
133 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

:תילאינולוקה הניטסלפב תידוהי תונגרוב 
ירולחמ םוי־רדסל ראתמ־יוול 

*רימש ןנור 

המדקה 

תונשבש הדבועה ידי־לע הבר הדימב הבצוע י"א/הניטסלפב תיטילופויצוסה תואיצמה 

.תיטירב רתכ־תבשומל ןהו תידוהי הינולוקל ןה ץראה הכפהנ תמדוקה האמה לש םירשעה 

תוטלתשה) היצזינולוק לש תוירמוח תוקיטקרפב םיליעפ ויה םיידוהיה םיבשייתמהש דועב 

תילאינולוק היירטמ םיטירבה וקפיס ,(ילוכו םיבושיי תמקה ,הדובע־חוכ לוצינ ,המדא לע 

ושוריפ ןיא הז 1ילאוד םזילאינולוק .ךרדבש תידוהיה הנידמל תילהנמו תיטפשמ ,תיטילופ 

ביגה וא תבשיימה הייסולכואה לש םיסרטניאה תא ףקישש "לע־הנבמ" וננוכ םיטירבה יכ 

ינש יכ ןועטל ןווכתמ יניא ילאוד םזילאינולוק תודוא־לע רובידב .קיודמב םהילע 

תירוטזינולוק הדובע־תקולח רציש םאותב ולעפ וא הז תא הז ומילשה םיטקיורפה 

ךרדבש םייתרבחה םיטילשה ןיבל םייטילופה םיטילשה ןיב םיסחיה ,אוה ךופהנ .תפתושמ 

תויכרע־ודב ונייפאתהו ,תונייועו תונדשח םייוור ויה ,הביאל הלועפ־ףותיש ןיב ולטלטיה 

רייסש יאקירמא יאנותיע לש וימשרב אוצמל ןתינ וז תובכרומל האנ המגוד .טקילפגוקבו 

םיבשייתמל סחייתהל שי םאה :תיטירבה המלידה תא ההיזו םירשעה תונשב הניטסלפב 

היצטניירוא ילעב םיווש" לאכ וא "תיתרוסמ היצטניירוא ילעב םידילי" לאכ םיינויצה 

?"תינרדומ 

םע חונב םישח םה ךא .הניטסלפב םינגוה תויהל םיסנמו םיצור םילגנאה 

םידילי םניה וללה םיברעה .םידוהיה םע שוחל םילוכי םניאש יפכ םיברעה 

םידיליה רתי םיגהנתמש יפכ םיגהנתמ םה .הלמה לש יתימאה ןבומב 

ןכל .םתמדאב םירועמ םה .םלועב םירחא תומוקממ םיריכמ םילגנאהש 

,הניטסלפ לש םיטילשכ ,םילגנאה ...םהב גוהנל דציכ םיעדוי םילגנאה 

םיעדוי םניא םה ,השעמל .םיניתנ תייסולכואב םידוהיה תא םיבבחמ םניא 

ולקתנ אל םלועמ תוילאירפמיאה םהיתויוסנתה לכב יכ םהב גוהנל דציכ 

תא גווסל ןבומכ שי ,ץראה יבשותמ יתועמשמ קלחכ .םישנא לש הזכ גוסב 

לש היתוכלהב םייוצמ םה .םידילי םיארנ םניא םה ךא .םידיליכ םידוהיה 

:גשומה לש יתימאה ילגנאה ןבומב ,םיתברותמ םמצע םה ;ברעמה תוברת 

,ןכ לע רתי .םילגנאה יגהנמ תא םיריכמו תילגנא םירבוד םהיניבמ םיבר 

־יריסאו םינתייצו םיעונכ םניא םה .םידיליכ םיגהנתמ םניא םידוהיה 

הביחה רסוחב םהילא םיסחייתמ םילגנאה ןכלו ...תורצ ישוע םה ...הדות 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה * 

.2000 ,לקנרפ ואר ,ילאוד םוילאינולוק גשומב טרופמ ןוידל 1 
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.יוארה ומוקמ תא עדוי וניאש תוחנ דמעמ יפלכ טילש דמעמל ינייפואה 

 (Holmes, 1929, 152)

,בגש) םיבכרומו תועמשמ־יבר ויה םיטירבל םינויצה ןיב םיסחיהש הדבועה ,הז םע דחי 

םידוהיו םיטירב :הניטסלפב הרצונש תינבמה תואיצמה תא יתוהמ ןפואב התניש אל <1999 

םיבכרומה םיסחיה ,הז םע .םירוטזינולוקכ - םינוש םיעצמאב ־ הניטסלפ לע ולעפ דחאכ 

תידוהיה תוסנתהה לש ידירביהה הייפואל ומרת הלא םיירוטזינולוק תוחוכ ינש ןיב 

תעב םינויצה תא המקימש םייח תואיצממ האצותכ התווהתהש תוידירביה ,הניטסלפב 

הביתכה ,ינוריא ןפואב 2.ילאינולוק רטשמ תחת םינותנכו םירוטזינולוקכ תחא הנועבו 

,(1996 ,הפפ) תונויצה לש ילאינולוקה יפואה תא השיגדמה ,תינויצ־טסופה תיתרוקיבה 

רטשמ תחת םינותנ ויה םינויצה םג יכ הטושפה הדבועהמ תומלעתהה ךשמהל תמרות 

תא ןחובה ףיקשמ לצא אקווד םקריהל תויושע תוניינעמ תונכותש ןכתיי ךא .ילאינולוק 

הייסולכואל ילאינולוק רטשמ ןיב םיסחיה ביט תודוא־לע תולאש תלאושה הדמעמ תונויצה 
."תידילי" 

תומוקמב םיילאינולוק םיאנתב תוימואל תועונת לש ןתוחתפתהב םיקסועה םירקחמ 

םייניבה־תודמעמ וא ,תונגרובה ןיב תוידדהה תוקיזהו םירשקה לע םיעיבצמ םירחא 

י'גרט'צ הטרפ .(Mitchell, 1991; Brown, 1995)ילאינולוקה דסממה ןיבל ,"םיידיליה" 

 (1986 ,Chatterjee), הירפמיאה ןוטלש תחת תידוהה תוימואלה תוחתפתה רחא ותוקחתהב

םיטסילאינולוקה ןיבל ידוהה ינוניבה דמעמה ןיב הלועפ־ףותיש לש סחיל ןעוט ,תיטירבה 

"תוניירואו קוח ןיבש הקיזה תועצמאב םתחנ" ,בתוכ אוה ,הז הלועפ־ףותיש .םייטירבה 

לש העמטהה ךילהת תא וראתב ,(Fitzpatrick, 1980) קירטפציפ רטיפ .(26 'ע ,םש) 

הז טפשמ םרת ובש ןפואה תא ראתמ ,תויאקירפא רתכ־תובשומב יטירבה טפשמה 

תא הז טפשמ תריש ובש ןפואה תאו ,תידילי תינוריע תונגרוב לש התושבגתהל 

תשדוחמ הניחבב ךרוצה תא יתעדל םיקזחמ הלא םיאצממ .וז תונגרוב לש םיסרטניאה 

לש היצזינולוקה רקח ,הז תמועל .ילארשיה־ידוהיה רשקהב םג וז הלאש לש תידוסיו 

,תונוש תוביסמ .וז תיטילנא הביטקפסרפל טעמכ סחייתמ וניא םינויצה ידי־לע הניטסלפ 

ידוהיה ינוניבה דמעמה ןיב םיסחיה תלאשל עגונה לכב ותישארב ןיידע יוצמ תונויצה רקח 

.י"א/הניטסלפב םיטירבה ומיקהש תילאינולוקה הנידמה ןיבל 

תונויצה לש הרופיס ובש ןפואל רושק וז הלאש לש םיילושל התקיחדל דחא רוקמ 

םיחנומב ללכ־ך־ודב תחתונמ תונויצה .יתרוקיבה חישב ןהו יטננימודה חישב ןה רפוסמ 

תיתנידמ תונובירו תימואל תואמצע וגישהו םהידיב םלרוג תא ולטנש םינויצ :קבאמ לש 

,יטירבה ןוטלשבו ,אסיג דחמ ,תיניטסלפה תימואלה העונתב חלצומ קבאמ תועצמאב 

תא ובתכש ימכ םיינויצה םיבשייתמה תדמעה .(1993 ,ריפש :1994 ,קסיל) אסיג ךדיאמ 

םיטירבה ואלימש דיקפתה תענצהב םג הכורכ התייה םהידי־ומב םהלש הירוטסיהה 

יכ תורשפאה .(Shamir, 2000 :1999 ,בגש :ואר ךא) ינויצה טקיורפה תרשכהב 

הנידמ לש הלועפתו הנוניכ לע הבר הדימב הנעשנ ינויצה טקיורפה לש ותומדקתה 

םע םיסחיה לש םייפוא יבגל תכל־תקיחרמ תועמשמ ,ןיידע שיו ,התייה וז תיתוסנתה היווחל 2 

,הבחרהל .תיניטסלפה הידגרטה תא המצעל הקידצמו הריבסמ תונויצה ובש ןפואה יבגלו םיניטסלפה 

•Shamir, 2000 :ואר 
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:ואר ךא) תינויצה היפרגוירוטסיהה ילושל הקחדנ םיטירבה ידי־לע הליעפ תילאינולוק 

 1982 ,Gross; 1999 ,בגש :1983 ,רגיב).

הנידמה ןיב םיסחיה תניחבל תורשפאה תא המסחש תיטמגידרפה הלבגמל ינש רוקמ 

היגולואידיאב םינורחאה לש םדמעמל רושק ידוהיה ינוניבה דמעמה ןיבל תילאינולוקה 

,תינוריעה תונגרובה לש התובישחב טיעמהל התטנ תטלשה היגולואידיאה .תינויצה 

יאלקחה לעופה עודיכ הז היה ."המואה ןוניכ" טקיורפב הדיקפתמ םלעתהל ףא םיתיעלו 

.ינויצה ןוזחה תומשגתהב הרוכבה דמעמב הכזש ,ינוריעה לעופהמ רתוי ףא ,רפסה ירוזאב 

הססבתה - יתרוקיבה חותינה תדמעמ וליפא - תינויצה היפרגוירוטסיהה ,ךכמ האצותכ 

הדובעה תעונת לש היתודסומל ,םילעופה תוגלפמל ןווכש ירקחמ ץמאמ לע רקיעב 
תועונת לש םתויזכרמ תא השעמל הרשיא וז היפרגוירוטסיה .יצולחה םילעופה רוביצלו 

ואר ךא ;1995 ,להנרטש ;1984 ,אריפש) המואה ןיינב לש ךילהתה תנבהל םילעופה 

םיחמומ לשו תוילנויספורפ תוצובק לש ןדיקפת םג ,וז תרגסמב .(1996 ,םירחאו לקנרפ 

ילוהינ עדיב הלא ושמתשה ובש ןפואה םג ומכ ,המואה ןיינב טקיורפב םינוש םימוחתמ 

;1996 ,ןאורט :ואר ךא)יגולויצוסה רקחמה ילושל וקחדנ ,םדמעמ תא ססבל ידכ יעוצקמו 

,(Ben-David, 1968) דוד־ק ןוגכ ,תויעוצקמ תוצובקב וקסעש םירקוח .<2000 ,לקנרפ 

המגידרפ התוא תלעפה ךות ,תיללכה תורדתסהל הלא תוצובק ןיבש הקיזב ודקמתה 

.המואה ןיינב ךילהתב ירקחמה ןויעה זכרמב הדובעה תעונת תא הדימעהש תירקחמ 

תוחכונה לש תויטנוולרהמ תומלעתהה ,רמולכ ,ליעל ונמנש "תוטמשהה" יתש 

,הז טקיורפב ינוניבה דמעמה לש ודיקפת תענצהו ינויצה טקיורפה לש ומודיקל תיטירבה 

.םינורחאל םינושארה ןיב םיסחיה תניחבל רקחמ תמגידרפ לש התוחתפתה תא וענמ 

תונכותה תא םיגדהל תנמ־לע וזכ המגידרפ ליעפהל ןויסינ השעיי הז רמאמב 

הגשמה עיצא רמאמה לש ןושארה וקלחב .הכותמ חומצל תויושעש תוירקחמה תולאשהו 

ןועטל הנווכה ןיא .תיבושייה תונגרובה לש יטילופה החוכ רבדב הלאשה תניחבל תשדוחמ 

תוצובק לש ןמויקל אלא ,תשבוגמ תידמעמ העדות לעב ןגרואמ דמעמ לש ומויקל חרכהב 

,ינויצה טקיורפה םודיקל םג ומכ ,םינושה ןהיניינע םודיקל ולעפ ןהיניב םילדבהה ףרחש 

.תוילעופה תוגלפמהו תיללכה תורדתסהה וליעפהש הלאמ םינוש םינפואבו תורוצב 

ןויעל תרגסמכ תילאינולוקה הנידמל סחיב תינגרובה הלועפל דחוימב הנפות בלה־תמושת 

הנקב םילועש תינגרוב הקיטילופל ראתמ־יווק עיצא רמאמה לש ינשה וקלחב .רקחמלו 

םירטמרפ השולש הרצקב וגיצי הלא ראתמ־יווק .ןושארה קלחב העצוהש הגשמהה םע דחא 

.תינוריע הקיטילופו תיתקוסעת תיתשת ,תילכלכ הלודש :תויטילופ העפשהלו תוליעפל 

תיטפשמה היספורפה תוחתפתה :"ןחוב־הרקמ" ןיעמ גיצא רמאמה לש ישילשה וקלחב 
לש טפשמל סחיב ימונוטוא היהיש ירבע טפשמ לש וחותיפ תורשפא יפלכ התדמע חותינו 

תויספורפ לש תידיתעה ןתניחבל העצהכ גצוי הז ןחוב־הרקמ .תילאינולוקה הנידמה 

.הנודינה הפוקתב ןתוליעפ יסופד לשו ,םיאפורו םיסדנהמ ןוגכ ,תופסונ 

תשדוחמ הכרעה :תיטילופ המצועו תילכלכ המצוע 

הנידמה ינונגנמ לש םכוויתב ,הניטסלפב ורצי םיטירבה יכ איה הז רמאמ לש הזיתה 

,תיעוצקמ תוחתפתה הרשפאש (ינאירבווה ןבומב) היצזילנויצר לש הקימניד ,ומיקהש 
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הקיזב יוטיב ידיל אב תידוהיה תונגרובה לש החוכ ,ךכל םאתהב .תיתיישעתו תירחסמ 

.התלועפ ידי־לע ורשפאתהש תוירחסמהו תויתקוסעתה תויורשפאלו תילאינולוקה הנידמל 

תא תנייפאמה "חוכה" תמגידרפ לש תשדוחמ הכרעה לע ,לכ תישאר ,ססבתת וז הזית 

תידוהיה תוססבתהה תיירוטסיה לש זתחאכ תינויצ־טסופהו תינויצה) היגולויצוסה 

.י"א/הניטסלפב 

לחהש ,תחאה :דוסי־תודבוע יתש לע םהיניב םימיכסמ בושייה תפוקת לש הירקוח בור 

,תרחאה ;תלטובמ־אל תילכלכ המצוע ידוהיה ינוניבה דמעמה רבצ םירשעה תונשב 

המצועל תילכלכה ותמצוע תרמהב ("רתיו" םיתיעל) לשכנ ידוהיה ינוניבה דמעמהש 

3(1935- 1933) תישימחהו (1926) תיעיברה היילעה םינוכמה הריגהה ילג .תיטילופ 

ץראל םרזש יטרפה ןוהה ,השעמל .יעוצקמו ןמוימ הדובע־חוכו בר יטרפ ןוה ץראל ומירזה 

תודסומה ידיב התייהש ירוביצה ןוהה תומכ לע תיתועמשמ הרוצב הלע הלא םינשב 

,(Kimmerling, 1983) גנילרמיק ךורב .טרפב הדובעה תעונת ידיבו ללכב םיינויצה 

ןוהה ךסמ 210/0 קר ירוביצה ןוהה ביכרמ הוויה 1937־ו 1918 םינשה ןיב יכ אצמ ,לשמל 

לש םייטילופה תודסומה תטילשב היה אלש ןוה ויה םירתונה 79"/« יכו ,ץראל םרזש 

4.<21 'ע ,םש> המואה ןיינבב יביטקפא רישכמל בשחנ ירוביצה ןוהה קר ,הז םע .בושייה 

הרבחה לש יפרגומדה הנבמה תא יתוהמ ןפואב וניש הלא הריגה ילג ,ןכ לע רתי 
לש תצאומה התוחתפתהל ומרת ,תולודגה םירעב םבורב ובשייתה םירגהמה .תיבושייה 

םיסב ורציו ,שוכרה ירסחמ םלידבהש ירקיע יניינק סכנל וכפהנש תוריד ושכר ,ביבא־לת 

.(1999 ,תרופ־ןב) תיבושייה הרבחה לש שועיתלו רוחסמל ןתיא 

רופיסב ומצע ינפב דומעל יוארש קרפ קפס אלל הניה ביבא־לת לש התוחתפתה 
תנשב םיבשות םייפלא התנמש ,ביבא־לת תייסולכוא .תידוהיה תונגרובה לש התושבגתה 

1925 תנשב תידוהיה הריגההמ רכינ קלח .1925 תנשב רבכ ףלא םיעבראל החמצ ,1920 

תיילע") םש השדחה תילכלכה תוינידמה תובקעב ןילופמ עיגהש ינוניבה דמעמה םע הנמנ 

ביבא־לתב םתובשייתהו ,"ןוה ילעב"ל ובשחנ הלא םירגהמ .(1994 ,קסיל> <"יקסברג 

;"םינלבקה רושע" םירשעה תונש תא הנכמ בגש) םיקסעבו היינבב ,ןונכתב הפונת הבינה 

דמעמה לביק ,הינמרגמ הריגהה תובקעב ,םישולשה תונש עצמאב .(195 ,1999 ,בגש 

,הינמרגמ םירגהמה ברקב םיישפוחה תועוצקמה ילעב רועיש .יתועמשמ קוזיח ינוניבה 

םימזיו םירחוס לש רכינ רועיש ףיסוהל שי הלא לעו ,190/0־ל עיגה היכ'צמו הירטסואמ 

ףלאל תואמ שמח ןיב ענש ימצע ןוה םע ץראל ועיגהש ינוניבו ןטק לדוג־רדסמ םיילכלכ 

ביבא־לת הלחה םירשעה תונש עצמאב ,השעמל .(1992 ,רבלג ;1978 ,טיבש) ט"שיל 

יוטיבב הכוז הניא וז הדבועש םגה ,בושייה לש יתוברתהו ילכלכה ,יטילופה עונמה תווהל 

.תינויצה היגולואידיאב יוביג הלביק אל םלועמו םלוה ירקחמ 

,הניטסלפ לש היצזינולוקל בושח עונמ וויה שועיתהו רויעה יכילהתש יפ־לע־ףא 

תויונמדזה ורצי ןיעקרקמ יסכנל רבוגה שוקיבהו השדחה תיקסעה תומזיהש יפ־לע־ףאו 

םיכילהת לש םתובישחב טיעמהל תינויצה היגולואידיאה התטנ ,םילעופה דמעמל הקוסעת 

,גנילרמיק ואר ,תונויצה חותינל םהיניב הריחבה תועמשמ לעו "היילע"ו "הריגה" םיגשומה לע 3 

 1999.

תפוקתב הלא םיגשומב יביטלופינמה שומישה לעו יטרפו ירוביצ ןוה ןיב הנחבהה תולבגמ לע 4 

.1996 ,םירחאו לקנרפ :1976 ,רצמ :ואר ,בושייה 
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137 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000 -א''סשת 

,ןהכ) ינוריעהו ינגרובה םיקסעה־שיאבו רחוסב םיתיעל הלזלזו ,המואה ןיינבל הלא 

ינוניבה דמעמה יכ התייה הלא םיאצמממ הקסוהש תירקחמה הנקסמה ,רומאכ .(1970 
תיטילופ הניחבמ שלח רתונ אוה יכו ,יתועמשמ יטילופ חוכל תילכלכה ותמצוע תרמהב לשכנ 

.(1990 ,1982 ,ירורד ;Kimmerling, 1983)(ןכמ־רחאל ףאו) בושייה תפוקת לכ ךרואל 

הינומגהה תא לביק טושפ "ןגרואמ־אלה" ינוניבה דמעמהש איה הנעטה םיתיעל 

הדובעה תעונת לש הינומגהה לש וז הלבק .הדובעה תעונת לש תינוגראהו תיגולואידיאה 

ןכא הדובעה תעונת יכ הדבועב הרכהה לע ,אסיג דחמ ,הססבתה המואה ןיינב טקיורפב 

םיימואלה םיסרטניאה לועב תאשל לוכי היהש דיחיה יתועמשמה ינוגראה חוכה התייה 

הארק אל םלועמ תידוהיה הדובעה תעונתש הדבועה לע ,אסיג ךדיאמו ,םייביטקלוקה 

הרבחל תיתשת לש התריצי ךילהת לעו שוכר לע תיטרפה תולעבה לע ישממ ןפואב רגית 

לע ישממ םויא אלל ,ךכ .(1999 ,תרופ־ק ;1995 ,להנרטש)י"א/הניטסלפב תיטסילטיפק 

יטילופה טקיורפה תא ןוצרמ ינוניבה דמעמה דיקפה ,יטרפ ןוה רבצה לעו תיטרפ תולעב 

.הדובעה תעונת ידיב המואה ןיינב לש 

דגנ־תייגולואידיא חתפל ויתונויסנב לשכנ ינוניבה דמעמהש איה הנעטה םיתיעל 

המגודה .תילעופה הינומגהל רבד לש ופוסב ענכנ אוה יכו ,ימואלה ןוהה תייגולואידיאל 

םייח ןיב תימלועה תינויצה העונתב להנתהש קבאמב יוטיב ידיל האב וז העינכל תקהבומה 

תונש תישארב רבכ ןושארה לש טלחומה ונוחצנב םייתסהש קבאמ - סיידנרב יאולל ןמציו 

לש תיטסילטיפקה־תיטסילאודיווידניאה הדמעה תא הז קבאמב גציי סיידנרב .םירשעה 

םניה חוור לש םיילנויצר םילוקישו יטרפה קושה תוחוכ היפלש ,תיאקירמאה תונויצה 

הדמע גציי ,אסיג ךדיאמ ,ןמציו .ץראה לש ילכלכה החותיפל רתויב הבוטה הבורעה 

לע ןוה תאצקהו לוהינ ,סויג תועצמאב להנתהל ךירצ ץראה ןיינב היפלש תיטסיביטקלוק 

לש ותדמע תבוטל קבאמה תערכה .םיינויצה תודסומה ידיב דקפויש יזוכיר ןונכת םיסב 

תודהימ תומורתב ורוקמש ,ימואל ןוה תועצמאב ץראה ןיינב" לע הטלחהל הליבוה ןמציו 

הנבמ לע שגד ךות ,םיילכלכ אלו םיימואל םילוקיש סיסב לע םיפסכ תקולח לעו ,םלועה 

.(18 ,1996 ,םירחאו לקנרפ)"יזוכיר 

םג ןעטנ ,ינוניבה דמעמל תסחוימה תיטילופה השלוחל םייגולואידיאה םירבסהל רבעמ 

תכרעמב רתוי יזכרמ םוקמל ןועטל לכותש הקזח הגלפמ תונבל וליכשה אל םינגרובה יכ 

רצי ינוניבה דמעמה יכ וארה םינוש םירקחמ ,הז תחת .תיבושייה הרבחה לש תיטילופה 

וליכשה אלש ץחל־תוצובקו תונוש תויורדתסהו תודוגא ,םינטק םינוגרא לש בר־ברע 

תוגלפמל הנתינ תדחוימ תירקחמ בל־תמושת .תחא תיטילופ היצילאוק ללכל דגאתהל 

תונבלו ןהיתורושל םינומה סייגל וחילצה אל רשאו ינוניבה דמעמל ונפש תודחא תויטילופ 

בל־תמושת ךא .(1982 ,ירורד ;1973 ,ידעלג) ביציו רדוסמ יטרקורויבו יטילופ ןוגרא 
תויורדתסה :ינוניבה דמעמה לש "םייטילופ־אל"ה םינוגראל הנתינ תיסחי הטעומ 

,קסיל) הכאלמ־ילעבו םיתב ילעב לש תודוגאו ,תויתיישעתו תוירחסמ תוכשל ,תויעוצקמ 

.(ולש רקחמה ךרעממ הלא ןוגכ םינוגרא שרופמב איצוהש ,1982 ,ירורד דחוימבו ;1994 

הקיטילופל דחוימבו ,תימוקמה הקיטילופל םג הנתינ דבלב הטעומ תירקחמ בל־תמושת 

רתוי לודג ילרוטקלא לקשמ ינוניבה דמעמל היה הבש ,תיבושייה הרבחב תינוריעה 

בל־תמושת ,ןכ־ומכ 5.<1977 ,והירזע)"תימואלה" הקיטילופב רשאמ (יטננימוד םיתיעלו) 

.Shamir, 2000 ;1990 ,ירוחש :ואר 5 
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תלטובמ־אל הדימב הנווכ ינוניבה דמעמה לש הקיטילופהש הדבועל הנתינ דבלב הטעומ 

ןה יכ רובס יגאש ןוויכמ םירבדה ךשמהב הלא תודוקנל בושא .תילאינולוקה הנידמה יפלכ 

.בושייה תפוקתב תידוהיה תונגרובה לש תיטילופה הקיטקרפה תנבהל בושח חתפמ תווהמ 

ותוא - בושייב םייחרזאה םיגוחהש איה תלבוקמה "תירקחמה המכוחה" ,הרקמ לכב 

תוגלפמב וא תיללכה תורדתסהב תילהנמו תיתודיקפ הדובע לע ךמסנ אלש ינוניב דמעמ 

תובישח ירסח םג ךכיפלו ,תיטילופ הניחבמ םישלח ויה - (1996 ,זירפ־הד ואר) םילעופה 

השיגה ,וז הסיפתל םאתהב .המואה ןיינב טקיורפ לש הקימנידה תנבהל יסחי ןפואב 

,ירק ,תילארשיה הנידמה לש רצות השעמל וניה ידוהיה ינוניבה דמעמה יכ איה תלבוקמה 

דמעמכ ותישארב שבגתה רשאו לארשי־תנידמ לש התמקהמ עבנש יגולויצוס עפומ 

.(1996 ,אריפש)וז הנידמ לש הינונגנמב יולתה יטרקורויב 

ןפואב ועבנ ינוניבה דמעמל סחיב ולעפוה אלו ולעפוהש רקחמה יקיפא יכ רובס ינא 

ןוגראה תורוצ .הדובעה תעונת לש היחנומ יפ־לע הבר הדימב בצועש יגשומ קפואמ רישי 

"םינומהה סויג" לדומו - תיללכה תורדתסהה לשו םילעופה תוגלפמ לש הלועפהו 

."העפשה"ו "הרקוי" ,"תובישח" ,"המצוע" דודמלו ךירעהל ךרדה תא ועבקש ןה ־ דחוימב 

םילעופה רוביצ תא יביטקפא ןפואב ןגראל התלוכימ החוכ תא הבאש הדובעה תעונת 
.םידבועה תורדתסה לש תויזוכירהו תויגרדמה תוכמסה תורגסמל ועמשמלו ידוהיה 

םג אלא ,הדובע תגגראמכו תקפסמכ קר אל תורדתסהב םייולת ויה םינגרואמה םילעופה 

.תוהדזהו תוהז לש דקומכ ,ךכל רבעמו ,םייכוניחו םייאופר ,םייתרבח םיתוריש תקפסמכ 

.תינויצה הכפהמה לש תינחה דוחכ וגצוה םיאלקחהו םילעופה ,תיגולואידיאה המרב 

םתכימת תא חיטבה הדובעה תעונת לש םצעתמה יטרקורויבה ןונגנמה ,ישעמה רושימב 

ביבס חוכה זוכירל ליבקמב .םתסנרפל וב םייולת ויהש תונוש תורשמ יאלממו םידיקפ לש 

יגולויצוסהו ירוטסיהה רקחמה םג דקמתה ,תורדתסהה לש יתנידמךיעמה הנבמה 

.וז רקחמ תמגידרפ תרגסמב ולעפ ןונגנמה ירקבמ םג .םילעופה תוגלפמבו תורדתסהב 

תוגלפמלו םייתנידמ־ןיעמה תודסומל סחייתהל עיצה (1984) אריפש ןתנוי ,לשמל 

הרבחהמ ןחבומבו הנידמהמ ןחבומב החתנל שיש תדרפנ תיטילופ תכרעמ לאכ םילעופה 

תא הלהינו לארשי־ץרא לש היצזינולוקה ךילהתב הטלש וז תכרעמש םושמ ,תיחרזאה 

.המואה ןיינב טקיורפ 

רקח תא תנייפאמש "חוכה" תמגידרפ תא שדחמ חותפל איה הז רמאמב ייתורטממ תחא 

עבקנ תיטילופ הניחבמ שלחכ ינוניבה דמעמה תגשמה יכ איה יתנעט .תיבושייה הרבחה 

תיטילופה תכרעמה תרגסמב תיתגלפמ הקיטילופ ובש יגשומ קפוא ידי־לע ירוירפ־א 

ביתנ תכרעהל תירקיעה הדימה־תמאל הבשחנ תנגרואמה תיבושייה הרבחה לש תדסוממה 

תסחוימה תיטילופה השלוחהש ןכתיי ךא 6.תילארשי־ץראה תונויצה לש התוחתפתה 

רבכ עיבצה הילעש - תורשפאה רואל הגוש תועמשמ לבקל היושע ינוניבה דמעמל 

הדימב םיררחושמ ויה םיינוריעה םייניבה־ תודמעמש - (Kimmerling, 1983)גנילרמיק 

חוכה יקבאמב םתופתתשה הכפהנ ךכמ האצותכו ,וז תיטילופ תכרעמב תולתמ הבר 

.תינויח־אללו תיטנוולר־אלל ,םיבאשמ תאצקה לע ובסנ םבורש ,וז תכרעמב 

יפ־לע הלעפו הננכותש ־ הניטסלפב תילאינולוקה הנידמה וז התייה ,הז תמועל 

דמעמה לש ותוחתפתהל ינבמה סופדה תא הקפיסש ־ תיטסילטיפק הלכלכ לש םירטמרפ 

.Herzog, 1992 :ואר ,בושייב תיחרזאה הרבחב םישנה רקח יבגל המוד הנעטל 6 
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עיפשהל ץמאמב תיטילופ היגרנא עיקשהל ףידעה ,ודיצמ ,ידוהיה ינוניבה דמעמה .ינוניבה 

ץמאמ .םיילכלכ ןיבוט הנידמהמ גישהל ץמאמבו תירוביצהו תילכלכה התוינידמ לע 

,םייתגלפמ םינונגנמ לש םתיינב לע ןעשנ אלו םינומה סויג ללכ ךירצה אל הז יטילופ 

־תוצובק לש ןלועפת לע ,(1996 ,ןאורט> קוה־דא םיחמומ לש םתלעפה לע ססבתה אלא 

םימזי לש םתלוכי לעו ,תונגרואמ םיסרטניא־תוצובק לש ןלקשמ לע ,תויתדוקנ ץחל 

לקנרפ)(תילאינולוקה הנידמל םזיה ןיב םירישי ןיפילח) םיזרכמב תוכזלו תונויכז גישהל 

םיסרטניא שממל ןויסינב דקמתה הז ןגרואמ־יתלב הלועפ סופד ,הרואכל .(1996 ,םירחאו 

לע ורפסב ,(1999) תרופךב לש ותנעט םע םיכסהל םג ןתינ ךא ,םיידיימ םיינגרוב 

תיטילופ היגטרטסא ןאכ תוהזל ןתינ תוחפל דבעידב יכ ,תילארשיה תונגרובה תודלות 

,םש> "התוחתפתה תא םג טלחהבו תונגרובה לש הרוזחש תאו התויכשמה" תא החיטבהש 

תונגרובה ןיב רשקב תקסועה תיגשומ תרגסמ חתפמ וניא תרופ־ןב םג ,הז םע .(79 'ע 

.תילאינולוקה הנידמה ןיבל 

ידיל האב םהבש הלועפ־ירושימ השולשל ראתמ־יווק גיצא רמאמה לש אבה וקלחב 

תעיבקב תופתתשה :תילאינולוקה הנידמל הווהתמה תידוהיה תונגרובה לש התקיז יוטיב 

,תופיקעו תורישי הקוסעת תויורשפא ,םיילכלכ ןיבוט תקולחו תילכלכ תוינידמ 

.תינוריע הקיטילופו 

תילאינולוק הנידמו תינגרוב הקיטילופ 

תילכלכ תוינידמ 

תוינידמה היה ולש םיסרטניאה תחטבהל ינוניבה דמעמה לעפ ובש יזכרמה םוחתה 

תא חיטבהל היה תילאינולוקה תוינידמה לש דעיה .טדנמה תלשממ לש תילכלכה 

,תובשומל יטירבה אוצייה תא םדקלו דדועל ,הירפמיאה לש םייגטרטסאה םיסרטניאה 

םאתהב .(םיסיממ רקיעב) תוימוקמ תוסנכה לע ססבתי ילאינולוקה ביצקתה יכ חיטבהלו 

םיסכמ םג ולטוהו ,הנידמה תוסנכה תא לידגהל הדעונ תיטירבה םיסכמה תוינידמ ,ךכל 

תא המלב וז תוינידמ .תיטירבה תרצותה לש התפדעה תא חיטבהל ודעונש םייפיצפס 

.תואבוימה תויטירבה תורוחסב תורחתהלמ ןתוא הענמו תוימוקמ תוישעת לש ןתוחתפתה 

המקוהש ,תילארשי־ץראה םיניישעתה תודחאתה לש התודגנתהב הלקתנ וז תוינידמ 

העיקשה תודחאתהה .<1987 ,ןילייב) םיינויצ ןוה ילעבו םימזי המכ ידי־לע 1921 תנשב 

לע ןגהל הילע הצחלו ,הלשממה לש תילכלכה התוינידמ תא תונשל ןויסינב םיבר םיצמאמ 

,םייתיישעת דויצו תונוכמ לע סכמה תא לטבל ,םימיוסמ םיימוקמ םייתיישעת םיפנע 

תילרבילה תילכלכה תוינידמה תא תצקמב ונתטיש םיקוח קקוחלו ,ןגמ־יסכמ ליטהל 
7.טדנמה תלשממ לש דואמ־דע 

,לשמל) תופסונ םיסרטגיא־תוצובק לשו םיניישעתה תודחאתה לש ןתוליעפ יכ הארנ 

הלכלכה חור רבכ הנתמתה הפוריאבש דועב יכ ריעמ סורג .1963 ,רקנש ;Gross, 1982 :ואר 7 

תוינולוקב וזכ תוינידמ םשייל תויטסילאינולוקה תויפוריאה תונידמה וכישמה ,תילרבילה 

.(Gross, 1982, 11) ןתטילשבש 
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תא דדועל ודעונש תויתקיקח תומרופר לש ןתלעפהל המרת (הכאלמה־ילעב תורדתסה 

לש םיבר םיגוסל סכממ רוטפ ןתינ רשאכ ,1924 תנשב לחה הז ךילהת .ימוקמה רצותה 

לע ןגהל השירדב הדקמתהש השדח הכרעמל ךילוה ,ורותב ,הז רוטפ .יתיישעת דויצ 

לע םיסכמ לש תיתגרדה הרסה תועצמאב רתיה ןיב ,הרז תורחת יגפמ תימוקמה היישעתה 

תמיוסמ החלצהב ולעפוה הלא םיצחלש חוודמ (Gross, 1982) סורג .היישעתל םלג־ירמוח 

ונגהש ,ןודנולב תובשומה דרשמו רצואה דרשמ לע םג אלא ,תימוקמה תודיקפה לע קר אל 

תונש ךלהמבש םג חוודמ סורג .הירפמיאה לש םיילכלכה םיסרטניאה לע תויבקעב 

.םיבושח םירותיו המכ גישהל ינוניבה דמעמה לש םרטניאה־תוצובק וחילצה םירשעה 

,תימוקמ תרצות לע הנגה לש תוינידמ םשייל הלשממה הלחה ,לשמל ,1927 תנשב 

םג ואר ;13 'ע ,םש) הלש תילקסיפה הפשהמ קלחל הכפהנ תוריעצ תוישעתל הגאדהו 

,(.Palestine Royal Commission Report, 1937, 209 !ליפ תדעו ח"וד 

הפיקעו הרישי הקוסעת 

לע טדנמה תלשממ הדקש ,תיטירבה הירפמיאה לש םייגטרטסאה םיסרטניאל םאתהב 

וז תוינידמ לש תואצותה תחא .םיינרדומ הנידמ ינונגנמ לש םתיינב לעו תויתשת חותיפ 

ןפואב ןה ץראה תלכלכב בושח הסנרפ רוקמל הכפהנ תילאינולוקה הלשממהש התייה 

תועצמאב ,ףיקע ןפואב ןהו ,הנידמה תרגסמב הקוסעת תורוקמ תריצי תועצמאב ,רישי 

תודובעב הקיסעה טדנמה תלשממ .תויתשת תיינבל םיזרכמ םוסרפו תונויכז ןתמ 

םידיקפ ,םיישפוח תועוצקמ ילעב ,םיחמומ םג אלא 8,םינמוימ־אל םידבוע קר אל תוירוביצ 

יכ ןעט ,םייניבה־תודמעמ לש םתשלוח תודוא־לע ובתוכב ,(1996) אריפש .םילהנמו 

תוטילאה לש ןונגנמה תורישב יטרקורויב דמעמל םתוכפהיהמ העבנ תיטילופה םתושידא 

הליהקה תודסומב ינוניבה דמעמה תקוסעתב דקמתה אריפש .בושייה לש תויטסילאיצוסה 

הקפיס אל תילאינולוקה הנידמהש חינהל הביס לכ ןיא ךא ,דבלב תידוהיה תימואל־ ונתאה 

םיאצממהו םינותנה .רתוי םימסוק םיאנתב ףאו ,תובחרנ הקוסעת תויורשפא איה םג 

ידמל תבחרנ הרוצב וקסעוה םידוהי יכ םירומ ונתושרל םויכ םידמועה םיטעומה םיירקחמה 

תא ביחרהל הדמתהב ולדתשה םעה תצעומו תידוהיה תונכוסהש ;תונוטלשה ידי־לע 

ולהינ םינוש םיינויצ תודסומשו ;הנידמה תרגסמב םידוהי לש הרישיה הקוסעתה תויורשפא 

9.תונושה תויתנידמה תורגסמב םידוהיל םלוה גוציי תחטבהל יבקע קבאמ 

םידוהי יכ אצמ ,םיפיקמ םייתקוסעת םינותנ ורקחמב גיצמה ,(1993)ינבואר בקעי 

תורשמב ,הייסולכואב םקלחמ לופכ רועישב ,רתי־גוציימ םירשעה תונש תליחתב ונהנ 
ילגו תיתלשממה תוינידמב םייוניש .םיהובגה םיגרדבו םייניבה־יגרדב תויתלשממה 

הרצי הלשממה יכ ןייצמ (Palestine Royal Commission Report, 1937) ליפ תדעו ח"וד 

תועצמאב ןהו הרישי הרוצב ןה הצחמל־פינמוימו םינמוימ־אל םידבועל תובחרנ הקוסעת תויורשפא 

תרגסמב םג הלעפ וזכ הקלחמ יכ ןייצמ ח"ודה .םיזרכמ סיסב לע הלעפש תוירוביצ תודובעל הקלחמ 

הדבועב וז הלד תוליעפ ריבסה ח"ודה .1933/34־ב דחא זרכמ קר החתפ וז ךא ,תיללכה תורדתסהה 

ביבא־לתב היינבה תוליעפב תובחרנה היתועקשהב תיביצקתה התלוכי תא התצימ תורדתסהה יכ 

.(322 'ע ,םש> 

.319-318 'ע ,8 הרעה ליעל ,ליפ תדעו ח"וד ואר 
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141 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

.םיעבראהו םישולשה תונש ךלהמב הז רועיש וניטקה םירשעה תונש לש תידוהיה הריגהה 

שולש םיפלא תשמח ,הנידמ ידבוע ףלא םישולש ןיבמ יכ םירומ 1945 תנשל םינותנה 

העבשו םיעשת תואמ עברא םיפלא תשולש לע ףסונ) םידוהי ויה השימחו םישימח תואמ 

ךא ,ומצעלשכ לטובמ וניא הז רועיש .(תיחרזאה תורטונהו הרטשמה תורישב םידוהי 

םיגרדב תידוהי תוחכונ :יתומכ רשאמ רתוי יתוכיא היה ידוהיה גשיהה יכ ףיסומ ינבואר 

ורשפאש ,תונמוימ םישרודש םידיקפתבו םייגטרטסא תומוקמב ,לשממה לש םיריכב 

10.(117 'ע ,םש) תילוהינ המצועו תרכינ הסנכה ,יעוצקמ עדי שוכרל םידוהיל 

םיאיבמ םא השדח תועמשמ תלבקמ ינוניבה דמעמל תסחוימה תיטילופה השלוחה 

תריבצל ,בושח ילכלכ עדימל השיג םידוהיל ורשפא הלא םייגטרטסא םימוקימש ןובשחב 

םיפיסומ םא ,ןכ לע רתי .תירוביצ תוינידמ תעיבקב העפשה ידקומלו תילהנמ המצוע 

תילאינולוקה הנידמה לש התוליעפ העייס םהבש םירחאה םיעצמאה תא הלא םינותנל 

תוכרעמ לש יקלח ןומימ ,םיינויצה תודסומל יפסכ עויס) ינוניבה דמעמה לש ותיינבל 

הגרדהב תלבקתמ 11,(תונויכז ןכו ,תויתשת ןונכתו היינב יזרכמ ,ךוניחהו תואירבה 

.הז דמעמ לש תיטילופה "ותשלוח" תכרעהל תרחא הביטקפסרפ 

תינוריע הקיטילופ 

יטילופה ןונגנמב הטילשבו לוהינב תרכינ העפשה התייה ינוניבה דמעמל 

- ינוניבה דמעמה ןהבש ,ןג־תמרבו ביבא־לתב דחוימב הרכינ וז העפשה .ינוריע,ר־ימוקמה 

המצועמ הנהנ - םיישפוח תועוצקמ ילעבו םיתב ילעב ,םירחוס ,םיניישעת ,םיאמצע 

התויה דבלמ ,ביבא־לת תייריע .<286 ,1994 ,קסיל) תכשוממ תינוטלש הרוכבמו תיטילופ 

ילעב תודחאתה) תונוש תוינגרוב־ריעזו תוינגרוב תוצובק לש ןתוליעפל יטילופ דעי 

לש םתלעפהבו םסויגב בושח ןכוס התייה ,(ילוכו הכאלמה־ילעב תודחאתה ,םיתבה 

בושיל יוארש החנהה" לע םתדובע תא וססיב תוחפל םקלחש ,םינוש םימוחתמ םיחמומ 

תייריע יכ תבתוכ לקנרפ .(159 ,1996 ,ןאורט> "תיטסילטיפק הלכלכ לע תתשומ תויהל 

ןיב התייה איה יכו ,םייאקירמא־םיילגנא םיילוהינ םילדומ אובייב הצולח התייה ביבא־לת 

תונדס ןוגרא ךות ,תויביטקודורפ תרבגהלו לועייל הקלחמ ומיקהש םינושארה תודסומה 

.(2000 ,לקנרפ) םיירטמוכיספ םינחבמ סיסב לע םידבוע ןוימ לש ךרעמ תמקהו הלהנמל 

דעי טדנמה תלשממ התייה ,ביבא־לתב םיאקיטילופבו תודיקפב עגנ רבדהש לככ 

הלשממל התייה םירשעה תונש תישארב .יביצקתו ילהנמ הלועפ שפוח תחטבהל יזכרמ 

בתוכ ",תויריעה תדובע לע החקיפ הלשממה" .ינוריעה לוהינב הקומע תוברועמ תיזכרמה 

תופיגמ תרבדהמ ,םיתבה תוריק לע תועדומ תקבדה רוסיאל דעו ביצקתה תיינבמ" ,בגש 

הלשממה לע ליטה םג הז .לשומה רושיא תא שרד לוכה - ראתמה תוינכת רושיא דעו 

םיכרצ הנמימ םג איה ןכש ,התוברועמב תונינועמ ויה תויריעה וז הניחבמו תוירחא 

(138 ,1999 ,בגש)".המודכו ביבא־לתב םילוח תיב ,םילשוריב םימ תכרעמ :םיפוחד 

הקיטילופה לש הייפואלו ,יטילופ דעיכ טדנמה תלשממ לש התובישחל המגוד 

.1995 ,רזעילא־ןב לצא יטירבה אבצל תוסייגתהה תובישח לע םג ואר 10 

;למשחה תרבחו גרבנטור סחנפ לש ותוליעפ לע ,1990 ,לאיתלאש :ואר ,תויתשתל תונויכז ןיינעל 11 

.חלמה־סי ילעפמו יקסיימובונ השמ לע ,1996 ,םירחאו לקנרפ 
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לע ביבא־לת ריעה תצעומ לש התבוגתב תוארל ןתינ ,היפלכ הלעפוהש הנידמה־תנווכמ 

ילעב תודחאתה השיגהש הריתעה תלבק תובקעב 1926 תנשב עלגתהש יתקוחה רבשמה 

םיתבה ילעב תודחאתה .טדנמה תלשממ לש ןוילעה טפשמה־תיבל ביבא־לתב םיתבה 

תוכז הדמע אל ,הריחב תוכז ילעב לש םהיתושנל ללוכ ,םיבר םיעיבצמל יכ הנעט 

טפשמה־תיב .ביבא־לת תקוחל תיעטומ תונשרפ תובקעב םהל הנתינ וז תוכז יכו ,הריחבה 

12.תושדח תוריחבל דעומ ,םידדצה תמכסהב ,עבקו הריתעה תא לביק ירוטדנמה ןוילעה 

ץיבורוה ,רקאס לש ןידה־יכרוע דרשמל ביבא־לת ריעה תצעומ התנפ הטלחהה תובקעב 

ידי־לע הרושיא תא חיטבהלו "ביבא־לת ריעה תדוקפ" תא שדחמ חסנל השקבב ,בונבילקו 

התייה ןידה־יכרוע דרשמ לע הלטוהש רתויב הפוחדה המישמה .ילאינולוקה לשממה 

התייה טפשמה־תיב תטלחה לש התועמשמש ןוויכמ ,םישנ לש הריחבה תוכז תא חיטבהל 

־תונב אלו ,הריחב תוכזמ ונהנ - ללכ־־קדב םירבג - "םיסמ ימלשמ שוכר ילעב" קרש 

ןתמו־אשמ להינו השדח (קוחל ירוטדנמה חנומה) הדוקפ חסינ ץיבורוה ןידה־ךרוע .םגוז 

םיפיעס לע הכמתסה ץיבורוה חסינש קוחה תטויט .הרושיא לע תילאינולוקה תודיקפה םע 

תילאינולוקה תודיקפל החלשנ תטרופמ תבותכתו ,הילגנאב תגהונה הקיקחב םייטנוולר 

יכ ריעה תצעומב ויחלושל עידוה ףא ץיבורוה ,ןכ לע רתי .עצומה חסונל רבסה ירבדכ 

םינוקיתה יכ גואדל תנמ־לע ןוילעה טפשמה־תיב אישנ םע יטרפ ןפואב שגפיהל דמוע אוה 

ולבקתה ויפתושו רקאס דרשמ ידי־לע ועצוהש םינוקיתה .תוריהמב ולפוטי םיעצומה 

13.תועובש השולש ךות יקוח ףקות ולביקו טדנמה תלשממ ידי־לע 

החוסינב הקומע תוברועמ ויפתושו רקאס לש דרשמל התייה םירשעה תונש ךלהמב 

םתרכה תא האטיב וז תוברועמ .ביבא־לת ריעה לוהינל תיטפשמה תרגסמה לש הסוסיבבו 

ןפואב תויולת ריעה לש הלוהינ תויורשפאו תינוריעה הימונוטואה יכ ריעה יסנרפ לש 

יללכ ,ןכ םא .טדנמה תלשממ לש תיטפשמה תוינידמבו תויביצקתה תוטלחהב קודה 

הלשממה םע ןתמו־אשמ לש בכרומ ךילהתב ועבקנ םיילהנמהו םייטילופה קחשמה 

.וז הלשממ יפלכ ונווכש םירושיכו םירשק לש הלעפה וכירצהו ,תיזכרמה 

"ינגרוב סופיטבא" לש ןחוב־הרקמ :ןיד־יכרוע 

ץיבורוה ,רקאס לש ןידה־יכרוע דרשמ לש ותוברועמל יתסחייתה םדוקה קרפב 

ובש ןפואה תא הרצקב גיצהל שקבמ ינא הז קרפב ."תיטילופ" תוליעפב בונבילקו 

ןחוב־הרקמכ ,הלש תיטפשמה תכרעמלו טדנמה תלשממל םיידוהי ןיד־יכרוע וסחייתה 

הנידמה ןיבל ידוהיה ינוניבה דמעמה ןיב הייד הרקחנ םרטש הקיזה רבדב יתנעטל 
.תילאינולוקה 

הניטסלפב טפשמה יתב לש תוטלחהה ףסוא ,ביבא־לת ריעה תצעומ דגנ 'חאו ינשוש ,54/26 צ"גב 12 

.Shamir, 2000, 101, 107 :ואר ,השרפה לש טרופמ רואיתל .(30.7.1926) 727 'ע ,1933-1919 

םוימ ץיבורוה תבושתו ,2.9.1926 םוימ ץיבורוה ןידה־ןרועל הלשממה ריכזממ תבותכת ואר 13 

ןיב ךשמנ ינטרפ ןתמו־אשמ ,הז םע .ןיינעב דהואהו ריהמה לופיטה לע הדומ אוה הבש ,5.9.1926 

ןויכרא) טפשמה־תיב תטלחה תא שרפל דציכ הלשממה ריכזמ תא ץיבורוה החנה וכלהמבו ,םידדצה 

.(2834/4 קית ,ביבא־לת תייריע 
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143 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תונבל התייה י"א/הניטסלפב ילאינולוקה לשממה לש רתויב תופוחדה תורטמה תחא 

תוזוחמב גהנוהש ילגנאה ילאינולוקה םופדה יפ־לע תינרדומו תרדוסמ טפשמ תכרעמ 

ימוקמה טפשמה לש היצקיפילגנאה תרגסמב ,1922 תנשב .תיטירבה הירפמיאה לש םירחא 

 (1995 ,Likhovski), טפשמה תא קר אל ליחהל טפשמה־יתב לע יכ הלשממה העבק

הלשממה הקקוחש םישדחה םיקוחה תא םג אלא ,1914 תנשב ופקותב דמעש ינמותועה 

עבוק ,םישולשה תונש עצמאב רבכ .םיילגנאה רשויה ינידו לבוקמה טפשמה תונורקע תאו 

לש ירשפא םוחת לכל וסחייתהש תוילגנא תודוקפב הניטסלפ לש םיקוחה רפס דיוצ ,רחש 

םתיינבו השדח תילגנא הקיקח לש הלחהה .(Shachar, 1995, 4) םיינרדומה רחסמה ייח 

םימאות הרשכהלו ךוניחל הגאדב התוול יטירבה טפשמה חורב םייטפשמ תודסומ לש 

ישאר ןקחש קר התייה אל תילאינולוקה הנידמה ,תורחא םילימב .ןיד־תכירע עוצקמב 

.ןידה־יכרוע לש םתועצקמתה ךילהתב דבוכה־זכרמ םג אלא ,טפשמה תכרעמ תיינבב 

לש בשוחמ טקיורפ תילאינולוקה הלשממה הליעפה םירשעה תונש תליחתב רבכ 

/הניטסלפב וגוסמ דיחיהו ןושארה ,םילשוריב טפשמל רפסה־תיב .תיטפשמ תועצקמתה 

לחה קר יטירבה יחרזאה לשממהש העשב ,1920 תנשב הלשממה תמזויב חתפנ ,י"א 
המרב .דומיל תומר יתשמ היונב התייה רפסה־תיבב םידומילה תינכות .ותלועפב 

,ירחסמ טפשמ ,תינמותועה הליגמה תא (תירבעב וא תיברעב) םידימלתה ודמל תיסיסבה 

וכמסוה רמגה־תניחב תא ורבעו םידומילה תא ומילשהש הלא ;יחרזא טפשמו ילילפ טפשמ 

תרותב םיסרוק ועמשש ,תילגנא ירבוד קר ודמל תמדקתמה המרב .ןיד־תכירעב קוסעל 

תמר תא ומייסש הלא קר .ימואלניבה טפשמבו ,םיילגנאה םיזוחהו ןיקיזנה ינידב ,טפשמה 

,תורחא םילימב .םיטפשמב ימדקא ראות - "המולפיד" לבקל וכז תמדקתמה םידומילה 

םלתשמה תילגנא רבוד קר יכ החיטבהש הרוצב התנבוה רפסה־תיבב םידומילה תינכות 
.יטפשמ החמומל בשחיי ילגנאה טפשמב 

ךלהמב הדמתהב הלעוה טפשמל יתלשממה רפסה־תיב תרגסמב םידומילל הסינכה ףר 

ךרוצה םשב התשענש ־ םידימלתה רפסמ לע תולבגההו םיאנתה תחשקה .םירשעה תונש 

,ןיד־יכרוע לש םיצחלל תונעיה האטיב - תימוקמה תונטפשמה תוכיא תא חיטבהל 

ןיד־יכרוע ידי־לע עוצקמה תפצהל יניצר ששח םייק יכ ונעטש ,עירכמה םבורב םיידוהי 

הדוקפה .<1922> ןידה־יכרוע תדוקפ תא טדנמה תלשממ הקקוח ,ליבקמב 14.ידמ םיבר 

לש הדובעהו יושירה יאנת תא הרידסה ,יטפשמ "עוצקמ" לש הירוגיטקה םצע תא הננוכ 

ידרשמבו טפשמה־יתבב יטפשמ גוציי אלל לועפל תלוכיה תא הליבגהו ,ןידה־יכרוע 

ףוריצב ,טפשמל רפסה־תיב לש ותמקהו ןידה־יכרוע תדוקפ לש התקיקח .הלשממה 

ורצי ,הילגנאמ האבויש תיטפשמה היירטמהו הנידמה ידי־לע הלהונש תידסומה תכרעמה 

.תילאינולוקה הנידמה תוסחב תיטפשמה תועצקמתהה טקיורפל תיתשתה תא 

םיידוהיה םינטפשמה לש םסחי תנבהל חתפמ ,דניה יעוצקמה טקיורפה לש ותומדקתה 

טפשמ תכרעמ םיקהל השענש ןויסינלו ,הזמ תילאינולוקה הנידמה לש טפשמה תכרעמל 

חיטבהל דעונש הרדהו תוריגס לש יתרבח ךילהת הניה תועצקמתהה .הזמ תיאמצע תירבע 

לש תיזכרמה הרטמה .יטנוולרה הלועפה־הדשב םיילכלכ תונורתיו תיקוסיע תואמצע 

לעו ,ללכב םייטפשמ םיתוריש תקפסה לע לופונומ רוציל הניה תיטפשמה תועצקמתהה 

ףקות ןתינ םא *תיסחי) חטבומ הז לופונומ .טרפב טפשמה־יתבב תוחוקל גוציי 

.Shamir, 2000, 115-116 :ואר ,טרופמ ןוידל 14 
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תא חיטבהל יקוח לופונומב יד ןיא ךא .ןידה־יכרוע לש תיקוסיעה תוידעלבל יתנידמ־יקוח 

לע עיבצהל ןתינ רשאכ תגשומ וז תוימיטיגל .תיקוסיעה תוידעלבה לש תוימיטיגלה 

היצאוטיסב .ותלועפ תא החנמו קוסיעה סיסבב תדמועש "יעדמ" עדי לש תיתשת 

סחייתה םדקתמה וקלחש - הנידמה טפשמב הטילשה השמיש הניטסלפב תילאינולוקה 

ןיינע היה תילאינולוקה הנידמלש דועב .היצמיטיגל תשיכרל יזכרמ סיסב - הילגנאל 

הביקע תיתנידמ טפשמ תכרעמ ססבל ץמאמה ןמ קלחכ תיטפשמה תועצקמתהה טקיורפב 

סיסבכ תילאינולוקה הנידמה טפשמל הקיזה קוזיחב ןיינע היה ןידה־יכרועל ,תרדוסמו 

.םייעוצקמ םיחמומכ םתוהזלו םייטפשמה םיתורישה קושב םתזיחאל היצמיטיגל תשיכרל 

םולשה טפשמ" יפלכ םיידוהיה ןידה־יכרוע ןיבמ םיבר לש תניועה םתדמע העבנ ןאכמ 

רותפל ושקיבש םייממע טפשמ־יתב לש תכרעמ הוויה ירבעה םולשה טפשמ ."ירבעה 

"תינרדומו תינוליח" תונשרפ ןתמ תועצמאב ,יתודידי סיסב לע םידוהי ןיב תוקולחמ 

־יתבל תוקקזיה יכ ונעט ירבעה םולשה טפשמ לש וימזוי 15.ירבעה טפשמה תונורקעל 

,ילגנאה טפשמה תונורקע לע תרוויע תונעשיה םג ומכ ,תילאינולוקה הנידמה לש טפשמה 

םיימואל תודסומ חתפל ךרוצה םעו המואה ןיינב טקיורפ םע דחא הנקב תולוע ןניא 

הנידמה טפשממ קתנתהל שי יכ היה "טפשמב תוימואל" לש השוריפ ,םתטישל .םיימונוטוא 

,רוביצל ופיטה םה ןכ־לע .יאמצע ירבע טפשמ חתפלו ,היהיש לככ רואנ ,תילאינולוקה 

טפשמה־יתבש יפ־לע־ףא .םולשה טפשמל קקזיהל ,םיימואלה תודסומה תא ענכשל וסינו 

םולשה טפשמ לש ותחלצה התייה ,םירשעה תונש ךלהמב םיניינע יפלאב ולפיט םיירבעה 

.דבלב תלבגומ ירבעה 

לע תרכינ העפשה התייה הז דסומ יפלכ םיידוהיה ןידה־יכרוע לש ילילשה םסחיל 

לש תינבומה םתלוכי בקעו ינויצה דסממל םימיוסמ ןיד־יכרוע לש םתברק בקע ,ולרוג 

תוריזל םילפטמ םה ןהבש תוקולחמה תא בתנל ,םייטרפ תוחוקל יגציימכ ,ןיד־יכרוע 

הווהמ ירבעה םולשה טפשמ יפלכ (ףסוי בד> ףזו'ג דרנרב לש ותדמע .םתניחבמ תופדעומה 

לעב ןיד־ךרוע ,ףזו'ג בתכ <1926 ,ףזו'ג) ץראה ןותיעב םסרופש רמאמב .הז סחיל המגוד 

םיניינע תריסממ תוענמיהב ןיאש קר אל יכ ,םיינויצה תודסומב העפשהו םיכלהמ 

ףא הווהמ וז תוענמיהש אלא ,תימואל תוירחאל יוטיב םושמ םיירוטדנמה טפשמה־יתבל 

ונא ןיאש ,החנהה ןמ דיתעב םיימואלה ונייחל רתוי ןכוסמ רבד ןיא" :תימואל־יטנא הלועפ 

ןיד יתב םניא םייללכה ןידה יתבו ונתלשממ הניא ץראה תלשממו תידוהי הדע דוע אלא 

הנידמה תודסומל הקיזה קוזיחב אטבתהל הכירצ ,ןעט ,טפשמב תוימואל <םש> ".ונלש 

יונימ ,יתלשממה ןונגנמל םינטפשמ לש הרידח ,"םינפבמ הדובע" השורד .תילאינולוקה 

,ירוטדנמה קוחה לש וינכתו וחור לע העפשה ,םייללכה טפשמה־יתבל םיידוהי םיטפוש 

םג יוטיב וז העד האצמ ןכמ־רחאל תורופס םינש .<םש> "הלשממ ךותב הלשממ" תמקה אלו 

ריכזתב .תינויצה הלהנהה ליבשב ,דנלזירו־ןו דנומגיז ,רחא ןטפשמ בתכש ידוס ריכזתב 

טפשמה יתב ,אוה ךופהנ .ירבעה םולשה טפשמב ינידמ־יטילופ ךרע לכ ןיא" יכ בתכנ הז 

וכפה וז הרוצב .(1929 ,דנלזירוךו> "וטועימב ערה םה ,םהיתונורסח ףא לע ,הלשממה לש 

אלו ,תילאינולוקה הנידמל הקיז :ויפ לע טפשמב־תוימואלה ןורקע תא ןידה־יכרוע 

הנידמב הכימת לש בושח רוקמל םיידוהיה ןידה־יכרוע ויה ךכ .הנממ תולדבתה 

.Shamir, 2000 :ואר ,ויתודלותו ירבעה םולשה טפשמ לש תונורקעב טרופמ ןוידל 15 
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ונהנ הנממש תויעוצקמל "הרומתב" ;םהלש םינמאנ םירירגשלו ,הטפשמכו תילאינולוקה 

.תורחא תוימואל תופולח ינפמ היגיגמל םינטפשמה ויה ,תילאינולוקה הנידמה תוסחב 

הצובק וויה ןידה־יכרוע יכ ןעוט (Ben-David, 1968) דוד־ןב יכ ןייצל יואר ,הז םע 

,םיסדנהמו םיאפור תמועל) הלש הקוסעתה תויורשפא תניחבמ ןפוד־תאצוי תיעוצקמ 

התייה האצותה ,ותנעטל .תילאינולוקה הלשממה לש היוביגמ ונהנ םה קרש ינפמ ,(לשמל 

"תיבושייה הרבחל סחיב ילושו תילאינולוקה הרבחהמ קלח ןיעמ היה יטפשמה עוצקמה"ש 

120/0־m וביכרה תונושה תויעוצקמה תוצובקה יכ ןייצמ דודךב .(264 'ע ,םש) 

הובגה היה הז רועיש יכו ,1948־ו 1918 םינשה ןיב תיבושייה הרבחב הדובעה־חוכמ 

ןדמעמב הקיחש הלח ץראל הריגהה תובקעב יכ םג ןעוט אוה ךא .םינש ןתואב םלועב 

יכרעל תיגולואידיא תוריסמ ופידעה ןברקמ םיברש םושמ הלא תוצובק לש יתקוסעתה 

תא ורקחמ זכרמב דימעה דוד־ןב .יתקוסעתה בצימה עיצהש ןיבוטה לע הדובעה תעונת 

םיחמומל הקוסעת תויורשפא עיצהל החוכ תאו תיללכה תורדתסהה לש הרוכבה דמעמ 

ךא תוטעמה) הקוסעתה תויורשפאל לוטיבב סחייתהו ,םיישפוח תועוצקמ ילעבלו 

הסדה ןוגכ םינוגרא ידי־לעו טדנמה תלשממ ידי־לע ועצוהש (ותנעטל ,תויתרקויה 
וחתיפ הבש הדימה יכ הארנ ,הז רמאמב ועצוהש םירטמרפב בשחתהב .תידוהיה תונכוסהו 

הנידמה יפלכ תומוד תוקיז ידוהיה ינוניבה דמעמה ברקמ תורחא תויעוצקמ תוצובק 

.ףסונ רקחמל ןיינע הניה ,היפלכ הנווכש הקיטילופ וליעפהו ,תילאינולוקה 

םוכיס 

הדיקפתל עגונב םישדח רקחמו הבישח ינוויכ עיצהל התייה הז רמאמ לש ותרטמ 

ידוהיה ינוניבה דמעמל עגונב ,י"א/הניטסלפב תיטירבה תילאינולוקה הנידמה לש ןנוכמה 

.םיינשה ןיב הקיזל עגונבו ,תיבושייה הרבחב 

/הניטסלפב תיבושייה הרבחה רקחב רסח־גוציימ םילבוסה םימוחת ינש לע יתעבצה 

טקיורפה םודיקב תיטירבה תילאינולוקה הנידמה לש הדיקפתב עגונ דחא םוחת .י"א 

המצועה תקולח תנבהל ינויחכ ספתנ וניא תיטירבה תילאינולוקה הנידמה חותינ :ינויצה 

,תינויצה היפרגוירוטסיהה .המואה ןיינב טקיורפ לש הקימנידה תנבהלו תיבושייה הרבחב 

גיצהל הטונ ףא ,תונורחאה היתונשב טדנמה תלשממ םע םיסחיה יפוא תעפשהב הארנכ 

ולועמ בושייה ררחתשה וכלהמבש יטסילאינולוק־יטנא ךילהתכ תימואלה תואמצעה תא 
.רז םזילאירפמיא לש 

םיגוחה") םיידוהיה םייניב,ר־תודמעמ לש םדיקפתבו םדמעמב עגונ ינש םוחת 

העפשהה לגעמל תוינוציח ויהש תויתרבח תוצובק .המואה ןיינב טקיורפב ("םייחרזאה 

ובשחנש הלא לכ ,םייניבה־ תודמעמ .רקחמה ילושל וקחדנ םילעופה תוגלפמ לש סויגהו 

,םיניישעת ,םישרגמו םיתב ילעב ,םינוונח ,םירחוס ־ "תנגרואמ־יתלב"ה הרבחהמ קלחל 

רקחמה תמגידרפל ץוחמ הבר הדימב ורתונ ־ םיישפוח תועוצקמ ילעבו םיקסע־ישנא 

.הב תיטילופה הלכלכה ןוגראו הניטסלפב תובשייתהה ךילהת ונבוהו וחתונ התועצמאבש 

.ליעל תוניוצמה תוירקחמה תוחנזהה יתש ןיב רשק שי תיגשומ הניחבמ יכ יתנעט דוע 

בושייב תיטילופה העפשההו חוכה תכרעהל דדמה יכ התייה הז רמאמב תיזכרמ הנעט 

הדובעה תעונת לש תויטננימודה לש הביטקפסרפה ךותמ בצוע י"א/הניטסלפב ידוהיה 
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המצוע הדדמנ וז ,דביטקפמרפמ .ינויצה המואה ןיינב טקיורפ לש ונוגראבו ולוהינב 

םתונמאנ תא חיטבהל תלוכיבו ןומה־תוגלפמב תורבחל םידיחי עינהל תלוכיב תיטילופ 

ינוניבה דמעמה רייטצה וז הביטקפסרפמ .םייזוכיר תודסומל םירבחה לש םתונתייצו 
.תיטילופ המצוע רסחכ ידוהיה 

ללכ םימיאתמ םניא וללה תיטילופה המצועה ידדמ אמש תוהתל יתשקיב הז רמאמב 

םיינוגרא םינבמ רסח היהש - הז דמעמ אמש יתיהת .ינוניבה דמעמה לש ולקשמ תכרעהל 

שארב םיילכלכ םיסרטניא דימעהשו ,ןומה־תוגלפמ לש ןתורמל רס אלש ,םייזוכיר 

םילעופה תוגלפמל םיינייפוא ויהש םילכב םייטילופה ויניינע תא םדיק אל ־ וינייעמ 

.תילאינולוקה הנידמב תיתדוקנו הרישי םיצמאמ תלעפה תועצמאב אלא ,שוכרה ירסחו 

התלכה :רקחמה תמגידרפ לש הבחרה תרשפאמ חיכשה "המצוע''ה לדוממ תוררחתשה 

בושייה לש ירוטסיה־יתרבח חותינל יטנוולר ןקחשכ תילאינולוקה הנידמה לש 

,םירחא םירטמרפ יפ־לע תיטילופ המצוע ךירעהל רשפאת וזכ הלכה .י"א/הגיטסלפב 

םיסרטניאו םיכרצ קופיס םשל ץחל־תוצובק תועצמאב הנידמה לע עיפשהל תלוכיה :ןוגכ 

,עדימו תרושקת תותשר תונבל תלוכיה ,הנידמה ינונגנמב בלתשהל תלוכיה ,םייפיצפס 

תלוכיה ,תיעוצקמו תילכלכ תוליעפ לש םינוש םימוחתב תיתנידמ תוסחמ תונהיל תלוכיה 

םימוחתמ םיחמומב הנידמה תולת תא קימעהל תלוכיה ,הנידמהמ תונויכזו םיזוח גישהל 

הקיקח לע עיפשהלו תומרופר םדקל ידכ םיטרפו םינוגרא ליעפהל תלוכיהו ,םינוש 

סיסב לע הנידמה םע תידדה הקיז רצייל תלוכיב רבודמ ,רוציקב .תירוביצ תוינידמו 

.(Chatterjee, 1986,26)"תוניירואו קוח ןיבש הקיזה" 

יתנקסמ ,ןידה־יכרוע לש ןחובה־הרקמ סיסב לעו ,ליעל וגצוהש ראתמה־יווק סיסב לע 

רואל ינוניבה דמעמה לש ולקשמ תא הכירעמה תינשרפה תרגסמה לש התלעפה יכ איה 

לש הירוטסיהה תודוא־לע תושדח תונבות בינהל היושע תילאינולוקה הנידמל ותקיז 
.הניטסלפב ידוהיה בושייה 

תורוקמ 

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

.יבצ־ק די :םילשורי .1930-1917 

.רתכ :םילשורי .םישרוש - תירבעה הישעתה .(1987)'י ,ןילייב 

.1956-1936 ילארשיה םזירטילימה תורצוויה - תנווכה ךרד .(1995) 'א ,רזעילא־ןב 
.ריבד :ביבא־לת 

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

.2 'ע ,24.8.1926 ,ץראה ."הלשממה לש ןידה יתבו ירבעה בושיה" .(1926)'ב ,ףזו'ג 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .תלצבחה ישרוש .(1992)'י ,רבלג 

.דבוע םע :ביבא־לת .תיעיברה הילעה תפוקתב בושיה .(1973)'ד ,ידעלג 

.60-41 ,9 ,תרוקיבו הירואית ."לארשי ץראב םיירבע םידיקפ" .(1996)'ד ,זירפ־הד 

תדובע ."םירשעה תונשב ילארשי ץראה בושיב םייחרזאה םיגוחה" .(1982) 'י ,ירורד 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,טרוטקוד 
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:ביבא־לת ."םירשעה תונשב םייחרזאה םיגוחה" :לאמשל ןימי ןיב .(1990)'י ,ירורד 
.םייאטיסרבינוא םילעפמ 

.A114/120 יזכרמה ינויצה ןויכראה ,11.3.29 םוימ יוסח ח"וד .<1929> 'ז ,דנלזירו־ןו 

דימ דוולא לש םהיתוחוד :תינויצה הרבחה ןונכתב םינקירמא םיחמומ" .(1996)'א ,ןאורט 

:עבש־ראב .(180-159 'ע) תפסכנה לארשי ,(ךרוע) לג 'א :ךותב ."ןתנ טרבורו 

.ןוירוג־ק תטיסרבינוא 

םירע ,(םיכרוע) םירחאו רחש 'א :ךותב ."תינויצה היגולואידיאב ריעה" .(1970)'א ,ןהכ 

.ןומדקא :םילשורי .(10-5 'ע)לארשיב 

םירשעה תונשב לארשי ץראב הרבח ןיינבו הטילק ,היילע" .(1994) 'מ ,קסיל 

ץראב ידוהיה בושיה תודלות ,(םיכרוע)ןהכ 'גו קסיל 'מ :ךותב ."1930-1918 

:םילשורי .(302-173 'ע> יטירבה טדנמה תפוקת ,הנושארה היילעה זאמ לארשי 

.קילאיב דסומ 

.קלאפ :םילשורי .תונויצב דוסי גשומכ ימואל ןוה .(1976)'י ,רצמ 

תודלותל םיקרפ - לארשי ץראב תויוכז יוושל םישנ תודחאתה .(1977)'ש ,והירזע 

.השאה תרזעל ןרקה :הפיח .לארשיב השאה תעונת 

ילארב 'או רסונג 'פ :ךותב ."תוימואלה תוירואיתה ןחבמב תונויצה" .(1996) 'א ,הפפ 

תטיסרבינוא :עבש־ראב .(263-223 'ע) וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(םיכרוע) 
.בגנב ןוירוג־ק 

לוהינה הדש לש ודוסימ :תיארנה דיה לש המלענה הירוטסיהה" .(2000) 'מ ,לקנרפ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,טרוטקוד תדובע ."לארשיב 

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

.40-15,9 ,תרוקיבו הירואית .םידרווה 

."םימע ינש הבו ץרא לש היפרגוירוטסיהב תוילאוטפצנוק תויעב" .(1990)'ב ,גנילרמיק 

.סנגאמ :םילשורי .(22-11 'ע) הב םימע ינשו תחא ץרא ,(ךרוע)יבוקעי 'ד :ךותב 

.ןליא־רב תטיסרבינוא :ןג־תמר .1948-1920 י"אב טדנמה לשממ .(1993)'י ,ינבואר 

.דבוע םע :ביבא־לת .1942-1879 :גרבנטור סחנפ .(1990)'א ,לאיתלאש 

.רדה :ביבא־לת .הנידמל בורמ .(1978)'י ,טיבש 

.רתכ :ביבא־לת .טדנמה תפוקתב לארשי ץרא :תוינלכה ימי .(1999)'ת ,בגש 

.םיביבא :ביבא־לת .ךרכל ךפהש םולח .(1990)'א ,ירוחש 

.דבוע םע :ביבא־לת ?הרבח ןוקית וא המוא־ןינב .(1995)'ז ,להנרטש 

.תיטרפ האצוה :ביבא־לת .שעמבו הנומאב .(1963)'א ,רקנש 

םייללכ םיטביה :תינויצה היצזינולוקב היסולכואו הדובע ,עקרק" .(1993) 'ג ,ריפש 

םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."םיידוחייו 
.תורירב :ביבא־לת .(119-104 'ע> 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיכישממ אלל תיליע .(1984)'י ,אריפש 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .םיאקיטילופה יבשב הרבח .(1996)'י ,אריפש 

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

:םילשורי .(295-255 'ע) לארשיב םידבר ,(םיכרוע) אנהכ 'רו ףסוי־רב 'ר 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

 Brown, N. (1995). "Law and Imperialism: Egypt in Comparative Perspective".
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 Law and Society Review, 38, 814-853.

 Chatterjee, P. (1986). Nationalist Thought and the Colonial World.
 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Fitzpatrick, P. (1980). "Law, Modernization and Mystification". In R. Simon

 and S. Spitzer (eds.), Research in Law and Sociology (pp. 161-180).
 Greenwich: JAI Press.

 Gross, N. (1982). "The Economic Policy of the Mandatory Government in

 Palestine". Discussion Paper 816, Maurice Falk Institute, Jerusalem.

 Herzog, H. (1992). "The Fringes of the Margin: Women's Organizations in the

 Civic Sector of the Yishuv". In D. Bernstein (ed.), Pioneers and

 Homemakers: Jewish Women in Pre-State Israel (pp. 283-304). Albany:
 SUNY Press.

 Holmes, J.H. (1929). Palestine Today and Tomorrow: A Gentile's Survey of
 Zionism. New York: Arno Press.

 Kimmerling, B. (1983). Zionism and Economy. Cambridge: Shenkman.

 Likhovski, A. (1995) "In Our Image: Colonial Discourse and the Anglicization

 of the Law of Mandatory Palestine". Israel Law Review, 29(3), 291-359.

 Mitchell, T. (1991). Colonising Egypt. California: University of California
 Press.

 Palestine Royal Commission Report (Peel Report) (1937). Report Presented to

 Parliament by the Secretary of State for the Colonies by Command of Her

 Majesty.

 Shachar, Y. (1995). "History and Sources of Israeli Law". In A. Shapira and
 K.C. De-Witt Arar (eds.), Introduction to the Law of Israel (pp. 1-10). The

 Hague: Kluwer Law International.

 Shamir, R. (2000). The Colonies of Law. Cambridge: Cambridge University
 Press.
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