־ הרבחב םינושה היישעה תודש ןיב הדרפהו הנחבה ,דחא דצמ :םייזכרמ הנחבה יגוס ינש 

ןמצע תא תורידגמה תוליהק ןיב הנחבה ,רחא דצמו :ילוכו יתונמאה ,ילכלכה ,יטילופה 

התייה תיטסלפה תונמאה תיישע לש רשקהב הרבחה תודש ןיב הדרפהה תועמשמ .תומואכ 

היישעל רושקה לכב הימונוטוא תעבותה תיתרבח העפותכ םזינרדומה לש ושוביג 

,ללכב תורחא תויתרבח תוישע ןיבל תונמא ןיב רשקה ביט המ הטלחהה ,רמולכ .תיתוגמא 

,דגנמ .ןמאה ידיב הנותנ ,טרפב תיטילופ־תיתרבח העפותכ תוימואלה ןיבל הניבו 

סויג יכילהת לע הססבתה תומואכ ןמצע תא תורידגמה תוליהק ןיב הדרפהה תועמשמ 

Deutsch, 1966;) תשבגתמה תימואלה הליהקה ןעמל תוריש תעדות חופיט לעו םיבחרנ 

 Gellner, 1983; Hutchinson, 1987; Anderson, 1991; Alter, 1990; Hutchinson 8l

 1994 ,.(Smith
םזינרדומה ־ וללה תועפותה יתש לש תובלטצהב רצונ ילארשיצראה תונמאה הדש 

בושייה תפוקתב תונמאה הדש לש ודוסימ ינפוא תא ןוחבל שקבמ הז רמאמ .תוימואלהו 

,ירק ,(social simultaneity) תיתרבח תוינמז־וב לש גוס רצונ וז הפוקתבש ןועטלו 

יטילופה ־ תוידוחיי תוקיטקרפ ביבס םישבגתמה םייתרבח תודש לש ינמז־ובה םנוניכ 

בחרמ רצונ בושייה תפוקתבש ןעוט הז רמאמ ,רתוי יפיצפס ןפואב .הזמ יתונמאהו הזמ 

תיליע תונמא לש הדש תונבהל תיטסלפ תונמא ינכוס לש םתפיאש ןיב שיגפהש יתרבח 

הז בוליש .תשבגתמה תידוהיה תונגרובה ברקב תיתוברתה (orientation) תונווכמה ןיבל 

רשפא םג אלא ,תיטסלפה תונמאה הדש לש הינבהה ךילהתב יזכרמ םרוגל ךפהנ קר אל 

הרבחב החמצ ךכ .תימונוטוא תונווכמ תלעב תיטסלפ תיתונמא היישע לש התחגה תא 

תוקיטקרפ לשו הימונוטוא תעבותה תיתונמא היישע לש תיתרבח תוינמז־וב תיבושייה 

,תורחא םילימב .הרבחה לש םינושה היקלח תא לילכהל תורתוחה תוימואל־תויטילופ 

־יפ־לע־ףא ךא ,סייגמו ףחוס יתוברת־יטילופ ךילהתכ םנמא ראותמ המואה תיינב ךילהת 

העיבתה .דסמתה ףא אוהש אלא ,חמצ ילארשיצראה יתונמאה םזינרדומהש דבלב וז אל ,ןכ 

תונמא" ,רתיה ןיב ,השוריפש ־ תימוגוטוא־תיטסינרדומ תונווכמ תלעב תונמא תיישעל 

תונש ףוסב רבכ תיטסלפה תונמאה לש תוטלובה תועיבתה תחא התייה ־ "תונמא םשל 

.1948 יאמב "םישדח םיקפא" תצובק לש התמקה םע תיטננימודל הכפהנ איהו ,םירשעה 

,בושייה תפוקתב תיטסלפה תונמאה לש טלחומה הסויג רבדב לבוקמה רבסהה לומ לא 

ךבדנ לע ךמסנה רבסה ־ רחא דצמ ,ילעופה רזגמה לש תויטננימודה רבדבו ,דחא דצמ 

.ופי-ביבא־לת לש תימדקאה הללכמה 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 

הדש לש ודוסימ ןפוא תניחבש ןעוט יחכונה רקחמה - תוימואלה לע תוירואית לש בחר 

.המואה תיינב ךילהתל טלחומ ןפואב ףפכוה אל הדשהש תדמלמ ילארשיצראה תונמאה 

הקיז ףשוח לארשי־ץ־ואב תיליעה תיטסלפה תונמאה לש התודסמתהו התחימצ חותינ 

אוה ,ךכ לע ףסונ .םינחבומ םייתרבח תודשב תנייפאתמה ,תוינרדומה לש הדוסימ ינפואל 

יטילופה הדשה ןמ ותולדבנ לע ןאכמו ,הז דוסימ ךילהתב תונגרובה לש הקלח לע עיבצמ 

םילימב .וב הרצונש תיטסלפה תונמאהו בושייה רקחב תלבוקמה תסייגמה הסיפתה ןמו 

תא ןנוכל חרכהב חילצמ וניא יטילופה חוכה זכרמ ,המוא תיינב לש םיאנתב ,תורחא 

אשונהש ןאכמו ,הווהתמה הרבחב תיתוברת הדחאהל םיליבומה םייתרבחה םינונגנמה 

.שדוחמ ןויע שרוד 

תילארשיה היגולויצוסהש ןיינעל שדח דמימ ףיסומ יחכונה רמאמה ,וז טבמ־תדוקגמ 

תא ןחוב תרופ־ןב ,הז רשקהב .תילארשיה תידוהיה תונגרובב הנורחאל תולגל הלחה 

.י"א־הניתשלפב תובשייתהה תישאר ןמל תידוהיה תונגרובה לש הינייפאמו התוחתפתה 

הנבמ בצעתמ םהבש תומוקמה לכב התוא םיניבמש יפכ וז תוחתפתה ןיבהל שי ,ותעדל 

רימש .(9 ,ט"נשת ,תרופ־ןב> ןיינק חתפמה־גשומ לע תססובמכ ,ונייהד ,יטסילטיפק 

הנידמה לש ןנוכמה הדיקפתמ רקחמה לש תכשוממ תומלעתה לע עיבצמ (סופדב) 

תידוהיה תונגרובה לש לטובמ־אלה הקלחמו י"א־הניתשלפב תיטירבה תילאינולוקה 

לבוסה םוחת ותואב דחא טביה ריאהל הסני יחכונה רמאמה .המואה יוניב טקיורפ תרגסמב 

.לארשי־ץראב תונמאה הדש לש ותוחתפתה ןיבל תונגרובה ןיב הקיזה - ירקחמ ךסחמ 

תא דילוהש רשק ,תונמאה הדש לש ותחימצ ןיבל תונגרוב ןיב הקיזה ינפואב ןודל ידכ 

קלחב .םיירקיע םיקלח ינשל רמאמה תא קלחא ,בושייה תפוקתב תיתרבחה תוינמז־ובה 

ךילהת לש םיגשומב ילארשיצראה תונמאה הדש תא גיצא - "הדש םינוב" - ןושארה 

ןכו "תונמא הדש" גשומב יטרואית ןויד לולכי הז קלח .תונמאה תדובע לש רוצייה 

,םינמאה תדוגא ,ןמאה :הפוקת התואב וחיגהש הדשה תודמעל םאתהב םיקרפ־תת 

.םייתונמאה םיסרפהו ,תונמאה תוכורעתו םינואיזומה ,תיתוגמאה תרוקיבהו תונותיעה 

תילארשיצראה תינגרובה היישעה יביכרמ תא גיצא - "םינמאה םע דחי" - ינשה קלחב 

תויציזופסיד ומייקתה תיבושייה הרבחבש ררבתמ .תונמאה הדשל םייגולומוה ויהש 

.תילכלכ וא תיטילופ הניחבמ תויגולומוה חרכהב ויה אלש ,תונוש תוצובק ןיב תויגולומוה 

הדש לש ותחימצ תא רשפאש יתרבחה בחרמה תא ורצי הלא תויגולומוה תויציזופסיד 

.תימונוטואה תונווכמה תלעב תיתונמאה היישעה החתפתה וב רשאו ,תיליעה תונמאה 

הלואגל תיליע תונמא ןיב" - ןושארב .םיקרפ־תת ינשל קלחתי הלא תויציזופסידב ןוידה 

דרפנ־יתלב ביכרמכ תיליעה תונמאה תודוא־לע תונגרובה תסיפת תא גיצא - "תינרדומ 

תינגרובה תיתונמאה תומזיה ןחבית ,"תינגרובה תומזיה" ,ינשה קרפ־תתב .הרואנ הרבחמ 

.יטרפה רזגמבו ינוריעה רושימב 

,בושייה תפוקתב תיתרבחה תוינמז־ובה לש םיללוחמה תורוקמה תא גיצמ רמאמה 

רשפא־יא רשאו תיסחי םיימונוטוא םיאנתב םימייקתמה םייתרבח םימוחת לע עיבצמו 

לע שדח רוא ךכב ךפוש רמאמה .ינללוכו דיחי יתרבח ןורקיע םושל היצקודר םהל תושעל 

תיינב ךילהתב הרבחה תודש רתי ןיבל תונמאה הדש ןיב םימקרנה םיסחיה גראמב ןוידה 
.המוא 
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9 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב'יסשת 

הדש םינוב 

ןיב ,ורשפאש ילארשיצראה תונמאה הדשב תודמע וחמצ דציכ ןיבהל הסננ הז קלחב 

ויה המ קודבנ ןלהל .תיתונמא הימונוטוא תעבותה תונווכמה תוחתפתה תא ,רתיה 

הביטקפסרפה .םהלש יתרבחה ליפורפה היה המו ורצונ םה דציכ ,היישעה לש היביכרמ 

לש הדלות אלא ,ןמאה תוינואג לש ידבלב רצות תונמאה תדובעב האור הניא תיגולויצוסה 

תא תוביכרמה תונושה תודמעה ןיב םימייקתמה ןילמוגה־ יסחי תשר לשו ףתושמה ץמאמה 

םתורצוויהב רבודמ .ילוכו םינואיזומה ,הכורעתה ,הירלגה ,רחוסה תודמע ןהיניבו ,הדשה 

תריצי" תרדגומה תרצותה לש רוצייה תרשרש תא םיביכרמש םייתרבחה םינונגנמה לש 

תיתרבח הריזכ יתוברת הדש רידגהל ןתינ יטילנאה רושימב .(Becker, 1982) "תונמא 

םילאוש ונא ןיא ךכ םושמ .(Bourdieu <fe Wacquant, 1992)ידוחיי היישע ןויגה תלעב 

רצונ יתמ אלא ,תונויצה לש הירוטסיהב הנושארל תיליעה תונמאה אשונ עיפוה יתמ 

תא ורשפא םייתרבח םיאנת וליאו ,תונמאה הדש לש ותיינבהל תושורדה תודמעה לולכמ 

.ותוא תמייקמה הקימנידה תחימצ 

ןוידה זכרמב .תונמא הדש ןנוכל םינוש םישנא לש זע ןוצר לש איה תרייטצמה הנומתה 

ןוצר"כ הרידגהל ןתינש תיללכ העיבת לש הדלותכ הדשה תודמע לש ןנוניכ דמוע 

תדובע לש הרוציי ךילהת תא םירשפאמה םינונגנמ רוציל ןוצרה ,ונייהד ,",תונמא 
תיינבו יתרבחה יונישה םנמא ויה הדשה תא ודילוהש םייתרבחה םיאנתה .תיליעה תונמאה 

ןדוסיי תא וגיהנה םייזכרמה םייטילופה תוחוכה אלש ןיחבהל רשפא הז םע דחי ךא ,המואה 

אקווד אלא ,ילארשיצראה תיטסלפה תונמאה הדש תא תוביכרמה תונושה תודמעה לש 

.םייתונמאה םינכוסה ןווגמ 

art) תונמוא תמייק התייה וינפל .תורצוויהב הדש היה בושייה תפוקתב תונמאה הדש 

 craft), תיליע תונמא אל ךא (fine art), תלבוקמ התייהש הקולחה יגשומב שמתשנ םא

םיאצממב ןויע .םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב יפוריאה תונמאה הדשב ןיידע 

לש םתורצוויה תא ןמזב־ובו ,הדשה ימזיל םיפתושמ םייתרבח תודוסי ףשוח םיירוטסיהה 

.תיתונמוא היישע ןיבל תיליע תונמאכ תרדגומה תיתונמא תוליעפ ןיב תולדביהה יאנת 
ועיפוה יתונמאה רוצייה תרשרש תא וביכרהש תונושה תוילוחהש הלגמ יגולויצוס חותינ 

תונש תארקל םצעתהש ךילהת ,םירשעה האמה לש םירשעה תונשב קר דסמתהל ולחהו 
.םישולשה 

ןמאה 

־ץרא תניחבמ םיילארשיצראה םינמאל ויה םיפתושמ תודוסי וליא הלאשה תלאשנ 

םיטביה רחא תוקחתהה .תיתונמאה הסיפתהו תיעוצקמה הרשכהה ,הריגהה ןפוא ,אצומה 

ףצר תונבל הדעונ אל וז תוקחתה .ןמא יורקה ןכוסה לש ונקויד טוטרש תא תרשפאמ הלא 

בישהל שיש הלאשה ,תורחא םילימב .יתצובק ןקויד טטרשל אלא ,תוידוחיי תויפרגויב לש 

.היה אוה ימ אלו ,ילארשיצראה ןמאה היה המ איה הילע 

,םירשעו האמ אוה הנידמה תמקה ברע לארשי־ץראב ויחש םינמאה לש רעושמה םרפסמ 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 10 

תא הדשב רתאל םנמא רשפא םירשעה תונשב לחה 1.םמצע תוחוכב הצרא ורגיה םבורו 

הלגת הדשב הקימעמ תוננובתה םלוא ,םינוש םייתונמא תונונגס לש הליבקמה םתעפוה 

.וב ולעפש םינמאה ןיבמ םיברל םיפתושמ היישע ינפוא 

תעונתב ןויע .הזכרממו הפוריא חרזממ םירגהמ ויה םיילארשיצראה םינמאה בור 

התייה אל הלא אצומ־תומוקמ בוזעל הפיאשהש הארמ םימי םתואב תידוהיה הריגהה 

הזמ סירפל זא ועסנ םירחא םינמא ,ןכאו ,לארשי־ץראל ועיגהש םינמאל תידעלב 
2.הזמ תירבה־תוצראלו 

תבצעמ הפוקת ורבע הנודינה הפוקתה ךרואל לארשי־ץראב ולעפש םינמאה בור 

תיתונמאה הרשכההש הלעמ בושייה תפוקתב םינמאה לש םייחה ילולסמ תקידב .הפוריאב 

יזכרמ דוסיל התייה ,תויטרפ תוידוטסב םאו תודסומב םא ,סירפב רקיעב ,הפוריאב 

םא .היינשה םלועה־תמחלמ ץורפל ךומס קר העטקנש הקיטקרפ ,תיתרבחה םתיישעב 

ודמלש רחאל ץראל ועיגה םבורש חכווינ ,וז הפוקתב 3םיליעפ ויהש םינמאל סחייתנ 

רתוי רחואמ ואציו לארשי־ץראב תיתונמאה םתרשכה תא וליחתה םטועימ קרו ,הפוריאב 

םינמאה .הקזחתה קר אלא ,וז המגמ התנתשה אל םישולשה תונש ךרוא לכל 4.הפוריאל 

1946 תנשמ םינותנ 5.תויטרפ תוידוטסל ןהו רפס־יתבל ןה דומיל יכרוצל ועסנ תוינמאהו 

,ריגת הנויצ :םהיניב ,םהיתוחפשמ םע דחי םתוריעצב הצרא ועיגהש וא ץראב ודלונש םיטעמל טרפ 

.קוילצ הנויו בושרגוב היסומ ,יקסנשיל היתב ,ןמטוג םוחנ ,לטסק השמ 

סיסוקרמ סיאול ,1894־ב עיגה (Max Jacob, 1876-1944) בוק'ז סקמ :סירפל ורגיהש הלא ןיב 

 (1883-1941 ,Louis Marcoussis) קרט הינוס ,1903־ב עיגה (Sonia Terk) 1905־ב העיגה,

Chaim Soutin,) ןיטוס םייח ,1912־ב עיגה (Marc Chagall, 1887-1985) לאגאש קראמ 

יתונמא ךוניח ולביקש רחאל תירבה־תוצראל ורגיהש הלא ןיב .1912־ב עיגה (1894-1943 

Stefan Hirsch, 1898-) שריה ןפטס ,(Chaim Gross, 1904-1995) סורג םייח :הפוריאב 

.(Louis [Leib] Lozowick, 1898-1973) קיבוזול בייל (1964 

.תוחפל תחא הכורעתב םימי םתואב וגיצהש ,רמולכ 

םירגהמ וא ץראה ידילי ויה רתיהו ,הפוריאב םידומיל רחאל לארשי־ץראל ועיגה 70»/» תוביבסב 

רגניזלש לאומש ,דחאה :םירקמ ינש ריכזנ םינושארל המגודכ .ןאכ םהידומיל תא וליחתהש םיריעצ 

:1919 תנשב הצרא הלעו הינמרגבש גרבנרינב תונמאל הימדקאב דמל ,1896 תנשב ןילופב דלונש 

תנשב הצרא הלע ,בייקב תונמאל הימדקאב דמל ,1891 תנשב היסורב דלונש יקצירז ףסוי ,ינשה 

,יקסנשיל היתבו ריגת הנויצ .סירפב הרשכהל אצי ,1927 תנשב ,רתוי רחואמ םינש עבראו ,1923 

הידומיל תא הליחתה ,ץראה תדילי התייהש ,הנושארה .היינשה הצובקל תודע תווהמ ,1900 תודילי 

ןיינבב םייקש דומילה תוצובקב *טנטסנוק םימיל ארקנש) יקסבוניטנטסנוק לצא 1921 תנשב 

טול הרדנא לצא סירפב הדמל 1926-1924 םינשבו ,לאלצבב הנש הדמל ךכ־רחא ,הילצרה היסנמיגה 

 (Andre Lhote). םינושארה הירועיש תא הלביק ,רשע ליגב הצרא העיגהש ,יקסנשיל היתב תלספה

הימדקאב םידומיל תפוקת הרבע 1921 תנשב ,לאלצבב הדמל ךכ־רחא ,ןאי הריא תרייצה לצא 

.סירפבש (Ecole des Beaux-Arts)"ראזוב"ב לוסיפ הדמל 1926-1923 םינשבו ,אמורב 

,Julian הימדקאב םלתשה) <בודיוד> דוד־ןב :םינמנ ץראל־ץוחב רפס־יתבב ומלתשהש הלא ןיב 

,Academie Colarossi) דגיס ,(1930 תנשב ,Grande Chaumiere) ינבא ,(1913-1912 םינשב 

הרדנא לצא הדמלש) ריגת :םינמנ םינמא לש תוידוטס תרגסמב ומלתשהש הלא ןיב .(1929 תנשב 
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11 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

,רגנילק) םידומיל ךרוצל םירפב והש לארשי־ץראב םיבטאה ללכמ תיצחמכש םילעמ 
 1946).

רבכ .םיילארשיצראה םינמאל תידוחיי התייה אל ,סירפל רקיעבו ,הפוריאל וז הריהנ 

המ ורציו ,הזכרמו הפוריא חרזמ ידילי ,םיידוהי םינמא הב ועקתשה האמה תליחתב 

עיגהל ולחה תירבה־תוצראמ םג .(Golan, 1985)"סירפ תלוכסא"כ רתוי רחואמ רדגוהש 

ךוניחה לש ותוינויחל עגונב הסיפתה .(Baigel, 1991) ידוהי אצוממ םינמא סירפל 
תיבושייה הרבחל האבוה ,טרפב סירפבו ,ללכב הפוריא תוריבב רפס־יתבב יתונמאה 

לקנרפ קחצי רזח רשאכ םלוא 6."ץש לש לאלצב ירומ" םרידגהל גוהנש הלא ידי־לע 

תא ץיפהו תורדתסהה לש תוברתל זכרמה דיל ולש וידוטסה תא חתפ ,1925 תנשב םירפמ 

.סירפל הכישמה הרבג ,םזינרדומה "תרושב" 

הפוקת התואב וחתפתהש תונושה תויטתסאה תויונשרפל דעבמ ,רתאל רשפא םאה ךא 

ונראית ןכל םדוק ?םמצע תא םינמאה וספת ובש ןפואב ןוימד ,םינמאה ןיב וניחבה רשאו 

םג דמל ןמאהש ןייצל רתומל .הפוריאב הרשכה יזכרמל ילארשיצראה ןמאה לש ותקיז תא 

,רמולכ .הרבחב תודמעה רתי ןיבל ןמאכ ולש־ותדמע ןיבש םיסחיב תוכורכה תויציזופסיד 

.ומצע תודוא־לע ןמאה לצא םיוסמ יומיד תורצוויה םג השוריפ תיתרבח הקיטקרפ תיינבה 

המלש הנומא ילעבכ םירשעה האמה ברע םייפוריאה םינמאה תא םיראתמה שי ,הז רשקהב 

השגרה התייה םינמאל .התלגתה םרטש הבחר תיתונמא "הירוטירט" לש המויקב 

תרבסה םשל תויוצרה תורופטמה תא אוצמל ןתינ תויטסלפה תויוגמאה תרגסמבש 

םיחנומב סויה ידי־לע ראותמה ,הז בצמ .(Hughes, 1991) הנתשמה תיתרבחה תואיצמה 

ןמאה ספת ותרגסמבש ,הרשע־עשתה האמה ךשמב חתפתהש ןויגיהמ עבונ ,תושגר לש 

- תושיגר - םידחוימ םידלומ םירושיכ לעבכ ,ותביבס ידי־לע ספתנ םגו ,ומצע תא 

הפשל המגרתל ,רחא דצמו ,תואיצמה תא תודחב סופתל ,דחא דצמ ,ול םירשפאמה 

וז הסיפת התייה ,םיילארשיצראה םינמאה ןיב ברה ינושה תורמלש ןיינעמ .תיתונמא 

רתיה ןיב הלעמ םימוסרפה תריקס .הנודינה הפוקתה לש הכרוא לכל םלצא הרוגש 

.םיירמוח םיסרטניא רדעה םגו תוחילש ,תוידוחיי ,תוינורשכ :ןוגכ תונוכת 

סירוב קינעה - הריפצה ןותיעב ,המגודל ,ועיפוהש הלא - םימדקומה וירמאמב רבכ 

רוסמל תלוכי לשב ,תויונמאה ןיבמ רתויב הובגה דמעמה תא תויטסלפה תויונמאל ץש 

תונויער .תושגרה תומלגתה תונמאב האורה ,הדוסיב תיטנמור הסיפת וז 7.םילענ םירסמ 

־ץראב תידימתה תיתונמאה הכורעתה" לש 1922 תנשמ גולטקב בוש ועיפוה םימוד 

התואר־תדוקנמ 8".הריאמ אירלקפסא יננוחמ ,הלוגס ידיחי תפש איה תונמאה" :"לארשי 

Marcel - רמורג לצא ,המאתהב ,1937־ו 1935 םינשב ודמלש) ןייפ ןואילו ץרווש היחו ,<טול 

 Gromaire, זיירפ לצא םג הדמל ץרווש .(סירפב אוה םג(Friesz, 1936 תנשב>.

םירוב .םילשוריל םתעגה ינפל סירפב ודמל ,ןבר באזב הלכו ןפ לבאב ךשמה ,ץש םירובב לחה ,וללה 

Grande הימדקאב דמלו 1903 תנשב סירפל רבע ןפ לבא ,1895-1889 םינשב סירפב ההש ץש 

 Chaumiere, 1911-1907 םינשב ריע התואב דמל ןבר באזו.

םגיצהב תותחשנה םהיתודימ ףרצל ,םהייח ירטשמ תא ביטיהל ,[םעה ינב לש] םחור תא םמורל" 

(1985 ,הנומלצ לצא טטוצמ)"...הלמחהו תוירזכאה תא ,בוטה תאו ערה תא וניניעל 

תונמא") "ילניגירואו ימצע והשמ םע דלונ ןמא לכ" :םירפמ רבכ בתכ ןמסרפ ףסוי רייצהש יפכ וא 

בתכ רתוי רחואמ רושע .(16-15 'ע ,ינש ךרכ ,[1938] ח"צרת זומת ,תיזג ,"היולת יתלבה רויצה 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 12 

תויה ,וירחא םיאבה לש הלא תאו ץש לש תונויערה תא דחי ךורכל ןיא ,הקיטתסאה לש 

הניה רתיה לש םתסיפתש דועב תונמא לש תינרדומ הסיפת הניה ץש לש ותסיפתש 

אלא ;ירשפא ןכא הז רשק ,תיגולויצוס תואר־תדוקגמ םלוא 9.הלש תיטסינרדומ הסיפת 

יכ ,תויטתסא תויתונמא תויוכיאו ןונגס לש םיגשומב בושחל ונל לא ,וניבהל תנמ־לעש 

.היישעה תייציזופסיד לש םיחנומב םא 

הזמ םיינרדומ םימרזל םיכיושמה םינמא - םינושה םינמאה לצאש אופא רבתסמ 

תונמאה תועצמאב ךופהל לוכיש ןנוחמ םדא לש היה ןמאה יומיד - הזמ םייטסינרדומו 

תונמא תריצי לכ ,וז הסיפת יפ־לע .תוטוידהה יניעל םייולג םיטקייבואל תויומס תועפות 

בורל ואטוב הלא תונורקע .ןמאה לש ותוינואג תא תאטבמ איה ירהש ,הנימב הדיחי הניח 

ינמ דחא" ןכש ,יקצירז ףסוי ןעט ,"רייצ תויהל לק ךכ־לכ אל" :תיתרבח תוחילש תרוצב 

שמשמה ,הזה ףנעה תא רישעהל ידכ קיפסמ רבכ הזו .תאזה תוחילשה תא אלממ ףלא 

,תירוטסיה הניחבמש ךכמ עבונ "תוחילש"ב וקוסיע 10."תיטתסא הארשה רוקמ תושונאל 

קר עיבהל רשפאמה רוהטו יליצא םוחתכ תויטסלפה תויונמאה תא רידגהל תורשפאה 

ינפל םינש רשע ,ךכ םושמ .ירמוח סרטניא לכמ ןקותיגב הכורכ התייה םילענ םיכרע 

ינפמ גרבסקילג םייח ןמאה לש ותנגהל האציש םינמא תצובק הנעט ,הלא םירבד םוסרפ 

תאזכ תורקפהל סחייתהל ,םירייצל ,ונל השק" :םויה ראוד ןותיעב וילע ומסרופש םירבד 

11".עצבה תפידרמ ונויקינב אוה דיחיה ודובכש יתריצי למעל סחיב ןותיע יפד לעמ 

ותוא דימעמ ךא ,ןמאה תא ןייפאמ םיירמוח םיסרטניא רדעהו תוחילש לש בולישה 

ןמ ,לשמל ,דומלל ןתינש יפכ ,ולהק ידי־לע ןבומ וניא אוה ,דחא דצמ .רסוימ בצמב 

חור - תחנ ךכו ךכ ופסכ דעב לבקל הצור להקה" :רגניזלש לאומש לע ובתכנש םירבדה 

רקיעב ,ולצנל םיצורה הלא ידי־לע ףדרנ אוה ,רחא דצמ 12".הנוק וניא - אלו ,תילנב 

יסחיכ םיראותמ וחוקל םע וא תונמאה רחוס םע ןמאה לש וירשק ,וז תרגסמב .תילכלכ 

תונשב םסרופש רופיסב לארשי־ץראב םידיגו רוע םימרוק הלא לוצינ יסחי 13.לוצינ 

וקני לסרמ רייצה .(13 ,1942 ,וזמג) "חוכב תועד הגוה אוה יתימאה ןמאה" :וזמג םייח רקבמה 

תוברת קר אל ותריציב הליגש ...זואוטריו ןמא..." :אבה ןפואב רבד ןותיעב רנרל ידי־לע ראות 

חוכ לש הגיזמ ,הנידע תיריל הייטנ םג אלא רויצב תולכירדאה תמכחו הקינכטב הטילש 

.(5.12.1948 ,רבד) "יטויפ שגרו ילאוטקלטניא 

תונמא השוריפ ,הז הרקמב ,תינרדומ השיג .תונמא יבגל תונושה תוסיפתל תסחייתמ וז הנחבה 9 

ןונגסה ,הז ןבומב .ירוטסיה (narrative) רפיסמ וא תואיצמה ןמ היאשונ תא תבאושה תיביטרוגיפ 

לש הילשא ,תונוש תוירויצ תוקינכט תועצמאב ,רוציל הסנמו ימדקא וניה תונמאה תדובע לש 

םינושה םימרזה תעפשה לע ,יללכ ןפואב ,עיבצמ םזינרדומ גשומה ,ותמועל .תידממ־תלת תואיצמ 

תוקינכט תועצמאב תינוציח תואיצמ תוקחל ןוצרה הלא תושיגב .םזינויסרפמיאה ירחא ורצונש 

אטבל ידכ םישדח םיעבצו תורוצ שפחמ ןמאה ,תאז תחת .םלענו ךלוה תימדקאה תרוסמהמ תובואשה 

.תטשפומה תונמאה אוה ויאישמ דחאו ,םינוש םיבלש םזינרדומל .ויתותימא תא 

.37 'ע ,יעיבר ךרכ ,[1940] א"שת זומת-ןוויס ,תיזג ,"ונתכורעת" 10 

.4 'ע ,30.1.1930 ,םיבותכ 11 

.19 'ע [7-6] 1926 ןסינ ,תונמאו ןורטאית ,"רגניזלש תכורעתל" ,לואש־יבא יכדרמ 12 

לש םהייח בצמל המגוד ינאילידומ ואידמאו וסור ירנא ושמיש ,1926 תנשמ ,םיבותכב רמאמב 13 

םותח רמאמ ,"תואובב") םירחוסה תמשאב בערמ םיעווג םינמאהש היה רמאמה לש רסמה .םינמאה 
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תא ללוגמ ,אכירא ףסוי תאמ "רייצ לש ןינוקיא" ,רופיסה .תיזג תעה־בתכב םיעבראה 

:ויתוחוקל יפלכ וסחי לע רתיה ןיב רפסמו ,יבנשא םשב ילארשיצרא רייצ לש ורופיס 

ירה !ברע תונפל ולצא רקבל ךירצש בונסו רישע ןתשרח ותוא הז ירה !תוחורה לכל" 

הפכש אוה־אוה ,קחוד תעשב תונומת תריכמב ול עייסמה בוטה ודידישכ ,וז השיגפ ועבק 

הרושק הלא םינמא לש תחנ־יאה תשוחת 14"!תפוזמו עבש ןתשרח ותוא לש ורוקב וילע 

ךא .רוציל קר ודועייו ונימב דיחי וניה ןמאה ויפלש תינרדומה תרוסמב חוורש יומידל 

רתיה ןיב עבונ הז רוכינ שגר .וילא הרבחה תורכנתהל הדגנהכ גצומ ותוחילש לדוג 

הלאכ ,תיליע תונמא תוריצימ ,רמולכ ,ותריצי ירפמ סנרפתהל ןמאה לש ותלוכי רסוחמ 

.תוננובתהל ודעונש 

תונושארה םינשב .תונווגמ תודובע ללכ םיילארשיצראה םינמאה לש הקוסעתה הנבמ 

םהיתויונמוימ לוצינ היה המזוי לש רחא גוס 15.םילעופכ תירקיעה םתסנרפ תא םקלח ואצמ 

הקוסעת קיפא ביבא־לת ינמא ואצמ םירשעה תונש ףוסב 16.הליהקה תורישל םינמא לש 

לש תומבה בוציעבו 17םירופב עדילדעה בוציעב וקסעוה םה .תורואפת תיינב - שדח 

18.תובר םינש ךשמבו הנשה לכ ךרואל הסנרפ רוקמ ושמישש ,להאהו המיבה ינורטאית 

תרפסמ בולרוא הנח ,הנש התואמ ,ןותיע ותוא לש רחא ןויליגב .(3.11.1926 ,םיבותכ ,ףיקשמה ידיב 

.(4.10.1929 ,םיבותכ ,"ןילוח־תחיש") תפרצ ינמאמ קלח לש השקה םלרוגכ היניעב הארנש המ לע 

.ז-ב 'ע ,יעישת ךרכ ,[1946/7] ז"שת ןסינ-ןוושח ,תיזג 14 

רשאו 1921 תנשב עיגהש ןונבל יכדרמו ,1928 תנשב הלעש יגונוסוק ףסוי ,לשמל ,וקסע תואלקחב 15 

תנשב עיגהש רלדנה דוד ןוגכ םינמא ודבע םישיבכ תלילסב .לאלצבב וידומילל ליבקמב הדשב דבע 

,דבע יאנבכ .1934 תנשב הלעש גרובנדנרב בקעי לספה :המגודל ,תותיסב וקסעש םג ויה .1924 

:גולטקהמ וחקלנ הלא םייפרגויב םיטרפ .1935 תנשב הפיחל עיגהש לאכימ־ריאמ גנגפלוו ,לשמל 

.1990 ,הילצרה ןואיזומ ,1939-1906 ילארשיצראה לוסיפה תורוקמ 

עיגהש ,לקנרפ קחצי םינמאה ידי־לע 1920 תנשב םקוהש ,"רמתה ביטרפואוק" ,לשמל ,היה הזכ 16 

תונגראתהב .ןמז ותואב ךרעב ועיגהש (יקסבוניטנטסנוק) טנטסנוק גוזהו ,1919 תנשב ץראל 

אל ךא) ביטרפואוקה תמקהב ברועמ היה ןמרפ בקעי םגו ,אידג־דח םירמו ןירפלה בל םג ופתתשה 

היסנמיגב ומיקה םה הלא דצל ךא ,םתריכמבו סרח ילכ רויצב וקסע םה השעמל הכלה .<וב רבח היה 

- לארשיב תיטסלפה תונמאה רקחו דועיתל רפיצ תיב) תויטסלפ תויונמא תארוהל וידוטס הילצרה 

םינושארה הידעצש הדיעה ריגת הנויצ תרייצה .<"רמתה"/"ןמרפ בקעי" קית ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

איה ,ןמהל־ןמסורג גוזה טקנ המזוי לש רחא גוס .<180 ,1978 ,םלב) הז וידוטסב ושענ תונמאב 

.םילג־תבב הקימרקל הכאלמ־תיב 1933 תנשב דחי ומיקהש ,ותרשכהב לספ אוהו תיתונמא תיאקימרק 

הלואפו לאומס הווח תויאקימרקה ידי־לע "לפסו דכ" הכאלמה־תיב ןויצל־ןושארב םקוה םינש ןתואב 

.ןוסנורהא 

ןובנ הירא ,ןיבול הירא ,ןמטוג םוחנ ,ןבואר :ןוגכ םינמא עדילדעה בוציעב ופתתשה םינשה ךרואל 17 

.(4/3218 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא) לקנרפ קחציו 

,ןיבור ןבואר ,יננח־לא הירא ,ימש םחנמ :םירייצה המיבה ןורטאיתב וקסעוה 1948-1928 םינשב 18 

יקסנאיבלוק ףסויו רגרב הינ'ג ,לקנרפ קחצי ,ךורא הירא ,אבס םולש ,טרהנייטש בקעי ,ידקומ השמ 

,1926 תנשב לועפל לחהש ,להאה ןורטאיתל תורואפת ,דבב דב ,ובציע םג םקלח .(1946 ,ךונח) 

םוחנ תא םג ןורטאיתה קיסעה הלא דצל .לקנרפו ךורא ,ידקומ ,ןבואר ,רגרב ,ימש ,יננח־לא םהיניב 

.המיס ןורימו ידלפ לארשי ,ןמטוג 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרס הלאיסרג 14 

:םיירקיע תורגסמ יגוס ינשב תויטסלפה תויונמאה תארוהב םיבר וקסע ,הלא םיקוסיע דצל 

הלכו ,םינוכיתב ךשמה ,םיידוסיה רפסה־יתבב לחה ,רפס־יתבבו 19;םינמאה לש תוידוטסב 

וז המזוי לש תויטנוולרה ,הדשה הנבמ תניחבמ .םימי םתואב ולעפש תונמאל רפסה־יתבב 

.תונמאה הדש לש ותורצוויה ךילהתב "תוילוח"ה תחא ,דניה תונמאה תארוהש ךכב הצוענ 

הדשה הנבמ לש ודוסימ תא רשפאמה יתרבח ןונגנמ הווהמ הארוההש ןועטל רשפא ,תיללכ 

תא רצייל ידכ םלוא ."ןמא תויהל" דמולה םינמא לש שדח רוד הדימעמ איהש ךכ ידי־לע 

תוילוח ,תונמאה תדובע לש רוצייה ךילהתב תופסונה תוילוחל קוקז ןמאה ,ותרצות 

fine) תונמא ןיבל (art craft) תונמוא ןיב הנחבהה תא םג ורשפא ילארשיצראה הרקמבש 

 art).

םינמאה תדוגא 

תדוגא" .תונמאה תדובע לש התורצוויה ךילהתב תפסונ הדמע םיווהמ םינמא תודוגא 

קר תימשר הדוגאכ המשרנ איה םלוא 1920 תנשב םילשוריב המקוה "תירבע םינמא 

לא טבמ ,דחא דצמ :העיתפמ הניא הז ןוגרא תמקה 20.192 3 תנשב ,םינש שולש רובעכ 

תודוגא ,רחא דצמ ;התוא הנייפאש "תונגראתה"ה תדימ תא ףשוח תיבושייה הרבחה 

וז הקיטקרפ .(White <fc White, 1993)יפוריאה תונמאה םלועב העודי העפות ויה םינמא 

לש םבצמ םודיק תא ורשפאש םייתרבחה םינונגנמה דחאל הכפהנו םילשוריל הקתעוה 

תליחתב תיבושייה הרבחב השקה ילכלכה בצמה חכונל .ללכב םיילארשיצראה םינמאה 

תא םדקל םיכרד אוצמל וסינ םיימלשוריה םינמאהש אופא אילפמ הז ןיא ,םירשעה תונש 

.םניינע 

.תונמואל תונמא ןיב הניחבמה תונווכמה תא רתאל ןתינ הדוגאה תמקה םע רבכ 

תא םעה ברקב ץיפהלו חתפל" איה הדוגאה תרטמש התוליעפ תליחת םע וריהצה הידסיימ 

םירמוח תגשה ןוגכ ,םירחא םייעוצקמ םיניינעב לופיטה ."ירבע חורב יפויה םעטו תונמאה 

םירייצה תדוגא"ו "המידק" תונמאל הדוגאה :םירחא םינוגרא ידי־לע השענ ,ץראל־ץוחמ 

.(434-415 ,ט"נשת ,סלב)"םיעבוצהו 

.תוכורעת ןוגרא היה תונושארה היתונשב הדוגאה המזיש יזכרמה לעפמה ,ךכו 

,"םילשורי ןעמל הרבחה" לש תידעלבה התמזויב דוד לדגמב וכרענ תונושארה תוכורעתה 

ויה ,1928 תנשב ,תיעיבשה הכורעתל דעו ,1921 תנשב ,היינשה הכורעתב לחה לבא 

תיתונמאה תרצותה תגצה ,ןושאר טבמב 21."תירבע םינמא תדוגא" לש תוכורעת הלא 

וחתפש וידוטסה דעו ,1910 תנשב ןאי הריא תרייצה הנתנש ביבא־לתב םינושארה םירועישב לחה 19 

הנושארה הארנה לככ התייה (ןאפילס רתסא) ןאי הריא תרייצה .1945 תנשב יקצמיטסו ןמכיירטש 

דמלל הליחתהו 1906 תנשב םילשוריל העיגה איה .תיטסלפ תונמא דומילל יטרפ וידוטס החתפש 

תוביבסב ביבא־לתל הרבע ,הז דסומב היתודימלתמ תחא התייהש ,יקסנשיל היתב .תירבעה היסנמיגב 

.הלשמ וידוטס החתפו 1910 תנש 

,יול לאומשו הירא־רוג ריאמ ,השארב דמע םגש ,דוד־ןב לאומש ונמנ הדוגאה לש הידסיימ םע 20 

.<ם"שת ,הפי> יקצירז ףסויו ןיבור ןבואר םירייצהו בוקינלמ םהרבא לספה םג - ןכמ־רחאלש םינשבו 

תוכורעתב וגצוהש תודובעה ודעונ ,הדוגאה תאז הרידגהש יפכ ,יפויה תצפהל יעצמא ןתויה דבלמ 21 

.הריכמל םג הלא 
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15 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

תונמאה הדש תורצוויה לש תוארה־תדוקנמ םלוא ,ימואל ןפ האטיב הדוגאה לש המש תחת 

הרבחה" לש התמזויב ונגרואש תוכורעתב ןכש ,תיתרבח תונחבומ לש דצ הז היה תיליעה 

עצמאמ .הפי תונמא תוריצי ןהו תיתונמוא תרצות ןה וז דצל וז וגצוה "םילשורי ןעמל 

1928 תנשבש דע ,בחרתהל ביבא־לת יבשות םינמאה תצובק הליחתה םירשעה תונש 
22.וז ריעל םילשורימ הדוגאה הרבע 

תיתונמאה תרוקיבהו תונותיעה 

התריז הניה תירוביצה הרפסה ,רמולכ ,התפישחב יולת תונמאה תדובע לש המויק 

הלגתה תונמאה םלועש הארמ תילארשיצראה תונותיעה לש תפקמ הקידב .תירקיעה 

הנודינה הפוקתה לכ ךשמב תימויה תונותיעה תועצמאב ףיצר ןפואב ירבעה ארוקל 

תרוקיבל טרפ 23.הדשה תחימצ הלחה זאמ אשונל ושדקוה תובר תובתכ .הז רקחמב 

תא :יתוזח ןפואב םג םיארוקל תיטסלפה תונמאה הפשחנ ,תימויה תונותיעב הבותכה 

תימויה תונותיעה תריקס .תויטנוולר תויצקודורפרב רייאל וגהנ םינותיעב תובתכה 
לש םינושה םיגוסב תיטסלפה תונמאה לש הברה התצופת לע תדמלמ תעה־יבתכו 

.תילארשיצראה תונותיעה 

קוקז אלא ,תימויה תונותיעב קר ללכ־ךרדב םייקתמ וניא יתונמאה ןוידה םלוא 

תע־יבתכ בושייב ויה םירשעה האמה לש ןושארה רושעב רבכ .ול םיידוחיי תע־יבתכל 

ןודל ותנווכ לע ריהצהש ןושארה תעה־בתכש המוד ךא ,תיתורפס המב ושמישש םיבר 

,לארשי־ץרא ינמא לש ןוחריה :תונמאו ןורטאית ןוחריה היה תיטסלפ תונמא יאשונב 

.ןהכךייטשנרב םירמ לש התכירעב ,1928־ו 1925 םינשה ןיב תופיצרב אציש 

רחואמש ,םיבותכ תעה־בתכ ,םירפוסה תדוגא ןועובש רואל תאצל לחה 1926 תנשב 

הז ןועובש ."םיבותכ תרובח" לש הנואטבל ךפהנ ,םירפוסה תדוגאב גוליפה םע ,רתוי 

אשונ ויה אלש ףא ,וב וללכנ תויטסלפה תויוגמאה ,רמולכ ,וימדוק לש השיגה תא ךישמה 

ךא .תיתוזח המב שמשלו הז םוחתב השענב םיארוקה תא עדייל גהונה םג ךשמנ .יזכרמ 

םינמאל המב שמיש אוה .יסומלופה ויפואב ,רתיה ןיב ,וימדוקמ לדבנ הז תע־בתכ 

הדשב םיעגונה םיאשונ םג םהיניב ,תקולחמב םייונש םיאשונב ןויד םשל חור־ישנאלו 

תא 1932 תנשב דסייל דיתעש ,ריפלט לאירבג םג הנמנ "הרובחה" ישנא ןיב 24.תונמאה 

הכפהנ איה :םישדח םינכת הדוגאה ךות לא תקצל טלחוה הבו תיללכ הפסא המייקתה 1934 טסוגואב 22 

לש םילספהו םירייצה תדוגא"ל "תירבע םינמא תדוגא"מ המש תא התנישו תיעוצקמ הדוגאל םג 

.*ט"נשת ,סלב)"לארשי־ץרא 

<7.4.1921) םויה ראוד םינותיעב תובתכ ומסרופ דוד לדגמב הנושארה הכורעתה לגרל ,המגודל 23 

.(8.4.1921) ץראהו 

קלח דגנ הפירח תרוקיב :(22.5.1928) ותדובע תוידוחייב ריכהל ןמטוג םוחנ לש ותעיבת :ןוגכ 24 

,(9.2.1928 ,ןג 'א :םותח) לאלצב ימואלה תוכנה־תיב םללכבו ,םיימואלה תוברתה תודסוממ 

לש תעד יוליג" :(23.2.1928 ,ריפס 'י ר"ד :םותח) "לאלצב ימואלה תוכנה תיב תלאשל" הבושתהו 

ףוגנזיד ריאמ ןיבל לאגאש קראמ ןיב חוכיווהו :<30.1.1930) גרבסקילג רייצה תבגהל "םירייצ 

דרפנייתלב קלח ויה תויטסלפה תויונמאהש ןייצל רתומל .(19.11.1931) ביבא־לת ןואיזומ תודוא־לע 

גרח אל הז תע־בתכ םג ךא .יקסנולש םהרבא לש ותכירעב םיתע םג םהיניב ,םירחא תע־יבתכמ םג 
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ןושארה היה ,שדוחל תחא םסרופש ,הז תע־בתכ .תונמאלו תורפסל תיזג תעה־בתכ 

ןה וקסעש םירמאמ וללכ ויתונוילג .תובר םינש ךרואל ויתונווכ תא שממל חילצהש 

תויונווכמה ןיב םילדבה ויה םא היגוסל סנכיהל ילבמ .תיטסלפה תונמאב ןהו תורפסב 

רתי ןיבל תיזג ןיב טלובה ינושה ,םינושה תעה־יבתכו תימויה תונותיעה לש תויתונמאה 

תומכ .תויטסלפה תויונמאה יפלכ ןושארה הליגש דחוימה סחיב ןומט היה תובותכה תומבה 

וב וללכנש תוברה תויצקודורפרהו תוכורעת לע תורוקיבה ,תיטסלפ תונמא לע תוסמה 

,דחא דצמ ,םירקבמלו םינמאל המבכ ןוחריל היהש דיקפתה לע תדמלמ הלחתהה ןמל 

.רחא דצמ ,ויארוק להק לש יתונמאה םעטה בוציעל יעצמאכו 

רקבמה ללכ־ךרדב .ינרדומה תונמאה םלועב יזכרמ דיקפת עדונ תיתונמאה תרוקיבל 

תא חנעפמו "הפ" םהל שמשמ אוהש ,תיתונמא העונת םע וא ןונגס םע ,ןמא םע ההוזמ 

םירדגומ רקבמה וא תיתונמאה תרוקיבה ,תיגולויצוס תואר־תדוקנמ םלוא .םהיתונווכ 

 supporting personnels, ןמאה ןיב ןילמוגה־תוסחייתה תא האור היגולויצוסה ןכש

הריזב ־ ףסונ וא שדח - יתרבח ןורתי גישהל הרטמב תודמע לש תידדה הינבהב רקבמל 

ימ ,הרצונ איה יתמ ,רקבמה תדמע הרצונ דציכ םילאוש ונא ,ונתואר־תדוקנמ .תיתונמאה 

תרוקיב .תופסונ תועפות םג וא םינמא קר ומדיק םה םתיישעב םאו ,םירקבמה ויה 

,לארשי־ץראב תונמאה הדש לש ודוסיי ינפל דוע המייקתה תידוהיה תונותיעב תיתונמא 

תכירע .(595-555 ,ד"נשת ,ןמצלוה> הרשע־עשתה האמה לש םינומשה תונש יהלש ןמל 

הדשב םירקבמה ןמ קלח ןיבל הפוריאב תידוהיה תונותיעב ובתכש םירקבמה ןיב האוושה 

ולדגו רתוי םיריעצ ויה םינורחאהמ קלח יכ ףא ,בר ןוימד הלגמ לארשי־ץראב תונמאה 

25.ץראב רבכ 

עדימו ,תויצקודורפר לש לודג־אל רפסמ ,דחא רמאמ בורל וללכ ויתורבוחו ,וימדוק ועבטש םגדהמ 

.הדשב השענה לע 

תנש דילי) ןמדירפ 'א דוד ר"ד :םיאבה םישיאה תא תונמל ןתינ םיילארשיצראה םירקבמה ןיב 25 

ידוהי ךוניח לביק אוה ותוריעצב .ותלהנה רבחו ביבא־לת ןואיזומ ידסייממ דחא היהש ,(1889 

ליבקמב .הניוובו ןילרבב ותוחמתה תא ךישמהו הווקסומ תטיסרבינואב האופר ידומיל םייס ,יללכו 

ןותיע ,ארוקה ןיע תא ךרע אוה ןילרבב .תירבעב הקיטסיצילבופ םסרפ םג אוה האופרב וקוסיעל 

הצרא ותעגה רחאל .םלועהבו חלשהב ,יקרוי־וינה טפנוק וצב םג ףתתשהו ,יתורפס־יפרגוילביב 

תויתורפס תולאשב ולש תרוקיב ירמאמ .הלא תויוליעפ יתשב ןמדירפ ךישמה 1925 תנשב 

.רבדבו םיינזאמב ועיפוה תויתונמאו 

בתכש ,(1893 ,ןילופ דילי ,תשק ןורושי אוה) ץיבלפוק בקעי לארשי־ץראל רזח רתוי רחואמ םייתנש 

היסנמיגב דומלל ידכ לארשי־ץראל ותוריעצב חלשנ אוה .םיבותכ ןוחריב תויטסלפ תויונמא לע 

אוה רתיה ןיב .ןילרבב ךכ־רחאו אמורב הליחת - הפוריאב דומלל עסנ 1920 תנשב ךא ,הילצרה 

הרישו תורפס יעטק ,םירמאמ םסרפל לחה 1927 תנשב הצרא רזח רשאכ .ץייוושבו סירפב םג ההש 

ןמור ,ןאמ סמות לש םטע־ירפ ,תויפוריאה היפוסוליפהמו תורפסהמ םגרתש תוריצי ןכו ,וטע־ירפ 

.גרבנירטס ןו'גו לקספ סאלב ,ןודנול ק'ג ,ןלוד 

ךוניח ותוריעצב לביק ,(1901 ,היצילג דילי) ריפלט לאירבג ,תיזג ןוחרי תא דסייל דיתעש ימ םג 

םע .הב ומקש םישדחה םייתורפסה םיגוחב תוברועמ ידכ ךות ,הניווב םיהובג םידומיל דמלו ברועמ 

קר רסמתה םישולשה תונש תליחתמ ךא ,לעופכ ריפלט סנרפתה ,1925 תנשב ,הצרא ותעגה 

.תיתונמאו תיתורפס תוליעפל 
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17 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

םסרפמה ,יפוריאה ידוהיה רקבמה ןהש םושמ םיעיתפמ םניא הלא םינייפאמ 

וותוהש תוליעפ ינפוא םיכישממ ילארשיצראה רקבמה ןהו ,םש תידוהיה תונותיעב 

הריציה םוחתב לודיגל ליבקמב ,וז האמ עצמא תוביבסב .הרשע־עשתה האמה לש הפוריאב 

האצוהה םלוע לש ולודיג םע דחיו - הקיסומבו תורפסב ,תויטסלפ תויונמאב - תיתונמאה 

ורצי הלא םיאנת .תיתונמאו תיתורפס תרוקיב םוסרפל תויורשפאה דואמ ובחרתה ,רואל 

םוחתב רקבמכ קר אל תויונמאהו תורפסה רקבמ דיקפת בצוע התרגסמבש תינבמ תונמדזה 

םיאנתב .תוברתה לש םינושה םימוחתב טעמכ אשונ לכב אטבתהל לוכיש ימכ אלא ,םיוסמ 

תרוקיב גוסל - תימדקאה וז תמועל - תיאנותיעה תרוקיבה הכפהנ הלא םישדח םייתרבח 

.(White 8c White, 1993) ץופנו טלוב ,ףסונ 

םמצע תא וארש םילאוטקלטניא לש היישעכ הלא םינשב החמצ תיתונמאה תרוקיבה 

ותרשכהש םדא אוה תונמאה רקבמ .םמדקל וצרו תוברתה םוחתב םיאשונל םיביוחמ 

דימת אלו ,םייטסינמוהה םימוחתב םג רתיה ןיב ,םיבר םימוחת לע םיערתשמ וקוסיעו 

וחימצהש םיאנתה ןיב ןוימד םייק .ידעלבה וקוסיע הווהמ תיטסלפה תונמאה תרוקיב 

תונותיעב רקבמה תא וחימצהש הלא ןיבל יפוריאה תונמאה הדשב רקבמה תדמע תא 

הוויה ,רתוי רחואמ טעמ יכ םא ,לארשי־ץ־ואב ןהו הפוריאב ןה ,דחא דצמ :תירבעה 

תושיגנל וכפהנ תויונמאה ,רחא דצמ ;תטשפתמו תחמוצ העפות תירבעב בותכה םוידמה 

,ללכב תושדח תודמע תייוותהל תונמדזה ורציש םישדח םיאנת וחתפתהו ,רתויו רתוי 

.טרפב רקבמה לש וז תאו 

לע םיעיבצמ םהינשו ,םירקבמה יגוס ןיב םיניחבמה םייזכרמ םילדבה ינש םג שי םלוא 

לש תללוכה םתיישע חותינ ,דחאה :תיליע תונמאב קוסעל ילארשיצראה רקבמה לש ונוצר 

קלח םנמא התייה תונמא לע םתביתכש הלעמ תיפוריאה תירבעה תונותיעב םירקבמה 

שגדה ךא ,טרפב תירבעה תוברתלו ללכב תודהיל תיפוריאה תוברתה תאבה טקיורפמ 

.תיללכ תיפוריא תונמאב שגד םש ילארשיצראה רקבמה ,םתמועל .תידוהי תונמאב םשוה 

םא ־ 26תיפוריא תונמא לע רמוח ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םסרפל הייטנה תא ראתל ןתינ 

ךרואל הביציב ־ 27תילארשיצרא תונמאב ,לשמל ,ןויד ידכ ךות םאו רמאמב יזכרמ אשונכ 

רדגומה אשונה ביבס רצונ םירקבמה יגוס ןיב ףסונה לדבהה .ןאכ הנודינה הפוקתה לכ 

.תילארשיצראה תרוקיבב יוטיב טעמכ ןיא הז אשונל ןכש ,"תישומיש תידוהי תונמוא"כ 

,תורחא םילימב וא ,תונמואב קסע אלו ,תונמאב קר דקמתה ילארשיצראה רקבמה ,רמולכ 

הכלהש וז ןיבל תיפוריאה תיליעה תונמאה ןיבש חווטה אולמב קסע ילארשיצראה רקבמה 

.לארשי־ץראב המקרנו 

וידומיל םויס םע .ריעצ ליגב ביבא־לתל ותחפשמ םע עיגה ךא <1910> הפוריאב םנמא דלונ וזמג םייח 

אוה רתוי רחואמ .ןוברוסב תונמאו היפוסוליפ ,תורפס דמלו סירפל וזמג עסנ הילצרה היסנמיגב 

לש עובקה תונמאה רקבמכ וזמג שמיש 1940 תנשמ .הניו תטיסרבינואב רוטקוד ראותל ךמסוה 

.ץראה 

לופ לא בתכמ" ;[1943 רבמבונ-רבמטפס] תיזג ,ריפלט 'ג תאמ ,"ךוג ןאו טנסניו ייח" :המגודל 26 

תיזג ,דיינש נ"א תאמ ,"תיסאלקה ןווי תונמאל" ;[ט"צרת ןסינ] תיזג ,הלוז 'א תאמ ,"ןזס 

רבמצד] תיזג ,ריפלט 'ג תאמ ,"?םירשעה האמה תוזח טקרטסבאה תונמא" ;[1942 רבמצד-רבמבוג] 

.[1948 ראוני-1947 

.(15.6.1927) םיבותכ ,ץיבלפוק 'י תאמ ,"להאהב םיינרדומה" ;המגודל 27 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 18 

תדובע לש התצפה ךילהתב דחא טביה קר הווהמ תונותיעה יפד לעמ ןויד ,השעמל ךא 

.תיעצמא־יתלב הפישחל ןבומכ הקוקז תונמאה תדובע :תונמאה 

,ותרצות תא גיצמ ןמאה :תונמא תוכורעתו םינואיזומ 

הצובקב וא תודיחיב 

תויועמשמ תאשל לוכיש רופיס לש גציה ןה :םיבר םינפ שי תונמא תוכורעתל 

םזינויסרפמיאה ןוגכ יפיצפס ןונגסב ךשמה ,תונמאה םשל תונמאב לחה ,תובר תויתרבח 

דחא ,דניה הכורעת ,הז םע .המואה לש הרופיסב הלכו ,טשפומה םזינויסרפסקאה וא 

תגשהל תויורשפא םהינפל תוחתפנ התועצמאב ןכש ,םינמא לש םמודיקל םינונגנמה 

ןונגנמ לש ומויק ,וז הניחבמ .הצקמ תונמאה הדשש - םיילמסהו םיירמוחה - םילומגתה 
.םיילארשיצראה םינמאה יבגל תוחפ בושח היה אל הז 

רצונ הז יתרבח ןונגנמש עובקל תרשפאמ םיירוטסיהה םיכילהתה לש תפקמ הכרעה 

תנשב ןמרפ םזיש הכורעתה םע ־ הנושארב :םילשוריבו ביבא־לתב טעמכ תינמז־וב 

(התמקה תנש> 1920 תנשב תירבע םינמא תדוגא המזיש הכורעתה םע - היינשבו :1920 

דוד לדגמב תיתנשה הכורעתל ליבקמב .<ס"שת ,הפי) דנלזירפ ןו לש יטרפה ותיבב 
יפואל םאתהב םינוש תומלואב גיצהל םינמאה ולחה ,וז הדוגא לש הנוגראב ,םילשוריב 

28.תויתצובק וא תוינטרפ תוכורעתב ,המזויה 

ףשחנ תונמאה םלוע הכרדש תיזכרמ הילוח הווהמ ןואיזומה ,ינרדומה ןדיעב םלוא 

רבודמ .וב ותעפוה םצעמ יביטקייבוא ףקות לבקמה רופיס ,ורופיס תא רפסמו ולהק לא 

,הזמ םינמאה ונממש םייזכרמה תורוקמה דחא הווהמ איה ןכש ,בר חוכ תרגואה הדמעב 

.דניה ןואיזומב תונמא תדובע לש הגצה .לחוימה דובכה תא םיבאוש ,הזמ םייתונמא םימרזו 

.תויתונמאה תועפותה לש היצמיטיגלה תלבקו תודסמתהה ךילהתב יזכרמ בלש 

וז הפוקתב .בושייה תפוקתב ודסונש תונמאל םינואיזומה תא םג תוארל שי הז ןפואב 

29,(1906) לאלצב ימואלה תוכנה־תיב :םייתונמא םינואיזומ השולש לארשי־ץראב וחתפנ 

ןיב האוושה .(1936) דורח־ןיע ץוביקב תויונמאל ןכשמהו (1932) ביבא־לת ןואיזומ 

תונמאה הדש לש ותייגבה ךילהתב ביבא־לת ןואיזומ לש ולקשמש תדמלמ הלא םינואיזומ 

תא רשפא םינמאה תדוגא ןיבל וניב הלועפה־ףותיש .םירחאה לש םלקשממ לודג היה 

יזכרמה עוריאה םינש ךשמב התייהש ,לארשי־ץרא ינמא לש תיתנשה הכורעתה לש המויק 

.תונמאה יבבוחו םינמאה ברקב 

היסנמיג ןוגכ רפס־יתבב תוכורעתה הליחת וכרענ ,תויעוצקמ תוירלגו םימיאתמ תומלוא רדעה לשב 28 

"להא"הו "דבועה רעונה"ו םילשוריב "הרונמ" ןוגכ םינודעומב ןכו ,םילשוריב "למל"ו הילצרה 

.ביבא־לתב 

ושקהש םיבר םיילכלכ םיישקמ ,ךרדה לכ ךרואלו ותחיתפ ןמל ,ןואיזומה לבס תחוורה העדל דוגינב 29 

קרו ,סיקרנ יכדרמ לש ותלהנהב ,השדחה ותנוכתמב ןואיזומה תימשר חתפנ 1925 ינויב .ולועפת תא 

.תיזכרמ הגוצתל ,תונמאה ףסואה ךפהנ זא 
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19 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

תיתונמא תונוילע תרדגהל יתרבח ןונגנמ :םיסרפ 

תכרעמב םייזכרמה םימרוגה דחאל םייתונמא םיסרפ וכפהנ ינרדומה ןדיעה ךלהמב 

וקינעה תיבושייה הרבחב הנבנו ךלהש תונמאה הדשב םג .תונמאה הדש לש םילומגתה 

לע םיחוודמ הפוקתה ימוסרפ .תיטסלפה תונמאה ימוחתב תודובע לע םיסרפ םינוש םימרוג 

,"םימולהי סרפ" ,"תידוהיה תונכוסה סרפ" :םיעבראה תונש עצמאב וקלוחש םיסרפ המכ 

תויטסלפ תויונמאל "ףוגנזיד סרפ" היה םיסרפה ןיבמ בושחה .דועו "ימלשורי סרפ" 

היהש הדבועה ןמ ןה הארנה לככ תעבונ הז םרפ לש ותויזכרמ .ביבא־לת תייריע הקינעהש 

לכ ךרואל ,ונייהד ,1950 תנש דע 1936 תנשמ תופיצרב טעמכ קלוחש דיחיה םרפה הז 

.ןואיזומה תולעבל ורבעוה תוכוזה תודובעהש םושמ ןהו ,ןאכ הנודינה הפוקתה 

אלא ,יטילופה זכרמה לש ותמזוי ירפ היה אל ילארשיצראה תיטסלפה תונמאה הדש 

תא ורשפאיש םינונגנמ רוציל םהיפתושו םינמאה לש םנוצר תדלות הנושארבו שארב 

אל הז הדשב םינבמה םיכילהתה ,הז ןבומב .תיליעה תונמאה תדובע לש הרוציי ךילהת 

הריז תיינבהל וליבוהש םיכילהת ,םייפוריא תונמא יזכרמב ושחרתהש הלאמ םינוש ויה 

ךא םירשעה תונש ךלהמב חומצל ולחה הדשה תודמע .ידוחיי היישע ןויגה תלעב תיתרבח 

תיבושייה הרבחה ללכ לע תוננובתה .םישולשה תונש ךלהמב הצואת לביק ךילהתה 

תניחב .תודמעמה הדש לש םוחתב השחרתה המוד תולשלתשהש הארמ וז ןמז־תדוקנב 

ינכוס לש םתפיאש ןיב שיגפהש יתרבח בחרמ רצונ בושייה תפוקתבש תדמלמ םיכילהתה 

ברקב תיתוברתה תונווכמה ןיבל תיליע תונמא לש הדש תונבהל תיטסלפ תונמא 

לש הינבהה ךילהתב יזכרמ םרוגל ךפהנ קר אל הז בוליש .תשבגתמה תידוהיה תונגרובה 

תלעב תיטסלפ תיתונמא היישע לש התחגה תא רשפא םג אלא ,תיטסלפה תונמאה הדש 

.תימונוטוא תונווכמ 

םינמאה םע דחי 

תוירוטסיהו תויגולויצוס תואר־תודוקנמ תיבושייה הרבחה תא םיראתמ םיבר םירקחמ 

רזגמה לש תיטילופה תויטננימודה הלא ויהי ,תודיחא ורציש םימרוגה תא תוטילבמה 

Kimmerling,)ילארשיה-יברעה ךוסכסה וא <1991 ,ינורחא ;1975 ,אריפש) ילעופה 

 1989 ,1983; Shafir). הברהב תינוגבר וז הרבח התייה השעמל הכלה ,ןכ־יפ־לע־ףא

ברה קוסיעהש המוד ,הלא םיכילהת לש םתובישחמ טיעמהל ילבמ .הראתל גוהנש יפכמ 

לש רשקהב ןיבו םידוהיה לש רשקהב ןיב ,תילכלכה־תיטילופה הטילשה תושבגתהב 

תונגרובה תאו הרבחה תא םירקוחה יניעמ הבר הדימב המילעהש היטה רצי ,םיברעה 
.הכותב תשבגתמה תילארשיצראה 

תונגרובה תישאר תא הנושארה היילעה ירביאב תוארל לבוקמש יפ־לע־ףא 

ינגרובה דמעמה אקווד אוה ונניינעל יטנוולרש גלפה ,<ט"נשת ,תרופ־ןב> תילארשיצראה 

,הכאלמ־ילעב ,םירחוס הלא ויה .הנושארה םלועה־תמחלמ רחאל םצעתהל לחהש ינוריעה 

תעגה םע לדג םרפסמש ,םיישפוח תועוצקמ ילעב םדיצלו ,ןוממ יניינעב םיקסועו םיכוותמ 

.<ט"נשת ,תרופ־ןב :1995 ,ידעלג) םישולשה תונש תליחתב תיעיברה היילעה 

סיסב לע תונגראתה תעדות רסח ךא ,תיסחי לודג םנמא היה הז ינגרוב דמעמ 
לכ רדעהב הנייפאתה ,תמצמוצמכ תראותמה ,ותוליעפ ,דועו תאז .יטילופ־יגולואידיא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:02 UTC������������� 

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



בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 20 

־םיילכלכ םיפוג לש רצה םיסרטניאה םוחתל רבעמש םיאשונב תפקמ הלועפל הרמוי 

תא ליבוהש דמעמה תונגרובה התייה םירחא תומוקמבש העשב .(1990 ,ירורד) םייעוצקמ 

דמעמ לש וינוגרא ירחא הכרתשה איה י"א־הניתשלפב ידוהיה בושייב ,תימואלה העונתה 

םיסרטניאב תונגרובה הדקמתה ,תרופ־ןב ןעוט ,התונגראתה תדימל עגונה לכב .םידבועה 

.(ט"נשת ,תרופ־ןב> הלש םיידיימה 

ןיא ,הרחתמ תיטילופ הגהנה דימעהל םיילעופ־אלה םיגוחה לש םתחלצה־יא םלוא 

היישעה תגצה םוקמב ,רמולכ .המשרנ אל םתיישעש וא עמשנ אל םלוקש התועמשמ 

היישעב האורה הסיפת דימעהל שי ,תיטילופכ וא/ו תילכלככ תונגרובה לש תירשפאה 

רבודמ .תיתרבחה הלועפה םצע תא תרשפאמה תבכרומ הצירטמ לש הנצחה תיתרבחה 

תודמעו (תוכרעה ,תונויער ,תוסיפת) תויציזופסיד לש תכרעממ בכרומש הנבמ ןונגנמב 

םייתוברת םיטקייבואב שומיש ידכ ךות תושממתמש ,ןהיניב ימינפ ינויגה רשק תולעב 

הצירטמ ןיימדל רשפא .ןהל םיידוחיי םירושיכב הצובק וא/ו םיטרפ ידי־לע תוגצומ רשאו 

וניא וא ־ הרבחב ךרעומ רשאו הצובקל הצובקמ הנתשמה "יתוברת ןעטמ" ןיעמכ וז 

"ןעטמ"ה .תונוש תוצובק לש "םינעטמה" ןיב תישענש האוושהל םאתהב - הב ךרעומ 

תא םירשפאמה ,םייתצובק וא םיישיא ,תויונמוימו םירושיכ תרוצב הרבחה יניעל ףשחנ 

הלועפה תצירטמ ,דועו תאז .טרפב תיתונמאה וזבו ללכב תיתרבחה הריזב היישעה 

אל םיאנת םע דדומתהל םייתרבחה םינכוסל תורשפאמה תויגטרטסא הדילומ תיתרבחה 

30.םייופצ־יתלב ףאו םינתשמ ,םיעורי 

םיאנתב םג ,רמשל ןוצרה היה ילארשיצראה ינגרובה דמעמב םיטלובה םינייפאמה דחא 

לש הצרעה ןהיניב ,הפוריאמ ואבוהש תוינגרוב תויציזופסיד ,יתרבח יונישו הריגה לש 

רבכ ויה םירשעה תונשב .טרפב תיליעה תיטסלפה תונמאה לשו ללכב תינונקה תוברתה 
וז תונחבומ םייפוריאה ינגרובה דמעמהו תונמאה הדש לש תיתרבחה הלועפה תוצירטמ 

לש הלאל תויגולומוה ויה ינגרובה דמעמה לש תויזכרמה תויציזופסידהמ קלח םלוא ,וזמ 

דועב האובב השוריפ תופקתשה ירהש ,"תופקתשה" לש בצמב רבודמ ןיא .תונמאה הדש 

,תחא תללוחמ העפותל הקיז שי םינוש תודשב תונוש תועפותלש השוריפ היגולומוהש 

שפחל שי ךכיפל .םינוש ךא םיליבקמ םינפואב תומלגתמ תויגולומוה תועפות ןכ־לעו 

תוינרדומ תויציזופסידב רבודמ ונינפלש הרקמבו ,תועפותה לש ללוחמה רוקמה תא 

ומייקתה תיבושייה הרבחבש ררבתמ .תיתרבחה הלועפה תצירטמב תועקושמה 

הניחבמ תויגולומוה חרכהב ויה אלש ,תונוש תוצובק ןיב תויגולומוה תויציזופסיד 

אלא ,ידבלב םרוג לש תינוויכ־דח הינתהב רבודמ ןיא ,רמולכ .תילכלכ וא תיטילופ 

םיידוחייה תורוצהו תוחוכה לש יפיצפסה םכווית תועצמאב ןיפיקעב םיאטבתמה םירשקב 
.רחא וא הז הדש לש 

"סוסיבה" גשומב רבודמ רוקמב 30(habitus) ויבתכמ םיברב עיפומ רשאו היידדוב 'פ ידי־לע חתופש, 

 Bourdieu, P. (1983). "The Field of Cultural Production, or: The Economic :םהיניב

 World Reversed". Poetics, 12, 311-356; Bourdieu, P. (1994). Distinction: A

 Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Mess.; Bourdieu, P. and

 L.J.D. Wacquant (1992). An Invitation of Reflexive Taste. Cambridge, Mass.;

 Bourdieu, P. and L.J.D. Wacquant (1992). An Invitation of Rellexive Sociology.

 .Chicago: The University of Chicago Press
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21 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב"סשת 

תשבגתמה תונגרובה לש הלועפה תצירטמב םיביכרמ וליא :הלאשה תלאשנ ןכיפל 

תיתונמאה היישעה בחרמ לש ונוניכ תא ורשפא הזמ הווהתמה תונמאה הדש לשו הזמ 

?תיבושייה הרבחב םידיגו רוע םרקש תימונוטואה 

תינרדומ הלואגל תיליע תונמא ןיב 

ףשוח ,םירפסב הלכו תימויה תונותיעב לחה ,הנודינה הפוקתה ןמ םימוסרפ חותינ 
םישבולה םיביטומה תעפוהל יתנווכ .יפוריאה תוינרדומה חישמ םייזכרמ םיביכרמ 

התואב החוורש תונושה תוהימכהו יתונמאה טופישה ,תועיבתה תכסמב הרוצ םיטשופו 

םיעיפומה תוינרדומה חישמ םייזכרמ םיביכרמ ינש הלעמ םיאצממה חותינ .הפוקת 

וצכ תיליעה תונמאה :לארשי־ץראב תיתרבחה היישעה לש םינושה םימוחתב םייגולומוהכ 

.הפוריאל ההימכהו יתרבח 

יתרבח וצכ תיליע תונמא 

בושייה תפוקתב תונמאה תייגוסב םיקסוע רשאכ תושקבתמה תונושארה תולאשה תחא 

רוציל ללכב עודמ ,ןכ לע רתי ?תיטסלפ תונמא אקווד עודמ :ומצע וילאמ־ןבומב תעגונ 

העבנ הארשהה םאה ?םייתונמא תודסומ דסייל וזה תופיחדה ןיינמ ?תיליע תונמא 
לש תודלומה ויתודימ תא חפטלו רמשל תיאלפ תלוכי שי תונמאה תיישעלש הנומאהמ 

ימדקממ קלחש ןכתיי םאה ?הרבחה תבוטלו ותבוטל םייוניש ללוחל ,ןיפולחל וא ,םדאה 

Bourdieu 8l Darbel,) לברדו היידרוב םינעוטש יפכ ,וז היישעב ואר תיליעה תונמאה 

?תורואנל עיגהל תנמ־לע םישורדה רהוזהו הינומרהה תא הכותב תללוכה הטיש ,(1995 

.ןכש הארנ 

ותעד־תווחב ץש 'פורפ ללכש הרהזאה לע ךמתסהב יתונמאה ןוצרה תא ןיבהל רשפא 

.ליגרה ןמ אצוי אוה" :בושייב רוביצה לש "יתוברתה ותמוק רועיש"כ רדגוהש המ לע 

אלש ,ירקיעה הנורסח .היתונורסחו היתולעמ לכ םע ,תירבעה תוברתה חטשב רקיעב 

לש םיחנומב המשל תוירבע לש הז ןורסח רידגמ ץש ".ךונחב תונמאה תא הכותל ונסנכה 

וז תראממ הלחמ העגפ ירבע קר ךונח הב ולבק םישנאהש לארשי־ץראבו..." :הלחמ 

[יט 'ג - תולפט ,תוצירפ ,תלוספ] דנוש ןיב ןיחבהל ולדח םישנאהש דע ,רתויב 

םש ,1929 תנשב ץראה ןותיעב יטסיצילבופ רמאמב העמשוה וז חורב האירק 31".תונמאל 

בושיה" :תוערואמה לשב המרגנש הקספה רחאל תיתונמאה תוליעפה שודיחל רבחמה ארק 

32."םייתוגמאה ויכרצ לע רתוול לוכי אל ,ידוהיה 

תחיתפ לגרל םואנ ,זאד ביבא־לת תייריע שאר ,ףוגנזיד ריאמ אשנ 1931 תנשב 

ונל הרקי ןכ־לע יכ..." :רתיה ןיב רמא ובש ,לארשי־ץרא ינמא לש תישפוחה הכורעתה 

לכ לש יאליע ינחור ךרוצל קופיס הב םיאצומ ונאש ינפמ ...היתויולגתה לכב תונמאה 

:רתוי רחואמ םינש המכ בתכ יאני 'ג תונמאה רקבמ 33"...יפויל תפאושו תבשוח היח שפנ 

.2 'ע ,11.11.1928 ,םיבותכ 31 

.8.12.1929 ,ץראה 32 

.4.3.1931 ,ץראהב ואולמב םסרופ הז םואנ 33 
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םעה לש ותואטבתה ךילהתב עינמ חוככ תוישפנה תופיאשהו םיפוסיכה םישגפנ תונמאב" 

קראמ רייצהו ףוגנזיד ריאמ ןיב חוכיו להנתה םיבותכ ןותיעה יפד יבג־לעמ 34".הרבחהו 

35.ןואיזומה םקוה ובש ןפואה ןמ תחנ עבש אל ןמאה .ביבא־לת ןואיזומל רשקב לאגאש 

,דחא רבד רורב יל" :ןואיזומה תמקהל ויקומינ הבו ףוגנזיד לש ותבושת תניינעמ וננוידל 

שגרה חותיפל ,יפויה רופישלו תונמאל זכרמ :רמולכ ,ןואיזומ היהיש ךירצ ביבא־לתב יכ 

36"...תרצויה תונמאה תומדקלו להקב יטתסאה 

.יסיסב ךרוצ תגרדב ןאכ ודמעוה ,טרפב תיטסלפה וזו ,ללכב תויונמאהש המוד ,ןכ םא 

־יא הידעלבש תיתרבח תוליעפכ ידוהיה רוביצהמ קלח ידי־לע וספתנ ןהש םשורה רצונ 

הנומאה :טקיורפכ תוינרדומה לש התנבה אלל וז הפיאש ןיבהל ןיא .הרבח תונבל רשפא 

בוט םלוע ןנוכל םדאה לכוי "םינוכנ"ה םיעצמאבש ,ונייהד ,תינוליח הלואגב תיסיסבה 

לש ובתכממ הלועש יפכ ,ךכל םיעצמאה דחאכ וספתנ תויטסלפה תויונמאה .רתוי 

:תונמאל הימדקא דסייל ךרוצב ןדה ,1936 ראורבפב ףוגנזידל 37לטסק ח"י יאנותיעה 

תררועמ ,תונורחאה םינשה ךשמב דוחייב ,ץראב ירבעה בושיה תלדגה 

לש ולרוגל דואמ ונבל דרח הז םע דחי ךא ,דיתעל תווקת ןבומכ ,ונב 

,םימלוח וגא וילע רשא "ימואלה תיב"ה םאה ...תינחורה ותרוצלו בושיה 

תיב וא ...הזל הז םינוש ילואו ,הזל הז םירז םיתב לש ץוביק הז היהי 

לכ דגנ ןיינבה יכבדנ תא קזח חוכב קיבדי רשא טלמה היהי המ ?...רדהנ 

.תונמאה דוחייבו היפנע לכל תוברתה ...?היוצמ יתלב וא היוצמ חור 

הלואגה תונוכת ,ונדידל ,היפנע לכל תוברתה לע רבדמ יאנותיעהש יפ־לע־ףא 
יפ־לעש םושמ (םימי םתואב הרדגוהש יפכ ,"הלודגה תונמאה" וא) תיליע תונמאב תויוצמ 

יפויה םלוגמ םייטסלפה םייתונמאה םייוטיבב קר ,היידרוב ירבדל ,תינרדומה הסיפתה 

.(Bourdiue <fc Darbel, 1995)ימימשל ירמוחה תא ךפוהש ,ילטנדנצסנרטה ,ילסרווינואה 

תא אטבל לטסק רייצה ביטיה ,הפוריאב שחרתמה לע רבכ עדונ רשאכ ,1942 תנשב 
:לאוג חוככ תונמאה לש תילסרווינואה הנוכתה תודוא־לע הסיפתה 

בישקנ ,הלודגה האושהו שערה תולוק ןיב ,תעדה ףוריט לש וז הפוקתב 

,ראשת הריציהו ףולחת ,רובעת המחלמה :רייצה לש ולוק הקד הממד לוקל 

ילגלג לש תופייעה ךותמ ,התומד בוציעב הלעי שדח ןויבצו חרפת תונמאה 

החונמל ,תישפנה הקיטנמורל עגעגתי בוש םדאה ,המחלמל רשא ףעזה 

38.ונצראב תונמאה תחירפל ,תישונאה הריציה תושדחתהל ,טקשו 

.14 'ע ,ישילש ךרכ ,[1938] ט"צרת רדא ,תיזג ,חיפלט 'ג> יאני 'ג 34 

.3 ־ע ,19.11.1931 ,םיבותכ ,"יתללפתה ,דזל אל" ,לאגאש 'מ 35 

.4 'ע ,19.11.1931 ,םיבותכ ,"ביבא־לת ןואיזומ ילבח לע תצק" 36 

.השדחה תיברעה הרישהמ םגרת ,ותמקה תעב ץראה ןותיע לש תכרעמ רבח ,םילשורי דילי יאנותיע 37 

ריכזמו לארשי־ץראב תינויצה הלהנהה לש תונותיעה תכשל להנמ :ןוגכ םיבר םדיקפת אלימ לטסק 

תונכוסה לש הלהנמו הדסיימו ,ריבד תכרעמב קילאיב נ"ח לש וריכזמ היה .תינידמה הקלחמה 

."תוליסמ" תורפסלו תונותיעל תימואלניבה 

.1942 ,רושעה תרבוח ,תיזג 38 
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23 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב'יסשת 

היגוהמ דחא .הרשע־הנומשה האמה לש הינמרגב לחה תדל ףילחתכ תונמאה ןוניכ 

תורדענ תויונמאה ,ותעדל .דליש פ"קי ןוירוטסיההו ףוסוליפה היה הסיפתה לש םינושארה 

הלענה המישמה תא ןתועצמאב םישגהל רשפא ךכ לשבו ,םיידיימ םיירמוח םיסרטניא 

תודחא תא םדאהמ הערק תירוטזיליוויצה תוחתפתהה ,ויניעב .תושונאה םודיק :לוכמ 

קר ,רמולכ .תויונמאה תועצמאב קר אופא רשפאתת שדחמ םתדחאהו ,לכשהו םישוחה 

ןיירוט .(Bürger, 1984)ובש ישונאה לאיצנטופה לולכמ תא חתפל םדאל רשפאת תונמאה 

דצה ןמ ,תיתרבחה תונתלעותה תייחדו ,דחא דצמ ,םיהולא לש ותומלעיה םעש ןעוט 

,תונמאה לש ןתרזעב איה יוצרה שפוחה שופיחל תוינרדומה לש תוסרגה תחא ,רחאה 

הזמ תויקוחל רבעמ ,טלחומ בצמכ תונמאה תייאר ,ותעדל .היפוסוליפהו תוינימה 

Touraine).59, 1992)ונימי דע םייקתהל הכישממ ,הזמ תונתלעותלו 

ןמ היוצר הרבחבש הסיפתה תמלגתמ םייתונמא תודסומ םייקל זעה ןוצרבש ינתמוד 

המוד ."םיקלחה תא דחאל" הלוכי איה קרש םושמ תיליע תונמא םייקל חרכהה 

םתיישעבש ,תילארשיצראה תוירוביצה יקלח ןיב ףתושמ הנכמל התייה וז היציזופסידש 

היגולומוה .םינוש םייתרבח תודשב ולעפ םה ןכש ףתושמה ןמ הברה היה אל תיתרבחה 

הץינהה דוסיב הדמע - הרבחה לש יסיסב ךרוצכ תיליעה תונמאה תייאר - וז 

 (motivation) ןוגכ ,,תונמאה רוצייה תרשרש תא תוביכרמה תונושה תוילוחה תמקהל

.ביבא־לת ןואיזומ 

םידע ונא אמש וא תודסומה לש םתמקה םע םייתסמ טקיורפה שומימ םאה םלוא 

םייתונמא תודסומ לש תדמתמ הינבה לש ךילהתכ תואיצמה תא האורה הסיפתל םג 

:בושרגוב ר"ד ןעט ביבא־לת תייריעב 1925 תנשב םייקתהש ןוידב ?םלולכשו 

ונמצעל ררבל םיכירצ ונא - רכו ןואיזומה ,תובחר ,טרופסו טישל עגונב 

ונל ןיא זא ,המידק דעצ לכ השענ אלו רבכ ונל שיש המב קפתסנ ונא םאש 

אלש עיצמ ינא .טלחהב םיינויח םה הלא םירבדש אצומ ינא .תושעל המ 

םא .אבהל ונתוליעפ לכל ןיערגה איה־איהש הריצי תדובע הנשיש חכשנ 

,דיתעה תדובעל דוסיה תא חיננ אל םאו התע וז הריצי תדובעב ליחתנ אל 

40.ונתדובעל םוקמ לכ ןיא זא 

הפוריאל טבמה 

רחא יזכרמ ןייפאמל סחייתהל ילבמ "תינרדומ הלואג" גשומה תא ןיבהל השק 

הבש תואיצמ תיינבהל סחייתמ הז טביה .(Eurocentrism)"םזירטנצוריא"ה :תוינרדומב 

הפוריא ינבב האורה העדות התואל איה הנווכה .תימלועה המבה זכרמכ הפוריא הדמעוה 

הלכשהה ימימ .(Foster, 1985) תוחפ םיישונאכ םדאה־ינב רתי תאו ,"יתימאה םדאה" תא 

.(Said, 1994) תינרדומה תוברתב הילאמ תנבומל וז הסיפת הכפהנ ךליאו 

יבחרב ץופנו דסוממ יתרבח־יתוברת חיש וז היווה התייה תונויצה לש התדיל תעשב 

הדש תאו ללכב הרבחה תא וננוכש הלא ידי־לע לארשי־ץראל אבויש ,הלוכ הפוריא 
לאכ םייפוריאה םינמאה לא תוסחייתה לש תונוש םיכרדל ליבוה יתונמא חיש רחא שופיחה 

.תראב דנלורו ונרודא ,השטינ לצא תועיפומ וז הסיפת לש תונוש תוסרג ,ןיירוט תעדל 39 

•[ 1 ]9 ,3218 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא ,19.4.26 ,הדעווה לוקוטורפ 40 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנטכרט הלאיסרג 24 

ךרד היה תונמא ירפסו םיגולטק לש תואובמב םייתפרצ םיררושמ טוטיצ ;יוקיחל לדומ 
41.הז שופיח לש תרחא 

תונמא לע" תרתוכה תחת ,ימש םחנמ לש הבתכ תיזג ןוחריב המסרופ 1934 תנשב 

- יכ ןעטנ הבש ,"ץראב רויצה 

תוברת ןבל ומצע תא האור ,יתפרצה רויצה תרוסמל ברקתמ ץראב רייצה 

תא רתוי םיקפסמהו רתוי םירישעה ,םייברעמ יוטיב יעצמא לעבו הפוריא 
42.תירויצה תישפנה ויתויווח 

ןולשיכל םרוג המ ןכו "םלוע" גשומה וליבשב והמ םידמל ונא ימזק לש ויתונעט ךשמהב 

:יתונמא 

וקה תא ךישמה ...היסורב ונינמז לש םגו המחלמה ינפלמ יסורה רויצה... 

רועיש לעב ,רייצ ףא הכותמ המיקה אל היסור ...תיטסלפ תרוסמ רסוח לש 

לש התחלצה דוס לע ודמע אלו םמלוע ךותב םה ורגסנ ...יפוריא המוק 

,םלועב תיטסלפה תונמאה יכרד תא ריכהל ודמל אלו ,תיתפרצה תונמאה 

43.םה םמלועב ורגסנ םא יכ 

תודוא־לע תונויערל .תוילסרווינואו תפרצ ןיב הפיפח רצי ימש ,תורחא םילימב 

אצמנ ,ילארשיצראה ןכוסה יניעב ורייטצהש יפכ ,הפוריא תונמא לש התונוילעו התויזכרמ 

וניא ולוכ חרזמה לכ..." :השדחה תידוהיה תונמאה ורפסב ץרוש לש ויתונעטב םילשמ 

,ץרוש) "הז חטשב ןויסינ םוש ןיידע שכרנ אל ,ינרדומה רויצה תניחבמ ןיידע חתופמ 

ספתנ םינש תואמ ךשמבש ןעוטה ,רטסופ לש וירבסהמ דחא תא םיגדמ הז ןויער .<1941 

.םילשמ םרוגכו יתרבח/יתוברת ךסחכ :םינוש םינפוא ינשב ברעמה ידי־לע "יפוריא־אל"ה 

הז אל םלוא .תויחו עפש ,תודחא למיסש םוקמ ,ןיפולחל וא ,תוארפה גציהל היה חרזמה 

תושחרתהה זכרמכ הפוריא לש וז הסיפת .(Foster, 1985)יפוריאל ךרע־יווש ויה הז אלו 

לשו ללכב םילשוריב תוברתה תודסומ לש םבצמ לע רמאמב המגודל האטוב תיתוברתה 

:טרפב לאלצב תוכנה־תיב 

תוריציל ,ונלש תונמא ת־ריציל [תינפומ] ...תירקיע בל תמושת... 
דומעל ידכב .הלוכ תוישונאה תוריציב םג םיניינעתמ ונא םלואו .תוידוהי 

44.הנושארב ןריכהל ונילע - תורחאהו תויפוריאה תויונמאה לש ןהבג לע 

הדשב היגולומוה אוצמל רשפא תונמאב יוקיחל לדומכ התכרעהלו הפוריאל ההימכל 

־תמחלמ תונשב בושייה לע רבעש רבשמה חכונלש הריבסמ טיבש .ילארשיצראה תורפסה 

םייחה לש םמויק תכשמהב עייסל ילארשיצראה דרשמה ץלחנ ,הנושארה םלועה 

,תיתפרצב םהינש ,רישו הרמא וזמג םייח ריכזמ <1942)ונצראב תונמאה ורפסל גולורפכ ,המגודל 41 

רוקמה תפשב הליחת ואבוה םיטוטיצה ינש .רלדוב תאמ ינשהו ,ירלו לופ לש וטע־ירפמ הנושארה 

.תירבעל םוגרתב ךכ־רחא קרו 

.1934 ,ו-ה תורבוח ,היינש הנש ,ה"צרת-ד"צרת ,תיזג 42 

.םש 43 

.2 'ע ,9.2.1928 ,םיבותכ ,"םינקנק" רודמ ,ןג 'א 44 
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25 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

םוגרת לש ףיקמ לעפמ הננכתש הדעו םיקה המחלמה תליחתב רבכו ,ץראב םייתורפסה 

,דחא דצמ ,יזכרמ םוקמ תמגרותמה תורפסל היה הליחתכלמ .<ג"משת ,טיבש) תפומ־ירפס 

יוקיחל לדומכ ,רחא דצמו ,ליעל וניארש יפכ ,תירבעל התייה אלש תרוסמב הילוחכ 

ופאש רואל םיאיצומה םג .תויתריצי לש גוס םוגרתה תדובעב ואר םירפוסה .הביתכב 

אורקל לכוי ילארשיצראה ליכשמהש ךכב חיטבהלו תיפוריא תורפס ירבעה ארוקל שיגהל 

.תיפוריאה תורפסה בטימכ וספת םהש המ תא 

תפתושמ היציזופסידל יוטיב .דניה םייתוברת םיכרצב ספתנש המ תודוא־לע המכסהה 

דמעמב םנמא רבודמ ןיא .תינגרובה תוגיהנמל תיטסלפה תונמאה הדש לש וינכוס ןיב 

הז ינוש .תוילעופה תוצובקה לש הזמ הנוש היה ולש יתרבחה ליפורפה ךא ,דיחא ינוניב 

הלכשה ןוגכ ,םיפסונ םימרוגב םג אלא ,ילכלכהו יגולואידיאה םימרוגב קר ןומט היה אל 

חרזמב םאצומ־תוצראב השכרנש הלכשה - םייחרזאה םיגיהנמה ברקב רתוי ההובג 

התייה וז תוגיהנמ .(1990 ,ירורד) הזמ םייפוריא־ברעמ םיימדקא תודסומב וא הזמ הפוריא 

ופשחנ םהש הלוע םיטלוב םישיא לש תויפרגויב חותינמ .תיפוריא תיתוברת תשרומ תלעב 

.וכותמ ולעפ ףאו ותוא וגפס ,ונממ ועפשוה ,יללכ יפוריא עקרל 

זכרמב תובצעמ תופוקת רובעל תונמאה הדש לש וינכוס ברקב תללוכה הייטנל 

,המגודל .תינגרובה תוגיהנמה ברקב הליבקמ התייה ,תפרצב רקיעב ,הברעמבו הפוריא 

תונש עצמאמ תפרצב תימיכ הסדנה ידומיל תפשוח ףוגנזיד ריאמ לש היפרגויבה תקידב 

היפוסוליפב ראות לעב היה בושרגוב םייח ר"דו ;הרשע־הנומשה האמה לש םינומשה 

האמה יהלש ןמל הפוריא תודהי לע טבמ ־ ןפוד־אצוי היה אל הז בצמ .ןרב תטיסרבינואמ 

תוילמרופ דומיל תורגסמב םידוהי לש תרבוגו תכלוה תופתתשה ףשוח הרשע־עשתה 

הז ןיא ןכל .הפוקתה לש םיידרגנוואה םיגוחב םתופתתשה םג תטלוב ךא ,תויפוריא 

לשו הזמ םייתונמא םינכוס לש הלועפה תצירטממ קלחל וכפהנ הלאו הלאש עיתפמ 

,תיגולויצוס תואר־תדוקנמ .לארשי־ץ־ואל ועיגה םרטב דוע הזמ תינגרוב תוגיהנמ 
"םיילסרווינואה" םיכרעב הנומאו "יפוריא"ל תונעיה לש הרוצב תפשחנ וז הצירטמ 

םינושה תודשה ןיב תופקתשה לש סחיב רבודמ ןיא םלוא .גצייל הרמייתה הפוריאש 

םינשה תצורמבש דועבש הארמ תודשה ןיב האוושה ןכש ,לארשי־ץראב םידיגו רוע ומרקש 

ויתורוקמ ,ילארשיצראה תונמאה הדשב תיטננימודל תיטסינרדומה תפרצ תונמא הכפהנ 

תויגולומוה לע רבדל טלחהב רשפא הז םע .רתוי םינווגמ ויה תורפסה הדש לש םייפוריאה 

ןועטל רשפא ,תיללכ .םהיניב תרשוק תיפוריאה תוברתל הצרעהש ,תודשה ןיב 
דוסי וויהו הזב הז םירוזש ויה תיליעה תונמאה לש הצרעהה תייציזופסידו םזירטנצוריאהש 

.תיבושייה הרבחה לש םינושה םיגוחב הלעש ",תונמאה ןוצרה" תווהתהל יזכרמ 

תינגרובה תומזיה 

רשאמ הנוש התייה ילארשיצראה תונמאה הדשב החתפתהו הרצונש תיתונמאה תומזיה 

הדשב ומייקתה אל ,תיליע תוברתכ הרדגוהש תונמאה תדובעל עגונה לכב ןכש ,הפוריאב 

לש התורצוויה תא םירשפאמה "הכימתה ינבמ" לש םינושה םיגוסה ילארשיצראה תונמאה 

הדש לש םתחימצ ןיב רשקה .תונביהל םיכירצ ויה הלא םינבמ .המצע תונמאה תדובע 
םנמא ויהש תומזי ינפואב אטבתה הזמ ינגרובה דמעמה לשו הזמ ילארשיצראה תונמאה 

גוס לכמ ,המזוי לכ ירוחאמ .וללה הכימתה ינבמ תא ןנוכל תפתושמ הרטמ ילעב ךא םינוש 
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דצמ ,תזכרתמ תיגולויצוסה הביטקפסרפה םלוא ,תיזכרמ תומד בורל םנמא תדמוע ,אוהש 

,ןהיניב םימקרנה םיידדהה םיסחיה גראמב ,רחא דצמו ,תויתרבחה תומזויה יפואב ,דחא 

.תיתונמאה היישעה םצע תא רשפאמה אוה־אוה הז גראמ ירהש 

תלשממ הכרעש ןיסולכואה דקפממ .ריעה תא ופידעה םילוע,ד־םירגהמה ,תיללכ 

םינומש הניתשלפב תידוהיה הייסולכואה התנמ הנש התואב יכ הלוע 1922 תנשב טדנמה 

,תרופךב> םירעב ויח םהיניבמ 820/0־ו ,םדא־ינב העבראו םיעשת תואמ עבש ףלא השולשו 

,תיעיברה היילעה .תוידוהיה םירעה ןיבמ תפדעומה ריעה התייה ביבא־לת .<ט"נשת 

הייסולכואב יסחיה הלקשמ .בושייב הלודגה ריעל ביבא־לת תא הכפה ,"תיטסילטיפק"ה 

ןיא .(Metzer, 1998) 1931 תנשב 35"/0־ל 1922 תנשב 220/0־מ לדג תינוריעה תידוהיה 

תונש ףוסב .וז ריעב דחוימב טלב תונגרובה ןיבל תונמאה הדש ןיב רשקהש אופא אלפ 

וזכרמל םג אלא ,ילארשיצראה תונמאה הדש לש וזכרמל קר אל ביבא־לת הכפהנ םירשעה 

.שבגתמה ינגרובה דמעמה לש 

תינוריעה תומזיה 

םנמא םילעופש םייתרבח םינונגנמ לש םתיישעמ תחמוצה וז איה תינוריע תומזי 

יוניש ובוחב ןמוטה ןויער םדקל םתרטמ םצעש םינוגרא םיווהמ םניא ךא ירוביצה םוחתב 

תיתרבחה הריזה תרגסמב ולעפ (תוימוקמ תויושר ,לשמל) הלאכ םינוגרא .יתרבח 

םה ,(לשמל ,תוימואל תועונת)יתרבח יוניש םישקבמה םינוגראמ לידבהל םלוא ,תיללכה 

זא הנוכש המ לש ותריז וז התייהש ןועטל רשפא .תיחרזא־תיטילופ הרטמ ןעמל ומק 

וזכ תיתרבח הריזל התייה ביבא־לת תייריע .תילארשיצראה תונגרובה וא "יחרזאה שוגה" 

תודמע ודסונ הייריעה תמזויב .תונמאה הדש לש ותורצוויה ךילהתב יזכרמ דיקפת האלימו 

לש םיידברמה םיכילהתה לע ועיפשהש (םייתונמא םיסרפ ,תיתונמא היירפס ,ןואיזומ) 

תקימניד לש המויק תא ורשפא רשאו ,הזמ םייתונמא תונויער תצפה לעו הזמ הדשה 
.הדשה 

ןויערהש ,ביבא־לת ןואיזומ ,הייריעה תמזויב ,ימשר ןפואב חתפנ 1932 לירפאב 2־ב 

הדעווה הטילחה 1925 תנשב רבכ .ןכל םדוק רפסמ םינש וטבנ ומיקהל "ךרוצ"ה רותיאו 

שידקהל ,בושרגוב ר"ד הלש שאר־בשויה תעצה יפ־לע ,הייריעה לש ךוניחלו תוברתל 

רחואמ רפסמ םישדוח 45.תונמאל הירלגו ןואיזומ תמקה םשל תוילארשיצרא תוריל ףלא 

הצלאנש םירומחה םימוצמצה תורמל .ביצקתב הדעווה הנד ,1926 לירפא שדוחב ,רתוי 

שולש וז הרטמל תוצקהל עיצהו הדעווה שאר־בשוי רזח ,הפוקת התואב גיהנהל הייריעה 

ןויער םלוא 46."וב ךרוצה לעו ןואיזומב רסחה לע ריעה"ו ,תוילארשיצרא תוריל תואמ 

הרטמב רוביצה ללכ לא התנפ תדסיימה הדעווה .1930 תנשב קר לישבה ןואיזומה 

ךרוצה רבסוה ץראה ןותיעב םסרופש רמאמב .תונותיעה תועצמאב ,רתיה ןיב ,ומירתהל 

ריאמ הדוה ב"צרת תנשמ בתכמב ,ןכא 47.םורתל שקבתה רוביצהו ,ןואיזומה תמקהב 

.[1]9 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא ,25.8.1925 ,הדעווה לוקוטורפ 45 

.[ 1 ]9 ,3218 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא ,19.4.1926 ,הדעווה לוקוטורפ 46 

תיב - יתוברת ןוכמ ביבא־לת תירבעה ריעב דסונ לארשי־ץראב תונמא יבבוח לש הצובק ידי־לע" 47 

רמ ביבא־לת תייריע שאר שידקה הז ןואיזומל .'ביבא־לת ןואיזומ' :תויתונמא תוריציל רצוא 
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27 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

וז ותוליעפמ 48.וזכ הינמ תיינק לע - למשחה תרבח דסיימ - גרבנטור סחנפל ףוגנזיד 

ןתוהמב תונוש תודמע ילעבל תפתושמ היישע תצירטמ לש הנומת הלוע גרבנטור לש 

49.תונמא תודובע םורתל תוינפ םג ויה םיפסכה ףוסיא לע ףסונ .תיבושייה הרבחב 

רשפא יללכ ןפואב :תוניחב המכמ הבושח ןואיזומה תדמע ,תיגולויצוס תואר־תדוקנמ 

םיגוס ןיב ןילמוג־תלועפ הב תמייקתמש תיתרבח הריזכ ינרדומה ןדיעב ןואיזומ ראתל 

הדימבו תונכרצ ינפוא ,היצמיטיגל ינפוא ,הגוצתו ןוימ ,רומישו תונפסא לש םייפיצפס 

תוכלשה תולעב תוישע דילומש ןוגראב אופא רבודמ .יתרבח רודיב לש םיוסמ גוס םג הבר 

ובש ךרעמב אלא ,תויאליטרע תויועמשמ לש ןתורצוויהב רבודמ ןיא ןכש ,תויתרבח 

.הזב הז םיגרתשמ םייתונמא ןויגיהו (positions) תודמע 

תודמע שולש ורצונ ,תיתפרצה הכפהמה רחאל ,ירוביצה ןואיזומה דסומ לש ונוניכ םע 

,הנהנהו הנענה אשנה רותב ןואיזומב (visitor) רקבמה לש וז התייה הנושארה :תויזכרמ 

:תעדל ול רתומ םישדחה םייתרבחה םיאנתה תחתש הז ,בחרה רוביצה ,תורחא םילימב וא 

ןואיזומב רקבמה רוביצל רשפאמה ,תויחמומה לעב רצואה לש וז התייה היינשה הדמעה 

םוקימב גצומה תא וגיצהב ,ןואיזומה .גצומה ,אשונה םצע התייה תישילשהו :תעדל 

,טקייבואה לש ותועמשמו ותוהמ תא עבוק ־ ונוימב קסוע אוה רשאכ ,רמולכ - םיוסמ 

עודמ תוריבסמו תוכייש לע תורומה תוירוגיטק תונבנ יתגוצת ךרעמ תריצי ידי־לע ןכש 

יתרבח ןויגיה דמול להקה ךכ ידי־לע .גצומ אוה ובש םיוסמה םוקמל ךייש טקייבוא לכ 
.םיוסמ 

גולטקל אובמב .ביבא־לת ןואיזומ תמקה תא תוארל שי ובש יתרבחה רשקהה והז 

:בתכנ ,ותחיתפ דובכל רואל ןואיזומה איצוהש ןושארה 

לש וזמ ,ללכ ךרדב ,הנוש הנניא ביבא־לת ןואיזומ לש תישארה ותדועת 

תולועמה תוריציל סוניכ־תיב שמשל :איהו ,וגוס ינבמ םלועבש ןואיזומ לכ 

ךוניח תיב םג אליממו ,תושדחהו תוקיתעה ,הקיטסלפהו רויצה תונמא לש 

להק לש בוטה םעטה תחבשהלו ,םיריעצ תונורשכ לש םחותיפל עייסמ 
.ונצרא 

 ja (םיחוורמ םירדח 12 ובו תומוק יתש לש ןינב) דלישטור תורדשב רשא יטרפה ותיב תא ףוגנזיד."

המורת ידי־לע תאז השעי ,הז דסומ לש ולולכשבו ותריציב ףתתשהל ובל ואשיי רשא ,דחא לכו 

אישנ ־ קילאיב נ"ח :ןואיזומה דוסי־דעו ידיילע םותח ".*הנשל י"א הריל יצחמ תוחפ אל) תיתנש 

,גרבדוג ל"י - םירבח ;ריכזמ - יררה 'ח ר"ד ;תירבזג - ץיסרפ 'ש ;אישנ - ףוגנזיד 'מ ;דובכה 

.(25.2.1931 ,ץראה) םולבלקנוד 'מ ר''ד ,ןמטוגךויצ־ןב 'ש ,חקור 'י ,ןפרוטנאךיול 'א 

התא תאזה האלמהו תידיימה הבגהה ידי־לע .הקומעה יתדות תא עיבהל יל אנ־השרה" :בתכ ףוגנזיד 48 

תויהל ,תונמאלו בוט םעטו יפויל זכרמ שמשל דיתעה ,הזה תיבה תא חתפל ךישמהל יתוא דדועמ 

,א''תע ירוטסיה ןויכרא ,ב"צרת ןוויס 'ח ךיראתמ בתכמ) ".ונמעו ונריע תראפתל יתוברת זכרמ 

<ב7 קית ,<6)7 

תא הגיצהש הנומת ןואיזומל םורתל השקבב יקצינברלו קילאיבל ףוגנזיד הנפ 1930 רבמצדב ,לשמל 49 

לש ןוילעה ביצנל בתכ הנש התוא רבמצדבו ,<ב3 קית ,(6)7 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא) םידבוע םהינש 

ןויכרא) תפרצב ומרתנש םילספ ינש םיסכמ םולשת אלל ופי למנמ ררחשל הרטמב לארשייץרא 

לרק ר"ד ןואיזומה לש ןושארה ולהנמ םסרפש רמאמב ,ךכ לע ףסונ .(ב3 קית ,(6)7 ,א"תע ירוטסיה 

,תונומת הנומשו םירשע לש ףסוא ןואיזומל םרת ןפרווטנאמ ןיול השמש רפוסמ ,1935 תנשב ,ץרוש 
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בושייה תפוקתב תיטסלפ תונמאל תונגרוב ןיב גרבנסכרס הלאיסרג 28 

תייארכ ןכל םדוק ןאכ ונרדגהש המ תא תפשוחש יתונמא ןויגיה לש הגצה יהוז 

תונש ךרואל .םדאה לש ויתודימ רופיש תא תרשפאמ תונמאה ירהש ,יתרבח וצכ תונמאה 

,תונמאה םלועב םש־ילעב םינמא לש תוריצי ללכו ,לדגו ןואיזומה ףסוא ךלה םישולשה 

50.םידוהי־אלו םידוהי 

תיטתסאה הכרעההו ןוימה תוקיטקרפל ירהש ,בר חוכ תרגואה הדמעב רבודמ ,ןכ םא 

ןונקב ללכיהל םייואר תוינמא וא/ו םינמא וליאו תונמא וזיא העיבקב יזכרמ דיקפת שי 

תומיוסמ תויתונמא תועפותל היצמיטיגל הקינעמ וז הדמע ,תורחא םילימב .,תונמאה 

ןואיזומה לש ותמצוע ,ביבא־לת ןואיזומ לש הרקמב .תורחא תועפותמ התוא תללושו 

לש ותיינפ .ותונגראתה יבלשב רבכ יוטיב ידיל האב תונמאה הדשב תודמעה ךרעמב 

הכפהנ הנושארה ותכורעת תא ףתושמב ןגראל הרטמב םינמאה תדוגא לא דסיימה דעווה 

תא דסייל םיצמאמה תליחתל ליבקמב ,1928 תנשב .תיתונמא היישע ןברדש םרוגל 

התפיצ הדוגאה .ביבא־לתל םינמאה תדוגא לש הידרשמ ורבעוה ,ביבא־לת ןואיזומ 

ראשיהל וטילחה הפוריאמ ועיגהש םינמא רתויו רתויש קר אל ןכש ,התוא קזחי רבעמהש 

הלעפ אל םירשעה תונש ףוסב םלוא .הילא ורבע םיימלשורי םינמא םג אלא ,ביבא־לתב 

תרגסמב השחרתה הדוגאה דעו לש שדחמ ותונגראתה .<ט"נשת ,סלב) הדוגאה טעמכ 

דסיימה דעווה תמזויב ,הכרענ וז הנשב .1931 תנשב ביבא־לת ןואיזומ תמקה לע הזרכהה 

ךרדה םג החתפנ ךכב .רבעשל ראודה־תיבב תיללכ הכורעת ,ביבא־לת ןואיזומ לש 

הכורעתה םע 1928 תנשב וקספוהש ,םינמאה תדוגא םעטמ תויתנשה תוכורעתה שודיחל 

דעו רחבנ ,1932 לירפאב ןואיזומה לש ותחיתפ תארקל .םילשוריב דוד לדגמב הנורחאה 

.הכורעתה תא ןגראש אוהו ,הדוגאל שדח 

תויונמאל ףוגנזיד ריאמ םש־לע םרפ תאצקה התייה הייריעה םעטמ תפסונ המזוי 

הדשב יזכרמ לומגת םעה םייתונמא םיסרפ 51.1936 תנשב הלחה ותקולחש ,תויטסלפ 

תוכורעת ןה תויטסלפה תויונמאה םוחתב ןמא לש הריירקב תרתוכה תלוג .תונמאה 

אטבתה תונמאל ףוגנזיד סרפ .רכומ ןואיזומ לש ףסואב ללכיהל ויתודובעל תורשפאמה 

ינמא לש תיתנשה הכורעתב וגצוהש הלא ןיבמ ,םיכוזה לש תודובע תיינקב השעמל הכלה 

סרפב הכזש ןמאה לש ותדובע .ותובישח ןאכמו ,ביבא־לת ןואיזומ ליבשב ,לארשי־ץרא 

הביטקפסרפה ןמ .ןואיזומה ילתוכ ןיב תגצומ תויהל רתוי םיהובג םייוכיס תלעב התייה 

.םינכרצ להקל תגצומו תיבמופל תכפהנ איה םא קר תמייק תונמא תדובע ,תיגולויצוסה 

םשל .םישנא ףלא םישימח ביבא־לת ןואיזומב ורקיב 1941 תנשבש ןייצל רשפא הז ןיינעב 

Kees van ןוגכ םירחא םינמא לשו James Ensor לש תונוש תופוקתמ הרשע־שמח ןהיניב 

 Dongen (101 'ע ,3 תרבוח ,ד"צרת ,ביבא־לת תייריע תועידי).

תנירוק םיבול :םיאבה םינמאה לש תוריצי ללכ הז ףסוא ,ט"צרת תנשל ןואיזומה ךירדמ יפ־לע 50 

 (1858-1925 ,Lovis Corinth), קנרטספ דינואל (1862-1945 ,Leonid Pasternak),

Vincent van Gogh,) ךוג ןו טנסניו ,(Wilhelm Lehmbruck, 1881-1919) קורבמל םלהליו 

James Ensor,) רוסנא סמיי'ג ,(Franz Lenbach, 1836-1904) ךבנל ץנרפ ,(1853-1890 

Theodore) וקיר'ג רודואית ,(Marc Chagall, 1887-1985) לאגאש קראמ ,(1860-1949 

 (1791-1824 ,Gericault) ןמרביל סקמו (1847-1935 ,Max Liebermann).

.88 'ע ,[1939] ט"צרת ,ביבא־לת תייריע לש הנשה רפס 51 
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29 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

םיעבש תואמ עבראכ םימי םתואב התנמ לארשי־ץראב תידוהיה הייסולכואה ,האוושה 

52.ביבא־לתב ובשי ףלא םישישו האמכ םהמ ,שפנ ףלא העבראו 

ןואיזומ לש ,תונמאה ןויגיהה תא קתעשל ודעונש םייתרבחה םינונגנמה ,ןכ םא 

לש תויללכ תוכורעת םג ךרע ןואיזומה .עובק ףסוא תבכרהל קר ומצמטצה אל ביבא־לת 

.תויתצובק תוכורעתו דיחי תוכורעת ,םינמאה תדוגא םע ףותישב תילארשיצרא תונמא 
הלעפ םישולשה תונש עצמאמ .תואצרהו תודדונ תוכורעת םג וללכ ולש הדובעה תוינכות 

.תונמא תיירפס וב 

תינכותמ הלוע תיטסלפה תונמאל ביבא־לת תייריע הקינעהש תובישחל ףסונ דה 

הלא תויונמאב ירוביצה ןיינעה ."ןויצ רעש" תינוריעה היירפסב תונמא ירפס לש תושיכרה 

53.ביבא־לת תייריע תועידי הייריעה לש ימשרה ןוחריב ףטושה חווידב םג אטבתמ 

תונמאה הדש לש ותיינבה ךילהתב ביבא־לת ןואיזומ לש ולקשמש תדמלמ האוושה 

רשפא םינמאה תדוגא ןיבל וניב הלועפה־ףותיש :םירחא םינוגראו םינואיזומל תיסחי לודג 

עוריאה התייה םינש ךשמבש ,לארשי־ץ־וא ינמא לש תיתנשה הכורעתה לש המויק תא 

.תונמאה יבבוחו םינמאה ברקב יזכרמה 

ןיב הלועפ־ףותישל תועצה ןהיניב ,תונוש תועצה ונפוה ףוגנזידלו ביבא־לת תייריעל 

ופוסב ושמומ אלש םגה ,הלא תומזי יגוס .יטרפ ןוהו הייריעה ,םיירטנולוו םיירוביצ םיפוג 

החנההמ עבונ הלא תונויערב ןיינעה .םייבמופל וכפהנש תונויער וליכה ,רבד לש 
.םימי םתואב תויוצרכ וספתנש תוישעה יפוא לע תדמלמ םתאלעה םצעש תיגולויצוסה 

וב הנומטו הריווא יאדווב רצוי אוה ךא ישממל דיימ ךפהנ וניא יפיצפס ןויערש ןכתיי 

שאר ינזואב לטסק ח"י יאנותיעה הלעה 1936 ראורבפב ,לשמל .דיתעב עיפשהל תלוכיה 

העיצה וז תינכות ."תונמאה לכיה"ב ןכושתש "תונמאל הימדקא" דוסייל תינכות ריעה 

ריבסה ריעה שאר לא ותיינפב .הימדקאה תינכות תא שממל הרטמב ןוה סייגל שרופמב 

,יתילכת־בר ןיינב ופסכמ תונבל ןוה לעב ענכשל שי :העקשהה תא ןממל ןתינ דציכ לטסק 

תוליעפ םשל תותיככ - רחאה וקלחו ,הרכשהל םידרשמלו תומלואל שמשי וקלחש 

וליאו ,םיפשנו תוכורעת ,םיטרצנוק ,תוגצהל שמשל ולכוי הנבמבש תומלואה .הימדקאה 

הריזחמ התייה וז הרכשה ,ויבושיח יפ־לע .ןהינימל תויתוברת תודוגאל ורכשוי םידרשמה 

תארוה תא תדסבסמ םג ןמזב־ובו ,עיקשמה ידיב םיחוור הריאשמו תיטרפה העקשהה תא 

הדוגא הדסונ הז ןויער ביבס 54.המצע הימדקאב תויטסלפה תויונמאהו המרדה ,הקיסומה 

לכיה"ו וז המזוי השמומ אל ,םיצמאמה לכ תורמל ."תונמא לכיה ןעמל הדוגא" םשב 

שממתה אל הלא תועיבת וחסונ ומשלש יזכרמה ןויערה ,ןכ םא .םלועמ םק אל "תונמאה 

50 'ע ,1941-1940 ,9-7 תרבוח ,ביבא־לת תייריע תועידי :םיאבה תורוקמה ןמ וחקלנ םיטרפה 52 

 Gertz, A. (1947). Statistical Handbook of Jewish Palestine 1947 (pp. 46- :(124)

 .48). Jerusalem

"ביבא־לת ןואיזומב סנבור לש הריצי" :המגודל ,ותלוכתבו ןואיזומב תועגונה תובתכ םסרפ ןוחריה 53 

םירמאמ םגו ,(64 'ע ,4 תרבוח ,1934) ביבא־לת ןואיזומ לש ןושארה ולהנמ ,ץרוש לרק ר"ד תאמ 

והשמ ?ביבא־לת לש הלולכשל תושעל המ" :ביבא־לת הארמ לע בתכש ןמטוג םוחנ ןוגכ ,םינמא תאמ 

.<15 'ע ,9 ןויליג ,1933»"ריעה לש תינוציחה התרוצ לע 

.[1913] 4 ,א"תע ירוטסיה ןויכרא 54 
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השורדה תיתרבחה הריוואה לש התורצוויהל םרת ןמויק םצעש חינהל ריבס ךא ,םלועמ 

.הווטנו ךלהש תויתונמאה תוישעה םקרמ לש ותושבגתהל 

דחאל התייה - תילארשיצראה תונגרובה לש התריז ־ ביבא־לת תייריע ,םוכיסל 

.ןאכ הנודינה הפוקתב תיטסלפה תונמאה הדשב תוילוח וננוכש םייזכרמה םימרוגה 

תיטרפה תומזיה 

ולחה ךליאו 1920 תנשמ ןכש ,תומזי לש םירקמ רופסניא וז הירוגיטקב לולכל רשפא 

ןאכ תסחייתמ "יטרפ" ראותה תלימ .תונמא יניינעב תונוש תועצה עיצהל םינוש םישיא 

רסוחב רתיה ןיב ןייפאתמ ינרדומה ןדיעב ןמאה יומיד .יתונמא קוש לש ותוחתפתהל 

קוש היה ןודינה ןדיעב ,ךכל דוגינב םלוא ,ירמוחו ילכלכ ןיינע תלוטנ הדמעב ,ירק ,ןיינע 

.תונמאה תדובע לש התצפהו הרוציי ךילהתב םייזכרמה הכימתה ינבממ דחאל תונמאה 

בצימ תוצובקו תודמעמ לש םתורצוויה ךילהתל ףפח יפוריאה תונמאה קוש לש ולודיג 

 (status) ולעפש םירחוס ביבס הרשע־עבשה האמב ןגראתהל לחה הז תונמא קוש .םישדח

ןיבל וששורתהש םינפסא ןיב ,רחא דצמו ,ויתוחוקל ןיבל ןמאה ןיב ,דחא דצמ - םיכוותמכ 

תונמאה קוש ךפהנ הגרדהב .ןנוה תא רובצל ולחה התע הזש תויתרבח תוצובק ןתוא 

.דואמ תפעוסמו תבכרומ תילכלכ תוליעפל 

תפוקתב תונמאה קושב ועריאש םירבדה יבגל אלמ םינותנ דסמ ןיא ,וננובאדל 

.םהיתוכורעתמ ונק וא םינמא לצא תודובע ונימזהש םיירוביצ םיפוג לע עודי .בושייה 

םא ,תודובע שוכרל םיירבעה םידבועה תורדתסה הלחה םירשעה תונש עצמאב דוע ,לשמל 

.הירבח יכרוצל ינללוכ הנעמ יבגל התסיפת ךותמ םאו םינמאל עויס לש תוינידממ קלחכ 

,הזירקו ידלפ ,יולה ,ידקומ ,יקצמיטס ןוגכ ,םכרד תישארב םינמאמ תודובע ונקנ ךכ 

ןאכ הנודינה הפוקתה ךרואל .וקנימ ,לשמל - הצרא םתיילעל ךומס - םירחא םינמאמו 

,ןמטוג ,יקסבוניבטיל ,ןבואר :םיעודי רבכ ויהש םיילארשיצרא םינמא לש תודובע םג ונקנ 

.(1986 ,אדוי־רב)והידבועו ןונבל ,גרבסקילג 

קוש חותיפב ןיינע רבכ הלגתה םירשעה תונשבש ךכ לע םיעיבצמ םינוש תורוקמ 

1919 רבמצדב .יטרפ ןומימב הרוקמש תישיא תומזיל המגוד וניה ןמרפ בקעי .יתונמא 

תונמא ףסואו םירפס לש לודג ןעטמ םמיעו ,ותחפשמו (1960-1881)ןמרפ הצרא ועיגה 

התוליעפב ברועמ ןמרפ היה הסדואב דוע .םאצומ־ריעב שכרנש (תוריצי םייתאממ רתוי) 

ךשמב תויתנש תוכורעת הכרעו 1907 תנשב םש המקוהש "תירבע םינמא תדוגא" לש 

הצרא ועיגה םע .גיצמ לכמ תוחפל תחא הנומת הכורעת לכב תונקל גהנ ןמרפ .רושע 

תחא .(1978 ,סלב) ביבא־לתב תיתונמאה היישעה םודיקל םתרנו ותוליעפב ןמרפ ךישמה 

ונגרא 1920 תנשב ."רמתה" םינמאה ביטרפואוקב הכימת התייה תונושארה ויתומזוימ 

לש יטרפה ופסואמ תונומת וגצוה הבש ,הילצרה היסנמיגב הכורעת "רמתה" תצובקו ןמרפ 

55,הזוח םתחנ םידדצה ןיב .ץש לש רפסמ תודובעו ביטרפואוקה ירבח לש תודובע ,םזיה 

לש םהיתודובע קר אלא ,הריכמל ללכ ועצוה אל ופסואמ ןמרפ גיצהש תונומתה םלוא 

,ופי ירעב" תדדונ הכורעתכ הכורעתה הננכות הזוחה יפל .םיילארשיצראה םינמאה 

,סלב)"(לופוניטנטסנוקו דיעס טרופ ,תוריב םירעב ילואו) הירדנסכלאו ריהק ,םילשורי 

."ןמרפ בקעי" קית ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,לארשיב תיטסלפה תונמאה רקחו דועיתל רפיצ תיב 55 
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הכורעתה" םשב הירלג וב חתפו ןנאש־הונ םלוא תא ןטרפ רכש 1921 תנשב .(1978 

עיצהל וריצבו ולש ףסואה תא םש גיצהל ןנכת אוה ."הניתשלפב תידימתה תיתונמאה 

הירלגה הרגסנ םיילכלכ םיישק לשב ךא 56,לארשי־ץרא ינמא לש תונמא תודובע הריכמל 

םיבר םיישק לש הנומת אופא תלבקתמ םיקיודמ םיילכלכ םינותנ אלל םג .1922 ףוסב 

איה השקה ילכלכה בצמל תרחא תודע .םירשעה תונש תליחתב יתונמא קוש םוזיל ןויסינב 

ריבסה ובו ,ץש םירוב 'פורפ לא ,1924 תנשב ,םירפמ ריעצה ןמטוג םוחנ בתכש בתכמ 

57.וז ריעב ותונמאמ סנרפתהל תורשפא רדעה ללגב םילשוריל רוזחלמ ענמנ אוה יכ ורומל 

.םיישקב ולקתנ תונמא קוש ררועל םיצמאמה ,ןכ םא 

תויזכרמה תוביסה תחא ,ביבא־לת ןואיזומ לש ןושארה ולהנמ ,ץרוש לרק ר"ד תעדל 

חתופמ ",תונמא קוש רדעה" התייה ילארשיצראה תונמאה הדש לש ותוחתפתה בוכיעל 

םע ביטייש המ יבגל ףוגנזיד לש ותסיפת םע דחא הנקב הלוע הז רבסה .(1941 ,ץרוש) 

ותוליעי תא ןיטקי יטסילטיפק־אל סיסב לע ידוהיה קשמה ןוגרא ,ותעדל :לארשי־ץרא 

עונמל ידכ ,רמולכ .(1991 ,ינורחא) תיברעה תרצותה תמועל תידוהיה תרצותה תא רקייו 

ועקבש תולוקל תינייפוא התייה ףוגנזיד לש וז העיבת .קוש תלכלכ השורד הז בצמ 
.תילארשיצראה תונגרובהמ םימי םתואב 

תונמא תודובע .תונמא תוריציב רחסב תוררועתה הלח םירשעה תונש עצמאב םלוא 

תכורעתב הריצי הנקש ,רמולפ דרול ןוילעה ביצנה ןוגכ ,םייטרפ םישנא ידי־לע ושכרנ 

רייצב ךמת דנלזירפ־ןו קודצ ,ןכ־ומכ .ם"נשת ,הנומלצ) 1926 תנשב "דוד לדגמ" 

58.193 5־ל 1925 ןיבש רושעב ויתוריצימ רכמו ףסאו ,יקסבוניבטיל 

דגא" תכורעת לע ,1930 ראוניב ,םויה ראוד ןותיעב ירסיק ירוא םסרפש תרוקיבב 

גרבסקילג לש תחא ,ןמטוג לש תונומת יתש ורכמנ הכורעתבש חוודמ אוה 59,"י"א ינמא 

,ותנעטל .תוילארשיצרא תוריל םיעבראל רשע ןיב וענש םיריחמב ,ןמוינ לש תחאו 

ןיב ,ידמ הובג היה ןריחמש םושמ ןבואר לש תונומת ורכמנ אל הכורעת התוא תרגסמב 

לש תישדוח תרוכשמש ןובשחב איבהל שי .תוילארשיצרא תוריל תואמ עבראל םייתאמ 

,ידעלג) תוילארשיצרא תוריל רשעל הנומש ןיב התייה םימי םתואב תינוניב הגרדב דיקפ 

תוריל תואמ עבש לש יוושב תוריצי הפוקת התואב רכמ ןבוארש רפסמ ירסיק .< 1995 

עבראו םירשע דועו ,סירפב תונמאה ןוירטסינימלו םייטרפ םישנאל תוילארשיצרא 

באז ,הירא־רוג ריאמ ,דוד־ןב לאומש :ונמנ הכורעתב םיגצוימ תויהל םירומא ויהש לאלצב ינמא ןיב 56 

הדיאו ףסוי ,לקנרפ קחצי ,<ידלפ) ןמדלפ לארשי :ויה ופי ינמא .ומצע ץש םירובו רוש ש"א ,ןבר 

,לארשיב תיטסלפה תונמאה רקחו דועיתל רפיצ תיב) ריגת הנויצו *יקסבוניטנטסנוק זא) טנטסנוק 

.("ןמרפ בקעי" קית ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

•L42/36 קית ,יזכרמה ינויצה ןויכראה 57 

רוביצ־שיא היה אוה .1919 תנשב הצרא הלעו 1886 תנשב דנלוהב דלונ דנלזירפ־ןו <דירפגיז> קודצ 58 

.(1993 ,תרפע) תונמא ןבדנו 

,ביבא־לת ,38 יבנלאב הכורעת וכרע הצובקה ירבח .1929 ףוסב הנגראתה "י"א ינמא דגא" תצובק 59 

,ןיבול ,יקצירז ,גרבסקילג ,ןמטוג ,לאיולא :לש םילספ העבראו תונומת םיעברא וגצוה הבש 

.ןייפו ןמוינ ,בולרוא ,ריגת ,ימש ,ןבואר ,בוקינלמ ,יקסבוניבטיל 
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- קרוי־וינב תינרדומ תונמאל ןואיזומל ןהיניבמ עברא - תירבה־תוצראב ויתונומתמ 

60.רלוד ףלא השישו םירשע לש ללוכ ריחמב 

,ןכל םדוק גצוהש יפכ ,האוושה םשל לדומכ יפוריאה קושה תוחתפתה תא גיצנ םא 

תונשב קר לארשי־ץראב שבגתהל לחה יטסילטיפק ןונגסב תונמאה קושש ןועטל לכונ 

תונש תליחתמ .ןהה םינשב וחתפנש תונושה תוירלגה תושמשמ ךכל יוטיב .םישולשה 

,ביבא־לת) "ללה םינמאנ הפק" ןוגכ ,םייטרפ הגוצת תומוקמ חתפתהל ולחה םישולשה 

(1936)"ץכ" ,(1934)"תיכשמ" - ביבא־לתב :ןהיניב ,תונמאל תויטרפ תוירלגו ,(1936 

"רלגנ" ־ הפיחב :(1938) ךטילופומסוק" הירלגל רתוי רחואמ הכפהנש ,(1937)"ךב"ו 

.(1935) "השדחה הירלגה"ו (1933) "יקצמיטס" ,(1932) ךוויד" - םילשוריבו :(1935) 

םיידמעמה םייונישל הרושק אלא ,תירקמ הניא תונמאה קוש לש תיסחיה תוררועתהה 

.ליבקמב ושחרתהש 

בצקב תודונת היה בושייה תפוקתב רתויב טלובה ילכלכה ןייפאמהש םינעוטה שי 

ודיצמ הזו ,ןוה אובייב יולת היה הז לודיג ןכש ,ןוההו הדובעה ,רוצייה ימרוג לש לודיגה 

םינש ויה .טדנמה תלשממ לש העקשהה יפואב םגו הבכרהבו הריגהה ילגב םג יולת היה 

1920) םירשעה תונש תליחתב ןוגכ ,דואמ ךומנ ןוהה ילעב לש ביכרמה היה ןהבש 

(1926-1924) תיעיברה היילעב ןוגכ ,תיסחי הובג הז ביכרמ היה ןהבש םינש ויהו ,<1922 

ןכש ,תובושח תוכלשה ויה ןוהה אובייל ,יללכ ןפואב .(1938-1932) תישימחה היילעבו 

םייחה תמרב היילעל וליבוהש תיתשתה תבחרהו תועקשהב לודיג ,רתיה ןיב ,רשפאש אוה 

 .(Metzer, 1998)

ןוה סיסב לע יתצובק לודיב רצונו ,דדחתהו ךלה תידוהיה הרבחה לש דובירה ךילהת 

לודג יטרפ ןוה האיבה קר אל (1926-1924) תיעיברה היילעה .(1995 ,ידעלג)ילכלכ 

לש ןתוינוגבר .תיבושייה הרבחב "תויחרזא"ה תוצובקה תא הקזיח םג אלא ,תיסחי 

תישימחה היילעה לש התעגה םע הקימעה תיבושייה הרבחב תונושה תויתרבחה תוצובקה 

ףלא השימחו םיעבש האממ זא הלדג לארשי־ץראב תידוהיה הייסולכואה .(1938-1933) 

.היינשה םלועה־תמחלמ ברע ףלא העבראו םיעבש תואמ עבראל (1931 דקפמב) 

רכה ילבל תוניחב המכמו ,הבר הדימב בושייה לש ותומד התנתשה הלא םינש ךשמב 

ימוקמה רצותהו ,תידוהיה הייסולכואה ללכמ 830/־־ל העיגה תינוריעה הייסולכואה .טעמכ 

ויה 1935-1933 םינשה ,וזמ הרתי .<1995 ,ידעלג ;1991 ,ינורחא)יצחו םיינש יפ חמצ 

ימרוגב תנזואמו הלודג תפסותמ הרקיעב העבנש ,םידקת תרסח תילכלכ תואג תונש 

59.30/0־מ הדמתהב הלע יטרפה ןוהה לש וקלח .(Metzer, 1998) עדיו ןוה ,הדובע :רוציי 

.(1995 ,ידעלג) 1937 תנשב 840/0־ל האמה תליחתב לארשי־ץראב ידוהיה ןוהה לכ ךסמ 

תורדתסהה תונרק לש ןהיתוסנכהב הפירח הדירי המשרנ םירשעה תונש ףוסמ ,דבב דב 

.<ס"שת ,סורג) תחפו ינויצה ביצקתה לש וחוכ ךלה ןכלו ,תומורתמ תינויצה 

היינשה םלועה־תמחלמ ךא ,רבשמל בושייה תלכלכ העלקנ םישולשה תונש יהלשב 

:םיירקיע םימרוג השולשמ רקיעב העבנ המחלמה ןמזב תואגה .התוששואתהל הליבוה 

םיתורישלו םירצומל ןוכיתה חרזמב תירבה־תולעבו הינטירב תואבצ לש לדגה שוקיבה 

ימוקמה רוצייהו לארשי־ץראמ אוציי־תורוחסל ינוכית־חרזמה קושה תחיתפ ,םיימוקמ 

רתויב הלודגה תילכלכה הרומתה .(Metzer, 1998 ;ס"שת ,סורג) אוביי־יפילחת לש לדגה 

.4.1.30 ,םויה ראוד ,"לוחכמה ישנא לצא" 60 
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33 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב''סשת 

ךשמב ומקוה םישדח היישעת ילעפמ תואמ שמח :תיתשתהו היישעתה םוחתב התייה 

,םיבר םיפנע הפיקה תיתיישעתה תוחתפתהה .התביבסו ביבא־לתב םהמ 60"/» ,המחלמה 

תיישעתב הלכו ,ןוזמבו ליטסקטב ךשמה ,(ברק־יסוטמ יכרוצל) םימולהיה ףנעב לחה 

קספ המחלמה ימיב ךא ,ץוח תורוקממ היישעתב תועקשהה לכ ועיגה זא דע .תוכתמה 

םמצע םילעפמה ורבצש םיחוורה רוצייה תבחרהב ועקשוה ומוקמבו יטרפה ןוהה אוביי 

.(1995 ,ידעלג) םתוליעפמ 

.ילכלכה טביהל קר הרושק הניא םישדח םייתרבח םידבר לש םתושבגתה םלוא 

םאתמ םייקתה דימת אלש תפשוח דחי תונמאה הדש לעו תודמעמה הדש לע תוננובתה 

ותמקה ךילהת ,המגודל .תואג תונש ןיבל תונמאה הדשב תוילוח לש ןתורצוויה ןיב קיודמ 

תוירלגהמ קלח םגו ,1932-1930 לפשה תונשב אקווד שחרתה ביבא־לת ןואיזומ לש 

שי ןכל .רבשמ תפוקת ,רומאכ ,התייהש ,םישולשה תונש לש היינשה תיצחמב וחתפנ 
.םיפסונ םימרוג שפחל 

תונווכמכ ונייפאתה תיעיברה היילעה ישנא ,תישילשהו היינשה תוילעה ישנא ומכ אל 

ילכלכה םדמעמ תא רפשלו ססבל לוכמ רתוי וצר םה .תיטסילאודיווידניאו תיגשיה 

תוינגורטהה תא קימעה ,"תישימחה היילעה" ,םהירחא עיגהש הריגהה לג .(1991 ,ינורהא) 

היילעב םיאבה ללכמ 250/0 קר וויה הפוריא זכרמ תונידמ ראשו הינמרג ילוע .תיתרבחה 

םינשה ךשמב ,ןכ־יפ־לע־ףא .ןילופמ רקיעבו הפוריא חרזממ ויה םילועה בורו ,תישימחה 

לודגה ינושהמ האצותכ רצונ הז העטומ יומידש םירבוסה שי .הינמרג ילוע םע הז לג ההוז 

,הינמרג) הפוריא זכרמ ילוע .הינפל ועיגהש תויפוריא־חרזמה תוצובקה ןיבל וז הצובק ןיב 

םירגהמ ואיבהש וז לע הברהב התלעש יטרפ ןוה לש תומכ םמיע ואיבה <היכ'צו הירטסוא 

תואקנבה ,םיסנניפה ,ןוגראה ימוחתב ההובג המרב עדי ילעב ויה םהיניבמ םיבר ;םירחא 

ןיד־יכרוע ,םיאפור ןוגכ ,םיישפוח תועוצקמ ילעב לש הובג זוחא םהיניב טלב ;חוטיבהו 

דבכנ קלח ולטנ םה ;תירבעה הטיסרבינואבו ןוינכטב ובלתשהש םינעדמ ןכו ,םיסדנהמו 

,תורחא םילימב .תילארשיצראה תינומרהליפה תרומזתה ןוגכ ,תוברת תודסומ תמקהב 

וא ,תיטסלפה תונמאה הדשב ןכרצל ךפהיל בר לאיצנטופ לעב היה הז לגב עיגהש רגהמה 

.וכותב הדמע לעבל ,ןיפולחל 

לש האלנ־יתלבהו יבקעה הקבאמב ילעופה רזגמה לש הירוטסיהה תא תוארל רשפא 

םירחא םירזגממ ואבש ,תוחפ־אל תויבקעה ,רגיתה־תואירק לע רבגתהל התסינש הצובק 

הנחמל םיבר תולוק וקינעה הריעזה תונגרובהו תינוניבה תונגרובה ןכש .הרבחב 

לש תויטננימודה תגשה ךילהת לע םג המייא תיעיברה היילעה ,ןכ לע רתי .יטסינויזיוורה 

היילע .םירחבנ תודסומ ויה בושייה לש םייטילופה תודסומה ירהש ,םידבועה ינוגרא 

שגפמה ."יחרזאה" רזגמה רבעל ףכה תא תוטהל הלוכי התייה שממ לש םינגרוב לש 

לש תידמעמה התעדות תא תמיוסמ הדימב בציע תניוע תינויצ הגהנה םע י"א־הניתשלפב 

.(ט"נשת ,תרופ־ןב> תיעיברה היילעה תונגרוב 

םיכילהתה לומ לא התוא הדימעמו ןוידל הרבחה תא הריזחמה תיגולויצוס הביטקפסרפ 

דועב .רקחמב ראתל גוהנש תויטננימודה יגוס לכב םיעיקב תולגל אופא היושע םייטילופה 

ובצועו תויטסיביטקלוק ויה "הדובעה תודחא" ידסיימ לש תיטילופה םתוברתו הקירוטרהש 

לש ברה םלקשמ טלב תיבושייה הרבחב ,(1975 ,אריפש) תיסורה תויתנידמה לש התומדב 

הלש היצזירטלורפ־הדה יכילהת לשו ,הזמ ןהלש יטרפה ןוההו תוילעופ־אלה תוצובקה 

םילעופה תעונת ,דחא דצמ :םיכילהת ינש תיבושייה הרבחב וליחתה הלא םינשב .הזמ 
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תריבצב ,תודסומ יוניבב ,תורדתסהה ירבח לש םרפסמב רכינ לודיג לח - המצעתה 

לש המגמ החתפתה ,רחא דצמ ;תימואלה הלהנהב חתפמ־תודמע שוביכבו םיילכלכ םיסכנ 

ומכ .רתויו העברא יפ םינש הנומש ךות לדג תודיקפב םידבועה רפסמ .היצזירטלורפ־הד 

(1994 ,קסיל) קסיל .הטנרמ םיסנרפתמה רפסמו םיסנניפב םיקסועה רפסמ םג ולדג ןכ 

:םיקיתווה ינב ורחבש ןוכיתה רפסה־תיב גוסב היצזירטלורפ־הדה תמגמל קוזיח אצומ 

.םוקמ ספא דע םיאלמ רחסמל רפסה־יתבו תויסנמיגה ויה םיעבראהו םישולשה תונשב 

יובירב ןייפאתהש ,תובשומב ךוניחה יפוא לע 1932 תנשב תורמ ןנולתה יקסנלימס השמ 

ולקשמ ,וזמ הרתי .(377-345 'ע ,םש) דחא יעוצקמ רפס־תיב אל ףא תמועל תויסנמיג 

ןפואב המוד היהש לקשמ ,תיבושייה הרבחה תלכלכמ 600/0-50"/» היה םיתורישה ףנע לש 

.(1995 ,ידעלג) הפוקת התואב םייפוריא־ברעמה םיקשמבש הזל עיתפמ 

שביג ילעופה רזגמהש יפ־לע־ףאש ךכ לע תועיבצמ ליעל וראותש תועפותה 

הרבחה ,בושייה תלכלכ לע וז תויטננימוד לש התעפשה ףא־לעו ,תיטילופ תויטננימוד 

לש וירבד תא איבהל רשפא הז רשקהב .תינגרוב־תיטסילטיפק הרבחכ החתפתה תיבושייה 

:ףוגנזיד ריאמ 

,יתרבחה קדצל ופיטהש םיאיבנה לש םהינב ינבמ םנמא אוה לארשי םע 

,תאזה תעל םלוא ...תינרדומה היטרקומד־לאיצוסה ידסיימ םג ואצי ונממ 

קנויו סנרפתמה ,ינוריע ,הז אוה ינגרוב םע יכ תודוהל ונא םיכירצ ידה 
תושירד ...לא הזה םעה תא וכשמת םאה ...ינשוכרה רדסהמ לכה 

<1991 ,ינורחא)?תוינוציק תוילאיצוס 

תא הענמ אל איה ךא ,םייתרבחה םירעפהמ קלח הנתימ תילעופה הטילשהש ןכתיי 

העדות תולעב תוצובקו תודמעמ לש הרבחב םתושבגתה :ףוגנזיד יפ־לע "הרושבה" 
.תנחבומ 

םוכיס 

תוינמז־ובה לש התורצוויה תא םירשפאמ םייתרבח םיאנת וליא הארה יחכונה רמאמה 

רשקהב ,הז הרקמבו ,המוא יוניב ךילהת לש ומוציעב (social simultaneity) תיתרבחה 

דקמתמ יגולויצוסה ןיינעה .תיתונמא הימונוטואל העיבת חתפמה תיטסלפ תונמא הדש לש 

תפוקת לש הרקמב .הזכ גוסמ תוינמז־וב לש תודלוויהל חתפ םיחתופה םיינבמה םימרוגב 

ומייקתה ובש יתרבח בחרמ ורציש תויתרבח תוביסנ לש ףוריצו תובלטצהב רבודמ בושייה 

ןיבל תיליע תונמא לש הדש תונבהל תיטסלפ תונמא ינכוס לש םתפיאש ןיב תויגולומוה 
תדמלמ םיכילהתה תניחב .תשבגתמה תידוהיה תונגרובה לש תיתוברתה תונווכמה 

םירשקהה דחאל התייה תילארשיצראה תונגרובה תחימצ ,המואה תיינב ךילהת תורמלש 

שוביג תא םג אלא ,תיליעה תונמאה הדש לש ותוחתפתה תא קר אל ורשפאש םייזכרמה 
.וכותב תויטסינרדומה תויתונמאה תויטנה 

םייקה רקחמה עקר לע ןיבהל שי תיתרבחה תויגמז־ובה לש התורצוויה תובישח תא 

וינווג לע ,רקחמה .וב םילאוטקלטניאה לש םדיקפתבו המואה תיינב ךילהתב קסועש 

דיקפת ,טרפב םייטסלפ םינמאלו ,ללכב םילאוטקלטניא לש תוצובקל סחיימ ,םינושה 
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המוא יוניב לש םיאנתב ,תודסוממה תויתבשחמה תוינבתה יפ־לע .הז ךילהתב יזכרמ 

תויתרבח־תויתוברת תוקיטקרפ :ףקיה־בחרו ףתושמ ,ידבלב ללוחמ םרוגב םשומ שגדה 

לארשיב יטילופה־יגולויצוסה רקחמה םג .תניימודמה תימואלה הליהקה תא תונכמה 

תויטננימודה הלא ויהי ,תודיחא ורציש םימרוגה תא טילבמ תיבושייה הרבחב קסועה 

רוציל הייטנה לש הדלותכ .ילארשיה-יברעה ךוסכסה וא ילעופה רזגמה לש תיטילופה 

תויתרבח תועפות ,הדיחיו תחא האצות בינמ ידבלב דחא םרוג הבש תיתרבח הינתה 

תונמאה הדשו ,הזמ התוברתו תילארשיצראה תונגרובה :ןהיניב ,תויוסח ורתונ תומיוסמ 

תבלטצמ תיגולויצוסה המגידרפה וז הדוקנב .הזמ תיתונמא הימונוטואל תועיבת ץמיאש 

תא ירוירפ־א ץמיא הז רקחמ םוחת ןכש ,תילארשיה תונמאה לש היפרגוירוטסיהה םע 

םילימב ."םיילקול" םינייפאמ תאשונ תונמאה תדובע המוא תיינב לש הפוקתבש החנהה 

,עמתשמ הלא תוסיפת יתשמ ."תסיוגמ תונמא" רציימ תונמאה הדש וזכ הפוקתב ,תורחא 

תונמאה היפלש הייאר ,ןיפולחל וא ,יטילופה הדשל היצקודר לש ךילהת ,רבד לש ופוסב 

ןפואב .תויטילופ תורטמ ילנויצר ןפואב תפקשמ המוא יוניב לש הפוקתב תרצונש 

תפוקתב :תונויצה לש לעה־רפיס תא תומאות הלא תוירקחמ תושיג ,רמול שי ,עיתפמ־אל 
.תידוהיה תוימואלה תמשגה - תחא הרטמל הרבחה לכ המתרנ בושייה 

הבש הריז הניה הרבחש החינמ הז רמאמב תגצומה תירקחמה הביטקפסרפה ,ןתמועל 

היצקודר םהל תושעל רשפא־יאו ,תיסחי םיימונוטוא םיאנתב םימייקתמ םייתרבח םימוחת 

ךכ םושמו ,ולשמ ןויגיה הדש לכל ,תורחא םילימב .ינללוכו דיחי יתרבח ןורקיע םושל 

.תודשה ןיב רשק לש םיוסמ גוס ירוירפ־א חינהל רשפא־יא 

תינרדומ תינגרוב הרבח :תמכסומ הנחבאה ,םירקוחה ןיב תועדה־יקוליח ףא־לע 

הרפס לש ןבומב םא ,הרבחב םינוש תוליעפ ימוחת ןיב תרבוגו תכלוה הדרפה השוריפ 

לש "התוינויח" ,ןכא .םינוש םייתרבח תודש לש ןבומב םאו ,תיטרפ הרפס תמועל תירוביצ 

שפוח"ל ןמאה לש "הילאמ תנבומה ותוכז" םע דחי ,"תילמרונ" הרבחב תיליעה תונמאה 

תונווכמה ןמ דרפנ־יתלב קלח ויה ,םיידוחיי םידלומ םירושיכב ספתנש המ לשב "הלועפ 

לש םמודיק תא הללכ וז תונווכמ .תיבושייה הרבחב תינגרובה תוגיהנמה ברקב תיתרבחה 

לחה ,ירשפא־יתלב תונמאה תדובע לש הרוציי ךילהת היה םהידעלבש הכימתה ינבמ 

.תע־יבתכב הלכו תונמאל תוירלגב ךשמה ,ביבא־לת ןואיזומב 

לש םייזכרמה ויאשנ לש םתיישע דוסיב הדמעש הלועפה תצירטמש ןועטל ןתינ 

תופסונ תויציזופסיד םג הללכ איה ךא ,תימואל תונווכמ הללכ יתוברתה ךילהתה 
תא וצמיא דחאכ םייטסלפה םינמאהו תונגרובה .תיפוריאה תוינרדומב תועובט ויהש 

התוחתפתהב םיללחכ םהיניעב ספתנש המ תא "אלמל" ידכ תוינרדומה תויציזופסיד 

הרבחה לש לדומה סיסב לע תידוהיה הרבחה "לומרנ" לש ,וז הביטקפסרפ .המואה לש 

תפתושמ תונווכמ .תיליעה תונמאה לש המויק תא רתיה ןיב הבייח ,תינרדומה תיפוריאה 

הלכו ,ןואגכ ןמאה סותימב הנומאב לחה ־ תינרדומה הלועפה תצירטממ קלח התייהש ,וז 

תוננובתהל טקייבואכ ןכלו םיבגשנ תושגר לש יוטיבכ תיטסלפה תונמאה תסיפתב 

םירחאה הינכוסל ןהו ןמאל ןה תיתרבח היצמיטיגל תיבושייה הרבחב הקינעה - הצרעהלו 

.תונמאה לש 

ילארשיצראה תונמאה הדש לש ותחימצ ןיב רשקה תודוא־־לע ,ןאכ תאבומה הנעטה 

ךילהת תיתונמאה היישעב תואורה תויגולויצוס תושיג לע תססבתמ ,ינגרובה דמעמה ןיבל 

ןמאב קר רבודמ ןיא ,רמולכ ,םיבר םימרוג םיברועמ הז ךילהתב ,הז םע .ידוחיי רוציי 
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תונמאה תדובעל תורשפאמ דחי ןלוכש תויתרבח תודמע לש גראמב אלא ,ותדובעבו 

.יזכרמ היה הז ךילהתב תילארשיצראה תונגרובה לש הקלח .תיתרבח הרכהב תוכזל 

.תיתרבחה הבישחה תא תוקיסעמה דוסי־תויגוסב עגונ הז ךילהת ריבסהל ןויסינה 

םיסחיה ביטלו הדילומ איהש תועפותל ,תינרדומה הרבחה הנבמל הרושק ןהמ תחא 

־דח תויתביס שופיח לע תתשומ תויהל לוכי וניא וז היגוס חונעפ .ןהיניב םימקרנה 

םלשכ הרבחה תסיפת ןוגכ ,תועפותה לש תינוויכ־דח תוחתפתה רואית לע וא תיכרע־דח 

ותוא םיצוחה םיטקילפנוק ,תפתושמ תוברת ,תויצקנופ ידי־לע םיללכומ םינושה ויקלחש 

רעפ הלגתמ תונויצה לש לעה־רפיסל דעבמ ןכש .ולוכ תא תקבוחה תוכמס וא ברעו יתש 

םניא היביכרמש הרבח תרייטצמו ,יתרבחה־יתוברתה םוחתה ןיבל יטילופה םוחתה ןיב 

םינוש הלועפ תונויגה יפ־לע ,תיסחי דרפנ ןפואב םימייקתמ םה ,רמולכ ,חרכהב םיפפוח 

לש םייזכרמה םינייפאמה דחא הלגתמ בושייה תפוקתב ,תורחא םילימב .הזמ הז 

תוחוכה ןיב ,הז הרקמב ,תשרפנ וז תוינמז־וב .תיתרבחה תויגמז־ובה - תוינרדומה 

וליבוהש תוחוכה ןיבל ,המואה תיינב ךילהת ־ תיתרבח תודיחאל םיפחודה 
החנה תדמוע וז הנעט דוסיב .תיתונמא הימונוטואל העיבתה - הרבחב היצאיצנרפידל 

;תימונוטוא תונווכמ לעב יתונמא םזינרדומ ןיבל תוימואל ןיב תינבמ הריתס ןיא היפלש 

.הרבח התוא לש םיביכרמ םיווהמ דחי־םג םהינש ,אברדא 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב תיטילופה הלכלכה .(1991)(ךרוע)'י ,ינורחא 

1920 לארשי־ץראב ינרדומה דויצה תישארו ןמלרפ בקעי ףסוא" .(1978) 'ג ,םלב 

.202-177 ,7 ,הרדתק ."1922 
בושייה תודלות ,(תכרוע) טיבש 'ז ךותב ."םילספהו םירייצה תדוגא" .<ט"נשת> 'ג ,סלב 

קלח) תירבע תוברת לש התיינב ,הנושארה היילעה זאמ לאדשי־ץדאב ידוהיה 

.קילאיב דסומ :םילשורי .(434-415 'ע ,ןושאר 

.תילארשיה תונגרובה תודלות ?םהה םינגרובה םה ןכיה .<ט"נשת> 'א ,תרופ־ןב 
.תולוכשא תיירפס ,סנגאמ :םילשורי 

םידבועה לש תיללכה תורדתסהה :ביבא־לת .תורדתסהב תונמא .(1986) 'ע ,אדוי־רב 

.לארשי־ץראב 

.ךוניחה דרשמ :ביבא־לת .טדנמה תפוקתב בושייה תלכלכ .(1995)'ד ,ידעלג 

."ץראה" סופד :ביבא־לת .ונצראב תונמאה .(1942)'ח ,וזמג 

לש תילכלכה הירוטסיהב םינויע :הדבל חודה לע אל .<ס"שת> (ךרוע) 'נ ,סורג 

.סנגאמ :םילשורי .השדחה תעב לארשי־ץרא 

."םיילכלכ םיטביה :היינשה םלועה תמחלמב לארשי־ץרא" .<ס"שת) 'י ,רצמו 'נ ,סורג 

לש תילכלכה הירוטסיהב םינויע :הדבל חורה לע אל ,(ךרוע) סורג 'נ :ךותב 

.סנגאמ :םילשורי .השדחה תעב לארשי־ץרא 

:ביבא־לת .םירשעה תונשב םייחרזאה םיגוחה :לאמשו ןימי ןיב .(1990) 'י ,ירורד 
.םייאטיסרבינוא םילעפמ - ביבא־לת תטיסרבינוא 

תירבעה תורפסה תבשחמב תיטסלפה תונמאה לש הדמעמו תורומת" .<ד"נשת> 'א ,ןמצלוה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:02 UTC������������� 

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



37 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

.595-555 ,<ד>גס ,ץיברת ."<ג"פרת-ב"כרת> 

תאצוה :ביבא־לת .היתודלותל םיקרפ ישאר - ה"כ תב המיבה .(1946) 'ג ,ךונח 
."םובלא" 

,הנטקה ביבא־לתב תונמאו תורפס - תונושארה םינשה םירשע .<ם"שת> ב"א ,הפי 

.ביבא־לת ןרקו דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .1929-1909 

345 ,4 ,לארשי תמוקתב םינויע ."םינפ תוינידמו הרבח ,הלכלכ" .(1994) 'מ ,קסיל 
 377.

ןואיזומ :הילצרה .הכורעתל גולטק .(1990) 1939-1906 ילארשיצראה לוסיפה תורוקמ 
.הילצרה 

תאצוה :םילשורי .תובא־יקרפ :תילארשיצראה תונמאה - ץראה לע .(1993)'ג ,תרפע 

.ןלוג ןורי 

.רתכו דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .ץש םירוב .(1985)'י ,הנומלצ 

תיטסלפה תונמאה לש הירלקפסאכ דוד לדגמב תוכורעתה" .<ב"נשת> 'י ,הנומלצ 
תוברתה תמחלמ - דוד לדגמ ימי ."טאדנמה ימי תישארב תילארשיצראה 

.לארשי ןואיזומ :םילשורי .(15-7 'ע)לארשי תונמאב הנושארה 

.הנבי תאצוה :ביבא־לת .לארשי־ץראב םינמאהו תונמאה .(1946)'ר ,רגנילק 

ץוביקה :ביבא־לת .1930-1910 לארשי ץראב םייתורפסה םייחה .<ג"משת> 'ז ,טיבש 
.דחואמה 

:הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץראב ידוהיה בושייה תודלות .<ט"נשת> 'ז ,טיבש 

.קילאיב דסומ :םילשורי .(ןושאר קלח) תירבע תוברת לש התיינב 

.סמ ןבואר :םילשורי .לארשי־ץראב השדחה תידוהיה תונמאה .(1941)'ק ,ץרוש 
.דבוע םע :ביבא־לת .תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 
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 45-70.
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