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?"אצמי ימ ליח תשא" 
לארשיב תוחרזאו םישנ 

*ץיבוקרב הצינ 

אובמ 

הימיש ,תילארשיה השאל ,הידוהיה םאל ללה ריש ,ללה רישב םייסא 

קלח איהש השאה ,ונידליל ,התיבל השועה השאה ,הגאד ייוור היתולילו 

.רשפא יא ,םיעדוי ונלוכ ,הידעלבו ,םיימואלהו םיישיאה ונייחמ דרפנ יתלב 

ןתנ תאז רמאו ,תילארשיה השאהו הידוהיה םאה ,השאה יחבש ומת אל 

ןנשיש ,ןנשיש תובוטה םילימה לכ תא ךל רמוא דוע" :טטצמ ינא ,ןמרתלא 

,3.3.93 ,תסנכה ירבד) .לארשיב השאל בלה קמועמ הדות ."ןיידע 
(3712 'ע 

,ןיבר קחצי ,זאד הלשממה שאר לש יגיגחה החיתפה םואנ תא םייסמ ליעל טוטיצה 

,יתנעטל .1993 תנשב ימואלניבה השיאה םוי תא תסנכה הנייצ וב דחוימה בשומה דובכל 

יפכ לארשי־תנידמב םישנה לש ןתוחרזא תודוא־לע חישה תא םיתצמתמ הלא םירבד 

הז חיש .הז רמאמב קוסעא םהב רשאו הנידמה םויקל םינושארה םירושעב דוע בצועש 

ןתמורתב תוידוהיה םישנה לש האלמה ןתוחרזא תא הנתמ ,תויניתשלפה םישגה תא םילעמ 

תועמשמ תוהמיאל תקנעומ וז ךרדב .המורתה רקיע לעכ תוהמיאה לע עיבצמו ביטקלוקל 

שי אלא ,הז דצב הז םימייקתמ קר אל הלא םירטמרפ .תימואל תובישחו תיביטקלוק תילמס 

לבקמ אוהש הדבועהו םנ לע (תידוהיה) תוהמיאה דיקפת תאלעה .הזמ הז םיעבונכ םניבהל 

עוריאהו .חישהמ תודדומ תוידוהי־אלה םישנהש םושמ קוידב תרשפאתמ תימואל תועמשמ 

"םינימה ןיב ןויוושה" סותא תא קפסמ ,ימואלניבה השיאה םוי ,הלא םירבד ואשינ ובש 
.תוחרזאו םישנ תודוא־לע ירוביצה חישה שחרתמ ותרגסמבש 

לש ותליחת םע ,בושייה תפוקתב דוע םיצוענ ,םינושה וינכת לע ,חישה לש וישרוש 

חתפנ ןוידה .תילארשיה הרבחב םישנה לש ןדמעמו ןמוקמ תודוא־לע ךשמתמה ןוידה 

,תונושה תויטסילאיצוסה־תוינויצה תועונתה תרגסמב ועיגהש תוידוהיה םישנל ררבתהשכ 

ןקלח תא אלמל תנמ־לע קבאיהל ןהילע היהיש ,האמה תליחת לש הריגהה ילג םע 

לע םצעב בסנ הליחתבש ,הז קבאמ לע .(Swirski, 1993) ינויצה טקיורפה תמשגהב 

,,לאערזי :1987 ,ןייטשנרב)"הדובעל תוכזה" תרגסמב רדגוהו ןתבוח תא אלמל תוכזה 

.(1977 ,והירזע :1992 ,יוא'זיב־לגופ) הריחבה תוכזל קבאמה רתוי רחואמ ףסונ ,(1984 

ןוידה לש םייזכרמה םירטמרפה לא ורבחתה תידוהי םואל־תנידמכ הנידמה לש הנוניכ םע 

ינפ בוציעב תידוהיה תדה לש המוקמו תויוכזה ןויווש לש ןורקיעה ,ינויצה סותאה - זאד 

.עבש־ראב ,ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,תוגהנתהה יעדמל הקלחמה 
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םע .תובישח הנשמ ולביק התע ךא םדוק רבכ םימייק ויהש םיפסונ םיביכרמ - ביטקלוקה 

היפרגומדה תובישחו יאבצה תורישה ,ןוחטיבה סותא תא תונמל שי הלא םיביכרמ 
תוידוהיה םישנה לש יחרזאה דמעמה תא םירידגמש םייזכרמה םימרוגה םה הלא .תידוהיה 

.שחרתמ הז אשונב ןוידה הבש תרגסמה תא םיעבוקו לארשיב 

הנבמה ךותל ויתויועמשמ וקצונ התעו ,הנידמה תמקה רחאל רצק ןמז שדחתה ןוידה 

הקיקח תלועפ רתיה ןיב ללכש ,הנידמה יוניב ךילהתב רצונו ךלהש ילמרופה־יקוחה 

תא ובציע ,השדחה הנידמה לש היפוא תא ועבק הלא םיקוח .תסנכה לש תיביסנטניא 

.הנידמה ןיבל תונוש תויתרבח תוירוגיטק ןיב םיסחיה תא ורידגהו םייזכרמה היתודסומ 

תויוכז יוויש קוח" :וז תיביטמרופ הפוקתב ולבקתהש םיקוח ינש םידמוע ירקחמ זכרמב 

ןושארה קוחה אוה דחאה ."<1949-ט"שת> ןוחטיבה תוריש קוח"ו "<1951-א"ישת) השיאה 

תובישח ילעב תודסומה דחא ־ אבצב ןד רחאהו ,םישנ לש יקוחה ןדמעמל ולוכ שדקומש 

לש םיטסקטב תכרדומ האירק .תילארשיה הרבחב הלעמב הנושאר תיטרקנוקו תילובמיס 

ןפואה תא ונל שיחמת ־ ומצע קוחה ןושלב םג ומכ םביבס ןוידב - הלא םינושאר םיקוח 

תידוהיה־תילארשיה (womanhood) תוישנה לש תויועמשמה תכרעמ התנבוהו הנבוה ובש 

ונל רוזעת הלא םיקוח ינש ביבס חישה לש השדעה ךרד תוננובתה .השדחה הנידמל סחיב 

םישנה לש ןתוחרזא תא תיביטמרופה התפוקתב הנידמה הננוכ הבש ךרדה תא חנעפל 
.לארשיב תוידוהיה 

ביתנ רצונ תויוכז ןויוושל תיגולואידיא תוביוחמ לש רשקהב יכ איה תיזכרמה יתנעט 

תננוכמ זהירוגיטקכ םישנה לש) תוהמיאה הז ביתנב .םישנ ליבשב תוחרזאל יפולח 

םיקוחה ינש .תימואל תועמשמ הל תעדונ וזככו ,ביטקלוקב תופתתשהל הסינכה סיטרככ 

וזה תויועמשמה תכרעמ תא דחי םג םהינש םיפקשמ ,הזמ הז םינוש הכ הרואכלש ,וללה 

םייתחפשמה'םידיקפתל תסחוימה תירוביצה/תימואלה תועמשמה .ףקות הנשמ הל םינתונו 

םיאצמנש םיגשומ תוחרזאבו הנידמב האורה יטרואיתה ןוידה ךותמ ןאכ ןחבית םישנ לש 

הנחבהב ןוידה לע שדח רוא ךפושהו (gender system) רדגמה תכרעמ םע ןילמוג־יסחיב 

.ירוביצל יטרפה ןיב 

תוחרזאו הנידמ ,םישנ 

סחיה לש םינוש םיטביה תנחובש הפנע תורפס חומצל הלחה םינורחאה םירושעה ינשב 

ךכ לע ועיבצה ,תורקוח רקיעבו ,םירקוח 1.םינימה ןיב םיסחיה־תכרעמ ןיבל הנידמה ןיב 

לשו תינרדומה הנידמה לש ירוטסיהו יטילנא חותינב תוקסועש תונושה תוירואיתהש 

םירקוח .(Held, 1985) הלא םייתרבח תודסומ לש םיירדגמה םיטביההמ ומלעתה תוחרזאה 

בוציעב התעפשה תאו הנידמה דיקפת תא םג ןוחבל ולחה רדגמב םידקמתמש תורקוחו 

יכילהת תא ריבסהל תנמ־לעש איה תיזכרמה הנעטה 2.םינימה לש תיכרריהה תכרעמה 

 Franzway 81 Connell, 1989; Connell, 1990; Wilson, 1977; Diamond, 1983; 1

 •Sassoon, 1987; Gordon, 1990

תודסומכ הדובעה־קושבו החפשמב קר תיטסינימפה הירואיתה הדקמתה םיעבשהו םישישה תונש דע 2 

םג דקמתהל יטסינימפה רקחמה לחה םינומשה תונשב קר .םינימה ןיב םיסחיה־תכרעמ תא םיבצעמה 
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תויתרבח תוצובק הב ובלוש םהבש םינפואה תאו תינרדומה םואלה־תנידמ לש החימצה 

ןווגמ לע הנידמה ,ןכ־ומכ .םינימה ןיב םיסחיה־תכרעמ תא ןובשחב איבהל שי תונוש 

םירבגו םישנ לש תוירוגיטקה ובש ןפואה תנבהל תיזכרמ .דניה התלועפ יכרדו היתוריז 

.םיננוכמ הנותנ הרבחב ןהיניב םיסחיהו 

חכונל ףקות הנשמ תלבקמ רדגמה תכרעמ בוציעב הנידמה לש התובישח רבדב הנעטה 

הרישיה התוכמסל ץוחמ םילפונכ םדוק ורדגוהש םימוחתל הנידמה לש התובחרתה יכילהת 

.(Thomas <fe Meyer, 1984) היצלוגרלו הלועפל םישדח םימוחת התריצי חכונלו 

הקוסעת ,ןוכישו רויד ,סולכא ,הדולי דודיע לש תוינידמ :תובר ךכל תומגודה 

תקולחו יוסימ ,תינימ תוגהנתה לעו תוינימ לע חוקיפ ,הלכשהו ךוניח ,הדובע־קושו 

הרוצב ןה הרישי הרוצב ןה - תלעופ הנידמה הלא םימוחתמ דחא לכב .המודכו תוסנכה 

,םיבאשמ תיינפה ,תוינידמ תרדגה ,םיקוח תלבק ,תונקת תעיבק תועצמאב - הפיקע 

תולועפב .המעטמ לועפל םיחמומו םיטרקורויב תכמסהו תויתלשממ תויצקנופ תריצי 
תונוש תוכלשה תולעב תוירדגמ תוסיפת תומלוגמ וללה םימוחתהמ דחא לכב הנידמה 

לכ וא ,"םירבג"ו "םישנ" תוירוגיטקה לש תויועמשמה ,ךכמ רתוי 3.םירבגו םישנ יבגל 

הלא תוקיטקרפ תועצמאב תוננוכמ אלא ,ירוירפ־א תומייק ןניא ,תרחא תיתרבח תירוגיטק 
.הנידמה לש 

ןה דקמתא .הקיקחב עגונה הז - דחא הלועפ ןפוא אוה וז הדובעב יריפמאה דקומה 

ידיל אבש יפכ ,ןוחטיבה תוריש קוחו תויוכזה יוויש קוח לש םתלבק תא הווילש חישב 

תשחרתמ הב הריזכ יל שמשת ,הז ךרוצל ,תסנכה .ומצע קוחה ןושלב ןה ,תסנכב יוטיב 

תויתוברת תוסיפתו תונומא תכרעמ םיפקשמ תססובמ איה וילעש הזחמהו היללכש המרד 

.םהילע בסנ חישהש הלאל תועמשמ הקינעמה 

תיטילופה תלעותה רבדב חוכיו םייק טפשמבו קוחב תקסועה תיטסינימפה תורפסב 

בורבש ןוויכמ 4.הנידמה תלועפ לש םייקוחה םיטביהב קוסיעמ חומצל הלוכיש תיטרואיתהו 

,םילפמה םיקוחה בוד ולטובו םיילמרופה םילושכמה בוד ורסוה ברעמה תונידמ 

־יתלבה םייתרבחה םיכילהתה רקחל תינפומ תויהל הכירצ תונידמ ןתואב בלה־תמושת 

וז הרימאש איה יתנעט 5.ןיוכיד תאו םישנה לש ילושה ןמוקימ תא םיקתעשמה םיילמרופ 

 womanhood^ תונוש תויועמשמ ןה םירצונ םהבש םינושה םייתרבחה םירתאה תא קודבלו הנידמב

!^manhood .םהיניב חוכ־יסחי ןה 

ןונכת לש תוינידמה לש ירדגמה יפואה תפישחל הבוט המגוד הווהמ (1996) רססנפ לש הרקחמ 

.רדגמ תניחבמ תילרטינכ ללכ־ךרדב תספתנה תוינידמ ,ירוזיאה חותיפה לשו בחרמה 

 Charlton, Everett <fc Staudt, 1989; Henderson, 1991; Smart and :לצא םינויד ואר

 .Brophy, 1985

םינעוטה שי .תויקוח תומרופר לש הלועפה ךרד תא םג שוטנל שי תיחכונה הפוקתבש םירבוס םירחא 

in a לועפל הלו ול תרשפאמ איהש תיביסמ הכ הרוצב קוחה תכרעמב ,דרווש תיכראירטפה תרגסמהש 

 sponge-like manner יונישל ןויסינ לכ לרטנלו (1983 ,MacKinnon). ותעדב םיקיזחמה שי

לש םחוכ הבש הפוקתב חוכ לש רוקמכ יזכרמה ודמעמ תא דביא קוחהש (Foucault (1978 לש 

לגוסמ קוחהש תנעוט (Smart (1989 וליאו .תויטננימודל תוכפהנ תויספורפהו הלוע םיחמומה 

ליעי באשמ קוחב האורה הכופה השיג .וחוכ תא רידאהלו הלא תונילפיצסיד ויכרצל לצנל אקווד 

.(Fox Piven (1985 לצאו (Dahlerup (1987 לצא תגצומ תיטסינימפ תוליעפל 
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לש םיאלט־השעמ איה לארשיב תיקוחה תכרעמה .תילארשיה הרבחל תיטנוולר הניא 

ףסונ תיטירבהו תינמותועה תויטפשמה תוכרעמהמ השוריב ולבקתהש םייטפשמ תונורקע 

התווהתה ךכ .(Bin-Nun, 1990) הנידמה םוק רחאל הרצונש תירוקמ תילארשי הקיקח לע 

ןידה יניינע לכ לע םייתדה ןידה־יתב לש לופונומה ןוגכ) םילפמ םיקוח לש תבוכרת 

*תולפהה קוח ,ימואלה חוטיבהו יוסימה יקוח ,ינמותועה טפשמהמ השוריב לבקתהש ישיאה 

,ןכל .(החפשמב תומילא יניינעבו הדובע יניינעב הקיקחה ןוגכ) םימדקתמ םיקוח םדיצבו 

.תיטילופ הלועפל הרטמכ ןה הילפא רקחל ןה יטנוולר תילארשיה הקיקחה רקח 

תמייק הדימ וזיאב םילאוש הנידמבו םישנב םיקסועה לארשיב םירקחמה בור ,ןכאו 

םינחוב םהש וא ,םהיניב יקוח ןויווש גשוה םימוחת וליאבו םישנל םירבג ןיב תיקוח הילפא 

,תובושח וללה רקחמה תולאש .םייטילופה תודסומב םישנ לש תופתתשהה ירועיש תא 

רקח .רדגמ-קוח יסחיו רדגמ-הנידמ יסחי לש תיללכה העפותהמ קלח קר תוריאמ ןה לבא 

ידכ ;הייסולכואב םיטרפו תוצובק לע תולפמה ויתועפשה תא ףושחל קר אל ושוריפ קוחה 

תוירדגמה תוסיפתה תא ןוחבל - הרוחא דחא דעצ ןה דועצל שי יוארכ קוחה תא רוקחל 

- המידק דחא דעצ ןה - םייטילופ םיכילהתו תוינידמ לש םינוש םיגוס סיסבב תוחנומה 

תוירוגיטק םיננוכמ םייטילופ םיכילהתב םישנ לש תופתתשהה ינפואו קוחה דציכ רוקחל 
6.הנידמל םסחי תאו םישנו םירבג לש תונוש 

שי ,תישאר .רדגמל עגונב ןה קוחל עגונב ןה ונתסיפת תא ביחרהל שי ךכ םשל 

ןפואב יוטיב ידיל תואבש ,תויתרבח תויגולואידיא םלגמה יתוברת רצות קוחב תוארל 

וניא קוחה ,ךכמ רתוי .התוא םיביכרמה תוצובקהו םיטרפה תאו הרבחה תא ולש הרדגהה 

םיטקייבוסה תא ןנוכמו רציימ יקוחה חישה ;הנותנ תיתוברת־תיתרבח תואיצמ ףקשמ קר 

ונל רשפאמש םיטרפ לש ןייפאמ קר וניא רדגמ ,תינש .םהיניב םיסחיה תאו םייתרבחה 

תבצעמו תנגראמש תיתרבח הדימ־תמאכ ותוארל שי אלא ,תוירוגיטקל םישנא ןיימל 

תא ןמסמו למסמ רדגמ 7.םהינימל םיידסומ םימוחתב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ םיכילהת 

תונחבה לש םיחנומב םינגרואמו םינבומ םייתרבח םינבמו תוקיטקרפ ,תולועפ ובש ןפואה 

חכונ רדגמ םינפוא וליאבו הדימ וזיאב לואשל שי ןכל .(Acker, 1992) םינימה ןיב 

.היתולועפבו הנידמה תודסומב חוכה תוגלפתהבו תויגולואידיאב ,םייומידב ,תוקיטקרפב 

לש תוכרעמב תונבומ רדגמ לש תויועמשמ םהבש םינפואה תא ןוחבל שי הדימ התואב 

תורצוימש (Nicholson, 1986; Scott, 1988) תויתרבח תוקיטקרפו תויתוברת תויועמשמ 
.הנידמה ידי־לע 

תא םיבצעמה וב הנותנ איהש יתרבחה רשקהה לשו הנידמה לש םינייפאמ םתוא םהמ 

ליעפמש הנבמה לעכ היכראירטפה לע ללכ־ךרדב העיבצמ תורפסה ?ירדגמה היפוא 

ןניה הילפאה וא/ו ןויוושה תדימ לשו תופתתשהה ירועיש לש היגוסב םיקסועש םירקחמל תומגודה 

 Karp, 1989; Lahav, 1974, 1977; Raday, 1983, 1993; Shapira-Libai, :לשמל .תובר

Etzioni-Halevy 8c Illy, 1986; Azmon, 1990; Aloni, 1973 ;תומגודה ,הז תמועל .1981 

גוצרה ;1996 ,רימא :ואר .תוטעומ ןה היינשה הירוגיטקהמ תויגוסב םיקסועש םירקחמל, 1994: 

Izraeli, 1992; Fogiel-Bijaoui, 1997; תרוקיבו הירואיתב ומסרפתהש םירמאמהו, 7 (1995). 

לשמל ,ואר, Weisberg, 1993. ןכו (1997) 6 ,םילילפב םירמאמה תרדס ואר ,לארשי יבגל: 

 .Yuval-Davis, 1985a
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281 (ו)ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס''שת 

שיו ,הלש עינמה חוכה תא יטסילטיפקה רוצייה ןפואב םיאורה שי - הנידמה תא בצעמו 

יפואב םידקמתמש םיבר םירקחמ ,ךכיפל .םיינשה ןיב ןילמוגה־יסחי תא םינחובה 
םיתרשמ תוינידמ לש םינוש םיגוס םהבש םינפואה תא םיחתנמ הנידמה לש ילכראירטפה 

תטלושה הצובקכ ןה (םילעב) םיטרפכ םיישיאה םהייחב ןה םירבגה לש םיסרטניאה תא 

ןבומב "male-state"^ תספתנ הנידמה ,הרקמ לכב .הקיטילופבו הלכלכב חוכה ידקומב 

Connell, :לצא ןויד ואר) םהיפל לעופו םיילכראירטפ םיללכ ףקשמ ולוכ הנבמהש הז 

הדובעה־חוכב הטילשה ןה - םישנב םירבגה לש םתטילש תא םיקזחמ הלא םיללכ .(1990 

תואור תורחא תושיג .(MacKinnon, 1982)ןתוינימב ןה (Hartman, 1981) םישנה לש 

איה ובש ןפואה תא םאתהב תונחובו תיטסילטיפקה תכרעמה לש ליעפ ןכוס הנידמב 

החפשמב ןה םירבגב םישנה לש תילכלכ תולת ,לשמל) םינימה ןיב םיסחי־תכרעמ תרציימ 

יטסילטיפקה דמעמה לש וא/ו םזילטיפקה לש םיכרצה תא תרשתש (הדובעה־קושב ןה 

.(Barrett, 1980 :המגודל)(ירבגה) 

לכ לש םידחוימה םינייפאמה תא םג תוהזל שי םזילטיפקהו היכראירטפה ןמ ץוח ךא 

יתנווכ ,לארשי יבגל .תרקחנה הנידמה לש ירדגמה יפואה תנבהל םייטנוולרה הרבח 

.תינויצ תידוהי הנידמכ התוא תורידגמש הנידמה לש תוקיטקרפלו היגולואידיאל רקיעב 

לש תוחרזאה סופד תא תבצעמ הנידמה לש וז הרדגה דציכ הארא רמאמה לש אבה וקלחב 

.הנידמב תוידוהיה םישנה 

הצובק םירבגב תוארל םיטונ הלא תושיג ךותמ םישענש םיחותינה בור ,ךכ לע ףסונ 

המוד הדימב ןלוכ םישנב ,הנידמה תועצמאב ,טולשל הל רשפאמה יתרבח םוקימב היוצמש 

הלא תמגוד ,םישנ לש תונוש תוצובק לש ןמויק ןיעה ןמ םילעמ הז טבמ .היכרצל ןלצנלו 

םיגוסמ הנוש הדימב תועפשומ םג ךכמ האצותכו םואלו תוינתא לש סיסב לע תורדגומש 

קר אל ,ךכ לע ףסונ Anthias <fe Yuval-Davis).8, 1989) תוינידמ לש םינוש 
,דמעמו תוימואל ,אצומל םאתהב תונוש תועפשה שי תוינידמ לש תומיוסמ תוירוגיטקלש 

תוינידמ איה ונניינעל הפיה המגודה .דבלב תחא הצובקל הליחתכלמ תונווכמ ןקלחש אלא 

הדוקנה ,ךכמ רתוי 9.דבלב תוידוהי םישנל תונווכמה יאבצה תורישהו הדוליה דודיע 

הצובקה לש המויק ללגב קוידב םלועל האב הדוליה דודיע תוינידמש איה הבושחה 

ןוחטיבה אשונ לש ומוקמ ,המוד הרוצב .לארשי־תנידמ תולובג ךותב תידוהי־אלה 

.תונושה תוצובקה ןיב תויתרבחה תונחבהב הרוזש womanhood^ תסחוימה תועמשמה ,ךכמ רתוי 

תא םיתסוומש םיקוח תירבה־תוצרא תונידמ בורב ולבקתה הרשע־עשתה האמה ףוס ןמל ,לשמל 

לעו הלילב הדובע לע םירוסיא ןוגכ תולבגה לש הרוש ידי־לע הדובעה־קושב םישנה תופתתשה 

הנגהל רתיה ןיב הנווכ ,"הניגמ הקיקח" התנוכש ,וז הקיקח .םיקוסיע לש תונוש תוירוגיטקב הדובע 

הלא םיקוחש ךכל ונביל־תמושת תא הביסמ (Boris (1989 ךא ."אבה רודה" תבוטלו תוהמיא לע 

.םייתיב םיתורישו תואלקח ןוגכ תורוחש םישנ רקיעב וקיסעהש םירזגמו םיקוסיע לע ולח אל 

רודה םגו הנידמה תנגהל היוארש תוהמיא לש הירוגיטקב הללכנ אל תורוחשה םישנה לש ןתוהמיא 

.וז הנגהל קוקז אצמנ אל םירוחשה לש אבה 

תוינידמבו (Lepervanch, 1989) הילרטסואב הדוליה דודיע תוינידמב םג אוצמל ןתינ וזכ העפות 

םישנל תוינידמה הנווכ םירקמה ינשב .(Unterhalter, 1987) הקירפא־סורדב יאבצה תורישה 

.םידיליה לומ ותונוילע רומישו ןבלה עזגה לש ותודחא תריצי םשל דבלב תונבל 
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לש המויק ללגב תובישח הנשמ םילבקמ יאבצה תורישל תסחוימה תועמשמהו 

רשפא־יאש איה יתנעט .ידוהיה בורה ןיבל יניתשלפה טועימה ןיב תמיוסמ םיסחי־תכרעמ 

לש ןמויק תא ןובשחב איבהל ילבמ תוחרזאה/תוהמיאה דסומ לש ותובישח תא ןיבהל 

Anthias 8c Yuval-) סיוויד־לבויו םאיטנא .הנידמה תרגסמב תופסונ תוימואל תוצובק 

 1989 ,Davis) תוארל הטונ תונוש םיטועימ תוצובקמ םישנב הנדש תורפסה דציכ תוארמ

לש ןבצמ תנבהל ,רמולכ) ללכב םישנה לש ןבצמ תנבהל רושק וניאש דחוימ הרקמ ןהב 

תוינתאלו םואלל םירושקה םיכילהתש איה ,הילא תפרטצמ ינאו ,ןתנעט .(תונבלה םישגה 

.טועימה תוצובקל תויטנוולר ןהש יפכ קוידב תויטננימודה בורה תוצובקל םייטנוולר םניה 

תינויצ־תידוהי הנידמב תוידוהי םישנ 

תאו םי/ביטקלוקה תא הרידגמ הנידמה ובש ןפואה יכ עבונ הלעמל רומאהמ 

תוצובק לש תופתתשהה ינפוא תא םיבצעמש תויועמשמלו םינכתל רושק םה/ויתולובג 

החפשמהו הדוליה תוינידמ ,ךכ .לארשיב תוידוהיה םישנה ,ונניינעל ־ ןהינימל םישנה 

ביטקלוקה תרדגה ןפואמ תורזגנש ,םישנ לש יאבצה תורישה יבגל הטוקנה תוינידמהו 

דח ןפואב .וב ןדמעמ תאו ביטקלוקל םישנה לש הסינכה ךרד תא תוותמ ,ינויצ־ידוהיכ 

איהש הדבועהו תינויצ־תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ לש התרדגה דציכ ןוחבל שי ,רתוי 

.הב תובלושמ תוידוהיה םישנה ובש ןפואה תנבהל תורושק יניתשלפ טועימ הברקב הליכמ 

לש הז דמימל רהצומב םישרדנ םניא לארשי־תנידמב םישנב םיקסועש םירקחמה בור 

ןתוהז לע ,ןדמעמ לע הז דמימ לש ויתועפשהל אל םגו ־ תינויצ הנידמ התויה - הנידמה 

תעלבומש הילאמ תנבומ דוסי־תחנה הווהמ הז דמימ .תוילארשיה םישנה לש ןדיקפת לעו 

Ehrlich, 1984; Yuval- ;1978 ,ןוטלזייה) הז אשונב םידקמתמש םיטעמה וליאו 10.םבורב 

 1987 ,Davis, 1985a) ול תביוחמ לארשי־תנידמש יטרקומדה ןורקיעהמ םימלעתמ,

םא .םישנה לש ןדמעמו הנידמה לש התוהז תרדגהב יזכרמ דיקפת אוה םג אלממש ןורקיע 

הנידמה ובש ןפואה תא םיבצעמ יתרבחה־ילכלכה הנבמהו היכראירטפה קר אל ,ןכ 

םואלה-הנידמה יסחי הבש תמיוסמה הרוצה םג אלא ,םינימה ןיב םיסחיה תא תננוכמ 
,1.יוטיב ידיל םיאב תדה 

רסוח קר השוריפ ןיא תינויצ־תידוהי הנידמכ לארשי־תנידמ לש התרדגה ,תישאר 

הנידמה לש תימשרה היגולואידיאה .הנידמל תוכייתשה ןיבל םואלל תוכייתשה ןיב הפיפח 

,תידוהיה ,דבלב תחא הצובק לש תיביטקלוקה תוהזה תא תאטבמש הנידמל התוא תכפוה 

סותאל תודוה קר תלבסנ ותוחכונש טועימל ,תיניתשלפה ,תרחאה הצובקה תא תכפוהו 

הנידמב שמתשהל הלוכי ,תידוהיה ,תחאה הצובקה .םייקל הבייחתה ותוא םגש יטרקומדה 

.ריבסמ םרוג לאכ תונויצל סחייתהל םיגהונ לארשיב םיניתשלפה לש םדמעמב םיקסועש םירקחמה קר 10 

;תירבה־תוצראבו הפוריא תונידמב הנידמו רדגמ לש רקחמב םילפוטמ םניאש טעמכ תדו תוימואל 11 

זכרמב תודמוע ןה ךא .(Gordon (1990־! (Sassoon (1987 ןוגכ תויזכרמ םירמאמ תופוסא ואר 

Yuval-־! (Kandiyoti (1991 :המגודל .ישילשה םלועה תונידמב הלא םיאשונב תקסועה תורפסה 

 1989) Davis <fe Anthias).
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תועיבת ךופהלו התדמע תא רצבל תנמ־לע התוא םיביכרמש םינושה חוכה־יבר םיעצמאבו 

,תינש .הז ןייפאמב ןודל רוזחא ךשמהב .תוימיטיגל־אלל תורחאה תוצובקה לש תויחרזא 

תדל ימשר דמעמ תקנעהב קר אל תאטבתמ תידוהי הנידמכ הנידמה לש התרדגה 
,וז הרטמ .לארשי־תנידמב ידוהי בור לע הרימש לש הרטמה תדמעהב םג אלא ,תידוהיה 

יפכ ."יפרגומדה ןזאמה" תייעב לש םיחנומב תחסנתמ ,יניתשלפה טועימה לש ומויק חכונל 

יוטיב ידיל םיאבשו הנידמה לש היפוא תא םירידגמש וללה םיביכרמה לכ ,ןלהל האראש 

גוס לעו לארשיב םישנה ייח לע הרישי העפשה םיעיפשמ םינוש םימוחתב תוינידמב 

.ןהל הנקומש תוחרזאה 

םיגוחל הרשפא םידוהיה לש םתנידמכו תידוהי הנידמכ הנידמה לש התרדגה 

הז בצמ 12.םינוש םימוחתב תילארשיה תוירוביצב חוכו העפשה רובצל םייסקודותרואה 

דחוימב ,הלא םיגוחל היציזופואל ויד בחר הכימת סיסב לש ורדעה ללגב םג רשפאתה 

תונשרפב תאטבתמ איהש יפכ רקיעב ,תידוהיה תרוסמה .םישנה לש ןהיתויוכז תניחבמ 

תא הרידמ ,םישנלו םירבגל םינוש םידיקפת הרידגמ ,לארשיב םייסקודותרואה םיגוחה לש 

,רחא דצמ .יטרפה םוחתב הלעב תוכמסל היערה תא הפיפכמו ירוביצה םוחתהמ םישנה 

התסיפתמ קלחכ ןה םינימה ןיב תויוכזה ןויווש ןורקע תא םישגהל הבייחתה לארשי־תנידמ 

תאשונש הנידמכ ץוח יפלכ התגצה ךותמ ןה תיטסילאיצוסה תשרומל תביוחמכ תימצעה 

רדגומש הממ לודג קלח ,ךכ .תמדקתמ הרבחל לדומ תשמשמו היצזינרדומה לגד תא 

םוחתב ןה םישנה תויוכז אשונ ביבס בסנ הנידמל תד ןיב טקילפנוקב לארשי־תנידמב 

.יטרפה םוחתב ןה ירוביצה 

היגוסש םעפ לכב םישנל תויוכז ןתמל ודגנתהש םה םיידוהיה םייסקודותרואה םיגוחה 

םישנל הריחב תוכז ןתמל תצרמנה םתודגנתה ןה תוטלוב תומגוד .ןוידל התלע וז 

תולפהה קוחב יונישל ןכו <1992 ,יוא'זיב־לגופ) בושייה תפוקתב םירחבנה־תפיסאל 

לש ןסויג תא עונמל וסינש הלא םה תסנכב םהיגיצנ ,ךשמהב האראש ומכו ,<1996 ,רימא) 

.תויוכזה יוויש קוח לש ותלבק תאו יאבצה תורישל (תויתדה םישנה קר אלו)ןלוכ םישנה 

ןיירשל תונויסנה הכ דע וחלצ אל תילארשיה היווהב הלא םיגוח לש יזכרמה םדמעמ ללגב 

אל םינימה ןיב ןויוושה אשונו ,דוסי־קוחב וב םימיוסמ םיפיעס וא תויוכזה יוויש קוח תא 

.(Raday, 1993)ותוריחו םדאה דובכ :דוסי־קוחב ללכוה 

דוסי־קוח לש סוטטס תקנעהש םששח איה םייתדה םיגוחה תודגנתהל תירקיעה הביסה 

םייתדה ןידה־יתב לש לופונומב תירשפא העיגפ םורגת םינימה ןיב תויוכז ןויווש אשונל 

הניה ישיא סוטטסו תושיא ינידב םייתדה ןידה־ יתב תטילש .ןישוריגהו ןיאושינה יקוח לע 

םישנ וז הטילש ללגבו ,הנידמל תד ןיב הדרפה־יא לש רתויב םיבושחה םיטביהה דחא 

לע ינברה לופונומה תעפשה ,ןכאו .החפשמ ינידל עגונה לכב (תיקוחו) תיתטיש תולפומ 

םימרוגכ םיספתנ ילארשיה רוביצב םייתדה םיגוחה לש יסחיה חוכהו םישנה דמעמ 

הנידמהש הדבועה הבושח ונניינעל .תילארשיה השיאה לש הדמעמ תא םיעבוקש םייזכרמה 

.החפשמב דחוימב השיאה לש הדיקפתו המוקמ רבדב תיתכלהה הסיפתה תא הצמיא 

םע תיפוס המתחנ תושיא יניינעב םיינברה ןידה־יתב לש םנוטלש ךשמה לע המכסהה 

םהיפלש ,1955 תנשב "םיניידה קוח"ו 1953 תנשב "םיינברה ןידה־יתב קוח" לש םתלבק 

.Strum, 1989 :ואר ,םישנה דמעמל סחיב םייתדה םיגוחה דמעמ לש תויטנוולרלו ירוטסיהה ןוידל 12 
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םנמוא החילצה הנידמה .הנידמה תונורקעל אלו ,דבלב הכלהה תורמל םיפופכ םינברה 

ןיינעב לשמל ,םישנב םיעגונה םירחא םיאשונב םייתדה םיגוחה תודגנתה לע רובגל 

תושיאה אשונב ךא ,תויתד תוצעומב םישנ תנוהכ לש ןיינעב ףא םויכו יאבצה תורישה 

ןוידה תא רידגהל וחילצה םייתדה םיגוחה .םויה דע יתיזח תומיעל סנכיהלמ תענמנ איה 

,ךכ םאו 13."השיאה ןויווש" ןורקע ןיבו "המואה תודחא" ןורקע ןיב טקילפנוק לש םיחנומב 

.ידמ רקי ספתנ ןויוושה ןורקע לש ותמשגה דעב םלושיש ריחמהש רורב ירה 

החתינ ,"The Bearers of the Collective" :ןועטה םשה לעב הרמאמב ,סיוויד־לבוי 

םישנה לש ןדיקפתל סחיב ףסונ טביהל הסחייתהו הכלהב הרוקמש תילארשיה הקיקחה תא 

הרדגהה ןיב רשקה לע העיבצה איה .ןאכ םינודינה הלאל תורישי רושקש ,תוידוהיה 

תוכייתשה - תילארשיה טפשמה תכרעמב הלבקתהש יפכ תיסקודותרואה תיתדה 

לש יזכרמה דיקפתה ןיבל - םאה ךרד םד־רשק לש םיינתא םיחנומב ימואלה ביטקלוקל 

:יתדה־ימואלה ביטקלוקה תולובג לש םנוגיכב היידוהיה השיאה 

 This role is that of women as reproducers, not only of the labour

 force and/or of the future subjects of the state, but also as the

 reproducers, biologically and ideologically, of the national
 (15 ,collective and its boundaries. (Yuval-Davis, 1985a

ביכרמה ןיבש רשקהמ םג עבונ "bearers of the collective"^ םישנה לש ןדיקפת 

תסחוימה תובישחב רתיה ןיב םלגתמש רשק ,הנידמה תוהזב ידוהיה ביכרמה ןיבו ינויצה 

היילע"ב םא רמשיהל לוכי ידוהי בור .לארשי־תנידמ ימוחתב ידוהי בור לש ומויקל 

רועישב ,רמולכ ,"תימינפ היילע"ב םאו ,הנידמה לא םידוהי לש הריגהב ,ירק ,"תינוציח 

תנכושש תיניתשלפה הצובקה לש יעבטה יובירה רועיש .ידוהיה רזגמב הובג הדולי 

יפואה לע םויא רדגב אוה ןכלו תידוהיה הצובקה לש הזמ רתוי הובג הנידמה תולובגב 

היגוסל םישענ תוצובקה יתשב יעבטה יובירה לש םיגושה םירועישה .הנידמה לש ידוהיה 

,ןיסולכואה לודיג איה לארשי תנידמ לש דוסיה תייעב" :הנידמל הלועפ םוחתלו תימואל 

,תימואל הייעב אלא ,דבלב תיפרגומד הייעב וז ןיא .הב םידוהיה רפסמ יוביר :רמולכ 

שי וז תיפרגומד תוינידמל .(73 ,1962 ,בנק> "...תחאכ תילכלכו תינוחטב ,תילאיצוס 

וז "תיזח" לש ןושארה וקב דומעל תוארקנש םישנ יבגל הלעמב תונושאר תוכלשה 

 .(Yuval-Davis, 1987)

דודיעל תוינידמ המזיו התמישמ תא אלמל היידוהיה השיאל רוזעל הצלחנ ןכא הנידמה 

Danino, 1978; :1962 ,בנק> 14םיימואלה םידעיה תגשהל הנווכש תידוהיה הדוליה 

יכרע" ןיבל ןויוושה ןורקע ןיב טקילפנוק לש םיחנומב רדגומ ןוידה ,לשמל ,תירבה־תוצראב 13 

.תילכראירטפה החפשמה אלא ,הנכסב דמועה אוה החפשמה דסומ אלש רורב ."החפשמה 

,םייבקע םיחנומב החסונ אל הדוליה דודיעל תוינידמה ,תישאר :תורעה יתש ריעהל שי ןאכ 14 

ומשוי הדוליה דודיעל תונושה תודעווה תוצלמהמ םיקלח קרו ,םיינללוכו םייטנרהוק 

 (1974 ,Friedlander): תימואלה העונתה לש הקבאמב םג יטילופ קשנל ךפהנ םידליה רפסמ ,תינש

- "תוטימה רדחב םתוא הכנ ונאו תולובגב ונתוא םיכמ םילארשיה" - תומסיסה תחא .תיניתשלפה 

.(Yuval-Davis, 1987) םיעבשה תונשב לחה דחוימב עמשיהל הלחה 
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 1979 ,Friedlander), דועש ןייצל שי ."תוירופה ןחלופ" הנכמ (1978)ןוטלזייהש המ רצונו

.םויה־רדסל "ידוהיה בודה" תלאש התלע ,םיעבראה תונשב רקיעב ,בושייה תפוקתב 

לש התמקה תורשפא תא קפסב דימעה אוה ןכש תרכינ תיטילופ תובישח העדונ הז ןיינעל 

תא אלמל תויונמדזה המכב םידוהיל ארק ןוירוג־ןב .בור גשוי אל םא תידוהי הנידמ 

הליהקה לש "תירסומהו תיפרגומדה העיקשה" דגנ ץצוח אציו "תיפרגומדה םתבוח" 

תוששחה ומגרות אל תוביס המכ ללגב ךא .(Friedlander, 1974) הניתשלפב תידוהיה 

."תינוציח היילע" דודיעל ,רשפאה תדימב ,ונפוה אלא ,הדולי דודיעל תוינידמל הלאה 

;רתויב תלבגומ הז גוסמ תוינידמ ליעפהל תורשפאה ,דתיה םיינידמ םילכ רדעהב ,תישאר 

השקה ,"ןגרואמה בושייה" לש דחוימב ,תידוהיה הייסולכואה לש יפרגומדה הנבמה ,תינש 

םירכזה רפסמ ןיב סחיהו ,םיקוורו םיריעצ ויה םירגהמה בור .וזכש תוינידמ לוהינ לע 

בושייה תודסומל .דתיה םהבש םיפוגב .תחאל םייתשמ רתוי הובג היה תובקנה רפסמל 

Ehrlich,) רתוי ףא הובג סחיה היה ,הדובעה ידודגו םיצוביקה ןוגכ ,רתוי הבר הטילש 

תא קוחדל וסינ תיגולואידיא הניחבמש ילעופה רזגמה ךותב םימרז ויה ,תישילשו ;(1984 

םחנמ איצוהש ח"וד תטטצמ (54 ,1987) ןייטשנרב ,המגודל .םיילושל החפשמה דסומ 

יווהה תסירה"מ קלחכ עבות אוה ובש ,1926 תנשב הדובעה דודג יגיהנממ ,דניקלא 

החפשמה סרה" תא "תיטסילטיפקה תוברתה לש םיגולוכיספ םיילכלכה תודוסיהו ינגרובה 

15."םייטוראה םימוחתה תלבגהו החפשמה םוקמ תנטקה" תאו "הרבחה לש דוסיה את רותב 

הנידמה תושרלו ,תילארשיה הרבחה לש יפרגומדה הנבמה הנתשה הנידמה המקוהשמ 

היילעה ירועישב הדיריה םע .םליעפהל הלכיש םילכו םיבאשמ לש ןווגמ ךרעמ התעמ דמע 

תוינידמ החסונ .יטילופהו ירוביצה םויה־רדסל אשונה הלע םישימחה תונש תליחתב 

לע לקהל הדעונש הקיקחב ןה םיבאשמ תיינפהב ןה ,תולודג תוחפשמ דודיעל תירוביצ 

,ןוכישה ימוחתב תוינידמה .<ללכ־ךרדב העברא לעמ) םידלי לש לודג רפסמל םירוה 

הלודגה החפשמלו ללכב יתחפשמה אתל תופידע קינעהל הלחה ימואלה חוטיבהו יוסימה 

1967 תנשבו ,הדולי תויעבל הדעו הלשממה הסניכ 1962 תנשב .(Safir, 1993) טרפב 

הדובעה דרשמל זכרמה רבע ןכמ־רחאל) היפרגומדל זכרמה הלשממה שאר דרשמב םקוה 

םילוקישמ ןוירפה תא ריבגהלו הדוליה תא דדועל .דתיה הז ףוג לש ותרטמ .(החוורהו 

ירוביצה ןוידב םג בושח דיקפת אלימ יפרגומדה קומינה .(1989 ,ןובנו רימא) םייפרגומד 

.(1990 ,ולטאבס ,המגודל) לארשיב תולפהה קוח ביבס 

ינייפאמל םאתהב תונתשמש תובר יוטיב תורוצ שי הדוליה דודיעל תוינידמל 

םא" תריחבל םיסקטה תא תוירופה ילופיט ופילחה םיעשתהו םינומשה תונשב .הפוקתה 
תוירוביצ תואפרמ לש יסחיה רפסמה תניחבמ ולוכ םלועב הליבומ לארשי ."הנשה 

ןומימה תבחרהל םג םידע ונא הנורחאל .(Kahn, 1998) תיפוג־ץוח הירפהב תוקסועש 

םושב םיכוז םניא העינמ יעצמאש דועב 16,םינושה םהיגוסל תוירופ ילופיטל ירוביצה 

.הדוליה דודיעל תוינידמ לש המויקל םידקמ יאנת דימת הניא החפשמה דסומ תויזכרמש ןייצל בושח 15 

,טסקטב אבומה טוטיצב ומכ ,החפשמה דסומ ספתנ םירשעה תונש תליחתב תוצעומה־תירבב ,לשמל 

רועיש תאלעהל הנווכש תוינידמ הלשממה הגיהנה תאז תורמל .וסרוהל שיש ירוטסיה םזינורכנאכ 

םלודיגלו םידליב לופיטל םיירוביצ תודסומ תמקה היה וז הרואכל־הריתסל ןורתפה .הדוליה 

 .(Lapidus, 1977)

תיפוג־ץוח הירפה ילופיט לש לבגומ־יתלב רפסמ ןממל םילוחה־תופוק לכ ובייוח 1999 תנשב 16 
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.קוחב תואקדנופה אשונ רדסוה הבש הנושארה הנידמה םג איה לארשי .ירוביצ דוסבס 

תרזעל תסייגתמ הנידמהש ךכל תודע םניה בידנה ןומימהו תואפרמה לש ןיוביר ,הרואכל 

ירוביצה ןוידב תוברועמ ויהש ןמצע םישגה .תוהמיאל ,םיטרפכ ,ןתוכז שומימב םישנה 

תואירבה דרשמ לע םיצחל תלעפה הללכו הריהמ החלצה הרצק ןתוליעפ)ןומימה תבחרהל 

הנידמה תבוח לע ורביד ןה ."תויוכז" לש חישב ושמתשה (תויטפשמ תועיבת תשגהו 

הללכ 1999 תנש לש תוריחבה תכרעמב .תוהמיאל ךפהיל ןתוכז תא שממל ןהל רשפאל 

תויוכזהמ תחאכ תוירופ ילופיט לשב הדובעהמ רדעיהל תוכזה תא העצמב דוכילה תגלפמ 

ךכ לע הדיעמ הנידמה לש הריהמה תונעיהה .ןהב ךומתל ךישמת הגלפמהש תובושחה 

אלא ,המואה תבוטלו ללכה תבוטל דוגינב תדמוע הניא םיטרפכ םישנה תבוט הז הרקמבש 

דוע ןעטש (זאד תואירבה רש) רוג הטומ לש וירבד תא םג ואר .םמיע דחא הנקב הלוע 

היילע תטילק רשאמ רתוי תולוז ןיידע ךא ,תורקי ןניה תויתוכאלמ תוירפהש ןכל םדוק 

.(Solomon, 1993,103 :לצא טטוצמ) 

םג ןאכמו ,תידוהיה החפשמב םידליה רפסמל הסחויש תיטילופהו תימואלה תובישחה 

הנידמה לש ידוהיה יפואה לע הרימשה ןורקעש הדבועהמ םג תעבונ ,היידוהיה םאל 

ביטקלוקל םיכייש םניא ,הצובקכ ,םיניתשלפה .הז דצב הז םימייקתמ יטרקומדה ןורקיעהו 

־יטרקומדה ןורקיעל םאתהב ,הז םע דחי ךא ,םייגתא־מיימואל םיחנומב רדגומה יטננימודה 

ןוויכמ שומימ־תונב הלא תויוכז .תויטילופו תויחרזא תויוכזמ םיטרפכ םינהנ םה ,ילרבילה 

תצובק התיה וליא .תישפוח העבצה לעו תירטנמלרפ היטרקומד לע ססובמ רטשמהש 

,תילמרופ הרוצב םג ולו ,יטילופה ךילהתב ףתתשהל תורשפא לכ תללושמ םיניתשלפה 

לע תוחפ םייאמ הזכש יטתופיה בצמ היה ,הדמתהב לדג היה הייסולכואב הרועיש םא םג 

הכוז היה יפרגומדה ןזאמהש םג רעשל ןתינ הזכ בצמב .תינויצכו תידוהיכ הנידמה תרדגה 

םינפ ינש גיצמ יטרקומדה ןורקיעה ,תילסקודרפ הרוצב ,ךכ .תיסחי התוחפ תובישחב 

היצמיטיגל הנקמה אוה ,דחא דצמ .תוידוהיה םישנה לש ןתוחרזא תניחבמ םידגונמ 

השירדו :(םיידוהיה) םירבגל המוד סיסב לעו הווש תופתתשה הרבחב ףתתשהל ןתשירדל 

ללגב ,רחא דצמ .ךשמהב האראש יפכ ,םינימה ןויווש סותא לשב ףקות הנשמ תלבקמ וז 

יטילופה ךילהתב ףתתשהל םיילארשיה םיניתשלפל םג רשפאמה יטרקומדה ןורקיעה 

.תידוהיה תוהמיאל םג ןאכמו תידוהיה החפשמה לדוגל תימואל/תיטילופ תובישח תסחוימ 

היפואל הנידמה תוביוחמ לש תלבוקמה תימוטוכידה הקולחה תא רקבמ (1993) דלפ 

תא ןייפאל עיצמ אוה .רחא דצמ קוחה ינפל ןויוושלו היטרקומדלו דחא דצמ ידוהיה 

,םזינקילבופר :םייתקוח תונורקע השולש לש בולישכ תילארשיה תיטילופה תוברתה 

לארשיב רצי הלא תונורקע השולש ןיב ךותיחה ,וירבדל .תוימואל־ונתאו םזילרביל 

םידוהיל תינקילבופר תוחרזא :תוחרזא יגוס ינש תמייקמש תינקילבופר־ונתא היטרקומד 

קר ךא ,תווש תויחרזא תויוכזמ םינהנ םיברעה ןה םידוהיה ןה .םיברעל תילרביל תוחרזאו 

ידכ ,יתנעטל .ףתושמה בוטה לש ומודיקבו ובוציעב ליעפ ןפואב ףתתשהל םילוכי םידוהיה 

איבהל שי תוידוהיה םישנה לש ןתוהמיאל תקנעומה תימואלה תועמשמה תא ןיבהל 

ףופכב ,ינשה דליה תדילל דע ,51 ליג דע םישנל תיציב תמורתב הירפה ילופיטו 45 ליג דע םישנל 

45 ליג לעמ םישנ" :התיה העידיה לש תרתוכה ןושלש ןיינעמ .(16.2.99 ,ץראה) םייאופר םילוקישל 

.(ילש השגדהה»"תיפוג ץוח היידפה ילופיט ולבקי אל 
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Shafir 8c) דלפו ריפש .הלא תומיוסמ תוצובקל םינקומה תוחרזאה יגוס ינש תא ןובשחב 

 1998 ,Peied) האצקההמ האצותכ ,הבש תוחרזא לש תדבורמ תכרעמ תורצוויה םיראתמ

,םייסקודותרוא םידוהי ללוכ) לארשיב תונושה תוצובקה ,תובוחו תויוכז לש תילודיבה 

ךא .םינוש םידברב תומקוממ (לארשי יחרזא םניאש םיניתשלפו םישנ ,םייחרזמ םידוהי 

היה אל תכרעמהמ תאצומ תחא הצובק התיה וליאש הלוע הז יגולואיג/יגולופרומ יומידמ 

לש המויק ,םישנל עגונה לכב תוחפל ,יתנעטל .הנתשמ תורחאה תוצובקה לש ןדמעמ 

םיריבסמה םה (תויטילופ תויוכזו תילרביל תוחרזא) הבוליש ןפואו תיניתשלפה הצובקה 

יכרריהה דמימב ריכהל יד אל ,ךכיפל .ינויצה ביטקלוקב םישנה תופתתשה תננוכמ דציכ 

,ןהיניב ןילמוגה־יסחי לע םג דומעל שי ;הנידמב תונושה תוצובקה לש ןמוקמ לש 
.תינויצ־תידוהיכ הנידמה תרדגהמ תרזגנ םתועמשמש 

האלמ תורבחמ תורדומ ,הצובקכ ,תוידוהיה םישנהש איה דלפו ריפש לש תפסונ הנעט 

הדימעמ הניא תוידוהי ןהש הדבועה ,תורחא םילימב .תינקילבופרה תיטילופה הליהקב 

תא הריאמ וז הבושח הדוקנ .ביטקלוקב וב םידמוע םיידוהיה םירבגהש םוקמב ןתוא 

לשו ללכב תוחרזאה לש ירדגמה טביהה לע העיבצמו םואל ןיבל רדגמ ןיב ךותיחה 

.ןיטולחל ביטקלוקהמ תודדומ ןניא םישנה יתנעטל ךא 17.טרפב תינקילבופרה תוחרזאה 

הנועבו תעב םיעצבתמש הללכהו הרדה לש םיכילהתמ היונבו רתוי תבכרומ הנומתה 

רשפאמש הז אוה ינקילבופרה ןורקיעהו יטרקומדה ןורקיעה ןיב בולישה ,תישאר 18.תחא 

יוניב לש ךילהתל םורתלו תוימואלה ןהיתובוח יולימב ףתתשהל ,תוידוהי ןתויהב ,םישנל 

תיביטקאה ןתופתתשה .םירבגהמ הנוש הרוצב ־ הבושחה הדוקנה וזו ־ יכ םא ,המואה 

אבה טוטיצהמ הלועש יפכ ,תוילרביל/תויחרזא תויוכז ןתמל הקדצהכ םג תספתנ הליהקב 

:ץבר לש וירבדמ 

ימ ליח תשא" :איה הזה יגיגחה דמעמה תא הב חותפל רשפאש הרמימה 

תורודהו םינשהש ןוויכ ,ונימיל תיתועמשמ הניא ,יניעב ,איהו ?"אצמי 
איהו ונדיצלו ונתא תאצמנ ליחה תשא .ונאצמ :הבושתה תא ונתנ ופלחש 

םע לש הירוטסהה תא הוולמ איה שנס הנח דעו האיבנה הרובדמו ,ונתומכ 

התיינבמ דרפנ יתלב קלח איהו םתוא תרצוי איה ,לארשי תנידמו לארשי 

19.(3712 'ע ,3.3.93 ,תסנכה ירבד) הנידמה לש 

םישנהש תוארל רשפא התעש הדבועה ןויצו) םישנה לש ןתוליעפ לע הז "חבשל ןויצ" 

תרגסמבו ימואלניבה השיאה םויב אשינש םואנב ןתינ (?"ונחנא"ה םה ימ ־ "ונתומכ" ןה 

םישנ ןיב ןויווש שממלו גישהל תנמ־לע טוקנל הנידמה לעש םידעצה לע בחר ןויד 

תשרופמ איהש יפכ תינקילבופרה הסיפתה תא הרורב הרוצב םיגדמ הז ןועיט .םירבגל 

ועמשוה םימוד םינועיטש הארא ךשמהב .לארשי־תנידמב תידוהיה הליהקה לש רשקהב 

.תויוכזה יוויש קוח לע ןוידב 1951 תנשב רבכ 

,םיטשפומ םילאודיווידניאש חינמ יטרקומדה־ילרבילה ןורקיעה ,ךכ לע ףסונ 

.Walby, 1994; Dietz, 1992; Vogel, 1994 :ואר ,רדגמו תוחרזא לע 17 

.Herzog, 1996 :ואר ,םיילושל הקיחדו הרדה ,הללכה לש םיכילהתו םינונגנמ לע דוע 18 

.רמאמה תליחתב טטוצמ ומויסש ימואלניבה השיאה םויב ןיבר לש םואנה תא וחתפ הלא םירבד 19 
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.תויחרזאכ וא םיחרזאכ םדמעמ תא רידגמש תויוכז רורצמ םינהנ םיהזו םיימונוטוא 

םירומא םניא הלא לכ - םהלש תיתרבחה תוהזהו יתרבחה םמוקימ ,םיטרפה ןיב םירשקה 

םיטרפ חינמ ינקילבופרה ןורקיעה ,הז תמועל 20.םהלש יחרזאה דמעמל םירושק תויהל 

תוגרד ינימ לכ םהיניב םימייקמש תירלוקיטרפ תוהז םע תויטרקנוק תויתרבח תויושי םהש 

תועצמאבו הליהקב תופתתשה תועצמאב םתוחרזא תא םישמממ םה .םייכויש םירשק לש 

תרשפאמ וז השיג ,תיתרבח תוהז םע םייטרקנוק םישנאב רבודמש ןוויכמ .הליהקל המורת 

םייולת הלאו ,הליהקל תונוש תומורתו הליהקב םינוש תופתתשה ינפוא יוהיז םג 

תגמ־לע ,םיטרפה לכל יכ שיגדהל שי ךא .םיטרפה לש םייטרקנוקה םייתרבחה םינייפאמב 

(civic virtue)"תיחרזאה הבוטה הדימה" תויהל הכירצ ,תינקילבופרה הליהקה ינב ויהיש 

Oldfield,) יתרבחה בוטה תרדגהב הליעפ הרוצב ףתתשהל תונוכנבו ןוצרב תאטבתמה 

 1990).

איהו תוחרזא לש תינקילבופרה הסיפתל תיזכרמ ,דניה ינושו ןוימד לש וז הקיטקלאיד 

תויחרזאכ ןתרדגהו תינויצה־תידוהיה הליהקה תרגסמב םישנה לש הללכה תרשפאמה 

יולימ לע ףסונ - םירבגה לשמ תונוש ןתמורתו ןתופתתשה גוס ךא .ביטקלוקל תופתושבו 

הרקמב תוהמיאה .ןתוהמיא איה סנ לע תילעומה תירקיעה המורתה ,תונוש תויחרזא תובוח 

תילובמיס האצוה אלא ,אדירג תיתיבה/תיטרפה הריפסל םישנה תאצקה השוריפ ןיא הז 

לש וז תועמשמ .ימואלה/ירוביצה לא יטרפה םוחתהמ וללה תויתחפשמה תויצקנופה לש 

/יתחפשמה ןדיקפת ךרד ,ןתוא תרשקמו יתיבה םוחתהמ םישנה תא האיצומ תוהמיא 

.תימואלה/תירוביצה הריפסל ,ילנויצקנופה 

.(soldiering)"תולייח" גשומב םג הכורכ תינקילבופרה תוחרזאהש שיגדהל שי ,הז םע 

םידיקפת יולימ ןהבשו ןהיתונכש םע ךשמתמ ךוסכסב תויוצמש תורבחב רקיעב ןוכנ רבדה 

המורתלו הליהקב תופתתשהל תובושחה םיכרדהמ םה "המואה םשב" קשנ תאישנו םייאבצ 

גשומ לש םיירדגמה םיטביהה דחא תא ריאמ תוחרזא ןיבל תולייח ןיב הז רשק .הל 

תורבחש םינעוטה שי ,ךכמ רתוי .(Kerber, 1993 :לשמל) תינקילבופרה תוחרזאה 

תורחא תורבחמ רתוי וטיי תופוכת תומחלמ ןוגכ הביבסהמ םימויא םע דדומתהל תוצלאנש 

masculine-oriented legitimating) םרקיעב םיירבג םניהש םיינויצמיטיגל םיסותימ חתפל 

 Sanday, 1981) (myths). םימחול תרבח" התויהב ,לארשיב ,ךכל םאתהב" (warrior

 society) 21,םינושה וייוטיב לע םזירטילימ לש ההובג המרב תנייפאתמ התוברתשו

22."הבוטה תיחרזאה"ו "בוטה חרזאה" תרדגהב יזכרמ דיקפת תקחשמ תולייחה 

 Rhode, 1989; :20 ואר ,םישנל עגונב דחוימב תילרביל תוחרואו "תויוכז" םיגשומב תויתייעבה לע

 .Smart, 1989; Dietz, 1992

תא ןייפאמה הו לעו ללכב םוירטילימ לע (1993) גנילרמיק לצאו (1995) רזעילא־ןב לצא ואר 21 

.טרפב תילארשיה הרבחה 

ותמצועו ךוסכסה תמרש חינהל בורל לבוקמש דועב ,ךוסכסה תמרל םוירטילימ ןיבש רשקל רשאב 22 

תיטסירטילימה הסיפתה דציכ הארמ (1995) רזעילא־ןב ,הרבחב םזירטילימה תדימ לע םיעיפשמ 

,ךכמ רתוי .יאבצה ךוסכסה תמר לע העיפשה םיעבראהו םישולשה תונשב רבכ תיטננימודל הכפהנש 

,רתיה אל ,לשמל ,ץייווש .הזב הז םיבולש חרכהב םניא ישממ םויא לש ומויקו תיטסירטילימ תוברת 

.ןיעל הארנה דיתעב היהתש הארנ אלו תונורחאה םינשה תואמ שמח ךשמב יאבצ ךוסכסב תברועמ 

.(McPhee, 1984) הרבחה הנבמבו תוברתב יזכרמ דיקפת אלממ יצייוושה אבצה ,תאז תורמל 
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שי הב אלממ יאבצה תורישהש יזכרמה דיקפתלו תילארשיה הרבחב רכינה םזירטילימל 

היווהה לש התויזכרמ .םישנה לש ןדיקפתו ןדמעמ לע תויזכרמ תוכלשהו תערכמ העפשה 

םיבר םירקחמ .ףדעומה םדמעמל היצמיטיגל הנתנו םירבגה ידי־לע הסכונ תיאבצה 

תכרעמב תונוילעלו יתרבחה הנבמב םוקימל יאבצה תורישה ןיב רשקה תפישחב םיקסוע 

Heiman,)ןמלה .(Lissak, 1985; Chazan, 1989) תיטננימודה תילובמיסה תויועמשמה 

 forthcoming) יאבצה תורישב תובלושמ תונוש תויתרבח תוצובק ובש ןפואה דציכ הארמ

izraeli,),לאערזי .םיירדגמו םיינתא םידוק יפל ןגרואמה תוחרזא לש יכרריה הנבמ רצוי 

תא תונוש תוקיטקרפ תועצמאב שיגדמ ,רחא דסומ לכמ רתוי ,אבצהש תנעוט ףא (1997 

היצמיטיגל תקנעהלו דוסימל םרות ךכבו ילושה ןדיקפת תאו םישנה לש "ןתודחא" 

ותעפשה ,לארשיב הרבחבו תוברתב יטננימודה ומוקימ ללגב .לארשיב ינימה ןויוושה־יאל 

.רחא דסומ לכ לש וזמ רתוי הבושח תירדגמה היכרריהה קותעש לע 

ןיבהל שי ,תישאר .רתוי בכרומ םישנה לש ןדמעמ ןיבל יאבצה תורישה ןיב רשקה ךא 

אלמל תוכז ,תוכזכ תספתנ הז יזכרמ דסומב תופתתשה ,תינקילבופרה תשרומל םאתהבש 

םיקומינה דחא ,ךשמהב האראש יפכ .םישנה לש ןקלחב םג הלפנ וז תוכזשו ,תימואל הבוח 

,הצובקכ ,םישנהש תוכז לש םיחנומב ןכא רדגוה הבוח תוריש םישנ לע ליחהל םייזכרמה 

,דניה הליהקל תוכיישש תוצובק לש ןדמעמ ןיב האוושהש ןוויכמ .הל "תויואר ואצמנ" 

הילפאבו םייתרבח םילדבהב תקסוע איה ןיא ,תינקילבופרה הסיפתב "תרוויע הדוקנ" 

וז הדוקנ לע קוידב רוא ךופשל תנמ־לע .הליהקב םינוש תופתתשה ינפואב םדוסיש 

שי תולייחכ שמשל ושרוה ןכא םישנהש הדבועה דצב .תילרבילה השיגב ןאכ שמתשנ 

Yuval-) התוחנה ןתדמע תאו םינימה ןיב םילדבהה תא קזחמ ןתולייח ןפואש שיגדהל 

 1997 ,Davis, 1985b; Robbins, 1994; Izraeli).

םג אלא ,יאבצה תורישב ןתופתתשה ינפואמ קר אל תקזחתמ תירדגמה הנחבהה 

הבושח .אל ימ תאו סייגל םישנהמ ימ תא ־ היצזירוגיטקל תשמשמה הדימה־תמאמ 

תוהמיאו תואושנ םישנ ךא ,ללככ םישנה לע תלטומ יאבצה תורישה תבוחש הדבועה 

ןויד ואר) תואושנ םישנל ןתינש רוטפל קומינה ,דתיה תידיתע תוהמיא 23.ונממ תורוטפ 

וב תובלושמ ןה רחא דצמ ךא ,תורישהמ תודדומ תואושנה םישנה דחא דצמ ,ךכ .(ךשמהב 

ךרד ־ ישגרה ןבומב ןה יטרקנוקה ןבומב ןה - יאבצה חישהמ קלח תושענו הרזחב 

,ואר .םימחול לש תוהמיאכו (Shamgar-Handeiman, 1986 :המגודל) תויערכ ןהידיקפת 

:ןהכ הלואג ירבדמ האבה הטטיצה תא ,לשמל 

איה לבא ...ידוהיה םעה תחפשממ ינגרוא קלח ,דניה תילארשיה השאה 

םא ,לייח לש הייער ,תלייח תויהל העביטמ הז ןכלו ...לארשיב םאו הייער 

תאצמנ איה .הלש יאבצה םיאולמה תורש והז - לייח לש תוחא ,לייח לש 

(Yuvai-Davis, 1985b, 670 :לצא טטוצמ) .יאבצ תורשב עובק ןפואב 

םיאבה םירבדה ןיבל הלעמל הטטיצה ןיב ןוימדה תא תוארל ןיינעמ הז רשקהב 

טטוצמ) 1978 תנשב הקירפא־םורדב תימואלה הגלפמה לש עדימה דרשמ ידי־לע ומסרופש 

:(Gaitskell <fe Unterhalter, 1989, 66 :לצא 

.םיאולימ תורישמ תורוטפ ןניא תואושנ םישנ ,תילמרופ 23 
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 Women are the indispensable "soldiers" within our country's

 borders and their spiritual power is South Afriaca's secret weapon...

 women are doing service every day, without call up instructions,

 without military pay, but in the service of the things which are dear

 to us: our families, our countries, our nation.

ךילהת ,יאבצל יחרזאה ןיב תולובגה שוטשט לש ךילהתב ןד (1994) רזעילא־ןב 

תבחרהמ לודג קלח .םייחרזא םידיקפת רתויו רתוי ומצע לע לבקמה אבצב ורוקמש 

ןיב רפתה וק לע בצינב תולייחה לש ןדיקפת תיינבה תועצמאב השענ הלא תולובג 

השיאה ךרד התע ־ דמימ דוע ןאכ ףסונ הז ךילהתל .(Robbins, 1994) תוחרזאל תויאבצ 

םילבקמ ,תיחרזאכ תעצבמ איה םתואש ,השיאה לש םייתחפשמה םידיקפתה - האושנה 

ןפואב םילפונ ,תיתיבה הריפסב םיעצבתמש ,הלא םייתחפשמ םידיקפת .תיאבצ תועמשמ 

.לכ־עלובה ןוחטיבה לש ומוחתב הז 

.םתוא חתנאו ןוחטיבה תוריש קוח תאו תויוכזה ןויווש קוח תא גיצא רמאמה ךשמהב 

םינכתה ,הב ושמתשה םידדצהש הקירוטרה ,םניינעב םיחוכיווה ,הלא םיקוחב ןוידה 

תישאר ךא .ןאכ דע רמאנה תא ומיגדי הלא לכ - םתוא התווילש תונשרפהו םהל וסחויש 

רקחמה תורפס ,יתנעטל .םינימה ןיב ןויוושה ןורקעל תיגולואידיאה תוביוחמל סחייתא 

לש ןמוקמו ןדיקפת בוציעב וז תוביוחמ לש התובישחב תקפסמ תוניצרב הריכמ הניא 
.לארשיב םישנה 

סותימהו סותאה :םינימה ןיב ןויוושה ןורקע 

ןויוושה ןויערל תימשרו תיבמופ תוביוחמ הכרד תישארמ רבכ העיבה לארשי־תנידמ 

הז ןורקיע לש היצמיטיגלה סיסב ךא ."השיאה ןויווש" - ןאכ יורק הזש יפכ וא ,םינימה ןיב 

,תינויצה הסיפתהמ קלחכ אלא ,תילרבילה־תיטרקומדה םיכרעה תכרעמב אל ןומט 

.םיילארשיה םיניתשלפב עגונה ןויוושה ןורקע לש היצמיטיגלה סיסבמ לידבהל 

־תיטרקומדה הבישחה תכרעממ הלואש םיניתשלפל תוילמרופ תויוכז ןתמל היצמיטיגלה 

ןויווש ביבס חישה וליאו ;םירורב תולובג הל ביצמ ינתאה ןורקיעה יכ םא תילרבילה 

םה הלא םינייפאמ .ינקילבופרה ןורקיעה םשב קדצומו תינויצ הקירוטרב ולוכ רוזש םישגה 

לכב תוימינפ תוריתסו תולבגמ םירצוי הז םע דחיו וחוכ תא ןויוושה חישל םיקינעמה 

.תוידוהיה םישנה לש ןדמעמל עגונה 

רבכ סנ לע הלעוהש ןורקיע םצעב םיכישממ םהש ,דתיה תוינידמה יעבוק לש הסיפתה 

.השדחה תינויצה תובשייתהה תלחתה םע הרואכל שמומו תינויצה העונתה תישארב 

לע 1897 תנשב לצרה רמאש םירבדמ םיטוטיצב תוחתופ ןויוושה ןורקע לע תובר תוריקס 

ויה הלאש הנומאה .ינויצה סרגנוקה םהיניבו ,היתודסומ לכ לע תינויצה העונתב ןויוושה 

ןוגכ ,דבעידב ורמאנש םיבר םירבדמ םיקוזיח תלבקמ תובשייתהב םג םירבדה ינפ ןכא 

:1954 תנשב "תודבוע תוהמיא ןוגרא" לש לבויה עצמא תדיעווב ןוידוג־ןב לש ומואנ 

ןויוויש הליחתכלמ ויה וז הילעב ...תוהמא ויה אלו תובא ויה אלש טעמכ הינשה הילעב" 

םג <68 ,1988 ,ןמפרש לצא טטוצמ) ".תובוחה לשו תויוכזה לש ןויוויש ,אלמו רומג 
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לשמל ךכ .םקלח תא ומרת םיירלופופה תעה־יבתכב םירקבל תושדח ומסרפתהש םירמאמ 
:1973 תנשב ינולא תימלוש הבתכ 

 In the days before the State... the women in the Jewish settlement

 [became] fully endowed with the yoke of duties and the

 responsibilities of the society which was then taking shape, and

 this yoke conferred upon her rights and status equal to those of her

 male counterpart (Aloni, 1973, 249).

תנידמ" :הליגמה לש טסקטב הז ןורקיע לולכל ןוכנל ואר תואמצעה־תליגמ ירבחמ 

עזג ,תד לדבה ילב היחרזא לכל רומג יטילופו יתרבח תויוכז ןויוויש םייקת לארשי 

עגנ הנושארה הלשממה לש ינויצילאוקה םכסהב םיפיעסה דחא ,ןכ־ומכ 24".ןימו 

,ןוירוג־ןב ,ןושארה הלשממה שאר .םישנל תויוכז ןויווש ןעמל קוח ריבעהל תובייחתהב 

25:רתויב קחודו בושח רבד ותנעטל ןיינעב האר 

ןינבו תויולג ץוביקש ונעדי יכ םא ,ותוחדל ונלוכי אלש רבד היה לבא 

יקוחב תמייקה היילפאה רבד לוטיב תוחדל ונלוכי אל ,לכל םדוק ץראה 

לע בייחתה הלשממה שארו .דובכ תבוח תאזב וניאר ...השאה דגנ ץראה 

.הלשממ ןוניכל םיישארה םיאנתה דחא היה הז .הלשממה ןנוכל ותשיגב ךכ 

<2173 ,17.7.51 ,תסנכה ירבד) 

ותוללכב ירוביצה ןוידבו םיימשר םיכמסמב ,םימואנב תונשנו תורזוחה תורהצהה 

תילובמיסה תכרעמב תושמשמ ןויוושה ןורקעל הנידמה לש תימשרה תוביוחמה רבדב 

םישנה דמעמש םיבר םירקחממ םויכ רורב ,דחא דצמ .סותאכ ןה סותימכ ןה תילארשיה 

תורהצה .םירבגה לש הזל הווש תויהלמ קוחר היה םינושה היתודסומ לע םילעופה תעונתב 

,רתיהש תינויווש־אלה תואיצמה תא ריתסהו שטשטש "ןשע ךסמ" ןיעמ ןכ םא ושמיש הלא 

ןה תובהלתהב הלבקתהש ,רתוי הברה האימחמ ,הנוש תימדת רציו הפוקת התואב תמייק 

ודקמתהש תילארשיה הרבחה לש תורקוחה בור .רוביצב ןה העונתה יגיהנמ לש םתעד לע 

סותימ ןויוושב תואור הנידמה תפוקתב ןה בושייה תפוקתב ןה םישנה לש ןדמעמ חותינב 

26.אמלעב םירוביד ןיעמ ,דבלב 

ןויוושה לש הקירוטרה ןיבש רעפה תפישחב דקמתהל םירקחמה ולחה םיעבשה תונשב 

ןוירוג־ןבש רחאל די־בתכב הפסוה איה ."ןימ" הלמה תא ליכה אל ירוקמה חסונהש תרמוא העומשה 24 

Karp,) וז תפסותל תיארחאה איה ,ותשא ,הלופש םירמואה שי .ןויעל ותיבל הליגמה תא חקל 

 1989).

היהו תסנכה רוזיפ ינפל ןורחאה עגרב םינוידה ןחלוש לע קוחה הלעוה םירבדה לש וז הגצה תורמל 25 

,בהל) הנושארה תסנכב ןכא רבעויש תנמ־לע *קוחה רבעוה הילאש) הדעווב םינוידה תא זרזל ךרוצ 

 1993).

הדבועה יכ ההומתה הנעטה תא הלעמ אוה .הכופה המגוד הווהמ (Albeck, 1972) קבלא לש הרמאמ 26 

לארשיב םישנו םירבגש ךכל רתויב הבוטה תודעה הניה תורתוכל טעמכ הלוע אל ןויוושה אשונש 

.תויוכז ןתואמ םינהנ ןכא 
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לש תורתוכ ןלוכ ,תואבה תורתוכב ףוטח טבמ 27.השעמל ררשש ינויווש־יאה בצמה ןיבל 

 ideology, Myth and Reality: Sex :ךכ לע דיעמ ,לארשיב םישנב םיקסועש םירקחמ

 Equality in Israel; Israeli Women: The Reality Behind the Myths; The Status of

 Women in Israel: Myth and Reality; Are Israeli Women Really Equal?; The

 Equality of Women in Israel - Illusion and Reality; Sexual Equality - The Israeli

 Kibbutz Tests the Theories; Calling the Equality Bluff: Women in Israel; The

 .Status of Women in Israel: Facts and Myth

םישמתשמ ןויוושה ןורקע לש ופקות לע םירערעמה םג ,ליעל המישרהמ הלועש יפכ ךא 

ןויוושה ןורקע ,הז ןבומב .השוריפלו תואיצמה תכרעהל הדימ־הנקכ ,ןחוב־ןבאבכ וב 

רצוי אוה ,וזמ הרתי .תואיצמל תועמשמ קינעמה סותא םג אלא ,סותימ קר אל שמשמ 

וז תועמשמ ,יתנעטל .תויוצר תולועפ וליאו תוירשפא ןניא תולועפ וליא תעבוקש תרגסמ 

,הילאמ תנבומ התויה ללגב אקווד וניניעמ תמלענו הפוקשל תכפהנ ןויוושה ןורקע לש 

קוח" תמגוד קוחל תרשפאמה איה וז תרגסמ ,לשמל ."תיארנ"ל ךופהל ינוצרב התואו 

,ךכמ רתוי .רוערע אלל לבקתהל ,דחאכ תודליו םידלי לע לחש ,"1949 - הבוח דומיל 

רציש הלועפה תרגסמ יכ ?עודמ .ןויוושל ךרדב גשיה והשזיאב םלועמ םג ןיוצ אל הז קוח 

,םידלי לע הבוח ךוניח תלחה ,לשמל - קוחה לש רחא חוסינ רשפאל הלכי אל ןורקיעה 

28.תודלי לע אלו 

בושח ביכרמ היה הז :הז אשונ שיגדהל ןוכנל ואר השדחה הנידמה לש הישאר 

םינפ יפלכ תוביוחמ קר אל ,דתיה וז .תיטסילאיצוסה־תינויצה תיצולחה היגולואידיאב 

הרומאש השדח הרבחל המגודו לדומ לש תעדומ תימצע הגצה אלא ,ןויוושה ןויערל 

.ןויוושו קדצ לש תונורקע לע ססבתהל 

יזכרמ דיקפת הז ןפואב אלממ - סותאהו סותימה - ויתויועמשמ לפכ לע ןויוושה 

תויבקע רדעהב ןייפאתמ אוה ,יתוברת ןורקיע לככ .לארשיב םישנ תודוא־לע חישב 

חישה להנתמ ןויוושה ןורקע דצבש םושמ םג תורצונ הלא תוריתס .תוימינפ תוריתסבו 

הידיקפת תא סנ לע הלעמו רבגהמ השיאה תא לידבמה תא שיגדמש ימואלהו יתדה 

סחיהו תיתוברתה־תיגולואידיאה תכרעמב םימייקש הלא חיש יגוס ינש .םייתחפשמה 

המו .ילארשיה ביטקלוקב היידוהיה השיאה לש התופתתשה ןפוא תא םיננוכמה םה םהיניב 

אלו ,ינויצה טקיורפב בושח ביכרמכ ספתנ ןויוושה ןורקע ?תיניתשלפה השיאל רשאב 

לע ףסונ ,אוה םג ,ךכש ןוויכמ .תילרבילו תיחרזא ,תיטרקומד הסיפתמ קלחכ 

.םיילושל לארשיב תויניתשלפה םישנה תא קחוד ,תינויצה הקיטקרפהו היגולואידיאה 

1951 ־א"ישת ,השיאה תויוכז יוויש קוח 

־תועצה יתשב ןוידה לחה ,ברעב עשת העשב ,הנושארה תסנכה רוזיפ ינפל םייעובש 

.(Ram (1993 לצא העיפומ יגולויצוסה יטסינימפה רקחמה תוחתפתה לע הרצק הריקס 27 

ןותנ ךא ,לשמל ךוניחב ,םימיוסמ םימוחתב וילאמ ןבומ וניה ןויווש עודמ ,ןבומכ ,לואשל ןתינ 28 

רמאמה תרגסממ גרוח ,שורד יכ םא ,הז גוסמ חותינ .םירחא םימוחתב ןתמו־אשמלו חוכיוול ןיידע 

.יחכונה 
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דוסיה־יווקב הלשממה הבייחתה וילעש אשונ ,השיאה לש הדמעמב ועגנש תויפולח קוח 

תגיצנ ,ןגכ לחר ידי־לע השגוה "השיאה ןויוושו החפשמה קוח" םשב תחא העצה .הלש 

תוחפ הפיקמ ,תיפולח העצה גיצהל הלשממה תא הנברדש וז התיה התעצה .תסנכב ו"ציו 

ךא טפשמו הקוח ,קוח תדעווב ןוידל ורבעוה םיקוחה ינש .(1993 ,בהל) תוחפ תילקידרו 

םינוידה ךלהמב .ףוסבל הלבקתהש וז איהו םשמ הרזח הלשממה לש קוחה־תעצה קר 

יפוליחו םימואנה תניחב .םינושה ויפיעס לע םג ומכ ותוללכב קוחה לע םיחוכיו ולהנתה 

ןויוושה ןויערל הקנעוהש תונשרפה לע ונתוא ודמלי םיקקוחמה־תיבב ועמשוהש םירבדה 

יעבוק וספת ובש ןפואה לעו תילארשיה הרבחב השיאל תואנה םוקמה לע ,םינימה ןיב 

.הלא םיאשונל סחיב םמצע תא תוינידמה 

קוח" :הלשממה לש קוחה־תעצה תא תסנכה ינפל גיצה ,םיטפשמה רש ,ןזור סחנפ 

תוינושאר לש ןה השוחת וב הגופס ,רתיהו םמורמו יגיגח היה ומואנ ."השיאה תויוכז יוויש 

תואב עבקלו דסמל אלא ,םלוע־ירדס תונשל אב אוה ןיא ,וירבדל .תויכשמה לש ןה 

."התישארמ תינויצה העונת[ב]" רבכ השעמל עיפוה ותנעטלש ןשי־שדח ןויער הבותכה 

:הז ןיעמ קוח קקוחל לארשי־תנידמ לע עודמ רשה ריבסה וירבד חתפב 

היירבעה ,דשאה התייה םינורחאה תורודב השדחה ןויצ תביש לש התישארמ 

תולחנתההו היילעה יצולחל הנמאנ היוול תב םעה תובכשו םיגוחה לכמ 

לש וילעפ לכב לארשי תב לש הקלח ערגנ אל הלא ונימי דעו זאמו ,ץראב 

חרזאכ השאה השכר בושיה לש תימונוטואה תרגסמב יכ ןייצל שי ...בושיה 

אלל ,שדחה בושיה לש ובור בור ...רבגה לש ודמעמל תויוכז הווש דמעמ 

ןויווישל התריתחב ,דשאה ןימיל דמע ,תיטילופ הפקשהו דמעמ לדבה 

התאר ,ץראב תיצולחה היילעה ימרזמ דרפנ יתלב קלחכ .יחרזאה הדמעמב 

תעבותכ אלו תוינויצ תובוחל תעבתנכ לכ םדוק המצע תא תירבעה ,דשאה 

,רתיא האיבה אל ...תובוחב ,דשאה ןויוויש לש תואיצמה ...המצעל תויוכז 

ןכ לע ...השאה לש תוושה היתויוכזב האלמ תיקוח הרכה תיעבט ךרדב 

דוסיה יווק תא תסנכה ינפל האיבהב ,הנושארה תרחבנה הלשממה התאר 

,תסנכה ירבד) ...,דשאה לש אלמו רומג ןויוויש םיוקי :עובקל ,התינכת לש 

 18.6.51, 2004)

השיאה תללכהל סחיב תיכרע־ודה הדמעה רוריבב הלוע הלא החיתפ ירבדב רבכ 

תב"כ אלא ,המצע תוכזב הצולחכ אל תגצומ איה חתופה טפשמב ,דחא דצמ .ביטקלוקב 

"בושיה לש וילעפ לכב ...הקלח ערגנ אל" ,הז םע דחי ךא ;ינויצה (רכזה) ץולחל "היוול 

טוטיצה תא ליעל ואר) "ץראב תיצולחה היילעה ימרזמ דרפנ יתלב קלח" הווהמ איהו 

ךשמהה רוד לש ולודיגב םג ומכ "היוול תב"כ הז הדיקפת .<ןיבר לש וירבדמ המודה 

.הלש םידיקפתה לולכמב רתויב םיבושח םיביכרמכ וספתנ 

דב סנ לע הלעומ דיתעל־םיצולח תכנחמכו תלדגמכו ץולחל "היוול תב"כ הדיקפת 

תובישחה ,תישאר :םירבד ינש שיגדהל שי ןאכו ,ןויוושה ןויערב הכימתה םע דבב 

־ ןויוושל םישנה קבאמב ךמת בושייה בורש ךכב תורדהתההו ןויוושה ןורקעל תסחוימה 

לש התובישחמ תערוג הניא תרחא םידיעמ הפוקת התוא לע םינושה םירקחמהש הדבועה 

- ןניקסע םישנב רשאכ תויוכזב ןויוושל תובוחב ןויוושה ןיב רשקה ,תיגש .וז הקירוטר 

םיצולחה לש הלאל ךרע־תוושכ תספתנ ןתמורתש תוצובקש םירבדהמ הלוע ,הרואכל 
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תוצובק ןבומכ ויה .תויוכזב ןויוושל םג תויואר (האוושהל ןקתכ םישמשמ הלא) םיידוהיה 

ול ודגנתהש ףא ויהו ,יצולחה רזגמהמ קלח וויה אלש בושייה תפוקתב תופסונ תוידוהי 

תאבומ הניאו תדדמנ הניא ןתמורת ,אשונב ןויד ןיא ןהיבגל ךא ,ללכב ינויצה ןויערלו 

.תוקודב תוחכוהל םיקקזנ ןאכ .םישנ יבגל ןכ אל .תרחא וא וזכ תוכז ןתמל הקדצהכ 

,לשמל .םינושה םינוידה ךלהמב ואשינש םיפסונ םימואנב םג אוצמל ןתינ וז השיגל תודע 

:י"אפממ ןוסלדיא הבב ירבדב 

תונושארה ויהש ,קשמ ורציש ,תורובג תויהל ועדיש תוהמא תומייק... 

תוכז ןהל שי תוינויצה םישנה ,תוידוהיה םישנה ...תירבעה הפשב רובידל 

...ץראה ןעמל ולמעו ולעפש ,םיבושח םישנ ינוגרא ורצי ןה ...םעב הלודג 

,2.7.51 ,תסנכה ירבד) תויוכז תווש תויהל ןהל תוכז הלאה םישנה 
 2120>.29

.ינקילבופרה ןורקיעל תוחרזאה לש ילרבילה ןורקיעה תפפכה רוריבב תיארנ ןאכ 

תוחרזאל סיסבה הניהש ,םייזכרמה ויתודסומבו ביטקלוקה תריציב תופתתשהה 

תויוכז תלבקלו תילרבילה תוחרזאב תוללכיהל הקדצהה תא הווהמה איה ,תינקילבופרה 

תא הינייעמ זכרמב הדימעה איהש הדבועה ןאכ תדמוע השיאה לש התוכזל .תויחרזא 

30.תובוח ־ ןושארה ביכרמה 

הלוע ןאכו .תוידוהיה ,תוינויצה םישנה לע :ןוידה בסנ םישנ תצובק וזיא לע םג רורב 

םיקקוחמה־תיבב קקחנש ,הז קוח לש ותרטמ .ירבד חתפב יתנד םהבש םירבד,ר־לפכ בוש 

תויחרזא ןהש םישנל ,רמולכ ,תילארשיה השיאל תויוכז יוויש קינעהל הניה ,ילארשיה 

ותלוחת תא ליבגהל שיש ןעטי דחא אל ףא .רוערע ןיא וז הדבוע לעו ,לארשי־תנידמ 

הימגילופ םירסואה הלא ,קוחה יפיעסמ םיינש ,ןכ לע רתי .דבלב תחא םישנ תצובקל 

םניה ,(1 חפסנב גצומה קוחה לש אלמה חסונה תא ואר) החרוכ לעב השיא שוריגו 

םינוידה בורב ןה קוחב ןוידב ןה ,הז םע דחי ךא .דבלב תוימלסומ םישנל םייטנוולר 
,היידוהיה השיאה .היידוהיה השיאב השעמל םינד לכה ,השיאה דמעמב םיירוביצה 

.תורחא וא הלא תויוכזל היואר איה םא םינחובו הישעמ תא םיקדובש וז איה ,תינויצה 

.תילארשיה העדותב וז הניחבמ ןיטולחל תוילוש ןניה תוידוהי־אלה םישנה 

רבודמש ונל ריהבמ "תיצולחה היילעה ימרז"מ קלח התיהש השיאב שגדה ,ךכמ רתוי 

השיאה" ."תירבעה השיאה" לש סופיטבאה איה איה ־ הקיתווה תיזנכשאה השיאב 

איה םג היוצמ ,תויצולחה תוילעהמ קלח התוויה אלש וז ,חרזמהמ השדחה הלועה ,"תרחאה 

רומא היה תויוכזה יוויש קוח ,ןכאו 31.תוגילפמ תורומת רובעל דמועש טקייבואכ ךא ןוידב 

םילועל סחיב ןה המצע לע הלטנ הנידמהש "תירוטזיליוויצה המישמ"ב בושח דיקפת אלמל 

.ולוכ ןוכיתה חרזמל סחיב ןה יברעה בושייל סחיב ןה םישדחה 

הקינעה המ לואשל שיש הרמואב תורצויה תא הכפהש הנעט תוחכונה תחא התלעה תחא םעפ קר 29 

.(2122 ,םש> ךפיהל אלו ,לארשי ישנל הלשממה 

(1992 ,יוא־זיבילגופ) הריחבה תוכז תלבק םשל להנל תוכירצ ויה םישנהש םיפירחה םיקבאמה 30 

תובוחב ףתתשהל תוכזה לע רמ קבאמ להנל וצלאנש הדבועה םג ומכ הלא םינוידב ירמגל םיחכשומ 

.<1984 ,ילאערזי ;1987 ,ןייטשנרב) הדובע תמגוד 

.Fogiel-Bijaoui, 1997 :לצא המוד ןויד ואר 31 
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םיצור ונייה אלש םילגרה םמיע םיאיבמו םישדח םילוע יפלא תואמ םיעיגמ 

תא אקוד ואטביש םיקוח ץראב רוציל שי ךכ םושמ םאה .ונתלחנל ויהיש 

םייח הייחנו םייחה יחטש לכב ונתומדקתה תא החדנש ,הלאה םילגרהה 

ואצמי הנה םיאבה םילועהו ?."הביצי תומד ידיל עיגנש דע םייביטימירפ 

תנידמש הווקמ ינא ...רבעב ויחשמ תרחא תויחל םתוא ךירדת[ש] תואיצמ 

אמגוד היהתו יברעה בושיה תא םג הייחו היקוח ידי לע הלעת לארשי 

,2.7.51 ,תסנכה ירבד ;י"אפממ ןוסלדיא הבב ירבד) .חרזמה תוצראל 
 2120)

תא ללוכ תילארשיה הרבחב םירזגמה לכ תא לולכל רומאש היצזינרדומה ךילהת 

לש הז ךילהתב .השיאה לש הדמעמ רבדב תויתרוסמ תוסיפת לוטיב לש בושחה ביכרמה 

לש היצזינגומוה תריצי לש דיקפת ןה יכוניח דיקפת ןה קוחל הצקוה הנידמ יוניב 

.תונושה תוצובקה 

ינפלמ הניינק לע היערה תוכז תחטבה] תאז תושעל שי לארשי תנידמב... 

,רקיעהו [יטירבה טדנמה תפוקתב רשאמ] רתוי תמלשומ הרוצב [ןיאושינה 

רתויהו ןגרואמ רתויה קלחה תא קר אל וז תוכזב הכזתש ,רתוי תללוכ 

הינמיתה תא םג ,לארשי תנידמב השא לכ אלא ,הנידמה ישנ לש םדקתמ 

לכב ןיידע תאצמתמ הניא ילואו ןמית יקמעממ ןוריוואב העיגה וישכע קרש 

דוע היתויוכז תא חיטביו ,התוא ךירדי ,הילע ןגי קוחה ,הלאה םינינעה 

ירבד ;ט"פממ הדוהי־רב לארשי ירבדמ) .ןתוא הניבה המצע איהש ינפל 

(2171 ,17.7.51 ,תסנכה 

תא קוחה לש ינכפהמה לאיצנטופב ואר םירבודהש הלוע ליעל םיטוטיצהמש דועב 

חורה תא דחיימה לכ לע םויא קוידב הז לאיצנטופב ואד םייתדה םיגוחה ,תירקיעה ותלעמ 

רוויע יוקיח אוה קוחה יכ ןעט ןיול דעסה רש .ויגציימכ םמצע תא םיספות םהש תידוהיה 

:גיטפהרו ןעט המוד ןפואב .תודהיהו הרותה חורל דוגינב דמועו םלועה תומואב השענל 

םירבד תונשלו רהמלמ רהזהלו רהזהל םיכירצ החפשמ יניד לש הלא םינינעב אקודו" 

,תסנכה ירבד) ".סרהו ןברוח ןיב ,האמוטו הרהוט ןיב עספכ יכ ...םישודקו םילבוקמ 
 2.7.51, 2117>

היידוהיה השיאה המרת ןהבש תונווגמה םיכרדה תא םיטפשמה רש טריפ וירבד ךשמהב 

,ויתולועפבו שדחה בושיה תווהתהב חטש ךל ןיא" :השדחה הרבחה חותיפל לארשי־ץראב 

,תסנכה ירבד) ".וב המתוח תא העבט אל השאה לש התומדש ,ויקבאמו ויתומחלמ 

:ותריקס םותל רמש אוה רתויב הבושחה המורתה תא ךא <2004 ,18.6.51 

רודה חופיטב הקלחבו היירבע םא לש התוכזו התבוח יולמב ,םלוכ לעו... 

- .תימצע הברקהל ,תישפנ הרובגל ,המוק תופיקזל וכוניחבו ץראב ריעצה 

םישנ לש תרדהנה תרוסמה תא תירבעה םאהו השאה הכישמה הלא לכב 

חורבו ןתרובגב ,תימצעה ןתברקהב ןהל ונק רשא ,לארשיב תורוביג 

<םש ,םש> .תירבעה הירוטסהב דובכ םוקמ ןתנוכת 

וז איה .היידוהיה השיאה לש רתיה־תוכזו תיזכרמה הבוחה איה ,ןכ םא ,תוהמיאה 
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םג .ילארשיה ביטקלוקל הסינכה סיטרכ תא הל הנקמש וז איהו הרוביגל התוא השועש 

לש ותודעמ תלפונ הנניא ,דשא תודעש ,עבוק הז קוח" :קוחה לע הכריב י"אפממ הגיצנ 

,תסנכה ירבד)".םישנלו תוהמאל ירטנמלא םחי והז ,יתובר .בושחו יניצר רבד הזו ,רבגה 

תויהל ךירצש והשמכ אלא ,דחוימ לומגתכ אל קוחה גצומ הרואכל ןאכ <2121 ,2.7.51 

הרוצב וז הסיפת שיחמה ןוירוג־ק ?תוהמיאל טפשמב תודע ןיב המ ךא ־ וילאמ ןבומ 
:רתויב הרורבה 

אמא לע רבדא םא ירה ,אמא ,דתיה וא שי םדא לכלש חיגמ ינאש ןוויכמ 

- עגמב שיא לכ אב ותא ןושארה םדאה .אמאו אמא לכ לע רבדמ ינא ,ילש 

ילש אמא .םדא־תב וא םדא־ק לכל רקי רתויה םדאה םג איה .אמא יהוז 

וליאכ בטיה התוא רכוז ינא לבא ,רשע ןב יתייהשכ ,יתודליב ילע התמ 

תישונאה תוליצאה ,הבהאה ,רהוטה למס ,דתיה איהש עדוי ינאו .ןיידע הייח 

אמאש הדבועה רשאמ בילעמ רתוי ישונא לוליח שיגרמ ינניאו ...תוריסמהו 

,ילש אמאש ךכ םע םילשהל רשפא יא ...יתא תויוכז תווש הניא וז הרקי 

אהת ,אמאל היהת איה ףאש ,ילש תבהש ,אמא איה ףאש ,ילש תוחאש 

תעצה לש ישונאהו טושפה קומינה והז .רחא והשיממ ךרע תתוחנו העורג 

<2131 ,םש> .קוחה 

אל ךא .תונשגרלו סותפל הטונה ןוירוג־ק לש ידוחייה ונונגס והזש ונעטיש ימ שי 

ןועיט לש הז גוסש איה הבושחה הדוקנה .ןאכ ונניינעמ אוה םירבודה לש ישגרה הנבמה 

םג ,םיגדה ותואטבתה ןפוא .קוחה לע הירוגינס דמלל אבשכ רחב אוה ובו ותושרל דמע 

.םירחאה לע לבוקמ רשא תא ,רתוי תצלמנ הרוצב םא 

תילובמיסה תכרעמב בושח ביכרמ וניח םירבגל םישנ ןיב תויוכז ןויווש ,ןכ םא 

תויאכז ,הנידמה תויחרזאכ טושפ וא ,םיטרפכ םישנש רמוא הז ןיא ,הז םע דחי .תילארשיה 

שגד תמיש ךות םישנה "ינוש" תא וכותב בלשמ ןויוושה ןויער .םירבג ומכ תויוכז ןתואל 

סותא בוליש .ןתוהמיא ־ המואל תילוגסה ןתמורתבו םישנה לש םיידוחייה םינייפאמב 

.יתימא ןויווש ןבומכ חיטבמ וניא הירוגיטקכ םישנה "תוידוחיי" לש המשב ךויווש"ה 

תודוכלמ ובוחב ןמוטש ןורקיע הגיה ןתמורתל הרומתכ םישנל תויוכז ןתמ לש הדמעהה 

ןתמורת םהבש םימוחת םתואל ,הצובקכ ,ןלועית ידיל איבהל לולע אוה ,לשמל .תובר 

ןיעל תורקדזמ וז "תואכז תניחב" לש היתונכס ,רומאכו .רתוי תרכינ ,דניה תידוחייה 

םירבג) .הב דומעל תוכירצ ןניא ,(םיידוהי) םירבג לש ,תורחא תוצובק רשאכ דחוימב 

תורישב םיילארשי־טייניתשלפ םירבג תופתתשה־יא ,לשמל :הב "ולשכנ" םיידו,די־אל 

(.םינוש םימוחתב םתיילפהל קודיצכ תאבומה יאבצה 

גשומל "ןויוושה" גשומ ןיב סחיה תא תרחא ושריפ תסנכב תויתדה תוצובקה יגיצנ 

דובכ לע הרימש" םושמ קוחל דגנתה ךא ןויוושה ןורקעב הכימת עיבה םבור־בור ."ינושה" 

םייברעה תסנכה־ירבחו םה ויה ןאכ םג ,אבצל םישנ סויג אשונב ומכ ."השיאה 

תקולח לש השוריפב םיעוטו תורצויה תא םילבלבמ םינוליחה ,םתעדל .םיעד־ימימת 

ןוכנ הז ןיא" :רמוא גיטפהרו .םייתדה םיגוחב םישנל םירבג ןיב תיתרבחה םידיקפתה 

הנוכתה ...תוחפוקמ ןניא לבא תונוש ןה ילוא :ונלצא תויוכז ןויווש ןהל ןיא םישנהש 

,רחא וא הז קוחב םעפל םעפמ תואיבמ ,דשאה לש תיביספה הנוכתהו שיאה לש תיביטקאה 

תקולח ,ךכמ רתוי (2118 ,םש)".חופיקכ תיארנה הווש אל השיג ידיל ,רחא וא הז ןידב 
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רשכה תלבקמ םינימה ןיב םימייקש םייסיסב םילדבהמ תעבונה תיתרבחה םידיקפתה 

ןוכנ יתרבח הנבמ םירצויו דיב די םיכלוה הכלההו עבטה ,םתנעטל ,ךכ .הכלהה יקוחב 

הרותה ...תודחוימה םהיתונוכתל םאתהב השיאהו שיאה דמעמ תא תעבוק הרותה" .רתוי 

םייחב הדמעמו המוקמ תא העבקו ,תודחוימה היתונוכת תא העדיו ,דשאה שפנל הרדח 

ליבשב רתוי תיבויח ,םתנעטל ,האצותה (2090 ,26.6.51 ,תסנכה ירבד)".ךכל םאתהב 

הרותהש דובכה .ינכמו יתוכאלמ ןפואב ןויוושה ןויער תא םימשיימשכ רשאמ םישנה 

ןימא יברעה תסנכה־רבח .רוויע ןויווש רשאמ רתוי בושח םישנל תוקלוח תרוסמהו 

םניה "תוישנ"ו ךויווש"ש ןעטו תושעל לידגה תרצנ לש תיטרקומדה המישרהמ הרו'גר'ג 

,דשאה לש התופתתשה הלדגש הדימבש ןייוצי..." :הז םע הז םיבשייתמ םניאש םיכפה ינש 

השאה תדבאמ הדימב הב ,םהיכרצבו םינושה םייחה יחטשב ןויוש לש סיסב לע ,רבגה םע 

<2089 ,םש> ".היתובוחו היתודרט תא הברמו היתונוכתו התוישנ תא יטמוטוא חרואב 

.תובר תועש ךשמנ םייתד־אלל םייתדה םיגיצנה ןיב תסנכב להנתהש ףירחה חוכיווה 

,השיאה םע ביטיי אל רבד לש ופוסבו םלוע־ירדס תונשל ןווכתמ קוחהש ונעט םייתדה 

ךא .השיאה דמעמ תא רפשל שיו םירדסה תא תונשל ןכא שיש ונעט םינוליחה וליאו 

תופתושמה דוסיה־תוחנה תא הווסמ תונחמה ןיב םילדבהבו טקילפנוקב תודקמתה 

רבדב דוסי־תחנה ,לשמל .חוכיו לש הרוצב םייקתה םא םג ,חיש"ודה תא ורשפאש 

,תונוש תוכלשה הל וסחויו םינוש םישגדהב התכז םנמוא וז .םישנו םירבג ןיב םילדבהה 

התמורת ,םינוליחה יניעב .םהינועיט תקדצהל הב ושמתשה תונחמה ינש יגיצנ ךא 

ינויצה לעפמב הווש תופתתשהל תוכזה תא הל הנקמש וז איה השיאה לש תידוחייה 

רתוי בר לקשמ וקינעה תויתדה תוגלפמה יגיצנ .הדותלו הרכהל תיאכז איה הילעשו 

תא לבקל ןיא "ינושה" לש תיזכרמה תובישחה ללגב אקוודש ונעטו םינימה ןיב ןיחבמל 

הנכסב ןותנ אוה ןכלו ונממ עבונו ינושב ןומט "השיאה לש הדובכ" .תויוכזה ןויווש קוח 

.ןויוושה ןורקע לש ותלעפה בקע 
דסומ לש ותובישח התיה םיגושה תונחמל תפתושמ התיהש תפסונ דוסי־תחנה 

הנייהת קוחלש ונעט םייתדה יגיצנ .יתרבחה רדסבו טפשמה תכרעמב ומוקימו החפשמה 
:תוינסרה תואצות 

אלו רבגה תויוכז תפדעה הנניא ירוקמה ירבעה טפשמה לש תידוסיה השיגה 

םימעפלש שי ןכל ...החפשמה תויוכז תפדעה אלא ,השאה תויוכז תפדעה 

החפשמה דוחיא תבוטל לכה ךא ,השאה תחפוקמ םימעפלו רבגה חפוקמ 

(2118 ,2.7.51 ,תסנכה ירבד)".התרהטו התומילש לע הרימשו 

החפשמה תא תיחשיו תיתחפשמה הינומרהה תא רערעי ,לבקתי םא ,קוחה ,םתנעטל 

ברה רמאש ומכ .תוידוהי־אלה תורבחב תוחפשמל המודל הכפהיש ךכ ידי־לע תידוהיה 

רכז םש ןיא"ש ךכ ידיל איבה םלועה תומואמ קלחב םייקש "ינרדומה השאה ןויוש" ,ןיול 

איה תילארשיה החפשמה" .םתוא תוקחל םיכירצ ןיא ןכלו "ללכב םיניקת החפשמ ייחל 

,תסנכה ירבד) ".תונקותמה םלועה תוצרא דצמ הצרעהלו האנקל אשונ תשמשמה 

תויהלמ םיקוחר םיינוליחה םיגוחב החפשמה ייחש ,ותעדל ,הביסה םג וז (2090 ,26.6.51 

םירוהטה םידוהיה החפשמה ייחל האניקב םהיניע תא םיאשונ" הלא םיגוחב םיברו םינקותמ 

.(2091 ,םש)"תיתדה תודהיב םירמתשמ ןיידע םהש יפכ 

הדיחיכ החפשמה תא ומקימש םידיחיה ויה אל תויתדה תוגלפמה יגיצנ ,רומאכ 
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.קוחה יבגל םתדמע תא ולקש רשאכ לכל לעמ התבוט תא ודימעהשו המואה לש תיסיסבה 

- אוהש םושמ תויוכזה יוויש קוחב וכמת ,י"אפממ ןוסלדיא הבב םהיניב ,םירחא 

ידוסיה אתכ החפשמה ךרע תא הלעיו השאה לש הבצמ תא הברהב ביטיי... 

קוח ונל ןתיתו קוחה תא םילשת לארשי תנידמש תשרוד ינא ...הרבחה לש 

םדקת ךכ ידי לעו ,תושיאה תויעב תא דימתל רידסהל וחוכב היהיש 
ונא הלש המדל ונצראב הרבחה תא הלעתו החפשמה ייח תא ונתנידמ 

(2121 ,2.7.51 ,תסנכה ירבד) .ונתפוקתב םיעבתנ 

,החפשמה דסומ לע חוכיוול םישנל תויוכזה ןויווש לע תסנכב ןוידה בסוה וז הרוצב 

בהל .ומיע ביטיי וא החפשמה דסומל קוחה קיזי םא ,דתיה הנודינש תירקיעה הלאשהו 

השאב ולכתסה םלוכ" :םינוידב םיפתתשמה לכל תפתושמה הסיפתה לע הריעה (1993) 

םיפירח םיטקילפנוק וררועתה הז סוזנסנוק דצב ,הירבדל לבא .(151 'ע)"היערו םא וארו 

ןיבל םינרמשה ןיב - םינוליחה ברקבו ,יתדה הנחמה ןיבל ינוליחה הנחמה ןיב 

ןאכ יתרטמ ךא ,וללה תוצובקה ןיב המכסה הררש אל םיבר םיניינעבש ןוכנ .םיטסינימפה 

ןהמ תחאו ,המכסהה־יא לש הסיסבבש ןהילאמ תונבומה תוחנהה תא םג שיגדהלו ריאהל 

32.החפשמה לש התויזכרמו התובישח איה 

תמועו החפשמו תוהמיא םיגשומל ןויוושה סותא דמצוה קוחה תודוא־לע ןוידב ,ךכ 

תויועמשמהו םינכתה לבא ,ןויוושה גשומ תא ףסה לע וחד תסנכ־ירבח דואמ טעמ .םתיא 

םיגשומה ינשל וקנעוהש תיסחיה תובישחלו תועמשמל םאתהב ונתשה ול וקנעוהש 

לעפמל ומרת ןהש םושמ ןויוושל "תויואר" לארשי ישנש ,דתיה תיללכה הנעטה .םירחאה 

,השיאה ןכל .תוהמיאב ןתבוח תא רקיעב ,תויתרבחה ןהיתובוח תא הנמאנ ואלימו ינויצה 

ץמאל שיש ,דתיה המילשמה הנעטה .רבגל ומכ ינויווש סחיל תיאכז ,היידוהיה םאה ,רמולכ 

הז םיווש היערהו לעבה התעמ ושעיי הבש ,החפשמל תלעות ךא איבי אוהש םושמ הז קוח 
.הזל 

קוחה ןושל 

םצעב םיעגונ םה ןכלו החפשמ יניינעב םיקסוע ,םהבש ןושארה טעמל ,קוחה יפיעס לכ 

ףילחה אוה ןכש השיאה לש הדמעמ תא רפיש ןכא קוחהש קפס ןיא .דבלב תואושנ םישנב 

םאתהב ,לשמל .שרופמב םילפמ שיימלסומו םיידוהי) םייתד םיקוחו םיינמותוע םיקוח 

זירכמ יתדה ידוהיה קוחה :םידליה לש יעבטה סופורטופאה אוה באה ,ינמותועה קוחל 

תאשל רבגל ריתמ ימלסומה קוחה :השוכר לע היתויוכז תא תדבאמ האשיגשמ השיאהש 

רורבש יפ־לע־ףא .התמכסה אלב םג ותשא תא שרגל לעבל רשפאמ ןכו תחא השיאמ רתוי 

לש תוינפה יפוא תא החתינש (1981) למרכ ויז־ןב לש הדובעב תאבומ וז הנעטל תפסונ המגוד 32 

אל למרכ ויז־ןב .1977-1947 םינשב ןהיעצמו תוריחב תועדומ תועצמאב םישנה רוביצ לא תוגלפמה 

השיאה לא םג ,תוסחייתהה .ןמז ךרואל םייוניש אל םגו תונושה תוגלפמה ןיב םייבקע םילדבה האצמ 

תוגהנתהה .תיב־תרקעו היער ,םא - החפשמה תרגסמב הידיקפת לא רקיעב ,דתיה ,תדבועה 

.הלא םידיקפתמ םיעבונש םיסרטניאהמ תעפשומכ הספתנ (התעבצה יסופד) השיאה לש תיטילופה 
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תא שיגדהל בושח ונניינעל ,הטוב הילפא לש הלא תורוצ לטיבו ןקית תויוכזה יוויש קוחש 

ןווכתה הילעשו קסוע קוחה הבש השיאה .לפטל רחב קוחה םהבש םיאשונה לש הירוגיטקה 

."םאה" וא/ו "היערה" איה תויוכזה ןויווש תא ליחהל 

בתכנ ("קוח תועצה" ימשרה םוסרפב םיעיפומש יפכ> קוחל םיימשרה רבסהה ירבדב םג 

קוחהש יפ־לע־ףא ,ךכ ."תויערו תוהמיא" לש תויוכז לע ןגהל ,יללכ ןפואב ,קוחה תרטמש 

םג אוה תע התואב ,ןהילעב לש הזל תוהמיאהו תויערה לש סוטטסה תא תוושהל ןווכתה 

תא ,השיאה תא םידחיימה םינייפאמה תא שיגדה אוה - דחוימ סוטטס םישנ ןתואל קינעה 

עבוקש קוחה לש 6 ףיעסב רורב ןפואב טלוב הז רבד ."ןויווש"ה תא םוקמב ,"לדבה"ה 

קוחה ,ןכאו ."השא איה רשאב ,דשאה לע" הניגמה קוח תארוה לכב עגפי אל קוחהש 

לש הרוש תועצמאב םישנל "הניגמה הקיקחה" תנירטקוד תא ןכמ־רחאל ץמיא ילארשיה 

,יאדר> המודכו תונוזמ ימד ,ימואל חוטיב ,יאבצ תוריש ,הקוסעתב תועגונש תונקתו םיקוח 

היגולואידיא םע דחא הנקב תולוע ןניא הלא תונקתש ונעט םישנ ינוגרא המכ .(1982 

הקיקח לש הז גוסב םילודגה םינוגראה בור וכמת םינומשה תונש דע לבא ,תינויווש 

.םינוש ןיד־יקספ תועצמאב ףקות הנשמ ולביק םהו ,תונקתו 

ןידה־יתב ידיב תושיא יניינע וריתוה לע ויכמות ברקמ םג תבקונ תרוקיב גפס קוחה 

,יסגא־רבוב ,לשמל) ןכות לכמ קוחה תא תנקורמ וז הדבועש םינעוטה שיו ,םייתדה 

רתויב תובהלנה תוכמותהמ ,לשמל ןגכ לחר .הז אשונ יבגל ושטינ םיבר םיחוכיו .(1982 

ץוחמ תושיאה יניינע לש םתראשה ללגב קוחה דעב עיבצהלמ הענמנ ,ןויוושה ןורקע לש 

ונעט תורחא ."השאה ןויוויש קוח לש םש ול תתל תעד תבינג וז" יכ הנעט איה .ותוכמסל 

:סעכבו תורירמב 

םייתדה ןידה יתב לש םתוכמס תא תונשל אופיא אב וניא עצומה קוחה 

אוה ,ךפיהל אלא ,ץראב םישנה בור ליבשב רתויב םיבושחה םהש םינינעב 

דמועה הרטשמה ןונגנמ חוכב ,הלשממה חוכב ,הנידמה חוכב םהילע ןיגמ 

ןב אלא ,הווקמל תכלל תונבה תא חירכמ [ןומימ ברה] אוה אל ...התושרל 

(2122 ,2.7.51 ,תסנכה ירבד) .הווקמל תכלל ןתוא חירכמ ןוירוג 

,יתדה קוחהש ךכ לע עיבצהל ינוצרב ןאכ .וז הקיקח לש היתוכלשה יבגל בתכנ תובר 

ןיחבמה תא שיגדמ אלא ,םיווש גוז־ינב השיאבו לעבב האור וניא ,ימלסומה ןה ידוהיה ןה 

תועצמאב תנתינ וז תולתל הקדצהה .הלעבב השיאה תולת תא רקיעבו םיינשה ןיב 

.הבחרה הרבחב םג ,ךכמ האצותכו ,החפשמב תאלממ השיאהש םידחוימה םידיקפתה 

סוטטסל רשק אלב םישנה רוביצ ללכל תנווכמ ותלוחתש דיחיה אוה קוחה לש 1 ףיעס 

ןיד" :םינימה ינש ינב לש יטפשמה סוטטסה אוה וב ןד ףיעסהש םוחתה .ןהלש יתחפשמה 

ןתינ היהש םיפסונ םיניינע ןבומכ םנשי ."תיטפשמ הלועפ לכל שיאלו ,רשאל היהי דחא 

תווש תויונמדזה ,הווש רכש) הדובעב הילפא .תויוכז ןויוושב ןדש קוחב םהילא סחייתהל 

תנש לש קוחה ךא .תובר ינמ תודחא תומגוד קר הלא - הקיטילופב הילפא ,(םודיקל 

םירחא םיאשונ ןכו הלאה םיאשונהמ קלח .וללה םיאשונהמ דחאב אל ףא ןד וניא 1951 

לש תיפולחה קוחה־תעצהב ועיפוה םקלח ,קוחה לע םיכשוממה םינוידה ךשמב ולעוה ןכא 

לש םיכורא םיכילהת רבע קוחה ךא .הלשממה לש תירוקמה קוחה־תעצהב םקלחו ןגכ לחר 

קר םידקמתמ םא .םויה־ רדסמ ודרוהו וללה תועצהה לכ ונגוס םכלהמבש םייונישו הכירע 

ורבעו םיילושל וקחדנ ךא ןוידל ולעש תופולחה תא םיאור ןיא ,קוחה לש יפוסה וחסונב 
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תא וגישה ףא ןקלחו םינש רחאל בוש ועצוה הלא תויצפואמ קלח .היצמיטיגל־הד 

.וז הפוקתב ןהמ הענמנש היצמיטיגלה 

םיווש השיאהו שיאה" ־ רנליו תסנכה־רבח לש הרצקהו הטושפה ותואטבתה ,לשמל 

התכז אל - (2166 ,17.5.51 ,תסנכה ירבד)"לטובמו לטב דגונמ קוח לכו ,םהיתויוכזב 

רובעב הווש רכש תעיבקל העצהה התחדנ ןכ־ומכ .ידמ תפרוגכ הספתנש םושמ הכימתב 

ורשפאיש םיאנתה תא רוציל ךרוצ שיש המילשמה העיבקה הלבקתה אלו הווש הדובע 

החפשמה דצמ רשפאה לככ תוטעמ תוערפה םע תיעוצקמה התדובע תא אלמל השיאל 

תמכסה ילב וב קוסעלו עוצקמ רוחבל השיאה תוכז תא קוחב עובקל שיש הנעטה .םידליהו 

השרמה אוה שיאה ,ךכ הז םייחב" ירה תאז רסואה שרופמ קוח ןיאש יפ־לע־ףא ןכש ,הלעב 

ןורקיע קקוחל ךרוצ ןיאש ןועיטב איה ףא התחדנ ,(2170 ,םש)"השרמ וניאש אוה שיאהו 
.הז 

קוחה־תעצה .איה ףא הלבקתה אל השיאו לעב לש םהיסחיב םיפסונ םיטביה תייוושה 

ףיעס ."תאז ובייחי תוביסנהו הדימב" תונוזמ רבגל םלשל השיאה לעש העבק הלשממה לש 

ויהו ,יתוכאלמ ןויווש לש הריציב ףסונ ךבדנ והזש ונעטש ויה .יתבר תודגנתה ררוע הז 

םיכסהל ןיא ןיאושינה תעב רבצנה ףתושמ שוכרל העצהה לבקתת אל דוע לכש ורמאש 

שוכרב אלמ ףותיש :הז ןורחא ןיינע קוידב הללכ ןגכ לחר לש קוחה־תעצה .הז ףיעסל 

.<םש ,םש> "החפשמה שוכר תא תרצוי םהינש תדובע"ש םושמ ןיאושינה ךשמב שכרנש 

תוכז תא עבקש ףיעסה קר לבקתה .קוחה־תעצהל ךייש וניאש קומינב החדנ הז ןורקיע 

שוכרל ךפהנ השיאה שוכר היה ןיאושינה םע ,ןכל םדוק)ןיאושינה ינפלמ הניינקל השיאה 

םג החדנ התיב־קשמב השיאה תדובע לש ינרציה ךרעל ישממ יוטיב תתל ןויסינ .(הלעב 

לופיטהו תיבה תלהנהב ,דשאה לש התדובע" תא תוארל שיש ןורקיעה .ףסה לע אוה 

"הכאלמ וא קסע ,דיקפת לכב לעבה תדובעל תוניחבה לכמ הכרעב הוושכ ...םידליב 

תסנכה־תרבח ידי־לע ןה י"קמ תעיס ידי־לע ןה עצוה (2088 ,26.6.51 ,תסנכה ירבד) 

תיכוניחהו תיפרגומדה ,תיתרבחה המורתב האלמ הרכה וריכה תיבה־יבשויש הארנ .ןגכ 

.תילכלכה התמורתב אל לבא ,וז הדובע לש 

םתללכה :םהינימל םינועיט לש תכרעמב הקדצוה םיילושל וללה םינוקיתה תקיחד 

ןודל ןמזה עיגה אל ןיידע ,ידמ םיכבוסמ םיבצמ רוצית איה ,ידמ תבכרומ ,דניה קוחב 

,רתיה האצותה ,הרקמ לכב .םירחא םיקוח תרגסמב םהב לפטל שיש וא הלא םיאשונב 

- החפשמ יניינע - םיאשונ לש תחא הירוגיטקל קר סחייתה 1951 תנש לש קוחה חסונש 

.םישנ לש ןהיתויוכזל םירושקש םידיחיה םיאשונכ םרידגה ךכבו 

םויכ בצמה 

דמעמב תקסועה הקיקחה הבחרתה קוחה קקוח זאמ ופלחש םירושעה תשמח ךשמב 

םיעגונה הלא ןה החפשמה ייחב םיעגונה הלא ןה ,םיבר םיטביה םויכ הפיקמ איהו השיאה 

החפשמב תומילאב תקסועה הקיקחה .םירחא םיירוביצ םימוחתבו הקוסעתה םוחתב 

".דחוימב תמדקתמ תינימ הדרטהכו 

.(1995)יבוקךבילו ולש ,יאדר לצא טרופמ ןויד ואר 33 
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םירקע יכ םא ,רפסמ תונויסנ ושענ םינורחאה םירושעבש ןייצל שי הז םע דחי ךא 

ופאש םינושארה תונויסנה .דוסי־קוחב ןויוושה ןורקע תא ןיירשל התיה םתרטמש ,םלוכ 

תא וללכ רתוי םירחואמהו ,יתדה ןורקיעה םע הרשפ אלל קוחב ןויוושה ןורקע תא ןגעל 

לש תווצ ידי־לע החסונש הקוחל העצהה םג .ןישוריגו ןיאושינ יניינעל סחייתמה גייסה 

אשונה תא הפקת אל 1988 תנשב ביבא־לת תטיסרבינואב םיטפשמל גוחהמ םיצרמ 

.והותב ולע וללה תונויסנה לכ ,רומאכ .(Raday, 1993) הרשפ חסונ העיצהו תורישי 
.היערה לש הדמעמ לע יתדה דסממה םע םינפ לא םינפ תמעתהל אל הרחב הנידמה 

תונורקע לע ורבג הנידמה לש ידוהיה היפוא לע הרימשהו "המואה תודחא" לש םיקומינה 

.ןויוושה 

1949 ־ט"שת ,ןוחטיבה תוריש קוח 

קוח תא תסנכה הלביק ,"השיאה תויוכז יוויש קוח" קקוחש ינפל םייתנש ,1949 תנשב 

תא תוהזל בושח ונניינעל .יאבצ תורישבו סויגב עגונה לכ תא רידסמה ןוחטיבה תוריש 

תוחוכב ללכיהל תורומא תוצובק וליא :וב ןוידבו קוחב ורכזואש תויתרבחה תוצובקה 

דציכ ?הלא תולועפל תסחוימה תועמשמה יהמו ונממ תודדומ תוצובק וליא ,ןוחטיבה 

ןניינעבו תקולחמ הררועתה תוצובק וליא לש ןניינעב ,וזמ הרתי ?םיקומינ וליאבו וקדצוה 

?יאבצה תורישהמ ןרטופל וא ןסייגל שיש םיחכונה לכל ןבומו רורב היה תוצובק וליא לש 

תונושה תוצובקה לש יתרבחה םוקימה יבגל יזכרמ טביה וריאי הלא תולאשל תובושתה 

רמאנ רבכ תילארשיה הרבחב יאבצה תורישה לש ותובישח לע .ילארשיה ביטקלוקב 

תנמ־לע קוחה ןושלבו קוחה ביבס םינוידב תשמתשמ ינא יחכונה רשקהב .תובר בתכנו 

ןכ ינפל ךא .םישנל דעוימש תוחרזאה גוס תא רקיעבו רצוי אוהש תוחרזאה יגוס תא ןמסל 

ןפואב קוחה תועמשמ תא תסנכב ןוידב םיפתתשמה ורידגה הבש ךרדה לע דומעל בושח 
.יללכ 

ןוידב םיחכונה .ילארשיה םיקקוחמ,ד־תיב ליבשב שפנ־תוממורתה לש העש וז התיה 

הלוע "הירוטסיה םישוע" לש השוחת ,ןכאו - ירוטסיה עגרב םיליעפ םיפתוש ושיגרה 

חוכ ,וזמ הרתי .ידוהיה םעל םחול חוכ םיקהל תוכזה םקלחב הלפנ ןכש - םימואנה ךותמ 

קפתסמ וניא אוהש םושמ ,"םלועב ונימב דיחי" אלא ,םימעה לכ לשכ וניא הז םחול 

םירבד .הלעמב ןושאר "יתרבח חוכ"ו "יצולח חוכ" םג שמשמ אלא ,םייאבצה וידיקפתב 

םישימחמ רתוי .תסנכב םיכוראהמ דחא היהש ,ןוידה לכ ךשמב תונוש תוסרגב ורזח הלא 

םינומש ינפ־לע םיערתשמ םילוקוטורפהו תוכורא תובישי שמח ךלהמב ואשינ םימואנ 

םימואנה בור .קוחה לש ויקלח בור יבגל העבוה המכסה לש העיתפמ הדימ .םידומע 

תורישה תועמשמ ,ומצע קוחה לש תירוטסיהה תובישחה לש סנ לע האלעהל ושדקוה 

םיטעמה םיאשונה ןיב היה םישנה לש ןסויג אשונ .המואה ייחב אבצה דיקפתו יאבצה 

- התיהש המחלמה לש הלוהינ ןפוא תא תונמל ןתינ םירחאה ןיב .תקולחמ וררועש 

.ןוחטיבה רש לש וידיב זכיר קוחהש תויוכמסל תויודגנתהו ־ 1948 תמחלמ 

הדבועהמ.םג רתיה ןיב עבונ תוילארשיה תוברתבו הרבחב אבצה לש יזכרמה ודמעמ 

םייתרבח םידיקפת םג אבצל הדעיי הנידמה .אבצל הרבח ןיב םירורב תולובג ןיאש 

,היילע תטילק :ןוגכ ,ינויצה טקיורפל םתמורתב הבר תובישח ילעב םלוכ ,םהינימל 
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.(1994 ,רזעילא־ןב> הלאב אצויכו תובשייתה ,תירבעה הפשה דומיל ,יתדעה רעפה םוצמצ 

םלועב שומיש השענ :תסנכב םימואנב רתויב תירויצ הרוצב יוטיב ידיל אב הז ןייפאמ 

"שפנה ןוקית"ל םג דעונ אבצהש ריבסהל ידכ תויטסילבק תורופטמבו יכ"נת תויצאיצוסא 

סיסבה תא חינמה ,"רתויב זעונה קוחה" רדגוה קוחה .הרבחהו המואה ןוקיתלו טרפה לש 

.הלעמב ןושאר יכוניח דיקפת ול שיש אבצלו "המואה תמשנל רצויה תיב" וניהש דסומל 

הלעמ ,ךנחמ םרוג תויהל" ,ןוירוג־ןב ירבד יפל ,הרטמל ול םשש דסומ אוה אבצה 

ירבד) "רעונה לש ירסומהו יתוברתה ,ינפוגה ודמעמ תאלעה תארקל ןווכמ ...אירבמו 

...רתויב בוטה ליגב הטיסרבינוא" ןוגכ םייוטיב ופיסוה םירחא .(1338 ,15.8.49 ,תסנכה 

תשרומב וקפתסה אלש ויהו .(1449 ,30.8.49 ,תסנכה ירבד)"...הנידמה לש הניע תבב 

לע תוכלממ ןוקיתל ןוטלפא לש ותלאשמ ונב המיוק" :םירחא תונליאב םג ולתנו תידוהיה 

(1520 ,1.9.49 ,תסנכה ירבד)".םיפוסוליפ םילשומ ידי 

תורישה תנשש איה ןוחטיבה תוריש דיקפת תא הבחרה הסיפתל תפסונ תודע 

."תצמואמ תיתוברת תוליעפב הוולמ תיאלקח הרשכה"ל הדעוי (םייתנש ךותמ) הנושארה 

תסנכ־רבח הנע יאבצה תורישל תיאלקח הרשכה השורד המ םשל והמתש ימלו 

עבט ותוא לא" חרזאה תא ברקל תנמ־לע השורד תיאלקחה הרשכההש םיביסרגורפהמ 

לוק לכבו ,הלק השווא לכב ןיחבהל אוה שיאו שיא לכ לש חרכהה"שו "ונצרא לש אלפנ 

תבהאל חרכהב ךילות וז עבט תבהא .(1448 ,30.8.49 ,תסנכה ירבד) "ליסחו רצרצ 

חרזאל ךפהיל תנמ־לע םישרדנה םירושיכה תשיכרל ,תרמוא תאז ,הנידמה תבהאל ,ץראה 

לא חוכהמ איצוהל ידכ םג אלא ,ליעי אבצ תמקהל קר אל יחרכה הז לכ .הנידמב בוט 

.(1339 ,15.8.49 ,תסנכה ירבד)"םדאו םדא לכ שפנב זונגה" תויצולחה ץוצינ תא לעופה 

ךותמ" תיאבצה היישעבו תויצולחכ םיהולאה תדובעו הניכשה הלגלגתה הלא םירבדב 
."האלמ הנווכ 

רוצייש הז אוה .המואה שפנ תא ןה םדאה שפנ תא ןה "ןקתל" רומא יאבצה תורישה 

הלעמו דכלמ םרוג שמשל ךירצו לוכי אבצה קר" :השדחה המואה תאו שדחה םדאה תא 

תרצונה השדחה הרבחבו תוברתב הנמאנה ותוטלקיהו םעה לש השדחה ותומד בוציעב 

ץוחמ םייוצמ םהינש הרקמב אלש תסנכ־ירבח ינש טעמל (1338 ,םש)".לארשי תנידמב 

לכ ויה - תדחואמה תיתדה תיזחה גיצנו י"קמ גיצנ - ינוליחה ינויצה הנחמל 
ונאש קוחה לע 'ונייחהש' ךרבל היה ךירצ"ש השוחתל םיפתוש םירחאה תסנכה־ירבח 

יאבצה דסומהש הלאה םירבדהמ רורב 34.<1452 ,30.8.49 ,תסנכה ירבד)"וב ןודל םידמוע 

.הלעמב הנושאר (תינויצ) תימואל־תינתא תועמשמ לעב יתרבח דסומכ רדגוה 

םישנ לע תלטומ סויגה תבוחש עבוק קוחה ?הז "לודג ןוזח"ב קלח לוטיל רומא ימו 

םישנ םג רטופ קוחה .תואושנ םישנו תוהמיא ,תורה םישנ תרטופ ךא דחאכ םירבגו 

תענומ תיתדה התרכהש ,תימלסומ וא תירצונ ,תידוהי ,תד תרמוש השא" :תד תורמוש 

קוחה .סויגב תביוחמ הניא (1339 ,15.8.49 ,תסנכה ירבד)"ןוחטבה תורשב שמשל הנממ 

יעצמאל אבצה תכיפה תא ותלילשמ העבנ תדחואמה תיתדה תיזחה גיצנ לש ותודגנתהש ןייצל שי 34 

תא וילע ליטנ לא .םירחא םידיקפתל הירדנפק ותוא השענ לאו שדוק אוה אבצה..." :תורחא תורטמל 

,5.9.49 ,תסנכה ירבד) ".ונתמוא תא ךנחנ הלא םיעצמאב אל :המואל ךותיה רוכ שמשל דיקפתה 

 1559)
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303 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999-ס"שת 

,תד לדבה אלל) תויתד םישנש הדבועה םאה 35.תיתד הרכה לש תוביסמ םירבג רטופ וניא 

ללוכ ,תויתד ןניאש םישנה לכש התועמשמ תורישה תבוחמ תורוטפ (קוחה ןייצמש יפכ 

םניאש הלא ןיבל םידוהי ןיב הניחבמ הניא קוחה ןושל ?סויגב תובייח ,תוידוהי ןניאש הלא 

.וז היגוסמ םלעתהל ורחב םיפתתשמה םג ;םידוהי 

היה הז אשונ .דחאכ םירבגו םישנ לע הלח סויגה תבוחש ןייצמ קוחה ,רומאכ ,תישאר 

תונמדזהה תא לצינ םאונו םאונ לכ טעמכו ,קוחה לע םינוידב תירקיעה תקולחמה־תדוקנ 

ובייח תויתד־אלה תוגלפמה יגיצנ לכ :רוריבב וגלפתה תונחמה .ןודינב ותעד עיבהל 

לש וסויגל ודגנתה תויתדה תוגלפמה יגיצנ לכ וליאו ,םישנה תא סייגל תיעמשמ־דח 

וז תקולחמ עקר לע .דבלב תויתד םישנל ןתינה רוטפב וקפתסה אלו ללכב םישנה רוביצ 

םישנל ןתינה רוטפה רבדב ,תונחמה לכ הל םיפתוש ויהש ,הבחרה המכסהה תטלוב 

שי .םידוהיו םיברע ןיב וא םינוליחו םייתד ןיב לדבה רכינ אל ןאכ .תוהמיאלו תואושנ 

תא ושמישש םיקומינ םתוא ויה ללכב םישנ סויג דגנ תויתדה תוגלפמה יקומינש ןייצל 

םג ומכ ,וז הדבוע .תואושנ םישנל ןתינה רוטפה תא וקידצה רשאכ םינוליחה יגיצנ 
עגונה לכב תוחפה לכל ,תונחמה ינשל תופתושמה דוסי־תוסיפת לע תודיעמ ,תורחא 

םיפירחה תועידה־יקוליחל קר םיסחייתמ רשאכ ןיעהמ תמלענ וז המכסה .השיאה ידיקפתל 

.תוקוור םישנ סויג רבדב ועלגתהש 

ןיב םיעד־תומימת ,דתיה הז ןיינעב ?ןוחטיבה תורישל םישנ סייגל ןיא עודמ 

יבגל רבד רמוא וניא קוחה ,רומאכ 36.םייתד םיידוהי תסנכ־ירבחו םיימלסומ תסנכ־ירבח 

סייגל הנווכ תמייקש וחינה םיימלסומה תסנכה־ירבחש הארנ .אבצל םייברע םיחרזא סויג 

.וז הרזג עונמל תנמ־לע םייתדה םיידוהיה תסנכה־ירבח םע תחא די ושעו תויברע םישנ 

ןה תירסומ הניחבמ ,תומיאתמ םישנה ויא תיסיפ הניחבמ :םיאבה םיקומינה תא ועימשה םה 

תסנכה־ירבח .יאדכ רבדה ןיא תוליעיה תניחבמ וליפאו ,אבצה תא הנתחשת 

דגונמה שודיח איה ,דשאה לע הבוח סויג תלטה"ש ףא ונעטו תכל־וקיחרה םיימלסומה 

םייתדה םידוהיה וליאו .(1528 ,1.9.49 ,תסנכה ירבד)"םלועה תאירב זאמ עבטה יקוחל 

ןיבל !היתויוכזבו םישנב תילאודיווידניא העיגפ ןיב תרשקמש הקירוטר רוציל וליכשה 

אשונב עגנ ולעהש רתויב חוורה קומינה .ימואלה ןוחטיבבו הנידמב ־ תיביטקלוק העיגפ 

הנעטה ."הדולי,דו החפשמה תלאש יהוז - לארשי תנידמ לש תויעבה תייעב..." היהש 

לש ירקע,ד דיקפתה יולמל הנכס וב שיו ...החפשמה ךותל לער סינכמ" םישנ סויגש ,דתיה 

םג םצעב והז ,ךכמ רתוי .<1559 ,5.9.49 ,תסנכה ירבד) "לארשיב םא דיקפת :,דשאה 

,םאכ ,השאכ היתובוח תא תאלממה השאה לש התוכז תא םיחפקמ הזב ,התוכז חופיק" 

.(1524 ,1.9.49 ,תסנכה ירבד)"תיב תרקעכ ,הלעבל ,דשאכ 

טלחומ רורחשל וא תורישה תייחדל הליעכ ורכזוה ,טוריפ אלל ,"החפשמ ימעט"ש ןייצל בושח ךא 35 

תנשב לבקתהש ימואל תורישל קוחהש ןייצל שי ,ןכ־ומכ .םירבגב עגונ הז ףיעסש איה החנהה .ונממ 

.תורישה תבוחמ תואושנ םישנ אוה םג רטופ *םלועמ לעפוה אל רשאו) 1953 

תא סנ לע םילעמ םיתיעל .היכראירטפל תוימואל ןיבש םיסחיה תובכרומ תא הריאמ וז המכסה 36 

םיימואל םילדבה קוזיחל היכראירטפב םישמתשמ םיתיעל :היכראירטפה תא רמשל תנמ־לע תוימואלה 

תרזעל םיסייגתמו םייתדו םיימואל םידוגינל לעמ םילעתמ םג םיתיעל ךא ;תינתא תוהז דודיחלו 

."םלוכ" לש היכראירטפה 
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ןפואב עיפשהל םג לולע אוה ןכל ,יהמיאה דיקפתב עגופ ילייחה דיקפתה ,ןכ םא 

הקירוטרה םג יהוז .םישנמ וענומל שי ןכלו "לארשי תנידמ לש תויעבה תייעב" לע ילילש 

םינד רשאכ .תואושנ םישנ לש ןסויג־יא תקדצהל םייתד־אלה םיגיצנה ושמתשה הבש 

,םישטשטימ תונחמה ינש ןיב םיפירחה םידוגינה ,הדוליבו החפשמב 

ןפואב םילדבה םוש ורכינ אלו םישנ סויגב הכמתש הדיחא תיזח גיצה ינוליחה הנחמה 

םבור .םינושה םייטילופה תונחמה ןיב וא םישנל םירבג תסנכ־ירבח ןיב אשונה תגצה 

- םבילל רקי םינימה ןיב ןויוושה ןורקעש םושמ אל קוחב םיכמות םהש וריהבה עירכמה 

םיכרצ ללגב אלא ־ ו"ציומ ןגכ לחר הריהצהש יפכ "תיטסי'זארפוס השיגמ" אל 

:ןכו (1519 ,םש) ".ונצרא לע הנגה ןכתת אל ןתוריש ילבו םישגה ילב" :םיילנויצקנופ 
איבהל ונא םיבייח ,ונלש ישונאה רמוחה לש ולדוגו וביט ללגבו םייאבצ םימעטמ םג" 

לכב (1445 ,30.8.49 ,תסנכה ירבד) ".ץראה תנגהב יניצר םרוגכ השאה תא ןובשחב 

תא סינכהל ונילע"ש ךכ ידכ דע יאבצה ךרעמל תינויחכ הספתנ השיאה תמורת ,הרקמ 

(1451 ,םש)"...המחלמב חצנל לכונש ידכ ןוחטבה תוחוכב השאה 

אבצל ,רומאכ .תילטנמורטסניאה היצקנופב וקפתסה אל םיינוליחה םירבודה ךא 

ירבדל ,םישנה תורישל םג ךכו ,הנגהו המיחלמ רתוי בחר דיקפת דחוי ילארשיה 

לעו הרבחב םישנה דמעמ לע ,אבצבש םירבגה לע עיפשהל רומא היה ןסויג .םינוליחה 

לש תירסומה המרה רפתשת ןתוכזבש םושמ הבושח אבצב ןתוחכונ ,תישאר .הלוכ הרבחה 

העפשהה רבדב תויתדה תוגלפמה לש ןועיטה לע םינוליחה ובישה ךכ - םילייחה םירבגה 

תברקב ויה 3?ס.ט.א תוגולפש םוקמ לכב" :התיה תחצינה החכוההו .םישנה לש התיחשמה 

,תסנכה ירבד)".הובג רתוי הברה םירוחבה לש ירסומה בצמה היה ,וגלש תויאבצ תוגולפ 

ונילע" :תללוכ תיתרבח היצמרופסנרטל יעצמאכ ספתנ ןסויג ,וזמ הרתי (1519 ,1.9.49 

,תסנכה ירבד)".המואב השאה לש היצזיביטקודורפ לש םוצע ףונמל אבצה ןינע תא ךופהל 

יוניש הבייחש תינויצה הסיפתהמ דרפנ־יתלב קלחכ ספתנ םישגה סויג (1451 ,30.8.49 

סויג..." :הייברעה השיאה לש הדמעמ יונישל םג ףונמ ךכב וארש ימ ויהו .ללוכ יתרבח 

השאה תדעצהל םימרוגה דחא הווהי הנגהה אבצל ,דחאכ תוידוהיו תויברע ,םישנה 

תיתרבחה התמר תאלעהלו החפשמב התדובע ילבכמ הרורחש תארקל הייברעה 
(1531 ,1.9.49 ,תסנכה ירבד)".תיתוברתהו 

,יתדה הנחמה לש ותנעטל תדגונמ הנעט ולעהש יפ־לע־ףא ,וללה םירבודהש ןיינעמ 

םיטוטיצו ,תידוהיו לעי ויה תוביבחה תויומדה .םיבותכהמ תומגוד לע םבורב םה םג וכמסנ 

.םתדמע קוזיחל םיקומינכ ואבוה ם"במרה לש םישוריפו הרובד תרישמ 

הדבועה ,אל וא ןוחטיבה תוחוכב ףתתשהל םישנה לע םא רעוסה חוכיווה עקר לע 

.תובישח הנשמ תלבקמ םינוידב טעמכ הלע אל תוהמיאלו תואושנ םישנל רוטפהש 

אל ףאו ,הנושארה ותגצהב קוחה תא רקסשכ ,די־רחאלכ הזה ןיינעה תא רטפ ןוירוג־ןב 

השולשו קפס וב וליטה םיינש :דבלב םירבוד השימח ידי־לע רכזוא אשונה .עודמ ריבסה 

האור וניאש ריהצה אוה .י"קמ רבח ,סינוקימ לאומש הנמנ םינושארה םע .ותוא וקידצה 

השקהשכ .םיחכונה ברקב הבוגת םוש וררוע אל וירבד .תואושנ םישנ סייגל אל םעט םוש 

תפוקתב יטירבה אבצל ופרטצהש םיידוהיה םידודגה תרגסמב םישנה־ליח היה (A.T.S.) .ס.ט.א 37 

.היינשה םלועה־תמחלמ 
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305 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

,המואה לש רצויה תיבכ אבצה תא האור הלשממה שאר ירהו" :ם"פממ םרא תסנכה־רבח 

רצוי תיבמ האושנש השאה תא איצוהל םעפה ךירצ אופיא עודמ ."!ךירדמו ךנחמ םרוגכ 

(1624 ,8.9.49 ,תסנכה ירבד)"?הזה ךנחמה ךותיהה רוכ תא השאה רובעת אל עודמ ?הז 

אתלו החפשמל גואדל בייח תידוהיה היפרגומדל גאודש ימ"ש ןוירוגךב ול בישה 

.תורישהמ תואושנ םישנ רוטפל ץילמה ןכלו (1626 ,םש)"יתחפשמה 

תואושנ ןניאש םישנבו תואושנ םישנב ואר קוחב םידדצמהש בושחל תועט יהוזש רורב 

םיאנתה הל ויהי קר םא ,אשנית הקוור השיא לכ ירה .תונחבומ תוירוגיטק יתש 

.תוחפ אל הבושחה ,תרחאה המורתב ףילחת ןוחטיבה תורישל התמורת תאו ,םימיאתמה 

תחאה המורתה תא רימהל םישנה לע לקהל ידכ קוחה תא תונשל שיש ורבסש ויה ,ןכאו 

לש סויגה ליג ןוידל הלעשכ תורח תעונתמ דודירמ בקעי עימשה הלא םירבד .תרחאב 
:תולייחה 

םא .ץראב הדוליה רשוכ תניחבמ 19 ליגב סויגה תבוח תא ליחתהל יתעצה 

תורשפא תא ןהל םיריאשמ וננה ,אבצל תכלל 19 ליג דע תורוחב בייחנ אל 

יפלא המכ ףיסוהל לולע הזש ןימאמ ינא .19־ו 18 ןיבש הנשה ךות אשנהל 

,םש)".רתוי קוחרה דיתעה תניחבמ רבדב לזלזל ןיאו ,הנש ךשמב תונותח 
 1608)

םינוליחה ירבדב הלעוהש רשקה לע קלח אל תסנכה־תורבחמו תסנכה־ירבחמ שיא 

ירבח טעמל ,לכה .ןוחטיבל היפרגומד ןיב ,רהצומב ןיבו עלבומב ןיב ,םייתדה ימואנבו 

ידוהי בורב ךרוצה לע תססובמה תינויצה היגולואידיאל םיפתוש ,תיטסינומוקה הגלפמה 

הנע ינשה ומואנב .הובג הדולי רועיש תועצמאבו היילע תועצמאב וילע רומשל ןתינש 

.תואושנ םישנ לש ןסויג־יא לע והתש םירבודה ינשל ןוירוג־ןב 

שי םולש ימיב ...?האושנ ,רשא וז הבוחמ רוטפל שי עודמ :יתוא םילאוש 

.ישונא ־ אוה דחאה םעטה .םימעט ינשמ האושנה השאה תא יתעדל ררחשל 

...הלעב םע חומשל הנש הל תתל שי ,תנתחתמ הרשע הנומש תב הרענ םא 

ירבד)".םאל תויהלמ האושנ השאל עירפהל ןיא - ירוביצ אוה ינשה םעטהו 

(1571 ,5.9.49 ,תסנכה 

.ידמ ההומת איהש םושמ הלשממה שאר ןתונש הנושארה הביסהמ הז רשקהב םלעתנ 

."תירוביצ" הרדגוה איהש הדבועה רקיעבו ,יחכונה רשקהב הבושחש איה היינשה הביסה 

םיכלוה הלא םירבד .ןתחפשממו ןתיבמ תגרוחש תובישח הל שי תואושנ םישנ לש ןתוהמיא 

:םואנה ךשמהב םיררבתמו 

רבדה .דחי םהינשו - םירבד ינש רוכזל שי השאה לש המוקמ לע םינדשכ 

הלענ דועי םייחב ןיא .תוהמאה דועי ,השאה לש דחוימה דועייה ־ ןושארה 

םיחונה םיאנתב ,דשאה דימעהלו ,תוהמאל רקיו דובכ תתל ונילע ...הזמ 

- םאה דובכב בייח ןבה קר אל ...םאל תויהל הילעשכ רתויב םייוצרהו 

...םאה תוכזבו תוהמאה דובכב תבייח ,הלוכ הרבחה ,הלוכ הנידמה אלא 

רבד םג רוכזל שיש אלא ...תוהמאב עוגפל לולעה רבד םוש תושעל ןיאו 

תוישיאלו .רבגה ומכ קוידב ,תוישיא םג איה דבלב השא הניא השאה ;יגש 

דבלמ - רבגה לש ותוישיאל תועיגמה תובוחה לכו תויוכזה לכ תועיגמ וז 

ןיאו ,םדא ןידכ השאה ןיד ,תוהמאל רבעמ .תוהמאל תוסחייתמה הלא 
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תא עורגל [ןיא] ...המינה אולמכ היתובוחמ ,היתויוכזמ ,הדמעממ עורגל 

הרשכהה תנש ...ץראהו םעה ןינבב ,ןוחטבה תכרעמב ,דשאה לש הדיקפת 

תובשייתהל רשכומ ,וצראל רושק דחואמ םע בצעל תנווכמ הנושארה 

1568 ,םש> ".השאה תא איצוהל רוסא הלא לכמ .תימוקמ תוננוגתהלו 
 1569)

.תיווהתמה הרבחב היידוהיה השיאה לש ילאודה דיקפתה רוריבב רייטצמ הלא םירבדמ 

תוהמיאה דיקפת ךרד - םואלה־תנידמב הבוליש לש םינפואה ינשל הליבומ וז תוילאוד 

םיארנ םיינשה םהבש םירקמ םתואב ךא .םירחא םיימואל םילעפמב התופתתשה ךרדו 

,תוחרזא לש תינקילבופרה הסיפתל םאתהב .ינשה לע ןושארה תא ףידעהל שי םירתוס 

תוכזב רבודמה .תויביטקלוקה ויתולועפבו ביטקלוקב ףתתשהל תוכזה ןשוריפ "תויוכז" 

תלייחכ ימואלה לעפמב ףתתשהל הלוכי השיאה .תוימואלה תובוחב הווש הרוצב ףתתשהל 

תא םישגהל תולוכי םישנה ןהבש םיכרדה ןה תובשייתהו תולייח ,תוהמיא .םאכ וא 

.השממלו ןתוחרזא 

יגיצנ לש םתודגנתה לע הבוגתב םיכשוממ םינויד םתואב ואשינ םיבר םימואנ ,םוכיסל 

.תואושנ םישנל רוטפה רבדב רמאנ דואמ טעמ ךא ,ללכב םישנ תורישל תויתדה תוגלפמה 

ורבס םינוליחה .תועיס יתשל םירחבנה־תיב תא גליפ ,תוקוור םישנ סויג ,ןושארה אשונה 

םורתל התוכזש "הצולח"כ (תירבעה) השיאה תא וארש םושמ (תוקוור) םישנ סייגל שיש 

וסחיי ,הז תמועל ,םייתדה .ידוהיה רבגל וזה תוכזה תא תונקמש תוביס ןתואמ ביטקלוקל 

ינועיט .טרפב תוהמיאבו ללכב החפשמה דסומב תירשפאה העיגפל רתוי הבר תובישח 

עצומה רוטפה הב הכזש ,הילאמ תנבומה ,הבחרה המכסהה סיסבב םיחנומ ויהש םה םייתדה 

תויהל תוכירצ ןניאו תולוכי ןניא תויערש תסנכה־ירבחל רורב היה .תואושנ םישנל 

.םאל ךפהיל ־ רתויב הבושחה ןתבוח תא אלמל תוכזה ןהמ ענמית ךכש םושמ תולייח 

דסומל תימואל תובישח הנקמש אוה תינויצה־תימואלה היגולואידיאב "יפרגומדה ןזאמה" 

.ללכב תוידוהיה םישנל יזכרמ דיקפת הנוב םג ךכבו תוהמיאה 

קוידב ,תויפיפ ברחכ שמשמ אוה השעמל ךא ,הרתי תוכזכ ספתיהל לוכי הזה רוטפה 

אוה לארשיב יאבצה תורישה .הרבחב תוצובקל תונתינש תורחא תודחוימ תויוכז ומכ 

citizenship-certifying הווהמו האלמ תילארשי תוחרזאל הסינכ סיטרכ הנקמש 
 institution סיוו זרימר לש םנושלב (1979 ,Ramirez <fc Weiss). תוחרזא למסמ אוה

,המואב וא ביטקלוקב תורבח הרידגמה תוחרזא ,רמולכ ,הלמה לש בחרה ןבומב תיתימא 

תוצובק לש ןתרדה וא ןתללכה תא ןוחבל שי ןכל .הנידמב תילמרופ תורבח קר אלו 
לש הז בושח דמימ ריהבהל ידכ יאבצה תורישהמ תילארשיה הרבחב תונוש תויתרבח 

וא ןסויגל סחיימ ילארשיה רוביצהש ןהינימל תויועמשמה ,ךכ לע ףסונ .ןתוחרזא 

ידמ םיררועתמש םיירוביצ םינוידמ תולועש תויועמשמ ־ תונושה תוצובקה לש ןסויג־יאל 

וקב ולש תוילאירוטירטה תא תורידגמו ילארשיה ביטקלוקה תא ןה םג תומחות - םעפ 

.תטטרשמ קוחה ןושלש הז לע ףסונ םוחית 

תודסוממ םתקיחד לע ףסונ 38,אבצל םילארשיה־םיניתשלפה תא םיסייגמ ןיאש הדבועה 

רשל תקנעומה הביטגוררפה תלעפה ידי־לע תעצבתמ םילארשי־סיניתשלפ לש תורישל םתאירק־יא 38 

.קוחה חוכמ ןוחטיבה 
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תונתינ דבב דב ךא .ילארשיה ביטקלוקהמ םתקחרה תא למסמ ,םירחא םייטילופו םייתרבח 

הלאשה .יטילופה ךילהתב םתופתתשה תא תורשפאמש תוילמרופ תויטילופ תויוכז םהל 

אלל הרתונ - (1453 ,םש> "?תינכתב יברעה טועימה הפיא" - תורחמ דודירמ הלעהש 

רחואמ דעומל םיברעה לש םסויג תא תוחדל שיש ורבס םייברע תסגכ־ירבח ינש .הנעמ 

.הנגהה תוחוכב םפתשל הנווכ יהשוזיא שיש רמאנ אל םוקמ םושבש יפ־לע־ףא ,רתוי 

,דחאכ םירבגו םישנ ,םייברעה םיבשותה תא סייגל שיש תיעמשמ־דח הרוצב ןעטש דיחיה 

תילעומ לארשי יחרזא םיניתשלפה לש (םסויג־יא) םתוסייגתה־יא תדבוע .י"קמ גיצנ היה 

השענ אל םלועמ ,תע התואב .םדגנ תמייקמ הנידמהש תידסומה הילפאל קודיצכ םעפ ידמ 

דחא אופיא שמשמ לעופב םסויג־יא .ןוחטיבה תוחוכב ,הצובקכ ,םבלשל שממ לש ןויסינ 

.םתיילפאלו תילארשיה הרבחב ילושה םדמעמ קודיצל םיעצמאה 

םניא "םיכומנ םינותנ ילעב" םיידוהי םיריעצש הדבועל תנתינ ירמגל תרחא תונשרפ 

הביסה הרואכל וניה ןוחטיבה תוחוכמ םרדעה ,םיניתשלפה יבגלש דועב .אבצל םיסיוגמ 

וקש הדבועה .תקדצומ־יתלב הילפאב ספתנ ומצעלשכ סויגה־יא ,ןנד הרקמב ,םתיילפאל 

תספתנ "םימיאתמה" ןיבו "המאתה־יא תניחבמ" םיסיוגמ םניאש הלא ןיב דירפמ ינתא 

יבולה ןמ תסנכ־ירבחש הביסה יהוז .ןוקית תשרוד ןכלו תימיטיגל הניאש הנחבהכ 

םיסייגתמה לש םרפסמ תלדגהל םיקבאנו םויה־רדסל הז אשונ םעפ ידמ םילעמ יתרבחה 

בלשל ידכ םעפ ידמ םימקומש םייתרבח םיטקיורפל הקדצהה וזו ,הלא םיריעצ ברקב 

טקיורפ ןיאש בל־ומיש ."לופר ירענ" איה םהיניב העודיה המגודה) .אבצב הלא םיריעצ 

(."לופר תורענ" לש ליבקמ 

הכוז הז רוביצש תקדצומ־יתלב רתי־תוכזכ שרופמ ,הז תמועל ,םידרחל ןתינה רוטפה 

ןויסינכ שרפתמו תונייועב ללכ־ךרדב לקתנ אוה .םיינויצילאוק/םייטילופ םימעטמ הב 

לש הצובק הנברד ףא תוסיוגמ ןניא תויתד םישנש הדבועה 39.תיחרזאה םתבוחמ טמתשהל 

המשש "הווש תוריש" תעונת תא םיקהלו םיעבשה תונש ףוסב ןגראתהל תוינוליח םישנ 

םישנה לש תורישה לטנ לע לקהל ךכו םישנ סויגל תודיחא הדימ־תומא עובקל הרטמל הל 
.תוינוליחה 

םמוקמב בשחתהב ךא .ביטקלוקה תולובג תייגוס תא הצממ וניא סויגה אשונש רורב 

סויגה־יא/סויגה ,תילארשיה היווהב טרפב יאבצה תורישה לשו ללכב ןוחטיבה לש יזכרמה 

רוטקידניא שמשל םילוכי ךכל תסחוימה תועמשמהו תומיוסמ תויתרבח תוצובק לש 

הדבועה םג ומכ יאבצה תורישב תוללכנ ןניא הלאה תוידוהיה תוצובקהש הדבועה .עירכמ 

תואצמנ הלאה תוצובקהש תודיעמ (תונוש תוביסמ) תימיטיגל־אלכ תשרופמ וז העפותש 

.וילושב יכ םא ,ביטקלוקה ךותב 

סייגמ ןוחטיבה תוריש קוח .רתוי בכרומ וניה (תוינוליח) תוידוהי םישנ לש הרקמה 

ןגועמה הז רוטפ ,הלעמל יתנייצש ומכ .תוהמיא וא תואושנ ןניאש יאנתב םישנ אבצל 

.ירוביצה םויה־רדסל םלועמ הלע אל אשונה .תרוקיב וא ןויד םוש טעמכ ררוע אל קוחב 

אל ,הצובקכ ,םישנ ,ןכ־ומכ .סייגתהל ושרד אל םלועמ תואושנ םישנ ,יל עודיש המכ דע 

תובישי־ירוחב סויגל השירדב תירוביצה תוסייגתהה התיה דחוימב תמעזנ תירוביצ הבוגתל המגוד 39 

םיעבש וגרהנ הבשו 1997 ראורבפב השחרתהש ("םיקוסמה ןוסא") תיל"הצ הנואת תובקעב האבש 

.םילייח השולשו 
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רתוי אלמ בולישל ויה םישנה ינוגרא לש םהיתושירד .קוחה תא תונשל קבאמב ואצי 

.סויגל הדימה־תומא יונישל אל ךא ,אבצה תורושב (תוקוורה) תולייחה לש רתוי ינויוושו 

ןרפסמ יכ םא) סייגתהל אל ידכ קר תיביטקיפ תואשינש םישנ שיש איה העודי הדבוע 

יונישל תירוביצ העיבתל הליע תאזה הדבועה השמיש אל םלועמ ןכ־יפ־לע־ףאו (ךומנ 

רוטפב תוכזל תנמ־לע תויתד ןהש ונעטש םישנ יפלכ הרבחב ןיועה סחיל דוגינב - קוחה 

םושמ דחוימב תטלוב תואושנה םישנה לש ןסויג־יא תא ללושש שיא ןיאש הדבועה .סויגמ 

להקה־תעדו ,הילפאב וא הבוחמ תוקמחתהכ שרופמ תורחא תוצובק לש ןסויג־יאש 

.ןניינעב לועפל םעפ ידמ תררועתמ 

סויג־יא) תודדומ ,(תוקוורה סויג) תובלושמ םישנה ובש ןפואה תא םיגדמ הז חיש 
םיימואלה תובוחבו יתרבחה בוטה תריציב הנוש תופתתשה ביתנל תונפומו (תואושנה 

.(תימואל תוחילשכ תוהמיאה תרדגה) 

רבד תירחאו םוכיס 

תויוכז לשו ביטקלוקב תופתתשה לש ןבומב ־ םידיחיו תוצובק לש םתוחרזא 

/יטילופה/יתרבחה רשקהה ידי־לע תבצועמו תעפשומ ־ וז תופתתשה שממל תורשפאמה 

היגולואידיאבו תוקיטקרפב םלגתמה ,ינויצה־ידוהיה ביכרמה .הנידמב רוזשה יתוברתה 

םישנל יפולח תוחרזא ביתנ םירידגמש הללכהו הרדה יכילהת רציימ ,לארשי־תנידמ לש 

תונפומו ,םיידוהי םירבג ידי־לע סלכואמה הז ,יטננימודה ביתנהמ תודדומ ןה .תוידוהיה 

הביל־בלל הליבומ וז ךרד ךא .םייתחפשמה ןהידיקפת ךרד תרבועה רתוי תידדצ ךרדל 

לש המויק רשפאתמ םג ךכ .הנידמה לש ידוהיה היפוא לע הרימש ־ לארשיב תונויצה לש 

םיחרזאהש הדבועה הילע םייאתש ילבמ הקילבופר־ונתא הנכמ (1993) דלפש המ 
.תויחרזא תויוכזמ םינהנ הב םייניתשלפה 

לש המויקל תונושארה םינשב ולבקתהש םיקוח ינש יתנחב וז הנעט םיגדהל ידכ 

השיאה תויוכז יוויש קוחו 1949 תגשמ ןוחטיבה תוריש קוח :םהב םינוידה תאו הנידמה 

םיטקייבוסה תא תוננוכמש תויתוברת תוקיטקט םלגמ ,הנידמה ןכוסכ ,קוחה .1951 תנשמ 

,יטפשמהו יקוחה חישה ,ךכש ןוויכמ .םהיניב םיסחיה תא רידגמ ןכו םיירדגמה םייתרבחה 

ןיב םיסחיה לש תיתרבחה הינבהב ףתתשמ םגו ףקשמש יתרבח טסקט ומצעלשכ אוהש 

.םישנ-הנידמ יסחי לש תקדקודמ הניחבל ליעי ילכ וניה ,(Rhode, 1989) םירדגמה 

תועמשמל דואמ המוד םיסב ורצי ,םהיתורטמבו םהינכותב םינושה ,הלא םיקוח ינש 

לכל לעמ איה השיאה יכ חינמ קוחה םהינשב .הנידמל סחיב womanhood הירוגיטקה 

יוויש קוח ,םישנ תויוכזב ידבלב ןפואב ןדש ןושארה ילארשיה קוחה ."חוכב םא" וא "םא" 

םגו)ןהילעב לש הזל תויערה סוטטס תייוושהב רקיעב קסע ,1951 תנשמ השיאה תויוכז 

הלא דבלמ םישנל יטנוולר אשונ לכ הלעמ וניא קוחה .(ידמל תיקלח הרוצב השע תאז 

לש המורתכ תרייטצמ תוהמיאה תויוכזה ןויווש קוח ביבס חישב .החפשמל םירושקש 

ןתינ הז לומגת םג .תווש תויוכז ןהל קינעהלו ןלמגתל שי הז לעו ביטקלוקל םישגה 

השיאה התיה ןוידה בסנ הילעש השיאה ,ללכב םישנב קסוע קוחהש דועב .הרושמב 

תורישה תא רידגמש ,1949 תנשמ ןוחטיבה תוריש קוח ביבס חישה .דבלב היידוהיה 

יתרבחה ךנחמה תגרדל אבצה תא םמורמשו תילארשיה תוחרזאה תומלגתהכ יאבצה 
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ןתבוח תא אלמלמ ןתוא ענמי אל רבד םושש ידכ תואושנ םישנ תורישהמ רטופ ,ןוילעה 

ךא תוחרזא לש הז יזכרמ דסוממ תודדומ תואושנה םישנה ."תוידוהי תוהמיא"ל ךפהיל 

.םייתחפשמה ןהידיקפת ךרד תינוחטבה/תיאבצה הקיטקרפלו חישל הרזחב תובלושמ 

וז הינבהל יגולואידיאה רשקהה תא הווהמ םינימה ןיב ןויוושה ןורקעל ההובג תוביוחמ 

ךא תילרבילה תרוסמהמ הרואכל לואש הז ןורקיע .םישנ לש תנחבומ הירוגיטק לש 

תוארקנ םישנה ,דחא דצמ .תינקילבופר תועמשמ לבקמ אוה תילארשיה הרבחה תרגסמב 

.תויביטקלוקה/תוימואלה תומישמב הליעפ תופתתשה ףתתשהלו םירבגה ומכ םורתל 

םינוש ןתופתתשה ןפואו ןתמורת ,רחא דצמ .תובוח ןויוושב ןאכ אטבתמ ןויוושה ןויער 

ןיטולחל ןתוא הרידמ הניא ןהלש "תורחא"ה ךא "תורחא"כ תוננוכמ ןה .םירבגה לשמ 

םידיקפתה ךרד רבועה הז ,הנוש תופתתשה ביתנל ןתוא הנפמ אלא ,ילארשיה ביטקלוקהמ 

.םייתיבה/םייתחפשמה 

תא תונשל ידכ ומצע קוחה יונישב ןיא ןכל .הז בצמ ורצי יטפשמה חישה אלו קוחה אל 

הירוגיטקה ובש ןפואה תאו הירוגיטקכ "םישנ" תרדגהב תועגונה תויתוברתה תוחנהה 

ןוניכל היצמיטיגל ןתונש המצוע־בר ןונגנמ וניה יקוחה חישה לבא .הנידמל סחיב תרדגומ 

קוחה ־ םיטסקטה לש וז הניחב .םייחרזאו םייתרבח םיטקייבוס לש הז "רחא" גוסכ םישנ 

תא ןיבהלו םיטקייבוס םתוא לש םביט לע דומעל ונל תרשפאמ - וביבס םינוידהו ומצע 

.ינויווש סותא לש רשקהב הנידמב םבוליש ןפוא 

ןיב םיסחי רתיה ןיב ללוכש ,בחר יתרבח ךרעמ תרזושמכ הנידמה תא םיספות םא 

יכילהת דציכ תוארלו םיינשה ןיב ןילמוגה־יסחי תכרעמ תא םג ןוחבל רשפא ,םירדגמ 

םיבר םירקמב ,לשמל .וילע םיעיפשמו רחאה תא םיבצעמ דחאב שדחמ־תוכרעיהו יוניש 

הנידמה דגנכ ןדמעמ לע קבאיהל ידכ תיטילופ תוסייגתמו תיטילופ העדות תוחתפמ םישנ 

הביסה איה םיבר םימוחתב הנידמה תוברעתה .הנידמה לש הלועפ לע הרישי הבוגתבו 

ןהיתועיבת תא הילא תונפהל תנמ־לע תונגראתמ ,ןללכב םישנו ,תובר תוצובקש ךכל 

 (1999 ,Conneil, 1990; Berkovitch). םירצוי הנידמה לש םיבחרתמה תוכמסה ימוחת

החתפ תויוכזה יוויש קוח תקיקח ,לשמל .תונוש תויתרבח תוצובקל םישדח הלועפ ימוחת 

תרפה לע תועיבת תשגהלו םישנ ינוגרא לשו םישנ לש הלועפל תיטפשמה הריזה תא 

Berkovitch,) ןהינכותבו ןפקיהב תולבגומ הלא תולועפ ויה הליחתבש דועב .קוחה 

.רתוי תיביסמ הלועפ הרשפא רתוי הברה הבחר ,רתיהש ,רתוי תרחואמה הקיקחה ,(1997 

םהל ומשש םישנ תועונתו םישנ ינוגרא הנומתל וסנכנ תונורחאה םינשב ,ךכ לע ףסונ 

ולבקתה הלא תולועפמ האצותכ .טפשמה־יתבו קוחה תכרעמ לומ םישנ גצייל הרטמל 

:לשמל) םישנה לש ןדמעמ לע תובושח תוכלשה ילעב םידחא םייטפשמ םימידקת 

הפיקת אשונב תויארה קוח ןוקית ,תויתלשממ תורבח לש םינוירוטקרידב םישנ תופתתשה 

קלחש דועבש אוה ףסונ בושח טביה .(הקוסעתב הילפאה יקוח לש הלוחתה תבחרה ,תינימ 

ןדמעמ ,תוהמיאכו תויערכ םישנה לש ןדמעמב עגנ תמדוקה תיטפשמה תוליעפהמ לודג 

ןיב םיעגמה ,הז ןפואב .ןוידל הנורחאל הלוע "תודבוע"כו "תויחרזא"כ ירוביצה םוחתב 

ילתוכמ גרוח הז ןויד .םייתחפשמ־אלה ןהידיקפת ךרד םג םילהנתמ םישנל הנידמה 

ןוגכ תויגוסב ירוביצ ןויד םקרתמ ךכו ,בחרה רוביצה תעדותב דהדהמו טפשמה־תיב 

ןהמ וענמנש םידיקפת ,םישנ ידי־לע םייאבצ םידיקפת יולימ וא "תנקתמ הפדעה/הילפא" 

.ןכל םדוק 

םילחש םיבחר םייוניש המכו המכמ םג תעפשומ םישנל הנידמה ןיב וז םיסחי־תכרעמ 
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םיבר םיקלחו הנתשמ רוזיאב ךוסכסה לש תיסיסבה הסיפתה ,תישאר .הרבחב הנורחאל 

ךילהת ."תנווכה ךרד" אל רותפל ןתינש יטילופ ךוסכס רתויו רתוי וב םיאור הייסולכואב 

רעשל שי .קשמה תטרפה לש םיימוקמו םיילבולג םיכילהת םע דבב דב שחרתמ הז 

,"לכל םדוק ןוחטיבה"ש קומינב םיילושל וקחדנ םדוקש ןהינימל תויתרבח תולאשש 

ותובישח תדירי םע ,תינש .ירוביצה ןוידה זכרמל ורבעי ,םישנה לש ןדמעמ תלאש ןללכבו 

חרזמה" לש ןוזחה תרגסמב םיילכלכ םימרוג לש םתובישח תיילע םעו יאבצה ךוסכסה לש 

לע רתוי וססבתיש םיסחי יניתשלפה טועימה םע ןנוכל תורשפא תחתפנ "שדחה ןוכיתה 

םימעה־רבח תוצראמ םידוהי לש תיביסמה הריגהה בקעש יפלו ,ךכיפל .הלועפ־ףותיש 

דבאמ "יפרגומדה ןזאמה" ןיינע ,לארשי־תנידמב תידוהיה הייסולכואה רועיש דואמ הלע 

ךרדכ "תימואלה תוהמיאה" לש התובישח ילוא םעמעתת הז בצמב .ותובישחמו ותופיחדמ 

הנילעת ילוא זאו ,תוחרזאל ןהלש יפולחה ליבשה שטשטייו ביטקלוקב םישנ בוליש לש 

.דבלב םיידוהיה םירבגה הב ודעצ התע דעש תישארה ךרדה לע םישנה 
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1951 -א"ישת ,השיאה תויוכז יוויש ,לוח :חפסנ 

תא הערל הלפמש קוח תארוה לכ ;תיטפשמ הלועפ לכל שיאלו השאל היהי דחא ןיד . 1 

.היפל םיגהונ ןיא ־ תיטפשמ הלועפ לכל ,השא איה רשאב ,השאה 

ןיאו ;היונפ .דתיה וליאכ םינינקב ,רישעלו ןינקל האלמ תורשכ היהת האושנ השאל .2 

.ןיאושינה רשק ידי לע םיעגפנ ןיאושינה ינפל השכרש הינינק 

,םירוהה דחא תמ ;םהידלי לע םייעבטה םיספורטופאה םה דחאכ באהו םאה (א) .3 

.יעבטה סופורטופאה אוה םייחב ראשנה 

ךמסומ ןיד תיב וא טפשמ תיב לש וחוכב עוגפל ידכ (א)ןטק ףיעס תארוהב ןיא <ב> 

םידליה תבוט םע בשחתהב ,םשוכר לעו םפוג לע ןה ,םידלי ינינעב גוהנל 
.דבלב 

ועבקיי םילטלטמו קלומ תמדא לש ןובזעב תויוכז ,רחא קוח לכב רומאה ףא לע <א) .4 

.השוריה תדוקפל היינשה תפסותב תונתינה תוארוה יפל 

הז סנכנש ירחא ןתניי ותקולחל וצהש ןובזע לכ לע ולוחי (א)ןטק ףיעס תוארוה <ב> 

.ופקותל הז וצ סנכנש ינפל תמ חונמה םא ףא ,ופקתל 

.האווצ םהילע שיש ןובזע יסכנ לע תולח (א)ןטק ףיעס תוארוה ןיא <ג> 

.ןישוריגלו ןיאושינל רתיהו רוסיא ינידב עוגפל אב הז קוח ןיא .5 

.השא איה רשאב ,דשאה לע ןגהל האבה קוח תארוה לכב עוגפל אב הז קוח ןיא 6 

ןודל ךמסומה ןיד תיב לכ הז קוח יפל גהני ןכ ;הז קוח יפל וגהני טפשמה יתב לכ .7 

ומיכסהו הלעמו הנש הרשע־הנומש ינב םה םידדצה לכ םא אלא ,ישיאה דמעמה ינינעב 

.םתדע יניד יפל ןיידתהל ,בוטה םנוצרמ ,ןידה תיב ינפל 

;ךכ ןקותי 1936 ,ילילפה קוחה תדוקפ .8 

40;הלטב 181 - ףיעסל גייסה לש <ג> הקספ (א) 

:הז ףיעס אובי 181 ףיעס ירחא <ב> 

תיב לש ןיד קספ ןיאב "דשאה לש החרוכ לע ןיאושינ רשק שיאה ריתה" .א181 

שיאה - ןיאושינה רשק תרתהל ,דשאה תא בייחמה ךמסומ ןיד תיב וא טפשמ 
".םינש שמח דע רסאמ ונידו עשפב םשא 

תורוקמ 

תודעווב תילארשי תוישנ ןוניכ :'הנובנ'ו 'תביוחמ' ,'תיארחא'" .(1996) 'ד ,רימא 

.254-247 ,7 ,תרוקיבו הירואית ."ןוירה תקספהל 

,ריפס םש־לע חותיפל זכרמה .תולפה לש הקיטילופה .<1989) 'ד ,ןובנו 'ד ,רימא 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

טפירש 'רו ןמדירפ 'א ,,לאערזי 'ד :ךותב ."לארשיב השאה דמעמ" .(1982)'י ,יסגא־רבוב 

.םימלסומל הימגיב ריתה 181 ףיעס 40 
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.דחואמה ץוביקה ,םודא וק :ביבא־לת .(230-210 'ע) דוכלמב םישנ ,(תוכרוע) 

,49 ,םינמז ."תונושארה היתונשב לארשי :המחלמו םידמב המוא" .(1994)'א ,רזעילא־ק 
 65-51.

.1956-1936 ,ילארשיה םזירטילימה לש ותורצוויה :תנווכה ךרד .(1995)'א ,רזעילא־ןב 
.ריבד :ביבא־לת 

תוינפ לש חותינ :1977-1947 לארשיב םישנו תוגלפמ" .(1981) 'א ,למרכ ויז־ןב 

.הפיח תטיסרבינוא ,.א.מ ראות תלבק םשל רוביח ."תוריחב תלומעתב 

.בושיה תפוקתב ןויווישל הפיאשה :לארשי ץראב השא .(1987) 'ד ,ןייטשנרב 
.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת 

.םינדיע :םילשורי .תילארשיה הרבחב השאה :םדאה עלצ .(1978)'ל ,ןוטלזייה 

ןוכמ :םילשורי .לארשיב תימוקמה הקיטילופב םישנ :תוילאיר םישנ .(1994)'ח ,גוצרה 

.לארשי רקחל םילשורי 

,32 ,הרדתק ."1927 דע התישארמ לארשי ץראב תולעופה תעונת" .(1984)'ד ,ילאערזי 
 140-109.

וק :ביבא־לת .דוכלמב םישנ .(1982)(תוכרוע) 'ר ,טפירשו 'א ,ןמדירפ ,'ד ,ילאערזי 

.דחואמה ץוביקה ,םודא 

."השאה תויוכז יוויש קוח לע תסנכב ןוידה :'לקלקמ קר ביטאילפהשכ"' .(1993)'פ ,בהל 

.159-149 ,47-46 ,םינמז 

,י ,החוורו הרבח ."לארשיב 'תיפרגומדה הייעבה'ו תולפהה" .(1990) 'א ,ולטאבס 

 75-69.

תודלותל םיקרפ :לארשיב תויוכז יווישל תוירבע םישנ תודחאתה .(1977)'ש ,והידזע 

.השאה תרזעל ןרקה :הפיח .לארשיב השאה 

בושיב הריחב תוכזל םישנה לש ןקבאמ ?ןויווישל ךרדב םנמאה" .(1992)'ס ,יוא'זיב־לגופ 

.284-262 ,(2>דל ,תומגמ ."1926-1917 ,לארשי ץראב ידוהיה 
הירואית ."לארשיב םיניטסלפה לש יחרזאה םדמעמ :היפוטואב םירז" .(1993) 'י ,דלפ 

.35-21,3 ,תרוקיבו 
.40-25 ,15 ,טילקרפה ."םישנ תדובע יניד" .(1958)'ז ,לכינפ 

."בגנב םיאודבה יבושי חותיפו ןונכת לש הביטקפסרפ ,בחרמו רדנ'ג" .(1996)'ט ,רטסנפ 

.לרב תיב ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה סנכב גצוהש רמאמ 

.140-123 ,4 ,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה הרבחב םזירטילימ" .(1993)'ב ,גנילרמיק 

ןונכתו לארשיב הרבח :ורפס ךותב ."לארשי לש תיפרגומדה תוינידמה" .(1962)'י ,בנק 

.דבוע םע :ביבא־לת .(86-73 'ע)ילאיצוס 

טפירש 'רו ןמדירפ ,ילאערזי 'ד :ךותב ."ילארשיה טפשמב םישנ" .(1982) 'פ ,יאדר 

.דחואמה ץוביקה ,םודא וק :ביבא־לת .(209-172 'ע) דוכלמב םישנ ,(תוכרוע) 

.281-241 ,דכ ,םיטפשמ ."ןויווישה לע" .<ד"נשת> 'פ ,יאדר 

.טפשמבו הרבחב השאה דמעמ .(1995)(תוכרוע) 'מ ,יבוק־ןבילו 'כ ,ולש ,'פ יאדר 

.ןקוש :ביבא־לת 

.מ"עב הצפהל הרבח ,רמת תאצוה :הפיח .הקיטילופו םישנ .(1988)'ד ,ןמפרש 

 Acker, J. (1992). "Gendered Institutions". Contemporary Sociology, 27(5), 565
 569.
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 Afshar, H. (ed.) (1987). Women, State, and Ideology: Studies from Africa and
 Asia. New York: SUNY Press.

 Albeck, P. (1972). "The Status of Women in Israel". The American Journal of

 Comparative Law, 20, 692-715.
 Aloni, Sh. (1973). "The Status of Women in Israel". Judaism, 22, 248-256.

 Anthias, F. and Yuval-Davis, N. (1989). "Introduction". In N. Yuval-Davis and

 F. Anthias (eds.), Woman-Nation-State (pp. 1-15). Basingstoke:
 Macmillan.

 Azmon, Y. (1990). "Women in Politics: The Case of Israel". Gender <k

 Society, 2(4), 43-57.

 Barrett, M. (1980). Womens' Oppression Today. London: Verso.

 Berkovitch, N. (1997) "Motherhood as a National Mission". Women Studies

 International Forum, 20(5), 605-619.

 Berkovitch, N. (1999). From Motherhood to Citizenship: Women's Rights and

 International Organizations. Baltimore, MD: Johns Hopkins.

 Bernstein, D. (1987). The Struggle for Equality: Urban Women Workers in Pre

 State Israeli Society. New York: Praeger.

 Bin-Nun, A. (1990). The Law of the State of Israel. Jerusalem: Mass.

 Bloom, A. (1982). "Israel: The Longest War". In N. Goldman (ed.), Female

 Soldiers - Combatants or Non-Combatants (pp. 137-162). Westport,
 Conn.: Greenwood.

 Bloom, A. (1993). "Women in the Defense Forces". In B. Swirski and

 M.P. Safir (eds.), Calling the Equality Bluff {pp. 128-138). New York:
 Pergamon.

 Boris, E. (1989). "The Power of Motherhood: Black and White Activist Women

 Redefine the Political". Yale Journal of Law and Feminism, 34, 25—49.

 Charlton, S.E., Everett, J. and Staudt, K. (1989). "Women, the State, and

 Development". In S.E. Charlton, J. Everett and K. Staudt (eds.), Women,

 the State, and Development (pp. 1-19). New York: SUNY Press.

 Chazan, N. (1989). "Gender Equality: Not in a War Zone". Israeli Democracy,
 3, 4-7.

 Connell, R.W. (1990). "The State, Gender, and Sexual Politics". Theory and

 Society, 19, 507-544.

 Dahlerup, D. (1987). "Confusing Concepts - Confusing Reality: A Theoretical
 Discussion of the Patriarchal State". In A.S. Sassoon (ed.), Women and the

 State (pp. 93-127). London: Unwin Hyman.

 Danino, A. (1978). The Child Favored Family: Large Families in Israel.
 Published by ZAHAVI - the Movement for Large Families in Israel.

 Diamond, I. (ed.) (1983). Families, Politics, and Public Policy: A Feminist

 Dialogue on Women and the State. New York: Longman.
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 Dietz, M. (1992). "Context is All: Feminism and Theories of Citizenship".
 Daedalus, 116( 4), 1-24.

 Ehrlich, A. (1984). "Zionism, Demography and Women's Work". In The
 Forbidden Agenda (pp. 207-230). London: Zed Pub.

 Etzioni-Halevy, E. and Illy, A. (1986). "Women in Legislatures: Israel in a
 Comparative Perspective". Contemporary Jewry, 7, 65-79.

 Fogiel-Bijaoui, S. (1997). "Women in Israel: The Politics of Citizenship as a
 Non-Issue". Israel Social Science Research, 12( 1), 1-30.

 Foucault, M. (1978). The History of Sexuality (Vol. 1). New York: Random
 House.

 Fox Piven, F. (1985). "Women and the State: Ideology, Power, and the Welfare

 State". In A. Rossi (ed.), Gender and the Life Course (pp. 265-287). New
 York: Adline.

 Franzway, C. and Connell, W.R. (1989). Staking a Claim: Feminism,
 Bureaucracy and the State. Oxford: Polity Press.

 Friedlander, D. (1974). "Israel". In B. Berleson (ed.), Population Policy in

 Developed Countries (pp. 42-97). New York: McGraw-Hill Book Co.

 Friedlander, D. (1979). "Zionism and Population". In D. Friedlander and
 C. Goldscheider (eds.), The Population of Israel (pp. 5-14). New York:
 Columbia University Press.

 Gaitskell, D. and Unterhalter, E. (1989). "Mothers of the Nation: A Comparative

 Analysis of Nation, Race and Motherhood in Afrikaner Nationalism and the

 African National Congress". In N. Yuval-Davis and F. Anthias (eds.),

 Woman-Nation-State (pp. 58-78). Basingstoke: Macmillan.

 Gordon, L. (ed.) (1990). Women, the State, and Welfare. Madison: University
 of Wisconsin Press.

 Hartman, H. (1981). "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism:

 Towards a More Progressive Union". In L. Sargent (ed.), Women and
 Revolution (pp. 1-41). Boston: South End Press.

 Held, D. (1985). "Central Perspectives on the Modern State". In his State and

 Societies (pp. 1-55). Oxford: Blackwell.

 Helman, S. (forthcoming). "From Soldiering and Motherhood to Citizenship: A

 Study of Four Israeli Peace Protest Movements". Social Politics, 6(5).

 Henderson, L. (1991). "Law's Patriarchy". Law and Society Review, 25, 411
 443.

 Herzog, H. (1996). "Why So Few? The Political Culture of Gender in Israel".

 International Review of Women and Leadership, 2(1), 1-18.

 Herzog, H. (1998). "Homefront and Battlefront: The Status of Jewish and

 Palestinian Women in Israel". Israel Studies, 3(1), 61-84.

 Izraeli, D. (1992). "Culture, Policy, and Women in Dual Earner Families in
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 Israel". In S. Lewis, D. Izraeli and H. Hootsmans (eds.), The Dual Earner

 Family in Comparative Perspective (pp. 19—45). London: Sage.

 Izraeli, D. (1997). "Gendering Military Service in the Israeli Defense Forces".

 Israel Social Science Research, 12(1), 129-166.

 Kahn, M.S. (1998). "Putting Jewish Wombs to Work: Israelis Confront New

 Reproductive Technologies". Lilith, 23(2), 30-32.

 Kandiyoti, D. (ed.) (1991). Women, Islam and the State. Philadelphia: Temple
 University Press.

 Karp, J. (1989). "The Legal Status of Women in Israel Today". Israeli
 Democracy, 3, 8-14.

 Kerber, L. (1993). "May All Our Citizens be Soldiers and All Our Soldiers be

 Citizens: The Ambiguities of Female Citizenship in the New Nation". In

 J. Elshtein and S. Tobias (eds.), Women, Militarism and War (pp. 89
 103). Savage, MD: Rowman <fe Littlefield Pub.

 Lahav, P. (1974). "The Status of Women in Israel: Myth and Reality". The
 American Journal of Comparative Law, 22, 107-129.

 Lahav, P. (1977). "Raising the Status of Women Through Law: The Case of
 Israel". Signs, 3, 193-209.

 Lapidus, G. (1977). "Sexual Equality in Soviet Policy: A Development
 Perspective". In D. Atkinson, A. Dallin and G.W. Lapidus (eds.), Women

 in Russia (pp. 115-138). Stanford: Stanford University Press.

 Lepervanch, M. (1989). "Women, Nation and the State in Australia". In

 N. Yuval-Davis and F. Anthias (eds.), Woman-Nation-State (pp. 35-67).
 Basingstoke: Macmillan.

 Lissak, M. (1985). "Boundaries and Institutional Linkages Between Elites: Some

 Illustrations from Civil-Military Relations in Israel". Politics and Society,

 1, 129-148.

 MacKinnon, C. (1982). "Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda

 for Theory". Signs, 7, 515-544.

 MacKinnon, C. (1983). "Feminism, Marxism, Method and the State: Toward

 Feminist Jurisprudence". Signs, 8, 635-658.

 McPhee, J. (1984). La Place de la Concorde Suisse. New York: Farrar, Straus,
 Giroux.

 Nicholson, L. (1986). Gender and History. New York: Columbia University
 Press.

 Oldfield, A. (1990). Citizenship and Community: Civic Republicanism and the

 Modern World. London: Routledge.

 Peled, Y. and Shafir, G. (1996). "The Roots of Peace Making: The Dynamics of

 Citizenship in Israel, 1948-1993". International Journal of Middle East
 Studies, 28, 391-413.
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 Raday, F. (1983). "Equality of Women under Israeli Law". The Jerusalem
 Quarterly, 27, 81-108.

 Raday, F. (1993). "The Concept of Gender Equality in a Jewish State". In
 B. Swirski and M.P. Safir (eds.), Calling the Equality Bluff (pp. 18-28).

 New York: Pergamon.

 Ram, U. (1993). "Emerging Modalities of Feminist Sociology in Israel". Israel

 Social Science Research, 8(2), 51-76.

 Ramirez, F.O. and Weiss, J. (1979). "The Political Incorporation of Women". In

 J.W. Meyer and M.T. Hannan (eds.), National Development and the World

 System (pp. 238-249). Chicago: University of Chicago Press.

 Rhode, D.L. (1989). Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law.

 Cambridge: Harvard University Press.

 Robbins, J. (1994). "Not Soldiers in the Ordinary Sense: The Israeli Women

 Soldiers and the Politics of 'Non-Military' Roles in the 1950's. M.A.

 thesis. Dept. of Sociology, Tel Aviv University.

 Safir, M.P. (1993). "Religion, Tradition and Public Policy Give Family First

 Priority". In B. Swirski and M.P. Safir (eds.), Calling the Equality Bluff

 (pp. 57-65). New York: Pergamon.

 Sanday, R.P. (1981). Female Power and Male Dominance: On the Origins of

 Sexual Inequality. Cambridge: Cambridge University Press.

 Sassoon Showstack, A. (ed.) (1987). Women and the State. London: Unwin

 Hyman.

 Scott, J. (1988). Gender and the Politics of History. New York: Columbia
 University Press.

 Shafir, G. and Peled, Y. (1998). "Citizenship and Stratification in an Ethnic
 Democracy". Ethnic and Racial Studies, 21(3), 408-427.

 Shamgar-Handelman, L. (1986). Israeli War Widows: Beyond the Glory of

 Heroism. South Hadley, MA: Bergon 8c Garvey.

 Shapira-Libai, N. (1981). "The Concept of Sex Equality". Israel Yearbook on

 Human Rights, 11, 106-132.

 Smart, C. (1989). Feminism and the Power of Law. London: Routledge.

 Smart, C. and Brophy, J. (1985). "Locating Law: A Discussion of the Place of

 Law in Feminist Politics". In J. Brophy and C. Smart (eds.), Women-in

 Law: Explorations in Law, Family and Sexuality (pp. 1-20). London:
 Routledge <fe Kegan Paul.

 Solomon, A. (1993). "Anything for a Baby: Reproductive Technology in Israel".

 In B. Swirski and M.P. Safir (eds.), Calling the Equality Bluff (pp. 102
 107). New York: Pergamon.

 Strum, Ph. (1989). "Women and the Politics of Religion in Israel". Human
 Rights Quarterly, 11, 483-503.
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 Swirski, B. (1993). "Israeli Feminism Old and New". In B. Swirski and

 M.P. Safir (eds.), Calling the Equality Bluff (pp. 285-302). New York:

 Pergamon.

 Swirski, B. and Safir, M.P. (1993). "Living in a Jewish State: National, Ethnic

 and Religious Implications". In B. Swirski and M.P. Safir (eds.), Calling

 the Equality Bluff (pp. 7-17). New York: Pergamon.

 Thomas, G.M. and Meyer, J.W. (1984). "The Expansion of the State". Annual

 Review of Sociology, 10, 461-482.

 Unterhalter, E. (1987). "Women Soldiers and White Unity in Apartheid South

 Africa". In S. Macdonald, P. Holden and S. Ardener (eds.), Images of

 Women in Peace and War (pp. 100-121). Madison: Macmillan Education.

 Vogel, U. (1994). "Marriage and the Boundaries of Citizenship". In B. van

 Steenbergen (ed.), The Condition of Citizenship (pp. 76-88). London: Sage
 Pub.

 Walby, S. (1994). "Is Citizenship Gendered?" Sociology, 28(2), 379-395.

 Weisberg. K. (ed.) (1993). Feminist Legal Theory: Foundations. Philadelphia:

 Temple University Press.

 Wilson, E. (1977). Women and the Welfare State. London and New York:
 Tavistock Pub.

 Yuval-Davis, N. (1985a). "The Bearers of the Collective: Women and Religious

 Legislation in Israel". Feminist Studies, 11, 15-27.

 Yuval-Davis, N. (1985b). "Front and Rear: The Sexual Division of Labor in the

 Israeli Army". Feminist Studies, 11, 649-675.

 Yuval-Davis, N. (1987). "Woman/Nation/State: The Demographic Race and
 National Reproduction in Israel". Radical America, 21, 37-59.

 Yuval-Davis, N. and Anthias, F. (eds.) (1989). Woman-Nation-State.

 Basingstoke: Macmillan.
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