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:תיתרבח תוריגסו ינתא גוית .תיברעמ תוברת 

לארשיב ינתאה ןויוושה־יאל עקרה 

1*םוזכ הזיזע 

אובמ 

וז תרגסמב .תילארשיה הרבחב תוירוביד תויגוס חותינל השדח תרגסמ עיצמ הז רמאמ 

לעו תילארשיה תוהזה לע ,ילובמיס הנבמכ ,תיברעמה תוברתה תעפשה תא ןוחבל שקבא 

התארשה תא הבאש תילארשיה הרבחהש תקולחמ ללכ־ךרדב ןיא .הכותב םייתרבח םיעסש 

לש הישרושש הארמ ינא הז רמאמב .תיברעמה תוברתהמ רקיעב תילכלכהו תיתוברתה 

םזילאינולוקה לומ לא םש תוידוהי תוליהק לש דחוימה םוקימב ,הלוגב םיעוטנ וז הדמע 
.יפוריאה 

הירוטסיהה תא סופתל ןתינש תנעוט ינא ,(Saicn (1963) Goffman (1978 תובקעב 

םהב םיקרפב וא ,"היצזילטניירוא" יכילהת לש הרדסכ הלכשהה תפוקתב לחה הלוגה לש 

תרחא הצובק גיצהל תנמ־לע ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידב תשמתשמ תחא הצובק 

,הינמרג ידוהי ידי־לע תויחרזמכ ןילופ תודהי לש תוליהקה וגצוה ,לשמל ,ךכ .התוחנכ 

.(428 'עב 1 םישרת ואר> ןילופ ידוהי לש םתותיחנל הנעטל סיסב הוויהש המ 

החטבה דימת המיע האשנ ,תורחאה תוליהקה בורב ומכ אלש ,םידוהי לש היצזילטניירוא 

־חרזמבו הפוריא יבחרב תוידוהי תוליהק ,ךכמ האצותכ .תובריתל לומגכ לוליכ לש 

ךרדכ "תוברעמתה"ל תוביוחמ ךותמ םהב העבטוהש המגיטסה תא ץמאל וטנ ןוכיתה 

תוליהק ןיב םיסחיה תעיבקב ירקיע םרוגל ,דתיה תוברעמתהה תגרד .ימצע רופישל 
.םימייאמל וכפהנ ילטניירואה רבעה תא ולמיסש תידוהי תוברת לש םיביכרו ,תוידוהי 

תוברעמתהה ךילהת םג ומכ ,ברעמל ץוחמ הנידמה לש יפרגואיגה המוקימ ,המצע לארשיב 

ירוטסיהה ךרוצה תא וריבגה ,םיחרזמ יבגל ןהו םיזנכשא יבגל ןה ,ומויסל ןיידע עיגה אלש 

.םיידוהיה םייחה לש םיילטניירואה םיביכרה תא רידהלו טולשל 

םידוהי ןיב ינתאה ןויוושה־יא לש תוחתפתהה :תואבה תועפותה לכש תנעוט ינא 

לש התומד וליפאו םייתדו םינוליח ןיב עסשה ,םידוהיו םיברע ןיב םיסחיה ,לארשיב 

לש ירוטסיה סופד ותוא לש ותויכשמהכ םוגרתל ןלוכ תונתינ ,תיטסינימפה העונתה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה 

David Biale .וז הדובע לש המודיקל תינויחה ותכימת לע טיבש יסויל דחוימב הדות־תריסא ינא 

,בורודוח יסננל תודוהל תשקבמ ינא .ינועיט לש םיטרפה שוטילב םינשה ךשמב בר רזעל יל היה 

 Michael Hout, רמאמ לש תומדקומ תוטויטל םהיתורעה לע בהנש הדוהיו גוצרה הנח ,לייא ליג

תימואלה עדמה ןרק לש טרוטקודה תדובע רופישל הגלמ לש ןעויסב הבתכנ וז הדובע .הז 

;ילקרב ,הינרופילק תטיסרבינוא אישנ לש היצטרסידל תיתנש תימע־תגלמ ;(NSF) תיאקירמאה 

תימע־תגלמ ;ילקרב ,הינרופילק תטיסרבינוא לש Abigail R. Hagden ש"ע םימוסרפה ןרק 

.תוחתפתמ תוצרא רקחל ץיבורוה דוד ןוכמו ;ביבא לת תטיסרבינוא לש טרוטקודטסופל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:42:15 UTC������������� 

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



תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת םוזכ הזיזע 386 

םיקיתו םירגהמ ורידה םישימחה תונשב ,לשמל ךכ .תוברעמתהו היצזילטניירוא 

לש םתעגהש ןוויכמ תילארשיה הרבחב העפשה תודמעמ םיחרזמה תא הפוריא־חרזממ 

םתושעב .םתוברעמתה תא ןיידע ומייס אל םמצע םהש ןמזב םגוחטב תא הרערע םיחרזמה 

־עשתה האמה יהלשב םיינמרגה םידוהיה ומכ קוידב םייפוריא־חרזמה םידוהיה ולעפ ,ךכ 

"םייתייסא" םידוהי תריחנמ םויא ףקשנ ,גשוה התע הזש ,םייברעמכ םדמעמלש ,הרשע 

םיברעל תובורק םיתיעל םיסחייתמ ינתא עקר לכמ םילארשי ,המוד ןפואב .הפוריא־חרזממ 

לש ימדק סיסבכ ילארשיה ידוהיה תא םיגיצמ םה ותמועלש ,ילטניירואה "רחאה" לאכ 

המוד היגטרטסאב וטקנ ברעמב םידוהיו ברע תוצראב םידוהי .ןוכיתה־חרזמב ברעמה 

תמועל ,םייברעמכ ברע תוצרא ידוהי תא וגיצה רשאכ לארשי־תנידמ המקוה םרטב 

תיברעמ־יטנאה הדמעה לש יתולגה ףוריצה םג .םיילטניירואכ וגייותש ,םימלסומה 

תיאקורמ תוברתמ קלחכ ס"ש לש תוירלופופה תא חתנל ןתינ יכ דמלמ תידרחה העונתהו 

םג ,ףוסבל .תיחרזמה תיתדה תרוסמהמ תוקתנתהב אלו ,תוברעמתהל תודגנתה לש 

,ילטניירואכ םזיסקסה תא הגיצמה היגטרטסאב תטקונה ,תילארשיה תיטסינימפה העונתה 

.תילארשיה 2תוהזה בוציעל ילטניירואה חישה לש ותמורתל המגוד הווהמ 

תשקמ םיינשמ תורוקממ םירמוח לש תבחרנ הריקס לע םיססובמ הז רמאמב םינועיטה 

הלחתה לאכ םהילא סחייתהל שי ךכל תודוה .תוירוטסיה תופוקתו תומוקמ לש הבחר 

דיתעב רמוחה חותינ .םזילטניירוא לש תידוהי הירוטסיה חותיפל ינושאר ןויסינ ,דבלב 

.יטילנאה לדומה תא שטללו ססבל תנמ־לע ,םיטרפל הדירי ךות תושעיהל בייח היהי 

םיכרד םישפחמה הלאל ישומיש היהי ןאכ יתחתפש ןוידהש הווקמ ינא ,וז תוגייתסה תורמל 

.לארשיב תינתאה הקימנידה תנבהל תושדח 

היצזילטניירוא לומ היצזינרדומ 

עודיה ירוטסיהה רופיסה לש שוריפו ןוגרא אלא ,שדח ירוטסיה עדימ לכ ןיא הז רמאמב 

טבמ־תדוקנמ יטרואיתה רבעמב םיעוטנ השדחה תונשרפה ישרוש .השדח ךרדב 

טבמה־תדוקנל ,תידוהיה הירוטסיהה לע עדימ הנממ םיבאוש םירקוחה בורש ,תיטסינרדומ 

"הרואנ תוברת" ןיב םילדבה תלטבמו תיגולותנוא תונקפס לע תססובמה ,תינרדומ־טסופה 

.הטילשל רישכמכו תוששוגתה תריזכ תוברת לע העיבצמ וז השיג ."התוחנ תוברת"ל 

םיתיחפמ "םייטסינרדומ" םירקוחש העפות השיגדמ תינרדומ־טסופה הביטקפסרפה 

,תינמרגה - רבדב תועגונה תוידוהיה תוליהקה לש תוינגורטהה תורמל :התובישחמ 

טקייבוס לש גוצייכ ,"ימצע עדי לש הרוצ"כ תוהז הרידגמ ינא ,(Eyal (1996 תובקעב 

־יתלב קלחל םירפכו םיינוציח םיגוציי וכפהנ הב ךרדב קסוע הז רמאמ .יביטקלוק וא ילאודיווידניא 

וב ןפואב םג ןד רמאמה .םירחא ינפבו ומצע ינפב (ידוהיה) ביטקלוקה לש ימצעה תגצהמ דרפנ 

םילוכי תוהז לש הלאכ םיטקיורפש המבו ,ימצעה לש תילקידרו השדח הגצה םיחתפמ םיביטקלוק 

.תורחא תוצובק םע םהיסחיל םורגל 

הז רמאמב .ןמזה םע הנתשמו תובכש תבר ,תבכרומ ,דניה ,תורחאה תויוהזה לכ ומכ ,תידוהי תוהז 

לש דחא ביכרמב תקסוע ינא אלא ,יהשלכ םידוהי תצובק לש תללוכה התוהז תא ןייפאל הסנמ יניא 

הז ביכרמ לש תוטלובה העינה וב ןפואבו ,ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידה ביבס ןגרואמה הז ,תוהזה 

.םידוהי לש תונוש תוצובק ברקב תיתרבח תוריגס 
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ינא התוא ,המוד םינייפאמ תכרעמ וז התיה ־ תיקריעהו תינמיתה ,תיסורה ,תיתפרצה 

תליבח .תיתוברתה ןתותיחנ תא םירחא ובציע התועצמאב ,"היצזילטניירוא תליבח" הנכמ 

הב ,"תוברתהךב"ל "יארפה" ןיב הנחבהה לש וזל טעמכ ההז התיה וז היצזילטניירוא 

תורבח לע םתטילש תא קידצהל תנמ־לע ,םייפוריא־ברעמה םיטסילאינולוקה ושמתשה 

תודימב ,וראות הלא תוליהק .דנלריאב וליפאו הקירמא־ןופצב ,הקירפאב ,ןיסב תונוש 
יפלכ ער סחי תולעבכ ,רדס ירסחו םימילא םייח תולהנמכ ,ינועב ,המהוזב תויחכ ,תונוש 

תונומא לע יונבה יתד דסממ תולעבבו וירמש לע אפוקה רגפמ קשמ תולהנמכ ,םישנ 

תמועל ,תיטסירלוקיטרפ היצטניירוא תולעבכ הלא תוליהק וגצוה תובר םימעפ .תולפת 
.תילסרווינואה היצטניירואה 

לע עיפשמה ףתושמ תוחתפתה לולסמ םייקש החינמ היצזינרדומה תיירואיתש דחאמ 

ריחמב .יופצ וניה הרדההו גויתה ינייפאמב הז ןוימדש ירה ,תרחא וא וז הדוקנב הרבח לכ 

תואצמה ורצי ןמזה ךשמבש תונעוט היצזינרדומה תוירואית ,רתי־תונטשפ לש 

ןוגרא .יתרבח ןוגרא לש שדח גוסב ןרוצ ןיסולכוא לודיגו םיילכלכ םילדבה ,תויגולונכט 

םימשוימה םיקוחו םידיחא םילהנ לע ססובמ ,יטרקורויבה ןויגיהה לע תתשומה ,הז 

תלוכי תוכזב ,יטרקיטירמ סיסב לע תגשומ החלצה ,וז הסיפת יפ־לע .םלוכ יבגל תויבקעב 

םיבחרתמ םייתרבחה תולובגה .םייתרבח םירשק וא יתחפשמ סוחיי אלו ,תישיא 

תוליהק לש םייפיצפס םיסרטניא לע אלו ,םיילסרווינוא םיכרע לע תססובמ תוגהנתההו 

ינתאה אצומהו תדה ודבאי ,םיטסינרדומה ופצ ,ךכמ האצותכ .תוינתא וא תויתד 

,רתוי רהמ הז ךילהתב ומדקתה תויברעמ תונידמ .תוגהנתהל וא תוהזל סיסבכ םתובישחמ 

תולוכי ,"תוילאירפירפ" וא ,ישילשה םלועהמ תונידמ .תורחא תונידמ תמועל ,ללכ־ךרדב 

ךילהת תא רצקל ידכ ןושארה םלועהמ "הבילה תונידמ" לש לדומה תא תוקחל 

־היצזינרדומ הרבעש הצובק ויה םייפוריא־ברעמה םידוהיה ,וז טבמ־תדוקנמ .ןתוחתפתה 

תא םירצונה ונייפיא הב ךרדהו ,תוריהמב־היצזיגרדומ הרבעש הרבח ךותב רוחיאב 

תוררועתה תאירק ןיעמ התוויה ,תגייתמו תמרוצ התיה םא םג ,םירגפמב םידוהיה 

ילככ הב שומישהו היצזינרדומ תיירואיתב ןזואמ ןוידל ,Goldberg, 1996 ואר) .תיחרכה 
(.תידוהיה הירוטסיהה תנבהל יטילנא 

הלוכי המצע היצזינרדומה תסיפת לש טבמה־תדוקנ ,םיינרדומ־טסופ םירקוח יבגל 

התטילש תאו םזילאינולוקה תא הפוריא־ברעמ הקידצה ותרזעבש חישב רישכמכ שמשל 

תורומא תומואה לכ ויפל ןויערב קפס הליטמ תינרדומ־טסופה הירואיתה .תילכלכה 

תוינרדומה ןויער תא תוציפמש תורבח ןתואש הדבועה יכ תאצומו ,ןוויכ ותואב חתפתהל 

.הדישחמ הניה רתויב תוינרדומב תולגתמש הלא םג ןה 

־לע וז תגצמב םישמתשמ הב ךרדבו ברעמב התוא םיגיצמש יפכ ,חרזמה תייגוס 

.דיעמ לש ותביתכב העיפומ ,ברעמה לש ויכרצל שדחמ ורציילו חרזמב טולשל תנמ 

;חרזמה לש דומילה תוליעפ (1):ללוכה ,םינפ־בר גשומ ,דיעס יפ־לע ,אוה םזילטניירוא 

תוירואיתו םינייפאמ לש הרדס הבו ,"חרזמ"ל דגונמ "ברעמ" הב הבשחמה תטיש <2) 

...חרזמה םע דדומתהל" ידכ וז הבישח תרגסמב שומישה (3);הז יסיסב דוגינ לע םייונב 

,שדחמ ותיינבה ,וב הטילש... ,ויבגל תודמע רורשא ,ול עגונב תורהצה תרהצה ידי־לע 

.(5Said, 1978,3)"[וילע] תוכמס תגשהו 

 To "deal with the Orient... by making statements about it, :3 רוקמה תילגנאב
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המואמ םימרות םניא םמצע םיחרזמה .המצוע לש טנמלא הווהמ םזילטניירואה ותוהמב 

םניא םמצע םה ךא ,םמשב םירבדמ ,םהילע םירבדמ .ברעמב םיגצומ םה הב ךרדל 
םאתהב טניירואה תא תונבהל לוכי ברעמהש רחאמ ,דחוימב תיתוהמ וז הדבוע .םיעמשנ 

המ לכ ,"רחא"כ עיפומ יחרזמה .ילטניירואה לע חוקיפה ךרוצלו תימצעה ותרדגה יכרוצל 

הרדגהה קר אל לבא .תויהל ששוח וא תויהל הצור וניא ברעמהש וא ברעמה וניאש 

ותותיחנ תא הנבמ טניירואה לש תידוחייה תגצמה .םיינזאמה ףכ לע תחנומ תימצעה 

ילטניירואה חישה ;תגצמב תמא לכ ןיאש ,תאז םע ,רמוא הז ןיא .וב הטילשה תא הקידצמו 

יראניבה דוגינב שומיש ידי־לע .תמאה לע ותונעשיה ללגב אקווד ךכ לכ העפשה־בר וניה 

תויצאירווה רפסמ תא ןיטקמ אוהש ךות ,תוועמו טשפמ םזילטניירואה ,ברעמו חרזמ לש 

"חרזמ"ש השוחתה ,ךכמ האצותכ .תנחבומ־יתלב תחא הדיחי ידכל יפרגואיג רוזיא לכב 

תכלוה ,םימאות־יתלב םויק יבצמ ינש אלא ,םייפרגואיג םירוזיא קר םניא "ברעמ"ו 
.תטשפתמו 

היצזילטניירואה תא וספת הלכשהה תפוקתב םידוהיה יכ ןועטל שקבא הז רמאמב 

.המצוע לש קחשמכ אלו ,ימצע רופישו יביטקייבוא היצזינרדומ ךילהתב ןושאר דעצכ 

םידוהי רידהל םהלש ףחדה תא הריבסמ תידוהיה תוברתה לש "רגפמה עבטה" תא םתלבק 

םינועיטה לכ אל ,ןכ־יפ־לע־ףא .םימוד םייתוברת םייוניש ןיידע ורבע אלש םירחא 

תרגסמל רשק אלב םג .היצזינרדומה תיירואיתל חרכהב םידגונמ ןאכ םילעומה 

םלועב תיחרזמכ תידוהיה תרוסמה תא ההזמה גוית יכ ןועטל ןתינ ,תינרדומ־טסופה 

,תאז םע .תוידוהי תוליהק ןיב םיסחיה תא בצעל יושע תיברעמה תוברתה ידי־לע טלשנה 

־לע תונעטה תא םילבקמ םא הלש רבסהה תלוכימ הברה תדבאמ היצזינרדומה תיירואית 

לש ןרואית (2) ;םיקיודמ םניא תונושה תוידוהיה תוליהקל וסחויש םינויפיאה <1> :ןהיפ 

הלא םינויפיא <3>־ו ;תוויע הווהמ וזל וז תומודכ תונושה תורבחב תוידוהיה תוליהקה 

הפיסומ םג תינרדומ־טסופה טבמה־תדוקנ .תיתרבח הטילשל סיסב םניה םמצעלשכ 

רשאמ רתוי אל היה תידוהיה תוהזה גויתש ררבתי ןכא םא .תינוריא תועמשמ רופיסל 

תלבקל םג .תיחרכה ,דתיה אל תוידוהי תוליהק לש ןתרדהש ירה ,חישה לש הלובחת 

תונוש תויצטניירוא יכ עודי .תכל תוקיחרמ תויטילופ תוכלשה שי ינרדומ־טסופה ןועיטה 

,ינרדומ־טסופה תרגסמב םירחוב םא .םילארשיו םיברע ןיבש חתמל תומרות ברעמה יפלכ 

םילארשיה תא תצלאמ ,וז טבמ־תדוקנ .תוברעמתהה טקיורפ תא שדחמ ךירעהל שי 

תונוכת המכ בוש לבקל לוקשלו ,םהלש תוירוטסיהה תוהזה תוריחב תא שדחמ ךירעהל 

.ןמזה ךלהמב תחפ ןכרעש "תוילטניירוא" תויתוברת 

 authorizing views of it, ...dominating, restructuring, and having authority over

 .[it]"

בורב .תירבעב טסקטב םיעיפומ םלוכ ,הז רמאמב יריפמאה םינותנה דסמ םה םיטוטיצהש רחאמ 

םרוקמש םייזכרמ םיטוטיצל .תרחא רוקמה תפש התיה רשאכ םג תילגנאמ םתוא יתמגרת םירקמה 

רוקמה תפש ןויצו טוטיצה לש תילגנאה הסרגל הינפה הווהמה ימור רפסמ ףרוצמ ירבע וניא 

.חפסנב םיעיפומה 
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389 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט''נשת 

תילאינולוק הטילשו ברעמ ,חרזמ לש תידוהי הירוטסיה 

הינמרגבו תפרצב םידוהיה לש היצזילטגיירואה 

םייברעמה םירצונה ידי־לע 

.הפוריא ברעמב הלכשהה תובקעב ורק םינושארה היצזילטניירואה יכילהת ינש 
םיינמרג םירצונ ותואינ הרשע־הנומשה האמה יהלשב 4.בטיה םיעודי םיירוטסיהה םיטרפה 

ושרדנ םידוהי .ריחמ ילב אל לבא ,אלמ ילכלכו יתרבח לוליכ םידוהיל קינעהל םייתפרצו 

םתרוסמ תלשה ידי־לע (Aschheim, 1982,5)"תווש תויוכז לבקל םייואר םה םא חיכוהל 

.תוינרדומה רבעל תוברקתהו םהלש תדרפנה תיתליהקה תיתשתה קוריפ ,"תלשחנה" 

םייחהש ךכ וננכותש "היצמרופסנרט" לש םידחא םיטקיורפ ומזיו ,הקסעל ומיכסה םידוהיה 

ומכ ,תפרצבו הינמרגב הלכשהה ןיב ינוש םייק 5.ירצונה לאידיאל רתוי ומיאתי םיידוהיה 

םידוהיה לש םתובלתשה תולקבו ולהינש היצפיסנמאה לש יטפשמה־יקוחה ךילהב םג 

לש התעפשהו יונישל השירדה ,םידוהיה ןויפיא ,הז ינוש תורמל םלוא ;תללוכה הרבחב 

.תונידמה יתשב םימוד ויה תוידוהיה תוליהקה לע היצזילטניירואה 

:לצא טטוצמ ,Dohm)6"םיללמוא םייתייסא םיטילפ םתוא" ,םידוהיהמ ושרד םירצונה 

 Zipperstein, 1985; Goldscheider and Zuckerman, 1984; Aschheim, :םיירקיע תורוקמ

 1982; Bayme, 1981; Mendes-Flohr and Reinhartz, 1980; Katz, 1973; Barzilay,

 .1955; Greenberg, 1944; Raisin, 1913

טשפתה אל היצזילטניירואה ךילהתש רחאמ ךא ,הילגנאב םג םידוהיה דמעמ לע העיפשה הלכשהה 

.ןובשח ללכמ ןתוא יתאצוה ,המצוע התואב תורחא תוידוהי תוליהקל 

רמשל םידוהיה וצרש תויתרוסמה תמר םהיניב ויה .םידחא םיריצ ךרואל םינווגמ הלא םיטקיורפ 

ויה אל הינמרגבו תפרצב לבא .טרפה תוהזב ,תרחא וא וז ךרדב ,אלמל הכירצ תודהיהש דיקפתהו 

וליפא ,ךכ לע ףסונ .ךילהתה תלחתהב דחוימב ,םישרופמ םייתוברעמתה־יטנא םיטקיורפ ללכ־ךרדב 

.םירצונה לש הלאל םהיסקטו םהיגהנמ תא םיאתהל ושקיב תרוסמה תא ורמישש םיטקיורפ 

םימרופרהו םיביטברסנוקהש דועב ,םהיתוליפתל תוניגהו סומינ ופיסוה ,המגודל ,םיסקודותרואה 

־חרזמ ידוהיב ןודא רשאכ ןווגמה ןיינעב ביחרא .ינרדומה םלועל המצע תודהיה תא םיאתהל ושקיב 

חישה ךותב םישרשומ םיטקיורפה ורתונ ,רתוי הקומעה תימינפה תונושה תורמל ,םש .הפוריא 

.היצזיברעמו גוית לש דיחיה 

היצזילטניירואה ךילהתכ םינמרגהו םיתפרצה ידי־לע ברעמה ידוהי לש גויתה תא ילש ןויפיאה 

התיה םהל וסחויש םימגפה תליבח ,םייתייסא ובשחנ םידוהיה :תויפצת שולש לע ססבתמ ןושארה 

םילטניירואה תא הנבהש חישהו ,(Fredrickson, 1981) תיפוריא־ברעמ תונוילע לש חישהמ קלח 

ןעטא ינאו ,הז ןועיטל תויוגייתסה יתש ,תאז םע ,תומייק .(Said, 1978) רבכ םייק היה םיתוחנכ 

ךשמב החתפתה תידוהי תוילטניירוא ןיבל תידוהי תולשחנ ןיב רוביחה לש ותמצועש רתוי רחואמ 

ןמז ותואב הרושק התיה םייברעמה םידוהיה תא ןייפאל ושמתשה הב םימגפה תליבח ,תישאר .ןמזה 

תעונת ,םילילא דבוע/ירצונו יארפ/תוברת־ןב תוימוטוכידה ויה הז ללכב .םירחא םיחישל םג 

דיעס ,תינש .םמצע םידוהיה לע ילוא יולת־יתלבה חישהו תירצונה הלכשהה לש םזילקירלק־יטנאה 

לש ותגצהב דקמתמ םזילטניירואה לחה ,1798־ב םירצמל ןוילופנ לש ותשילפ םע קרש ןעוט 

לש וז הנשי הרוצ לש היתורוקמ .יסלקה טניירואב רקיעב קסע אוה ןכ־ינפל ;ינרדומה טניירואה 

לש ימלסומ שוביכ ינפמ ששחה לע הבוגתכ תינימשה וא תיעיבשה האמב רבכ ולגתה םזילטניירואה 
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 13 ,1944 ,Greenberg) יתרבחה הנבמה תאו םהיכרע תא ,םהייח חרוא תא תונשל,

וטגהמ ,ידוהיה ינועהמ הייחד ושח ,םהיאנוש םג ומכ ,םהידידי .םהלש יכוניחהו ילכלכה 

אטבמה ילעב םישנאה ןומהמ ,ךולכלה ...םירצה תובוחר[המו]" ,רדוסמ־יתלבהו לפאה 

שובלה תא ופקת םירקבמה .חקמה לע תיפוסניאה הדימעה גהנממו ןזואל םיענ־אלה 

התיגו ,(Goldscheider <fc Zuckerman, 1984)תואיפהו םינקזה הארמ תא דחוימב ,ידוהיה 

 (Goethe) תושגרנה תויסיפה םהיתווחמ ,םינברה לש תיאנקה םתובהלתה" תא ךירעה אל

קר אל .שידייל הרמשנ תדחוימ תונייוע .(Barzilay, 1955, 221)"תובקונה םהיתואחמו 

Miron, 1973,)"יאנושלה רועיכה תומלגתה" ,הלכשהה תעונת לש התנעטל ,וז ,רתיהש 

.(Miron, 1973) תמדקתמ הבישח תמרב ךומתל ךרוצה יד תחתופמ ,דתיה אל איה ,(45 

.(Barzilay, 1955) תידעלבו הרידמ הפשכ הגצוה שידייה ,ךכמ רתוי 

םעבטו םתוניגה רסוח תא ריבסמ ,םידוהיה ידידי תועד־יגוה ונעט ,ידוהיה קשמה הנבמ 

םידוהיה רועיש תא תיחפהל םידוהיה לע היה ,היעבה תא רותפל תנמ־לע .ליפטה 

.(Barzilay, 1955; Mendes-Flohr 8c Reinhartz, 1980) םילכורה דחוימב ,םירחוסה 

ודמעמו ולש תידוחייה היצטניירואה ללגב ידוהיה יתרבחה הנבמה תא ופקת םירצונה 

תונלבוסב רדהתהל" ,רדרה לאש ",ידוהיה לוכי דציכ" ."הנידמ ךותב הנידמ"כ 

"?םיידוחייה םיימואלה ויקוחל ותונמאנ לע שקעתהל ךישממ ודועב םזירטינמוהבו 

 (1955 ,Barzilay). רדחה .המרופר רובעל ולוכ ידוהיה ךוניחה לע היה ,ךכ לע ףסונ,

,םידליה .רדס־יאו הנייגיה רסוח ,תופיפצ לש םימעטמ לספנ ,ירקיעה ידוהיה דומילה דסומ 

יאשונו ,תילנויצר הבישח לש ךרדב אלו הפ־לעב םתלכשה תא םש ולביק ,רמאנ ךכ 

התסה דעו הלפת הנומאמ ,ילוח לכל רוקמ םתויה לע ועקוה ,דומלתה דחוימב ,דומילה 

 .(Barzilay, 1955)

םידוהיה בורש ,שעורו ףופצ ,ןטק היה וטגהש תיריפמא הניחבמ ןועטל ןוכנש ןבומ 

תוברו ,העטמ הז יחטש קוידש אלא .תדרפנ תידסומ תיתשת םהל ,דתיהשו רחסמב וקסע 

.תקדקודמ הקידב ךרעית םא תונוכנ־יתלבכ ררבתהל תויושע םידוהיל וסחויש תונעטהמ 

הפוריא ירעמ תובר ;תולשחנ לע חרכהב םידיעמ םניא םילתופמו םירצ תובוחר ,המגודל 

.תויטנמורהו תוימיטניאה ןהיתוטמסלו םילתופמה ןהיתובוחרל תודוה אקווד תומסרופמ 

תשביב םיטסילאינולוקה ,הפופצה תידוהיה היינבה לע ןנולתמ Dohm דועב ,ךכ לע ףסונ 

וז הקיתע תרוסמ .(Said, 1978, 56-60) "דיליא"ה לש ומוסרפ םע ,רתוי םדקומ וליפאו ,הפוריא 

םיפוריאה ויפל ,(Cutler 8c Cutler (1986 לש ןועיטה ףוריצב ,תוחנכ טניירואה תיינבה לש 

םרת םזילטניירואה לש והשלכ ןפש םידמלמ ,םימלסומה לש םתירב־ילעבכ םידוהיה תא ובישחה 

םיגשומה ,יתקדבש םיינשמה תורוקמב .הפוקת התואב םירצונה ידי־לע םייברעמה םידוהיה גויתל 

םירצונה ואצמש םימגפה תודוא־לע ןוידהמ םרדעיהב וטלב תידוהי "תוילטניירוא" וא "תויתאיסא" 

התיה ןהיפל תויודע יתאצמ םיטטוצמ םיינושאר תורוקמב ,תאז םע .הפוקת התואב םידוהיב 

רסוח ןיב רשק ,הלעמל טטוצמה ,Dohm .םידוהיה תא םירצונה תכרעהב בושח ביכרמ "תויתייסא"ה 

ויה (םיקיתעה) םידוהיהש ,דתיה דייטלוו לש ותעדו ,יתייסאה םאצומ ןיבל םידוהי יפלכ הביחה 

(Cutler Cutler (1986 ,ףוסבלו .(Barzilay, 1955) "תערצב םיעוגנ םיטטושמ םיברע" 

ישימח סיג םיווהמ םידוהיהש הנומאהמ רקיעב העבנ הפוריאב תידוהי"יטנאה תוליעפהש םינעוט 

.יברעה ביואה תבוטל 
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םיסרטניא לשב םידוהי תעקוה ,תינש .קיפסמ ונב אל םינאידניאהש וסרג הקירמא 

רוקמ יתמצעמניבה קבאמב םתוברועמ־יא התיה הליחתכלמש רחאמ ,הדישחמ םיידוחיי 

,השעמל .(Barzilay, 1955) תויפוריא־ברעמה תומצעמה יניעב םידוהיה לש הכישמה 

תמאב הניא םהלש םתבוט ינפל "תחראמה" הרבחה תבוט תא ודימעי םידוהיש השירדה 

םע ,תישילש .רחאב דחא םזירלוקיטרפ לש ותרמהל העיבת אלא ,םזילסרווינואל השירד 

םיכירצ םירצונה ויה ,המצע הלכשהלו הפוריא תלכלכל רחסמה לש ותובישח תורבגתה 

םנמוא הררוע שידייה ,תיעיבר .םכותב םירשכומ םירחוס לש תוצובק בוליש לע חומשל 

תווהמ תובר תויפוריא־ברעמ תופש ,םיבר ונייצש יפכ ,לבא ,תופש לש זנטעש התויהב זוב 

.תינושל תבורעת 

וליפא הז הרקמבו ,תוניגהו םיסומינ ,םירשי תובוחר ,תיגולויצוס טבמ־תדוקנמ 

תלעב הצובקה .תפלוח הנפוא םלוכ םה ,הנממ קלח הניא תולכורש תיתקוסעת תוגלפתה 

,הדיבש חוכל היצמיטיגל קינעהל ידכ תובורק םיתיעל ,םכרע תא תעבוקש איה המצועה 

.תילכלכו תיתרבח תוליעי וא המדק ,היצזינרדומ לש תוישעמ תולאש ללגב אקווד ואלו 

םינייפאמ המכ .יתרבחה ןויוושה־יא לע רבו לש ותרות יסיסבמ דחא איה וז הנבות 

םתויה תוכזב הרקויב רבו לצא םיכוז ־ הטקש תוגהנתה וא םירשי תובוחר - םייתוברת 

Ridgeway et al.,ואר) .םייברעמה םירצונל הז הרקמבו ,המצוע ילעב םישנאל םיסחוימ 

 1998 ,1998; Webster Hysom, הז ךילהת תודוא־לע םייוסינ םיסב לע םינותנל.)

אוהש ןוויכמ תטלשה םתדמע לע ןגמ תיתוברת תונוילע ילעבכ םייברעמה םירצונה יומיד 

(Said (1978^ ,םיינרדומ־טסופ םירקוח .םהלש רתיה־תויוכזל םייוארכ םתוא גיצמ 

"חרזמ" הבש תכרעמה תא םירידגמ םה .וז הנבותב רתוי ףא תכל םיקיחרמ ,לשמל 

/ילנויצר ,שעור/טקש ,םוקע/רשי - םירחא םייראניב םידוגינב םירושק "ברעמ"ו 

דצל רשקנ ירשפא ישיאו יתרבח ןייפאמ לכ טעמכ .חישכ ־ ירצוג־אל/ירצונו ילנויצומא 

ןיינעש ךכל הביסה איה ,רושיק לע תססובמה ,וז המצוע .חישב הימוטוכידה לש דחא 

תוחתפתהכ בכרומ הכ רבד לע עיבצהל לוכי בוחר לש ובחורכ ךכ־לכ ךרע־טועפ 
.תיתרבח 

,היצזינרדומ לש תיווזמ םוקמב ,הטילשו המצוע לש תיווזמ רופיסה תא םיחתנמ םא 

לע םידוהיה תא םעיקוהב .רתוי םינבומ םישענ "היצזילטניירואה תליבח" לש םיביכר 

תא ןמסל םירצונה וליכשה ,תדרפנה םתפשו םיידוחייה םהיתודסומ לעו רחסמב םתונוילע 

תודסומ .םיבאשמ לע תינתאה תורחתב ןורתי םידוהיל קינעהל יושע היהש יזכרמה םרוגה 

יניעב הובג ךרעב ירוטסיה ןפואב הכזש 7יתרבח ןוה םיווהמ תדרפנ הפשו םייתליהק 

םה יכ "ותברותי" םידוהיהש וצר םירצונ :תוטשפב רמאנ .חילצהל וסינש םיינתא םיטועימ 

םהב היהש םושמ םתרבח ךותל םידוהי ונימזה םה .ילכלכ םויאכ םחוכ תא לרטנל וצר 

שומיש ידי־לעש ןעט (Foucauit (1979 .םתבוטל תאז ולצני םידוהיש וצר אל םהו ,שומיש 

היצזילטניירוא ידי־לע .תימצע הטילש ידיל םדא איבהל הלוכי הרואנ הרבח ,חישב לכשומ 

המגוד .רתוי הבר תוליעיב םיבאשמב שמתשהל תויתרבח תוצובקל םירשפאמה םייתרבח םיבאשמ 7 

חוטבל םילוכי םיקודהה הליהקה ירשקל תורוהש ,קרוי־וינב םיידרחה םימולהיה ירחוס םה תורפסהמ 

ברקב ואצומל ןיאש יקסע ןורתי םהל קינעמ הז רבד .לבגומ־יתלב יארשא הזל הז קינעהלו הזב הז 

.המוד הביבסב םילעופה םירחוס 
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םידוהיה תא םירצונה ונרמת ,תונתשה יולגב םהילע תופכל ןויסינב אלו ,םידוהיה לש 

,האגתמ ומצע Foucauit היה הב ךרדב םחוכ רוקממ םתוא קורפל תנמ־לע המרועב 

גוית לש ותוחתפתהו םידוהיה תוברית 

.םיירמוח םיעינממ העבנ תובריתה ךילהתב הליחתכלמ םידוהיה לש םתובלתשה 

םג ומכ ,תוידוהי תוליהק יפלכ תומילא תוחפ ,דתיה היצרגטניאו ןויווש לש םתועמשמ 

םינברה לש הינומגהה ,ךכ לע ףסונ .הלכשהה תודסומבו הקוסעתב רתוי תובר תויורשפא 

.םתמצוע תחת רותחל םיכרד שפחל הליהקה ירבחמ המכ העינה תידוהיה הליהקה ךותב 

םגוית ינפמ ונגהש תולובגה קוריפל םרג םידוהיה לש תדרפנה תיתשתה ןדבוא ,תאז םע 

תא תונשל תודיתע תוילילשה ויתואצותש ירוטסיה עגר הז היה .תירצונה הרבחה ךותב 

םמצע תא תוארל ולחהש עגרמ תימצע האנשל םיעיגפ ושענ םידוהיה .תידוהיה הירוטסיהה 

,תידוהיה הליהקל ץוחמ ,םירחאל וחינה םה ,ךכמ רתוי .םתוא "וחרזמ"ש הלא לש םהיניעב 

,םידוהיה תרטמ .הרבחב ללכיהל םייואר םידוהיה הדימ וזיאב תעבוקה תוכמסה תויהל 

תודהי תריציל ןמזה ףולח םע הכפהנ ,םמצע םהילע תלבוקמש תודהי תריצי התיהש 

היצזינרדומ לש הביטקפסרפל Cuddihy, 1974 ואר) .םירצונה ידי־לע תלבסנ היהתש 

<.תינרדומ־טסופ הביטקפסרפל Boyarin,1997־ו 

לש ותנעט לע ןעשנ אוה .הז ךילהת ריהבהל הלוכי גויתה לע Goffman לש הירואיתה 

ןגהל הלוכי תימצע דובכ תשוחת ,תוגיותמ תודרפנ תוינתא תוצובק רשאכ ,היפל ,רבו 

:ןעוט אוה וז הנעט ךמס־לע .ןתוהז תמתכהו ןתיילפא תעפשהמ ןהילע 

הטונ גיותמה טרפה [,] הדיריב תואצמנ דובכ לש תודרפנ תוכרעמ [רשאכ] 

םיטרדנטסה ...ןהב םיקיזחמ ונאש תוהז תודוא־לע תונומא ןתואב קיזחהל 

המל וישוח לכב רע תויהל תלוכיב ותוא םידייצמ הרבחהמ גפוס טרפהש 

אוהש םיכסהל ול םימרוג ...ענמנ־יתלב ןפואבו ,ונולשככ םיספות םירחאש 

תא טרפה לש ותסיפתמ תעבונה תירשפא האצות .ודועיי תא אלימ אל ןכא 

ימצע לוזלזו תימצע האנש ...השוב תויהל הלוכי תואמטמכ ויתונוכת 

*1(7 'ע) ,םה םג םייקתהל םייושע 

הצמיא ,המגיטסה תא המצעמ ריסהל החטבהה ידי־לע הנברודש ,תידוהיה הליהקה 

וב ,"רדח"ה לש ידומלתה םלועב ולזלז םה .םירחא ורציש ילילשה יומידה תא הציפהו 

"הדילס דע וליפא םהילע הפוכו םיריעצה םידימלתב תקחוד" יברה לש דומילה ךרד התיה 

Berr 8,(Mendes-Flohr 8c Reinhartz) (1807, 1980, 215־ב שדחמ ספדנ ,1793 ,ןומימ) 

.תויתליהקו תוריגס לש וזה הרצה חורה תא ןיטולחל ונילעמ טושפל" םידוהיה ויחאב ץיאה 

 (1807 ,Berr, 1822, 1980, 108־ב שדחמ ספדוה) Gans .(Mendes-Flohr 81 Reinhartz)

,"תידוהיה תיכונאה תשקיעה תואמצעה" תאו ידוהיה םזירלוקיטרפה תא סורהל הצר 

 (1822 ,Gans, 1980, 191־ב שדחמ ספדוה ,Mendes-Flohr 8c Reinhartz.) (1895) ץיירג

.ימורה רפסמה יפל רמאמה ףוסב ואר - תילגנאב תורוקמה לכל * 

.הינמרגב םיליכשמה ברקב םיצופנ ויה ויבתכ .הינמרגב שכר ותלכשה תא לבא ,ןילופב דלונ ןומימ 8 
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ולעה םילכור .(Miron, 1973, 36 :לצא טטוצמ) "תימהב־יצח הפש" שידייה תא הניכ 

.(Aschheim, 1982) בועית הינמרג ידוהיב 

1897־ב ויחא לא ,רמייו תלשממב ללובתמה ץוחה רש היהש ,ואנתר לש וירבד 

:"תוברית" ורבעש םידוהי תובורק םיתיעל ואטיבש תימצעה הדילסה תא םימיגדמ 

,יטלתא־אלה םכפוג הנבמב וניחבת וב עגרב ".!הארמב םכמצעב וטיבה 

,הלגלגעהו תמשוגמה םכתרוצב ,תולברוסמה םכילגרב ,תורצה םכיפתכב 

םכתעפוה רופיש תבוטל תורוד המכ שידקהל שיש יאדווב ומיכסת 

".(Mendes-Flohr Sc Reinhartz, 1980,232־ב שדחמ ספדנ) .תינוציחה 

לככ ילוא ,ןמזה ךשמב שבגתה ילטניירוא המגיטסב ידוהיה גויתה יוטיב יכ ןייצל בושח 

־ברעמה הבשחמב רתוי םייזכרמל וכפהנ ימשה עזגה ןויערו ומצע יטסילטניירואה חישהש 

קר שבגתה ברעמה ידוהי לש ילטניירואה רבעה לש ויפואש ןכתיי ,השעמל .תיפוריא 

.הרשע־עשתה האמה יהלשב תורחא תוידוהי תוליהק "חרזמל" ולחה םמצע םה רשאכ 

קר יכ רמאו תימואלה הפיסאה ירבח לא הקאנ יתפרצה ידוהיה הנפ הפוקת התואב 
אצומ אוהש תותיחנה" תא םיינרדומה םייתפרצה םידוהיה ודביא "היצזיניירא" תועצמאב 

ידוהיש ונימאה םיינמרגה םידוהיה וליאו ,(Marrus, 1971,23-24)"1"ילטניירוא םע לכב 

(Aschheim, 1982, 20) "תודהיה לש תיתייסאה הרוצה" תא םיגציימ הפוריא־חרזמ 

.םמצע הינמרג ידוהי לש םרבע התיהש 

תויוברתה תייכרריה תאו ברעמ/חרזמ הימוטוכידה תא וצמיאו םידוהי ופיסוהש לככ 

ויה הלא תונויער ןיב .ידוהיה םלועה ךותל םידחא תונויער ולחלח ןכ ,הנממ תרזגנה 

הליהקב ומכ .תידוהי־אל תיברעמ תוברתו ןויגיה ,תוילנויצר ,תוינוליח ,המדק ,תורואנ 

תודגונמ תויראניב תוירוגיטקל הלא תונויער ומגרות ,תידוהי־אלה תיפוריא־ברעמה 

,דתיה תונויער לש וז הצובקל ,ךכמ רתוי .ברעמו חרזמ לש םידוגינה תשקל תורושקה 

םדקתמיאלה הצקב שארמ םמצע תא ומקימ םידוהיהש רחאמ לבא .תירסומ תועמשמ 

ןווינל ירקיע למס שמישש ינתאה םאצומ הז היה ,ברעמ/חרזמ הימוטוכידה לש רעבנהו 

,תולפט תונומא ןיבל תורואנ ןיבש הנחבהה תא למיס וטגה" :Aschheim רמוא .רוגיפלו 

חרואל םידוהיה לש םתברק ללגב ,<6 'ע)"רועיכל יפוי ןיב וליפאו היצקאירל המדק ןיב 

ךילהת לש ופוס תארקל שממ דע היסרגר ינפמ עובק דחפ תווחל וכישמה םה ,םהוזמ םייח 

.(Aschheim, 1982) תוברעמתהה 

םיחרזמו ןדויטסוא :םייתליהקניב םיסחי לע היצזילטניירואה תעפשה 

הצובקה ירבח תא טרפה לש ותסיפת לע העיפשמ גויתה תמנפה ,Goffman לצא 
:םירחאה 

תגרדל םאתהב "ולש" ותצובק תא דברל הייטנ גיצמ גיותמה טרפה 
רורב םהלש גויתהש ,םירחא יפלכ חתפל זא לוכי אוה .גויתה לש ותוטלוב 

,ןכל .הכ דע ויפלכ םילמרונה ושמתשה וב סחי ותוא ,ולשמ רתוי דוע 

הייאר ילעבו ,תושדח דבלמ רבד לכ םמצעב םיאור העימשב םישקתמה 

.(Goffman, 1963,107)','"ןורוויע דבלמ רבד לכ המוגפ 
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םירושק םישח ףא אלא ,רתוי־טיגיותמה תא םירידמ קר אל תוחפ"םיגיותמה הלא לבא 

םיסחייתמ "םילמרונה"ש ךכמ וקלחב עבונ רבדה .תגיותמה הצובקב םירחא םירבחל 

תוחפ־פיגיותמהש ךכמ וקלחבו ,םיימינפ םילדבהמ םימלעתמו הדיחא הצובק לאכ םהילא 

אל םג ךא ,ולש הצובקה תא ץמאל לוכי וניא גיותמה טרפה ,רוציקב" .היתפמא םיווח 

םמצע תא ררחשל ןויסינבש ןעוט Goffman .(108 'ע) "הנממ ותדירפ םע םילשהל 

םמצעב רובעל םירחא םירבחב םיקחוד לומרנ ךילהת םירבועש הצובקה ירבח ,וז תומימעמ 

.הזכ ךילהת 

תא םיינמרגו םייתפרצ םידוהי ונגרא ,יפוריא־ברעמה תוברתה םגד תא וצמיאשכ 

תדימ יפ־לע םמצע תא םיכירעמ םהש ךות ,ברעמ/חרזמ הימוטוכידה ביבס םתוהז 

םרבע יבגל םייברעמ םידוהי ושחש תוחונה רסוח .יברעמה תוברתה לדומ םע תוימרופנוקה 

תוידוהי תוליהק םע םירשק חתפל ולחה םה רשאכ דחוימב יתועמשמ השענ ילטניירואה 

־חרזמה תוידוהיה תוליהקה ,דחוימב םיינמרג םידוהי יבגל .וברעמתה אלש ,תורחא 

םמצע םהלש תמדקתמה םתויברעמל דוגינב דמעש ,ילטניירואה "רחא"ל ויה תויפוריא 

 (1982 ,Aschheim .(Aschheim םידוהיה תא םיינמרגה םידוהיה וניכ וב עגרהש ןעוט

הלחה וב עגרה היה ,"םייחרזמ םידוהי" שוריפב ,רמולכ ,ךדויטסוא" םייפוריא־חרזמה 

:םיידוהיה םייתליהקניבה םיסחיה תא בצעל ברעמ/חרזמ הנחבהה 

םירגפמ ,םיירסומ־יתלב לאכ ...םייפוריא חרזמה םידוהיה לא וסחייתה 

וז .דתיה ,הבורב .יטסינורכנאו רעוכמ וטגב ורצונש ,תיתוברת הניחבמ 

,םיינמרג םידוהי דחוימבו ,םיפוריא־ברעמ ידיב הצפוהו החסונש הפקשה 

םהיחאמ םמצע תא ןיחבהל ולכי ותרזעב ילמס דוגינ השמיש רשאו 

,הז ןבומב .םיררחושמ־יתלבהו םיללמואה םייפוריא־חרזמה םהיתויחאו 
תועדומו םיידוהי םייח לש היצזינרדומ לש רצות היה "הדויטסוא" גשומה 

םמצע תא םידוהיה וקליח אל הלכשהה תרידח ינפלש רחאמ ,תימצע 

<3 'ע> ,'."יברעמ"ו "יחרזמ" לש םידגונמ םיילקידר םיביכרמל 

תויברע תוצראמ םידוהיל היצזילטניירוא םייתפרצה םידוהיה ושע רתוי רחואמ טעמ 

.(Rodrigue, 1993) םלועה לש הז קלחב תיתפרצה תילאינולוקה תוטשפתהה ןמ קלחכ 

םיסחיה לע הנוש ןפואב ועיפשה הלא םישדח היצזילטניירוא יכילהת ינש 

וז ןיבל תיברעמה הצובקה ןיבש רשקה תמצועב ,יתנעטל ,םייולתה ,םייתליהקניבה 

־יתלבה םדמעמל ףקשנ ,הרשע־עשתה האמה יהלש לש הינמרגב .היצזילטניירוא הרבעש 

Aschheim,) הפוריא־חרזממ תינומה הריגה לש םויא םייברעמכ םידוהי לש ןיידע ביצי 

(םיפוריא־חרזמה ,רמולכ) םיחרזמ לש םבולישש ךכמ םיגאדומ ,םיינמרגה םידוהיה .(1982 

תא קוחדלו זכרל ולעפ ,יחרזמה דמעמל םירצונה יניעב שדחמ םתוא ריזחי םיבר הכ 

ךדיאמ ,תפרצב .הניתשלפו תירבה־תוצרא רבעל ,ךפשמבכ ,םירגהמ תויהל םייושעה 

,תיסיפ הניחבמ ,תישאר .םימייאמ תוחפ ןוכיתה־חרזמה ידוהי םע םירשקה ויה ,אסיג 

ידוהי ןיבל םניב ןילמוגה־יסחי תיינבה ידי־לע ,תינש ;תפרצל ץוחמ שחרתה ךילהתה 
םילוכי םייתפרצה םידוהיה ויה ,יתפרצה תובשייתהה לעפמ תא םירשפאמכ ןוכיתה־חרזמה 

.(Rodrigue, 1993; Goldberg, 1996)"םתויתפרצ" תא קזחל ידכ הלא םיסחיב שמתשהל 

ןונגסב םיטקיורפב אלא ,הרדה לש תולועפב היצזילטניירואה האטבתה אל הז הרקמב 

םידוהי .ברעמתהל ןוצרה תא תילטניירואה הייסולכואב ררועל םינווכמ ויהש ירנויסימ 
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395 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

חלצומו יביסנטניא תוברעמתה לעפמ ,"סנאילא" לש ךוניחה תכרעמ תא ומיקה םייתפרצ 
.רתויב 

םיינמרגה םידוהיה ידי־לע ןדויטסואה לש היצזילטניירואה 

ןמז־תודוקנ יתשב הינמרגמ יפוריא־חרזמה םלועל הרדח הלכשהה תייגולואידיא 

ףשחיהל םייפוריא־חרזמ םירחוסו םיטנדוטס ולחה הרשע־הנומשה האמה יהלשב .תונחבומ 

וכפהנ הלא ןדויטסואמ םיברש יפ*לע־ףא .הינמרגב תימצעה הרדגהה ןויערב םייונישל 

Fishman, 1995; Greenberg, 1944; Raisin, 1913; Zipperstein,) םמצעב םיליכשמל 

Goldsheider <fc) הסדואו הנליו ןוגכ תולודג םירעב קר הלכשהה השרתשה ,(1985 

 1985 ,Zukerman, 1984; Zipperstein). לש ופרוע־תוישק איה וז הדבועל ירשפא רבסה

תונורתיה תא הליבגהש ,(אטילו ןילופ תודהי לע םג ןמז ותואב טלשש> יסורה לשממה 

םייוניש ינש ושחרתה ,הרשע־עשתה האמה עצמאב ,רתוי רחואמ .תובריתה לש םיירמוחה 

םידוהי לש םתסינכ תא רשפיא שדחה ראצה ,תישאר .הפוריא־חרזמב הלכשהה תא וציאהש 

,םיינמרג םיליכשמ ,תינש ;(Greenberg, 1944; Raisin, 1913) תיתרבחה תכרעמל 

תנמ־לע הבר תוצירחב םילעופ ולחה ,ינמרגה הלכשהה טקיורפ תא וצמיאש הלאכו 

גיצהל התיה םתרטמש שידייב םינמור לש הרדס בותכל ולחה םה .ןדויטסואה תא "חרזמל" 

Miron, 1973;) םתוברת לש רגפמהו ןוונמה עבטה תא הפוריא־חרזמ ידוהי ינפל 
 1962 ,Rischin). 1962 ידי־לע ונייפואש ,הלא םינמור) Rischin) ריינ לש םימורגופ"כ",

.העפשה־יבר ויה 

בציע המכ דע הארמ היפלכ םיפוריא־חרזמה תבוגתבו היצזילטניירואה תליבחב ןוימדה 

םמצע תא ורידגה םייפוריא־חרזמ םידוהי .תיפוריא־חרזמה תוהזה תא ידוהיה גויתה 

לארשי .רתוי ףא תבקונ אל םא ,ברעמבכ תבקונ התשענ תימצעה הצמשההו 9,םיתייסאכ 

;בתכ ,רגניז סיבשב קחצי לש ויחא ,רגניז 

וטיבה .המהוזב םייח ,םיכדכודמ ,םיפופכ ־ םידוהיה םיארנ דציכ ואר 

ןיא .םרוביד ךרדל ובישקה .םתכילה תעב םהילגר תא םיררוג םה דציכ 

םיפוריאה ולבסי דוע ןמז המכ .םיתייסאל םתוא םיבשוח םלוכש אלפ 

.(Selzer, 1967,35־ב טטוצמ) "?םכותב וז תיתייסא המירע 

תא ונייפיאש םימגפה לע ומיכסה םלוכ ,םיימשיטנאו םיימשורפ ,םידוהי םניאשו םידוהי 

ויה ,םילתופמה ויתובוחר לע ,תוברתה רסחו יטואכה ,םהוזמה וטגה ירואית .ןדויטסואה 

ומכ ורשו ףוריט ךותמ ורבידו וחרצ" בולקס ידיסחש ןנולתה ץנוצ ינמרגה ידוהיה .םיטלוב 

תלשממש ושקיב םייפוריא־חרזמ םיליכשמ .(Aschheim, 1982,14)"דנליז־וינמ םיארפ 

רבדל םידוהיב וציאהו (Selzer, 1967) קוחל קוחמ לא ידיסחה שובלה תא איצות היסור 

"ףלסמו םיינישה תא רבוש רשא ,ונלש תחשומה ןוגר'זב" םוקמב תוימוקמ תופשב 

 9 1982) Aschheim) יוטיבל םג סחייתה "Halb Asien", הפוריא־חרזמש ןייצו ,יתייסא־יצח וא

."היסא יצח"ל ,ללכ ךרדב ,הבשחנ 
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תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת םוזכ הזיזע 396 

ןשרפ .(Mendes-Flohr <fc Reinhartz, 1980, 322 :לצא שדחמ ספדנ ,1861 ,'ץיבוניבר) 
:בתכ דחא 

־ירעב רשאמ רתוי םיבולע ,ללכב הלאכ שי םא ,םיירטינסה םיאנתה 

םיביכרמה .בוחרל טושפ ךלשומ יתיב לבז .רתויב תוינעה תויסורה הדשה 

,לוחה לא םיקבדנ םיקצומה םיביכרמה דועב ,הטמל םילחלחמ םיילזונה 

ירחא רואיתל תנתינ־יתלב הציבו שבי ריווא־גזמב םורק םירצוי םהש ךות 

(.Rischin, 1962,30־ב טטוצמ) ,'".םשג לש תועש המכ 

םיינלופה םידוהיהש ןנולתה סקרמ .תולודגה םהיתוחפשמ לשב םג ופקתוה ןדויטסואה 

ותואבש" חוויד הנליו לש ימשיטנאה ןותיעה .(Aschheim, 1982)"םירבכע ומכ" וברתה 

ליגב םידלי רפסמ תחא לכלשכ ,תוחפשמ שש וליפאו שמח ,עברא אוצמל ןתינ םירוגמ תיב 

:רפסמ םירפס רכומ הלדנמו .(Rischin, 1962,30־ב טטוצמ)"ךרה 

הב ךרדה לע... ,םיחתפה לע רזחמה ןצבקה לש םיללמואה וייח לע וטיבה 

םשובל תרוצ ,םיללוגתמ וידלי הב ךרדה ,היניש ןיב הסרכו תבכוש ותשא 

.(Rischin, 1962,40־ב טטוצמ) ™.םלודיג ךרדו 

הבישחה רדעיהו הלכשהה רדעיה ,תולצעה אשונב רחב ןיקסנלומס ץרפ ירבעה רפוסה 
:תילנויצרה 

,הלא םיעברב תימוימוי תושחרתה ־ עתפל טטומתה יתחפשמה רשועה 

םה .םיקסעב הנבה לכ ילוטנו הקיטמתמב םיטלוש םניא םירחוסה םהב 
םפסכ לכ ,םהל לזוא יאלמה רשאכו ,תיבב הרוחס םהל שי דוע לכ םירחוס 

.(Selzer, 1967,31 ־ב טטוצמ) '".םדמעמו םדובכ ומיעו ,לזוא 

תא השיגדה רשאכ היצזילטניירואה תליבחל ןועיט הפיסוה תינויצה טבמה־תדוקנ 

וא היצזילנויצר לש סיסב לע הינמרגב תוידוהיה תוליהקה ןיבל ןדויטסואה ןיב םילדבהה 

- ואדרונ ,םירשעה תונשב ,ךכ .הרדעיה 

"תישפוחהו הליכשמה תידוהיה הטילאה" לש תיברעמה תונויצה ןיב ןיחבה 

םייתרוסמה םינומהה לש םתוקבד .דתיה םש ,תיפוריא־חרזמה הסרגה ןיבל 

:תינויגה הבוגת רשאמ רתוי טקניטסניא לש ןיינע תונויצב הלכשהה ירסח 

Aschheim, 1982,)"."תויטסימ תויטנ" תעפשהל ןיידע םינותנ ויה םה 

 87).

םהיתולבגמו הפוריאב תויוהז לש םיטקיורפ ןווגמ 

־ףא .תיפיצפס תוהז לש םיטקיורפ לש םוצע ןווגמ חרפ ,היצזילטניירואל הבוגתב 

םידוגינה ריצ ביבס תוהזה לש םיטקיורפה ונגרוא ,"החרזמתה" הצובקש עגרב ,ןכ־יפ־לע 

,רומישב ולגד םא ךכ ונגרוא םה .יתרוסמ־ןשי־יתד־חרזמו ינרדומ־שדח־ינוליח־ברעמ לש 

םלענ םלועכ ותוא וגיצה וא וטגה תא וצימשה םא ,תידוהיה תרוסמה תייחדב וא יונישב 

:םיירקיע םינוויכ ינשל הלועפה תויורשפא ולבגוה ךכ .הלקלקתה אלש םייח תרוצ לש 

רחאמ .ינרדומה יברעמה לדומה לא "המידק"ו ,יתרוסמה ילטניירואה לדומה לא ,"הרוחא" 
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397 (2 )א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

ךרדב ביצי־אל עגרב טעמל) תחא הנועבו תעב יברעמו ילטניירוא תויהל ןתינ אלש 

היה תויטנתואה ריחמ דועב ,םישרוש ןדבוא תוינרדומה ריחמ היה ,(האלמ תובדעמתהל 

.ינרדומה םלועהמ הרדה 

תילארשיה הרבחה תא תובצעמה תודחא תוכלשה שי יפוריאה חישה לש וז הניפ־ןבאל 

הז .יונישל תודגנתהל יטמוטוא ןפואב הכפהנ תוברעמתהל תודגנתהה ,תישאר .םויכ םג 

רתוי רחואמו ,הלכשהה תעונת הרציש תוהזה וב םוקמ ,הפוריא־חרזמב דחוימב ןוכנ היה 

תילילש הדמעב טוקנל םיסקודותרואה לע התפכ היצזינרדומו תוברעמתה ןיב ,תונויצה םג 

תאז־לכב וצרו וברעמתהש םידוהי יבגלש ןכתיי ,תינש .הלא לכ יפלכ םהלשמ תטלחומ 

תריציב בושח דיקפת תורחא תויסולכוא לש ןתויחרזמ האלימ םרבע םע רשק לע רומשל 

Bhaba, 1983; ;לארשי יבגל הנעטל Shohat, 1988 ואר) .םייטנמור םיימואל תושגר 

 1987 ,Min-ha, ידיתע רקחמ) (.תיטסילאינולוקה תרגסמב הקימנידב יטרואית ןוידל

תוליהק תואלממש דיקפתל סחייתהל לכוי תילארשיה הרבחהו היצזילטניירואה אשונב 

תוהזב ,םיסקודותרואה וא םינמיתה םיאלממש דיקפתה ןוגכ ,"תויטנתוא" תוידוהי 

לש תויתרוסמה תחצנהב םיעקשומ םיינוליח םיזנכשאש ןכתיי .תינוליחה תילארשיה 

(.םהלש היצינרדומבו היצזיברעמב ומכ קוידב הלא תוליהק 

עגנל ךפהנש ,םינוליחו םייתד ןיבש ילקידרה לוציפה רוקמ איה הפוריא־חרזמש רחאמ 

־תמושת תשרוד תוינוליחו תוברעמתה ןיבש םיסחיה תוחתפתה ,תילארשיה הרבחב 

תרוסמ ןיבש המאתהה־יא תסיפת ,תישאר :חתפמה־תולאש ןה םייתש .רתוי הבר בל 

,הפירח תידוהיה תרוסמהמ הייחדה התיה הינמרגב .הפוריא־חרזמב המצעתה תוינרדומו 

,אסיג ךדיאמ ,הפוריא־חרזמב .יונישל ןתינש םרוגכ תאז וספת םיבר םיליכשמ לבא 

ןויערה לעו תידוהיה תרוסמה לש המלש הייחד לע רתוי םינויצהו םיליכשמה ושקעתה 

קזוחב תוזכרתמה תולבוקמ תונעט לע ףסונ .היצזינרדומ רובעל הלוכי הניא תרוסמהש 

רוביחה לש ןמזה ךשמב תרבוגה ותמצועב יוצמ לדבהל רבסההש םג ןכתיי ,ינברה דסממה 

ןיא ,תיברעמ־יטנא היצטניירוא םיחתפמ םידרחה דועב ,תינש .תויחרזמה ןיבל תדה ןיב 

השוע ס"ש תגלפמש שומישה חכונל דחוימב ןיינעמ הז רבד .תילטניירוא תוהז םיצמאמ םה 

תוהזה תא חרזמל שרופמב הסנמה תוהז טקיורפ םודיקל יפוריא־חרזמה ידרחה חישב 
.תילארשיה 

לוכי (הפוריא־חרזמב ,רמולכ) חרזמב םיידוהי תודסומ קרפל םיליכשמה לש םנויסנ 

ירמוחה סרטניאה דגנ לועפל תוצובק עינהל הלוכי המוגפ תוהז תלבקש ךכל המגוד שמשל 

םיפירח םיעצמאב הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמב הטקנ תיסורה הלשממה .ןהלש 

םעפ־יא הנווכתה םא ללכ רורב הז ןיאו ,תפרצו הינמרג תולשממ לש הלאמ הברהב 

Raisin, 1913; Greenberg, 1944; Goldsheider <fc) תווש תויוכז םידוהיל קינעהל 

 1984 ,Zuckerman). (הפוריא־חרזמב ,בוש) חרזמב םייתליהקה תודסומה ויה ןמז ותואב

Goldsheider 8c) ברעמב רשאמ רתוי הלודג תידוהיה הייסולכואהו ,רתוי םיקזח 

 1984 ,Zuckerman). לש תינמרגה היגטרטסאב שמתשהל םוקמבש ךכמ קיסהל רשפא

־חרזמ ידוהי ויה ,תווש תויוכזל םייואר תויהל תנמ־לע םידרפנ תודסומ קוריפו תוברית 

אלא .םהיתודסומ לש םקזוח תא תלצנמה ,תרחא היגטרטסאב טוקנל םיכירצ הפוריא 
תוברתה היפל םיינמרגה םידוהיה תנעט תא ומינפהש ,הפוריא־חרזמב םיליכשמהש 

םיידוהי םיירחסמ תודסומ םתוא יתחת ורתח ,תוימשיטנאל םרוגה התיה התוחנה תידוהיה 

קפואב לומג לכ הארנ אלש ןוויכמ ,םחוכ רוקממ םתוא לשינ הז דעצ .הארונ תולד ומרגו 
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 (1944 ,Raisin, 1913; Greenberg). הימוטוכידה תמנפהש ךשמהב ןעטא המוד ןפואב

קבאיהל תלוכי ירסח םתוא הריתוה לארשיב םיחרזמה תגהנה ידי־לע ברעמ/חרזמ לש 
.םתרדהב 

םייתפרצה םידוהיה ידי־לע <ןוכיתה־חרזמב> םיחרזמה לש היצזילטניירואה 

לש הירוטסיהה לש הבחר תרגסמב ןיבהל ןתינ יחרזמו יתפרצ ןיב ןילמוגה־ יסחי תא 

הייסולכוא להנל תנמ־לע .םיפוריא־ברעמה ידי־לע םיפוריא־אלה לש היצזילאינולוקה 

םיילושל וקחדנש תוינתאה תוצובקב תובורק םיתיעל םישבוכה ושמתשה ,השובכ 

תוצובקה וכז הרומתב .השובכה הייסולכואה לש יזכרמה םרזה ןיבל םהיניב תוכוותמכ 

תברעמתמ הטילאל וכפה תובורק םיתיעלו ,תוילכלכו תויתרבח תויונמדזהל תוילושה 

תא ("המי'ד" לש דמעמ םהל הצקוהש) םירצונו םידוהי וויה יברעה םלועב .םמצעב 

10.וללה תוילושה תוצובקה 

תנמ־לע "סנאילא" לש ךוניחה תכרעמ תא םייתפרצה םידוהיה ולצינ וז תרגסמב 

םדקל ובשח םייתפרצה םידוהיה ,תישאר .םתודהי תאו םתויתפרצ תא תינמז־וב שיגדהל 

םתכיפהו תויברעה תונידמה ידוהי לש םתוברעמתה תשחה ידי־לע יתפרצה ןיינעה תא 

םהיחאל עייסל ובשח םה ,תינש .יתוברתה םזילאינולוקה ללסיי ןהילע ךרדה־ינבאל 
תונורתיה לכמ תונהיל םהל ורשפאיש םירושיכהו הפשה דומיל ידי־לע םיידוהיה 

:תישילש הרטמ םג .דתיה לבא .הבינמ יברעה םלועב תיפוריאה תוחכונהש םיילכלכה 

םידוהיה ולכוי ,תימלועה תודהיה לש הז "ילטניירוא" ביכר לש ותוברעמתה תרזעב 

Rodrigue, 1993; Laskier, 1983;) הכובמ לש ילאיצנטופ רוקמ ריסהל םייתפרצה 
 1996 ,11.(Goldberg

תליבח .דתיה ,רידמ אלו ,ירנויסימ לעפמ הרקיעמ ,דתיה "סנאילא"ש יפ־לע־ףא 
דגנ ושמתשה הב וזל טעמכ ההז םייחרזמה תא ראתל ידכ ושמתשה הב היצזילטניירואה 

,Levy, 1892)"ישומיש עדי םהב חפטל ,םיחרזמה תא בצעל" התצר "סנאילא" .ןדויטסואה 

- תושדח תופשו בותכו אורק ןוגכ ,(Stiliman, 1991,204־ב שדחמ ספדנ 

תויסולכוא תא רתוי וא תוחפ םינייפאמה םיערה םילגרהב קבאי,דל[ו] 

דובכ ,תירוקמ •הבישח רדעיה ,חפונמ וגא ,תונתוואג ,תויכונא :חרזמה 

תויללכ תויחנה) .הנחבה ירסחו םימילא תושגרו המצועו רשועל רוויע 

(.Rodrigue, 1993,72־ב טטוצמ "."סנאילא" ןויכרא ,1903 ,םירומל 

ותרידח תעפשה תא ליבגהל הרטמב תוכוותמ תודמעב םידוהי םייברע םיטילש וביצה םידחא םירקמב 10 

רחס דקומכ התנבנש ,הריוואסיע תיאקורמה למנה־ריע איה ךכל המגוד .הרבחה ךותל ברעמה לש 

.(Schroeter, 1988) םידוהי ידי־לע רקיעב הסלכואו יפוריא 

תחא קר ,דתיה "סנאילא" ,השעמל .תיתפרצ טבמ־תדוקנמ תינוכית־חרומ תידוהי הירוטסיה יהוז 11 

,(Yehuda (1996 .יברעה םלועב ולעפש היצזינרדומו תוברעמתה תומגמו ךוניח תוכרעמ המכמ 

ךילהת הלש רפסה־יתב תכרעמ תא ריבעהל הלחה קריעב תידוהיה הליהקה יכ הארה ,המגודל 

גויתה בציע דציכ הלאשב אוה ןאכ ילש ןיינעהש רחאמ .םיתפרצה תא ונימזה םרטב דוע היצזינרדומ 

."סנאילא" לש הביטקפסרפה תא יתרמיש ,םידוהי לש תוצובק ןיב םיסחי 
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,םיחרזמה לש *ןולטבפ) לאוורשה יסנכממו םייחלה תואיפמ רטפיהל םג וצר םה 

,םיבחר תובוחרב םיפופצ תוחפ םירוגמל םתוא ריבעהל ,יברעמ שובלב םתוא שיבלהלו 

ידכ ינרדומל םהלש יתקוסעתה הנבמה תא ךופהל ,הרגשב תדקמתמש ךוניח תכרעמל 

Yehuda, 1996;) השאה תויוכז תודוא־לע םתוא דמללו ,םילכורה רפסמ תא תיחפהל 

 1991 ,Rodrigue, 1993; Stillman).

־חרזמ ידוהי לש "תויחרזמ"ה תסיפת ןיב םילדבה המכ תוחפל ויהש חינהל ריבס 

תוצובק יתשמ קוחירה תשוחתו םינייפאמה ,תאז םע .םיחרזמה לש וז ןיבל הפוריא 

עדומב ורשק תוחפל םייברעמ םידוהי המכו ,דואמ םימוד ויה "תוחרזממה" תויסולכואה 

ינכוש תא רקיבש ,שולש רייתה חוויד 1927־ב .הייסולכואה תוצובק יתש ןיב שרופמבו 
:בולב תורעמה 

[ימוקמה ברה תייוולב עיגה רקבמה] ונתוחכונ תא ולצינ רפכה ידבכנ 

וליאכ ,טפשמל ,הליהקה תא הקליחש... ,תמיוסמ תקולחמ איבהל תנמ־לע 

הקירפא ןופצב ורוקיבב ,שולש) "".ןילופב תיסקודותרוא הליהק וז ,רתיה 

(.Stillman, 1991, 217 :1927 תנשב 

.1930־ב Kastein ינמרגה בתכש יבצ יאתבש לש היפרגויבב אוצמל ןתינ המוד חוויד 

,רתוי תיטילופ טבמ־תדוקנמ תואתבשל וסחייתה" םייברעמה םידוהיה יכ ןייצמ אוה 

םידוהיו ןילופ ידוהי לש וזמ רתוי םלועה יניינעב האיקבו תימשג ,תינוליח 
Kastein).12, 1931, 228) ""'."םיילטניירוא 

םידוהיה תא "חרזמל" ושמתשה הב הליבחה התקל יברעה םלועב םג ,הפוריאב ומכ 

גייתמה לע רתוי םידמל ונחנא תותיחנה תיינבהמ לבא ,תיחטש תמא הב התיה .רסחב 

ןימסת וויה אל ןוכיתה־חרזמה לש םירצה תובוחרה ,השעמל .םיחרזמה לע רשאמ ומצע 

םיתב תבצה .השקה םילקאה ינפמ ןגמ טושפ וויה םה :ינועל אל וליפאו יתרבח ןווינל 

תא תענומו םימח םימיב בוחרה ינפמ שמשה רוא תא הריתסמ הזל הז בורק הכ קחרמב 

חרזמב ולפוה םישנהש יפ־לע־ףא ,המוד ןפואב .(Golany, 1995) תולילב םוחה תחירב 

תשרמ חוור וקיפה םישנש תיתועמשמ תודע תמייק ,הפוריאב רשאמ רתוי הבר הדימב 

המקוהש ,המוד םירשק תשר קוריפ .תלדובמ תירדגמ הביבסב וחתיפש תישנה םירשקה 

םזיסקסל תועיגפ םישנה תראשהב תויטסינימפ ידי־לע ספתנ ,תיניירוטקיווה הפוקתב 

לש החלצהה ירוחאמש דוסכ ספתנ וזכ תשר רומישו ,(Trimberger, 1983) םיאושינב 
.תירבה־תוצראב םישנה תוללכמ 

,ינמיתה וטגה תא ראתמ (יאקירמא הארנכ)יברע הב ךרדב ,לילצב ינוציקה לדבהה 

:תמיוסמ טבמ־תדוקנ ךרד ןוניס םירבוע םינותנהש דמלמ 

"'\ןטהנמ חרזמב םייקה הז תא יתורכיהמ ,וטגה תא יתניימד הב ךרדה 

ותרעה ןאכמו ,םירשעה האמה לש םישולשה תונשב אלו ,הרשע־עבשה האמב יח יבצ יאתבש 12 

תא םייברעמו םיינלופ ,םיילטניירוא םידוהי וספת הב ךרדה תודוא־לע Kastein לש תיטרואיתה 

וננמז־תב הינבהה תא שרפמ Kastein^ ,תאז תמועל ,ןעטא ינא .הרשע־עבשה האמב תואתבשה 

ןכלו ,ברעמה ידוהי ורבעש היצזיברעמל וליפא המדק יבצ יאתבש לש ותפוקת ,השעמל .ןמזב הרוחא 

.סיסב ולש ןועיטל ןיא ,וננמז־תב הינבהב שמתשמ Kastein^ החנהה ילב 
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רחא יתשפיח .תואיצמהמ הכופהב ,יתחמשל ,הררבתה ,סקנורבב וליפאו 

לבא ...לובלבו םילימ ילומלמ רחא ,תרבטצמ תפוניט ...תובחסו םיאולכ 

םידחא תומוקמב ,אילפהל תויקנ תוטמס לש ךובמ יתאצמ תאז םוקמב 

המכ ,םשמ קחרה .דצ לכב תורצ תותלד םע ,דעצ בחור ידכ דע תורצ 

לטרגא ,ןולחב השא ינפ ,הנאו הנא תויטיאב םהילגר תא םיררוג םישגא 

אל ,לובלב אל ,שער היה אל ,יכב לכ עמשנ אל .קותמ ןחיר חמצ ,םיחרפ 

(Rihani, 1930, in Stillman, 1991, 297-298) ".ער חיר 

תוביסמ יוניש לש ךילהתב וליחתה ברע תונידממ םידוהי ,הפוריא־חרזמב ומכ 

תוימואלניב תויקסע תויונמדזה ללוח םזילאינולוקה ,דחוימב יברעה םלועב) תוירמוח 

 (1996 ,Stillman, 1991; Goldberg)), םיברש ךכל ליבוה יונישה ,רבד לש ופוסב לבא
הכפהנ תוברעמתהה ".םתוא "וחרזמ"ש הלא לש םהיניעל דעבמ םמצע תא תוארל ודמל 

םשב ידוהי .םיינוריעהו הלכשהה ילעב ,םירישעה םידוהיה יבגל תוחפל ,תיזכרמ הרטמל 

תונמדזה םלועמ וצימחה אל םירישעה םידוהיה" :ראתמ םיעבראה תונשב דדגב בשות ,ןטק 

Stillman,:לצא ,1975 ,ןטק)"החישה ךלהמב תיתפרצב וא תילגנאב םילימ המכ בברשל 

ינפל ותודלי לע בתכש ,תיתפרצה תוברתה תא ץמיאש יסיגות לש ויתולמבו .(1991 
:הנושארה םלועה־תמחלמ 

בער אלו ידמ טפורמ אל ,דחא בר .תויתד תויחנה המכ יל תתל וסינ םה 

...שדוקה יבתכב אורקל יתוא דמלל עובשב םימעפ שולש עיגמ היה ,ידמ 

!ותוברת תינוניב המכ ,בוטה שיאה לש הארוהה תכאלמ ,דתיה הטושפ המכ 

(252 'ע> ™.ךחוגמ הארייש םורגת תיתפרצל ילש הרומל ותאוושה 

המכ לבא ,ללכ טעמכ הרקחנ אל תוברעמתה ךילהת םיחרזמ לש תונוש תוצובק ורבע הב הדימה 13 

,1961־מ ילארשיה ןיסולכואה דקפמ יפ־לע .החיכש התיה העפותהש תודמלמ תויריפמא תוירואית 

אל ,<ס"מל> תוחפל תחא םידומיל תנש ילעב ויה לארשיב ורתונש םיחרזמהמ םיעבר השולשל בורק 

ללוכ אל ,בושו .רתוי הובג רועישה היהי םיינוריע םירוזיאבש תופצל ןתינ היה .םינמית ללוכ 

<1"/0) םירצמבו <11*> קריעב דחוימב ,ךומנ יד היה םייתד רפס־יתבב תוחכונה רועיש ,םינמית 

תנש תוחפל התיה םיינוריע םיחרזמלש תודמלמ תויודע .<8596 :ןמית :17» :ןילופ ;27» :וקורמ) 

ךרוצה רבדב תיברעמ הלומעתל ופשחנ ןכילעו ,המוד יכוניח דסומב וא "סנאילא"ב תחא דומיל 

היצזינרדומה ךילהתמ קלחכ וקרופ אל םיחרזמה לש םייתליהקה תודסומה ,ךכמ רתוי .תוברעמתהב 

־יתבב ,םייתרבח םיתוריש ,םילוח־יתבב שמתשהל וכז הלכשה ירסח םידוהי וליפא ,ךכו .םהלש 

זכרמב הגוצתו ןויכרא) וברעמתהש םידוהי ידי־לע ולהמו ונבנש םירחא תודסומבו תוירפסב ,תובא 

,םתלכשה תמרל רשק אלב ,םיינוריעה םיחרזמה בורש חינהל ינויגה ,הלאככ .<לבב ידוהי תשרומל 

"תובדעמתה" גשומהש הדבועל בל־פישל שי .תוברעמתהה לש יוויצב םיאיקב םהשכ לארשיל ועיגה 

םידוהי ןהיפל תויודע תומייק .תיחרזמה תוברתה לע הנוילע תיברעמה תוברתהש הנומאל ההז וניא 

רשפא ונידיבש עדימהמ .םייזנכשא םידוהי רשאמ תולק רתיב ברעמו חרזמ ןיב בלשל וחילצה םייחרזמ 

.תיברעמה תוברתה תונוילע תא ,הבר הדימב ,ולביק םידימאו םיינוריע םייחרזמ םידוהיש קיסהל קר 

.וז היגוס חתפא םיאבה םיקרפב 
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401 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט''נשת 

רחואמ .תיחישמכ "ןדויטסוא"ה לש תונויצה תא וגיית םיינמרגה םידוהיהש רבכ וניאר 

רשאכ ינוריא הכ הז היה ןכל .וזככ םייחרזמה לש תונויצה תא םיזנכשא םג וגיית ,רתוי 

הרקמב תוחפל) וסינ ,םמצע ןיבל םניב םיחוכיווב ,וברעמתהש ברע תוצראב םיחרזמה 

Stillman, 1991, :לצא שדחמ ספדנ) "תיחישמ"כ הז לש ותוינויצ תא הז גייתל <דחא 

 331).

תוברתהו תוינוליח ,תוינרדומ ןיב ורשק אל םיחרזמהש תורשפא תמייקש ןייצל בושח 

םיחרזמהש ןועטל םויכ לבוקמ .םיזנכשאה תאז ושע הב הדימ התואב תיברעמה־תירצונה 

םיזנכשאה ושעש יפכ תיתדה תרוסמה תא ןיטולחל וחד אל היצזינרדומ לש ךילהת ורבעש 

 (1996 ,1996) Yehuda .(Stillman, 1995; Goldberg, 1996; Zohar) רשאכש אצמ

־יתב תשר םש חותפל הנושארל "סנאילא" תא קריעב תידוהיה הליהקה יגיהנמ ונימזה 

"סנאילא" תוגויסנל דגנתהל וכישמה םהו ,היצזיברעמ אלו ,היצזינרדומ קר וצר םה ,רפס 

יגיהנמ לש םהיתונולת .הנושארה םלועה־תמחלמ ךשמב תילגה תוברתה תא עימטהל 

תא רימהל החילצה "סנאילא"ש תודמלמ םתדע ינב לש תרבוגה םתוברעמתה לע הליהקה 

רתוי וזב וז תוכורכ ושענ היצזינרדומו תויברעמש ןכתייו ,טעמ־יתממ רתוי לש םתוברת 

חותפ ראשיי הלא תובכרומ תויגוס לש ןנורתפ .תיחרזמה הטילאה ינב לש םהיניעב 

.דיתעב רקחמ תארקל 

םיידוהי־אלה םיברעה לש היצזילטניירואה 

םייברעמהו םייחרזמה םידוהיה ידי־לע 

תויוברתבו תופשב םתטילשו הפוריאב םהירשק ,וגישהש המדקה לכ תורמל לבא 

ןוחטיב גישהל ,וברעמתהש ןדויטסוא ומכ ,וברעמתהש םיחרזמ וחילצה אל 14,תויברעמ 

אל ךילהתהש דשחה קיצה דימת" :(Rodrigue (1993 ןייצש יפכ .ורבעש יונישב אלמ 

גשומ־יתלב םצעבו קחורמ רתונ יתימאה יברעמה ימצעהש ,תקפסמ הדימב תכל קיחרה 

ידי־לע ןדויטסואה םע םהיסחי תא ונבה םיינמרגה םידוהיהש יפכ קוידב ".ןיטולחל 

תילמסה הדרפהב םצרמ תא ועיקשה וברעמתהש םיחרזמ םג ךכ ,םהלש היצזילטניירוא 

תוהז וחתיפ םה ןמזה ךשמב .םיימלסומה םיברעה ,םהלש ילטניירואה "רחאה"מ חישבו 

."תיברע־אל" לש תועמשמ ,רתויב תינוציקה התרוצב ,תודהיל הקינעהש 

םייחרזמ־אלה םידוהיל הבושח התיה םיברעהמ םידוהי לש םתוקחרתה ,בושח תוחפ אל 

הסחייתהש הנושארה הצובקהש הארנ ,השעמל .םמצע םיחרזמל הבושח ,רתיהש יפכ קוידב 

םהיחווידו םהינמוי תאירקמ 15."סנאילא" ישנא התיה םיחרזמה לש "רחאה" לאכ םיברעל 

תיתפרצב (Brevet) םויסה תוניחבב ןפוד־תואצוי תוהובג תואצות וגישה "סנאילא" ירגוב 14 

 (1991 ,Stillman); יתפרצה ץוחה תוריש ידלי לש הלאמ םיהובג םהינויצ ויה וקורמב (,Laskier

 1983).

ךרדה לע רופיסה ,היצזילטניירואה לש הירוטסיהה תנבה רבעל תנווכומ הניא תורפסהש רחאמ 15 

עדימו ןויגיה תרזעב תונביהל בייח "רחאה" לאכ םיברעל סחייתהל םיחרזמ ולחה הב הדימהו 

.יתפרצ הרוקמש הארנו ,"סנאילא" יכמסמב העיפומ הקינכטה יתרקסש תורפסב .םייק ירוטסיה 

ורחתה ןוכיתה־חרזמה ידוהי .ברע תוצראב היתודסומ תחיתפ םע דיימ הב השמתשה "סנאילא" 
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תמועל ברעמתהל םיחרזמה לש םתחלצה תא ושיגדה "סנאילא" ירומ יכ הארנ התיבה 

:םיברעה לש ילטניירואה יפואה 

ותוא תוכפוה ותרוסמו ותד ,הסיפת־השק אוהו תיטיא יברעה לש ותבישח 

ךדיאמ ,ידוהיה .יונישל םינתינ ישוקב ךא ויתונויערו םילגרה לש רוציל 

,תורודה ךלהמב הדונמל והוכפהש םילבכהמ ררחתשהשמ ,התע ,אסיג 

יפוריאה בצקב דומעל לגוסמה ,ישפוח שיא [אוה] םויה ...עתפל אירמה 

(Rodrigue, 1993,218)"".ותבשחמ תוחתפתהבו ויגהנמב ,ושובלב 

1903־ב בתכש ,"סנאילא" ריכזמ לש וינמויב העיפומ אשונ ותוא לע הבושח היצאירו 

ושבח וב ליגב םהיתונב תא ונתיח ...רשא ,םיברעה יגהנמ תא וקיח תוליהק המכ" יכ 

.(Stillman, 1991, 200 :לצא טטוצמ ,Bigart, 1903) "רפסה־תיב ילספס תא ןיידע 

תורמל תאזו ,םייחרזמה םידוהיה לש תוילטניירואב "םימשאומ" םיברעה ,הז הרקמב 
םיאושינה תייגוס תא הללכ םייפוריא םידוהי לש היצזילטניירואה תליבח םגש הדבועה 

םניאש ימכ םיחרזמה תא גיצה רשאכ האנ יוטיבב שמתשה "סנאילא" ריכזמ .םימדקומה 

יתימאה יברעמה "ימצעה" תא אוצמל קר הכירצש ,הדובא הצובקכ אלא ,חרזמה ינב תמאב 

.הלש 

שולש םוחנ .םיחרזמו םיברע ןיב וושהש םידיחיה םיברעמה ויה אל "סנאילא" יגיצנ 

שודג ורואית .1906־ב בולב תורעמ ינכוש לצא רקיב ,(יאקירמא אצוממ הארנכ ,ידוהי) 

הנש תואמ שמח" קחרמ אצמנ אוהש ןימאה אוה .ליצאה ארפה לש םיילטניירוא םייומידב 

־יפ־לע־ףא .(Stiiiman, 1991, 207)"םיירוטסיה־הרפה" ויחא תרבחב "היצזיליוויצהמ 

המגוד תורעמה ינכוש לכ ויה ,םיברעל האוושהבו ,"תורימתו תונבל" ויה םישנה ,ןכ 
:תויברעמ תודימל תפומו 

דע םילצע הכ םה .רואיתל תונתינ ןניא טושפ הנחצהו המהוזה םיברעה ןיב 

םילכ םהל םיקפסמ ,םיערז םהל םיוולמה ,םידוהיה לש םתרזע אלולש 

...םלועל רבד םיגישמ ויה אל םה ,םתדובע תא תושעל םהב םיציאמו 

.רדתסי אל אוה וידעלבש םושמ ,ידוהיה יפלכ ינלבוס תויהל בייח יברעה 

הב ץראב םילבסנ־יתלב ויהי םייחה ,ותומזיו ולש היגרנאה ,ותדובע ילב 

.(Stillman, 1991 ־ב שדחמ ספדנ) ™".תרוסמ ,דניה תולצעה 

םקבאמב היצזילטניירואה תליבחב םמצעב ושמתשה וברעמתהש םיחרזמה ,ףוסבל 

םאה" :תיתפרצה תוברתה תא ץמיאש יאקורמ ידוהי 1926־ב רמא ךכ .םיברעה םע ינתאה 

יצונצנ תא הנושארל םהל האיבהו םירברבה יטבש ןיב הצופנש תודהיה וז ,דתיה אל 

הליהקה השמתשה 1918־בו .(Stillman, 1991, 302־ב שדחמ ספדנ) "?היצזיליוויצה 

ליבגת הינטירב תלשממש השקיב רשאכ ,רתוי תנדועמ ךרדב הימוטוכידב קריעב תידוהיה 

חילצהל ידכמ" ןויסינ ירסח ויה ,ונעט ךכ ,םיברעה .קריעב יברעה יטילופה חוכה תא 

ויהש רחאמו ,תיטרקומד םוקמב ,תיתד הלשממ םיקהל םילולע םה ."םהיניינע תא להנל 

,תאז תמועל .המישמה תא אלמל םירישכ־יתלבכ וספתנ םה ,םיטעומ םייעדמ תודסומ םהל 

אל ,םיברעה לע תונוילע תשוחת וחפיט םה יכ הארנש ףא לבא ,םינש תואמ ךשמב םיברעב תילכלכ 

.םיתפרצה תעפוה םרטב םתוא חרזמל םילכה םהל ויה 
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היתורטמו הלש היצטניירואה יכ הריהצמ הליהקה רשאכ תשגדומ םידוהיה לש םתויברעמ 

וקצי הינטירב םע םיליעפ רחסמ יסחי לש תואמ יתש" :םיטירבה לש הלא תא תומאות 

Stillman.)16, 1991,257-258 :לצא שדחמ ספדנ) """.םיסרטניא תודיחא הגרדהב 

םייברע־סידוהיו םידוהי ,םיברע 

ברקב תיברע־אלה תוהזל רוקמה וא תוירלופופה רבדב םיעד־תומימת טעמכ ןיא 

הינבהה ,םויכ .תידוהיה תוהזה תיינבהל התובישחב טיעמהל ןיא ךא ,םייחרזמ םידוהי 

.תופולח םילקוש דבלב םיטעמש דע ,תלבוקמ הכ .דניה יברע דגנכ ידוהי לש תיראניבה 

ומכ קוידב ,םימלסומ־אלכ םיינוכית־חרזמה םידוהיה וספתנ הנורחאה תעל דע ,השעמל ךא 

לש הצובק התואמ קלח תירוטסיה הניחבמ ובשחנ הלא םג הלא .םיינוכית־חרזמה םירצונה 

רחאמ .ןוכיתה־חרזמב םזילאינולוקהמ האצותכ וחיוורה תוצובקה יתשו ,םימלסומ־אל 

תוימואלה וליאו 17,תיפוריא היצטניירוא תלעב תידוהי העונתכ החתפתה תונויצהש 

־חרזמ םידוהי ולכי ,תימלסומ היצטניירוא תלעב תינוכית־חרזמ העונתכ הספתנ תיברעה 

,םיינוכית־חרזמה םירצונל .תועונתהמ תחא לכב ללכיהל שקבל תינכט הניחבמ םיינוכית 

יברעה םרזל ופרטצה םהו ,תונויצל המודב תיגולואידיא הפולח .רתיה אל ,תאז תמועל 

18.םימלסומ־אל םג לולכתש ךכ ,תויברעה תרדגה לש התבחרהל החלצהב ולעפו ימואלה 

ןיידע וכרענ אל .םלת ותואב וכלה םיינוכית־חרזמ םיידוהי םילאוטקלטניא המכ 

תומגוד) .תיברעה תימואלה העונתב םידוהי לש םתופתתשה רבדב ךרוצה יד םירקחמ 

היתודימ לע המכסה ןיא ןאכ םגו ,Alcalay, 1993; Shibiak,1986־ב אוצמל ןתינ תודחא 

:לצא ,Kattan המגודל ואר) םייקריע ויה הלא םיליעפמ םיברש יפ־לע־ףא (.העפותה לש 

 1991 ,Stillman), יממ רבלא ריהצה םש ,הקירפא־ןופצב לעפ הצובקה רקיע יכ הארנ

ןיידע הכמה העונת דסיי רשאכ "יברע ידוהי"כ (תיתפרצה הפשב ,ינוריא ןפואב)ומצע לע 

תירלופופ הדוהת ןיא וז העונתל .יאקירפא־ןופצ אצוממ םייתפרצ םידוהי ןיב םיבר םילג 

םתוהזלש םיידוהיה םילאוטקלטניאה ילוא .("תשק" ןוגראה ,לבא ,ואר) לארשיב תטלוב וא 

סיסבב תיברעה־תידוהיה תוהזה התכז אל ןכלו ,לארשיל םבורב ורגיה אל יברע סיסב 

,ךכמ רתוי .קריעב םיברעה לש םחוכ תיילעמ שושחל הבוט הביס התיה קריע ידוהיל יכ ונעטי םיבר 16 

ךרואל חיכש ןיינע ,תרחא תינתא הצובק לש החוכ תא ליבגהל ןויסינה ןיב הנחבה רוציל שי 

,הלכשה־טסופה לש הירוטסיהל םייפיצפס םהש ,וז הלועפל ושמתשה םהב םילכה ןיבל ,הירוטסיהה 

רחואמ םתוא וקתשיש םיברעב םקבאמב םיחרזמה ושמתשה םהב םילכה הלא ויה .הז רקחמ אשונ םהו 

.לארשיב רתוי 

ינפל תינויצה העונתהמ םיינוכית־חרזמ םידוהי ורדוה הב ךרדב ןוידל (Smooha (1978 ואר 17 

.לארשיל רבעמה 

תונמואלה תרגסמב תויתועמשמ תומגמש ןעוט Shiblak .תקולחמב לבוקמה רופיסה יונש ןאכ םג 18 

לש םדיצמ לודיש לכ ילב יברעה םלועהמ דרפנ־יתלב קלחכ םידוהיה תא וגישמה רבכ תיברעה 

תונמואלה תרגסמב תימלסיא היצטניירוא תולעב תומגמ ,<Shiblak <1986 יפ לע .םידוהיה 

.םידוהי רידהל תנמ־לע תינויצה העונתב םידוהיה תוליעפ תא ולצינ תיברעה 
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םיזנכשאהש ,(Shohat (1988 תנעוטש יפכ ,םג ןכתיי .לארשיב תוחתפתהו הכימת 

19.חורפל הל וחינה אל ןווכתמבו ,וז תוהזמ םימיואמ ושח לארשיב 

םייברעמ םידוהי ןיב הנחבה לע תנעשנ הניאש תילארשי תידוהי תוהזש רורב תאז םע 

לע רקחמ .םינכש םגו םיילארשי םג ,םיברע םע םיסחיה לע עיפשת םייחרזמ םיברעל 

ןתינ .דחי םג תיטרואית,הו תיטילופה תיווזהמ ינויח וניה םיחרזמה לש וז תוהזל םימידקתה 

םילארשיה ןיב היהי וזכ תוהז וב שפחל רתויב בוטה םוקמה יכ ,הירוטסיהה ןמ קיסהל 

םתריגה ינפל .יחרזמה םלועב וליפא העפשה תרסח הצובק ,ינעו ירפכ אצוממ םייחרזמה 

תוברעמתהה תכרעמל םישיגנ תוחפה ךומנה דמעמה ינבו םיירפכה םיחרזמה ויה לארשיל 

םתפישח ,(Goldberg, 1996) תיברעה הרבחב םהלש ילכלכה בולישה חכונל .תידוהיה 

תוימואלה םע םתשיגפל ,יאדוול בורק ,הרושק ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידל הנושארה 

הנייטצה אל תיברעה תוימואלה ,תאז םע .תיברעמ־יטנא היגולואידיא איהש ,תיברעה 

םייתרוקיב םג תויהל הבוט הביס ,דתיה םיירפכה םיחרזמלש ךכ ,םידוהי תבהאב קוידב 

תוברעמתהה לע תידוחיי טבמ־תדוקנ החתיפ וז הצובק־תת יכ חינהל ןכ־םא ריבס .היפלכ 

תויתרוקיבב ביגהל הל רשפאל היופצ ,דתיה וז טבמ־תדוקנ .לארשיל העיגה םרטב 
תילארשי תוהז לש תויטננימוד תורוצב עיפומ אוהש יפכ יברעמה יוויצה לע תונשדחבו 

.<דחי םג תויחרזמו תויזנכשא) 

לארשי תא ךופהל םיצור םינוליחה ןהיפל ,ס"ש לש הנוויכמ הנורחאל ועמשנש תורעה 

"םירוחשה םירתנפה" לש יניטנבל־ורפה חישה ,(2.5.97 ,"טבמ") הנטק הפוריא ןיעמל 

20ךומנה דמעמה ינב םיחרזמ ברקב תיחרזמ הקיסומ לש תוירלופופה ,םיעבשה תונשב 

,םידדובמ (םייאקורמ רקיעב) םייחרזמ םירוזיאב היינבב םיינוטקטיכרא םיביטומב שומישהו 

תועמשמ לש רתוי תיחרזמ הסרג הרצי וז הצובקש םידמלמ ןכא הלא לכ ,ןאש־תיב ןוגכ 

רקחמל השדח השיגל העצה ןאכמ תרזגנ ,בושח תוחפ אל ."ילארשי ידוהי" גשומה 

תא םינשרפהו םירקוחה וסינכה םויה דע .הרקיעב תיאקורמה ,ס"ש תגלפמ לש יגולויצוסה 

תידרחה העונתה ךותב ,יטילנא ןפואב ,התוא ומקימ ךכבו ,תיתד הגלפמ לש תרגסמל ס"ש 

זכרמכ תדה תסיפתב תויכשמהכ התוא וספתש ןיב) תיאקורמה תיתדה תרוסמה ךותב וא 

אלא .(תילטנמדנופ־יטנאה תיחרזמה תרוסמהמ ילקידר קותינב ןיבו םייתליהקה םייחה 

תיברע־אלה תוהזהש ונעט (Alcalayi (1986) Shiblak ,(1988) Shohat (1993 ןוגכ םירקוח 19 

,םיסרוג םה ,תאז םוקמב .יברעה םלועב םייחרזמ םידוהי ברקב תימוקמ אל םגו תירלופופ התיה אל 

םיאצממה .םאצומ תרבח ןיבל םייחרזמ םידוהי ןיב דוריפ ,ורצי ףא םיתיעלו ,ופירחה םיזנכשאה 

.וז הסרג םיקזחמ ,םיברעהמ םיחרזמה תקחרהב םיעקשומ םמצע םייברעמה םידוהיה ויה םהיפל ,ליעל 

הבושחו הלודג קריעב תינויצ־יטנאה תידוהיה העונתה ,דתיה ןהיפל ,הנורחאל תועמשנש תונעטה 

םיברעה םע םיחרזמה לש רתוי הקזח תוהדזה לע םג תודמלמ ,(Meir, 1998) לבוקמ היהשמ רתוי 

יגיהנמ ועימשהש ,תוינויצ־יטנא תורהצה שרפל שי דציכ תעדל השק ןכ־יפ־לע־ףא .ברעמה םע רשאמ 

,וז היגוס .תוומל ףאו רצעמל ליבוהל הלולע ,דתיה תינויצ הרהצה וב יטילופ םילקאב םיחרזמה 

.רתוי קימעמ רקחמ תוכירצמ ,תורחא תויטנוולר תויגוסכ 

 20 1996) Katz-Gerro 8c Shavit) תיירוגיטקש וחוויד ,םילארשיה לש יאנפה תוליעפ תא וקדבש

ידמעמ רעפ לכ ןיאש םג ךא ,םיחרזמה ברקב רתוי תירלופופ תיחרזמ הקיסומ תללוכה הקיסומה 

.המצע תיחרזמה הקיסומה תא ודדוב אל םה ,ןכ־יפ־לע־ףא .הל הבשקהה תרוצב 
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405 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

ןוכנ היהי ,תוברעמתהה טקיורפל תודגנתה לש הכורא הירוטסיה שי םיאקורמל ןכא םאש 

םילוכי םירקוח .יתדה טקיורפה לש רשאמ וז תודגנתה לש תשרויה תא ס"שב תוארל רתוי 

ולכוי ,םימוד םידעי ןהל ויהש אצמיי םאו ,"םירוחשה םירתנפה" תעונתל ס"ש תא תוושהל 

ןיב עונל תולוכי תוירשפא תובושת .ידרחה השובלב רתוי העונתה החילצה עודמ קודבל 

םיברה םייפסכה םיבאשמה ןיבל ןמזה ךשמב תיחרזמה תוברתה לש רתוי הבחר הלבק 

.תידרחה העונתב םינימזה 

לארשיו היצזילטניירוא 

חרזמהו תונויצה 

םידיעמ היצזילטניירוא לע תידוהיה הבוגתה לש םינייפאמ השולשש תנעוט ינא 

.םוגפ םהב והשמש ןויערה תא ולביק םידוהיה ,תישאר .תגיותמ תוהז ומינפה םידוהיש 

ונימאה םה ,תישילש .המדק ושוריפ םירצונל ןוימדה לש ותועמשמש ונימאה םה ,תינש 

.םתומדקתה תדימ תא טופשל המיאתמה תוכמסה םה םייפוריא־ברעמה םירצונהש 

ךכב היה .םיליכשמה ועיצהש "תוברית"ה תא ללכ־ךרדב התחד תונויצה תעונת 

םלוא .תגיותמה תוהזה תמנפה ידיל ואיבהש תונויערה לע רגית־תאירק לש לאיצנטופ 

םיליכשמה לש טקיורפה תא וביחרה םינויצה ,השעמל .השמומ אל וז רגית־תאירק 

תיתוברת היצמרופסנרט לש תירוקמה הרטמל תימואלו תיתרבח היצמרופסנרט םפיסוהב 

 (1981 ,Herzberg, 1984; Aschheim, 1982; Avineri). ידוהיה דובכהש ונעט םינויצה

תואמצעל םעה תאיצי ידי־לע אלא ,תיפוריאה הרבחב תועמטיה ידי־לע אל גשוי שקובמה 

רבע וילא ףואשל שיש לאידיאה רשאכ וליפא .ימואלה ודובכ תיינבו ולש וצראב 

םינויצל הרקש יפכ ,יפוריא־חרזמה תוברתה לדומל יפוריא־ברעמה תוברתה לדוממ 

תוותשה ללוכ ןורתפהשו םידוהיב םוגפ המ־רבדש יסיסבה ןויערה ,םייטסילאיצוסה 
.ונכ לע רתונ תרחא (היגולואידיא וא) תוברת םע תיתוהמ 

עפשוי אלש והשמ ,שדח והשמ רוציל םתפיאשב טעמכ םייביססבוא ויה םינויצה 

Zerubavel, 1995; Even-Zohar,) רוחאמ הראשוה הנורחאל קרש "םייניבה־ימי" תוברתמ 

דוגינה תא שיגדהל ידכ קוחרה "ירבעה" רבעה תא וריכזה םה תובורק םיתיעל .(1981 

האנשב קסועש ןולעב ורוקמש םושמ ,רתוי דוע ץיפקמ Lessing לש אבה טוטיצה .הווהל 

Mendes-Flohr <fe Reinhartz, :לצא שדחמ ספדנ ,Lessing, 1930) תידוהיה תימצעה 

 238 ,1980):

תינלצעה הרש לשו ,ןתנ לשורמה ידוהיה לכורה לש ונב ?ימ התאו 

התיה הכלמה רתסא ,ךיבא היה יבכמה הדוהי !אל...?תועטב ותיא הבכשש 

™.הייחתל םוקל םחור הלוכי רחמו ,ןמזה לכ םש ויה םה ...ךמא 

םילעהל הצור אוהש ךכ ידכ דע ףירח הרשו ןתנ יפלכ Lessing לש תוחונה רסוח 

םיינויצה םיבתכב ףוכתה שומישה .םיצמואמ םהש ןימאהל םיצורש םידלי ומכ ,םתוא 

תונויסנ םהינש ,םינש תואמ ךשמל םדרנש לארשיל יומידהו ,"תושדחתהו הייחת" םילימב 

הליעי תואיצמהמ תאזה החירבה לבא .הווהב םיידוהיה םייחבש השובה תא ףוקעל םימוד 
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תא תקזחמ םג איה ,הלפשההו השובה תשוחתמ המ־תלקה תקפסמ איה דועב .הקלחב קר 

,םה הרשו ןתנש רחאמ .תועיגפ תשוחתב םירתונ םידוהיהו ,השובל הקדצה שיש השוחתה 

.םמויק תא שיחכהל ידכ הבר היגרנא תויבקעב עיקשהל שי ,ידוהיה רבעהמ קלח ,השעמל 

ובתכ רבכ תוברו ,השדחב הנשי תוברת ףילחהל ושקיב םינויצהש ןועטל לבוקמ 

טקיורפ היה הב הדימה איה ,(Selzer (1967 ידי־לע טעמל ,קדבנ אלש המ .ךכ לע 

,לצרה לש ורפסב ררבתמ הז ןיינע .תוברעמתה טקיורפ רקיעב ינויצה היצמרופסנרטה 

־ןב תרבחב לארשי־ץראל עסונש גרבנוול ךירדירפ ר"ד לע רפסמ רפסה .דנליונטלא 

- לשמל ,ופי ריעה .בזכאתמ אוה .ותייוול 

ויה ןה .המיימשה התלע תורצה תוטמסה תנחצ ...הארמל הבולע ,דתיה 

,רז חיר ...תינוגסס תילטניירוא תוללמואב תואלמ ,תוחנזומו תוכלכולמ 

"'.תירשפא־יתלבל המישנה תא ךפה ,םיחותפ םירבק וא שבוע ומכ 

 (Selzer, 1967, 43)

:רתוי הבוט ,דתיה אל םילשורי 

תובוחרב םיפפוטצמ תובחס ישובל םישנא ,םילוז םיעבצ ,הנחצ ,תוקעצ 

םינבז ,תוחרוצ םישנ ,םיבערומ םידלי ,םיכנ ,םינצבק ,ריוואה ילוטנ 

(Selzer, 1967, 43) ™1.םיעוג 

ידוהיה וטגה ומכ קוידב תילטניירוא לארשי־ץרא ,Selzer רמוא ,תורחא םילימב 
לארשי ינפ תא תונשמ ידוהי לוהינ לש הנש םירשע ,דנליונטלאב לבא .יפוריא־חרזמה 

וחמצ" םילשוריבו ,(Selzer, 1967, 46) "הקירמא ומכ קוידב תיארנ" הפיח .ןיטולחל 

.תובוחרה תא וביחרהו ורשי וליפא םידוהיהו (Selzer, 1967,46)"םיינרדומ םירברפ 

תשקבל הנורחא האירק ןיעמ ,הפוריאל הנופה דעצ תונויצה התיה םיבר םינבומב 

תללוסמ קלח םג הווהנ ונא" רמא לצרהשכ .תיפוריאה םימעה תחפשמ קיחל תופרטצה 

™""תוירברבמ לידבהל ,היצזיליוויצ לש ימדק סיסב ,היסא דגנכ הפוריא לש םוסחמה 

תא םקמל הסינ אוה ,(Mendes-Flohr 8c Reinhartz, 1980,425־ב שדחמ ספדנ ,1896) 

טקיורפהש ןועטלו ,הימוטוכידה לש יברעמה דצב ,רדגה לש יפוריאה הדיצב םידוהיה 

םיצור ונניא"ש ןוירוג־ק ריהצה רשאכ ,המוד ןפואב .םה דח יפוריאה טקיורפהו ידוהיה 

ןעט ןבא אבאו ™\"תיניטנולדה חורב םחליהל םיביוחמ ונא .םיברעל וכפהיי םילארשיהש 

רורגל םהל רשפאל םוקמב ,תיברעמה חורה תא םידרפסב חיפהל תויהל ךירצ דעיה"ש 

םג םה ,(Shohat, 1989, 116-117־ב טטוצמ) """תיעבט־אל תוילטניירוא ךותל ונתוא 

־חרזמב ברעמה לש ימדקה סיסבכ םמצע תא ססבל םינויצה וסינ הב הדימה תא ופשח 

תמדא תא בוזעי םא קרש ...ןיבה לצרה" :ןלוכמ המיהדמ םעה דחא לש ותואטבתה .ןוכיתה 

,םליע ידי־לע טטוצמ)"יתימא ינמרג תויהל [ידוהיה] לכוי ,תידוהי הנידמ דסייו הינמרג 

 1998).

תרוסמה יפלכו ילטניירואה יפלכ התדמעו ,תבכרומ היגולואידיא איה תונויצה לבא 

ירחא ,תונויצה .תיעמשמ־ברו תבכרומ תופוכת התיה ,ילטניירואה רבעהמ קלחכ ,תידוהיה 

תונויצב םיגלפ ויה .ןוכיתה־חרזמב םהישרוש לא םידוהיה תא ריזחהל םג השקיב ,לכה 

המדא־ידבוע לש לדומכ םיברעה יגהנמ תא יקלח ןפואב ץמאלו היצזיטנמור תושעל וטנש 

־ףא .הפוריאב םירכומה םילדומה רשאמ תידוהיה תוידוחייל רתוי םיאתמה ,םיישרוש 
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407 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

ויה ינפמ אקווד םייתייעב ויה הלא םילדומ ,(Even-Zohar (1981 ןעוט ,ןכ־יפ־לע 

"םייארפ טעמכו םיתוחנ" ליבקמבו "".המדא ישנא ,םירוביג" ויה םהש ןאכמו ,םיילטניירוא 

אלמ ץומיא התרטמש תימינפ העונת יכ (םסרופ אל) Cordova סרוג ןפוא ותואב .<173 'ע) 

2'.ינויצה חישה חווטמ קחרה הבצינ איהש רחאמ ,החילצה אל תילטניירואה תוהזה לש 

ברעמל ידכ חרזמה לא םידוהיה תא הריזחה איה :ידוסי חתמב השעמל הקבאנ תונויצה 

תוארל הכישמה ךא ,םתוידוחיי תא הגגחו םיידוהיה םייחה תייחתב הלגד איה :םתוא 

גזמתהל ןוכיתה־חרזמה לעו תודהיה לעש רורב היה .תוינרדומה לש הכופיה תרוסמב 

,ימוהיז לאיצנטופ ילעב ,םינכוסמ םיגשומכ וספתנ םה לבא ,תידוהי תוברת ךותל וידחי 

תא ךופהל ,דתיה תחא הצופנ היגטרטסא .חתפמ־ןורקעל היה םהילע חקפל ךרוצהו 

דכלמ ריצ ושמשיו םיידוהיה םייחה לש םתוידוחיי תא ורמשיש ,םילמס לש הרדסל תרוסמה 

Zerubavel, 1995 ואר) םבורב םיינוליח םידוהיה תא וריתוי ךא ,תילארשי תודחאל 

.תילטה תא ריכזהל םירומא ויעבצש ,ילארשיה לגדה אוה ךכל המגוד .<המוד הנעטל 

תוריהזה .(Kimmerling, 1997)ןוזיאה תרימשל הגאדל המוד המגוד איה תירבעה תייחת 

יתוברתה רשקה םויק ךשמה ןיבו תרוסמה ןיבש ןוזיאה לע רומשל הלא םיטקיורפ וסינ הב 

ינומה ועיגה וכותלש ןידע ןוזיא ותוא הז היהש םושמ ,תובישח תבר הניה הפוריא םע 

.ברע תוצראמ םיידוהיה םירגהמה 

,לארשיב םיינתא ןילמוג־יסחי 

 1988) Shohat) לארשיב םיחרזמ לש היצזילטניירואה תא תראתמ:

םיאנת ךותמ [םיחרזמה] תא האיצוה ...תיפוריאה תונויצה ,הז חיש יפ לע 

תיברעמ הרבחל םתוא הליבוהו תולפט תונומאו ינוע לש םייביטימירפ 

םיכרע ,"םיינמוה םיכרעו" היטרקומד ,תונלבוסב תנייפואמה תינרדומ 

,לארשיב .ואב הנממ "תיניטנוולה הביבסה" לשב לפרועמב קר וריכהש 

ךרדה ללגב םילבגומ [ויה םה] ."רעפה" תייעבמ ולבס םה ,ןבומכ 

־םורטה ללכ־ךרדבו תיטסיסקסה ,תינדורה ,תרעבנה ,תילטניירואה 

תוחפשמ ףידעהל םתייטנ םג ומכ ,םאצומ תוצראב ובצוע הב תינרדומ 
<3 'ע> ™.תולודג 

ידכ ברעמ/חרזמ הימוטוכידב ושמתשה ,םרקיעב ןדויטסוא ,לארשיב םיזנכשאה 

ירסח ,יאכראו רזומ םלוע לש ויבשותכ ,םיחרזמכ ברע תוצראמ ואבש םידוהיה תא תונבהל 

,םתמועל .התחימצו הבוציעל םורתל וא תשעותמו תינרדומ הרבחב רדתסהל תלוכי 

טקיורפ לע םויא התוויה אקווד היצזיניטנוולש םושמ התחדנ העונתהש אצמ אל Cordova ,תאו םע 21 

תוהזה חורזמ לש לאיצנטופל תודעכ וז העונת שריפ (Eyal (1996 .תונויצה לש תוברעמתהה 

הרירבה תרגסמבש תאז םע תנעוט ינא .וז תורשפא תלסופ יניאו ,תירבעה תוברתה ידי־לע תידוהיה 

רקחמ .ןולשיכל הלאכ תועונת לש ןלרוג ץרחנ ,תיחרזמה תוברתה ןיבל תוינרדומ ןיבש היופכה 

טקיורפ םע הלש ןילמוגה־יסחי ויה קוידב המ עובקל ידכ וזה העונתה תא ןוחבל לכוי ידיתע 

.תוברעמתהה 
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ילעב ,םיינויצו םילאוטקלטניא ,םיליכשמ ,םיינרדומ ,םייברעמכ םמצע תא ונבה םיזנכשאה 

.ינתאה ןויוושה־יא תריציל תינויח ,דתיה וז הינבה .השדחה הנידמה תא להנל םייוארו עדי 

,ענמנ־יתלב (א) וניה ינתא ןויווש־יאש דחאכ םיזנכשאהו םיחרזמה תא הענכש איה 

Distant Relations,) 1982־מ יעדמה םוסרפה תרתוכב עצוהש יפכ 22.ןמזה םע םלעיי <ב> 

 1982 ,Shokeid <fe Deshen), ולילכה ןמזב־וב ךא ,םייתוברת םירעפ ושיגדה םיזנכשאה

רבעל תיביטקלוקה הדיעצה םולח תא םיררועמ םהשכ ,ידוהיה םעהמ קלחכ םיחרזמה תא 

םייברעמ ויה אל םיחרזמה ויפ־לע ,הז בלושמ רסמ הז היה .היצרגטניא ףוסבלו המדק 

תפולח לש התעצה :רוציקב :הלאכל ךפהיל דציכ םתוא ודמלי םיזנכשאה לבא ,ןיידע 

יתש וחרזמ רתוי רחואמ .המצוע־ברל יתוברתה הנבמה תא הכפהש ,היצמרופסנרטה 

ןיעמ ,ןוכיתה־חרזמב הנטקה הפוריאב לארשי תא תונבהל ידכ םיברעה תא דחי תוצובקה 

תא םג םיגדמה ,הז ךילהת רואיתל Eyal, 1996 ואר) יברעמ ןונגסב היטרקומד לש יא 

(.םיחרזמה לש היצזילטניירואה תא ךילהתה קימעה הב תנדועמה ךרדה 

םיעינמ 

ינתא סיסב לע תיתרבח תוריגס הריבסמ ןכא גויתה לש הירוטסיהה הב הדימה 

הלוכ יברעמה םזילאינולוקה לש הירוטסיההש יפכ .ידיתע ןויד לכל ןכות קפסת לארשיב 

הצובק חרזמל םיעינמ אוצמל ידכ גוית םע דדומתהל תבייח הניא תיתרבח הצובק ,המיגדמ 

לש קוידה־יא - ילארשיה היצזילטניירואה רופיס לש תונוכת יתש ,ךכ לע ףסונ 23.תרחא 
האצותכ םיזנכשאה ידיב ורבטצהש םיירמוחה םיחוורהו תוינתאה לש תיראניבה הינבהה 

ירמוח חוורב הרושק ןדויטסואה ידי־לע םיחרזמה לש היצזילטניירואהש תודיעמ - 24ךכמ 

Bernstein Sc Swirski, 1982; Shohat, 1989; :לצא אוצמל ןתינ ילשל םימוד םינועיט 22 

 1993 ,Alcalay. 1966; :ןוגכ) םירחא ,Eisenstadt, 1967; Lissak, 1965; Weingrod

 1971 ,Frankenstein 1953; Deshen, 1970; Shokeid) תומסרופמ תויאמדקא תומגוד םיווהמ

ינתאה ןויוושה רסוחל דיחיה םרוגה איה הילפהש ןאכ תנעוט יניא יכ ןייצל שי .וזכ הבישחל 

תורצוויה .הדיחיה הילפאה תרוצ התיה ברעמ/חרזמ הימוטוכידה לולפתש םג תנעוט יניאו ,לארשיב 

ןוהב םייטסיטטס םילדבה וב םיברועמש ,בכרומ ךילהת היה לארשיב ינתאה ןויוושה רסוח לש 

תורוצו *בושחל לבוקמ היהשמ רתוי םינטק ואצמנ םילדבההש םגה) םיזנכשאו םיחרזמ ןיב ישונאה 

ריבסמ אוהו הילפהל הקדצה שמיש אוה :הילפה לש תחא הרוצ היה םזילטניירוא .הילפה לש תונווגמ 

.יזנכשא/יחרזמ ריצה ךרואל הילפהה הלעפ הליחתכלמ עודמ 

ךומנה דמעמה ינב םינבלל בושח השענ רוחש/ןבל גוליפה יכ ןעוט (Rodriguez (1991 יפ־לע־ףא 23 

איה תרחא הצובק תרדה ,ןאכ .הרשע־הנומשה האמב הקוסעתב םהלש חוקיפה תלוכי ןדבואמ האצותכ 

ןפואב .םלועמ גיות אל םינבל םילעופ לש םרוע עבצש יפ־לע־ףא ,תוהז לש הקימניד לש היצקנופ 

לע הבוגת ,תובר םיכרדב ,התיה תילאינולוק תונעזגש סרוגו ,דיעס לע (Bhaba (1983 ןעשנ המוד 

.ינושמ דחפ 

םינמרגה יסחיב לבא .תוירמוח תובטהב םיחרזממה וכז היצזילטניירואה ירופיסמ דחא לכב 24 

Aschheim ,ךכ לע ףסונ .הינמרגל ןדויטסואה תריגהל היצזילטניירואה ךילהת םדק ןדויטסואהו 

־חרזמ םיידוהי םירגהמ וכז ,הינמרג ידוהי יניעב בושח תובריתה השענש םדוקש ןעוט (1982) 
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תויוהז ינבמ תויניצב וללפת ןדויטסואהש תודמלמ ןה .גויתה לוהינב רשאמ תוחפ אל 

ויה אל םה ,ןוכנ הז םא .תשבגתמה הרבחב תויונמדזה םמצעל חיטבהל תנמ־לע םימייק 

וללפת ןהב תובר תומגוד ףשח תירבה־תוצראב השענש רקחמ :ךכ ושעש םינושארה 

Takaki,) םייתקוסעת םיגשיה גישהל ידכ םירוחש/םינבל הקולחה תא תוינתא תוצובק 

 1989).

ןויערל שוריפבו רוריבב הרושק התיה הלכשה ירסחו םייביטימירפכ םיחרזמה תיינבה 

רבח תבטה וא הלוע תבטה) תובטה תוחפ ,רכש תוחפ :"תוחפ"ל וקקזנ םה ויפל 

־ "תודחאה" ןותיע ןעט ךכ .םהירוגמ יאנתל בל־תמושת תוחפ ,(תורדתסה 

ילב הדובע לכ תושעל לגוסמה ,יעבטו טושפ לעופ אוה [ינמיתה לעופהש] 

,ןבומכ ,חכונ וניא ,סקרמ ןודאה .טויפ אלל טעמכו היפוסוליפ ילב ,השוב 

(Shohat, 1988,14 :לצא טטוצמ) ™'.ותבשחמב אלו וסיכב אל 

:ןייצ ןוירוג־ןבו 

םידוהיה לש ...םייחה תמר ...םילעופ ודלונש םישנאל םיקוקז ונא 
Alcalay,) .םייפוריאה םילעופה לש הלאמ םיכומנ םהיכרוצו םייחרזמה 

 1993)

לגלו לארשי־תנידמ תמקהל המדקש הפוקתהמ השעמל םיחוקל הלא םיטוטיצ ינש 

םיבשייתמ יכ וליפא ונייצש שי .םתרדהל ,יתנעטל ,םרגש ,םיחרזמה לש לודגה הריגהה 

השעמלו ,לארשי־ץדאל םיחרזמ תריגהב ןיינע לכ ועיבה אל בושייה תפוקתב םייזנכשא 

תריגהל עייסל ולחה םה תאז הדוקנב .תודבוע םיידיל וקקזנ רשא דע ,תאז עונמל ולעפ 

Shohat, 1988; Alcalay,) םיידי תדובעל םימיאתמ םירושיכ ילעבכ וספתנש ,םינמיתה 

 1989 ,1993; Shafir). תמועל) םידבוע תומככ וא םילאוטקלטניא־אלכ םינמיתה ןויפיא

העצהה תאו ךומנה םרכש תא קידצהל תנמ־לע לצונ (םידבוע תוכיאו םילאוטקלטניא 

לכל ובצקוהש קנרפ םייפלא תמועל ,תינמית החפשמ ןוכישל דבלב קנרפ ףלא ביצקהל 

.(Shafir, 1989) תיזנכשא החפשמ 

לדג רשאכ ,הנידמה םוק ירחא לדג היצזילטניירואמ האצותכ ירמוחה חוורהש הארנ 

הנתמהב דב ילהואב ונכוש םיקריעהש אצמ ,קריעמ רגהמ ,ידעלג םיענ .םיבאשמב רוסחמה 

־ הנכשה םינמורה תצובקלש דועב ,םתטילקל 

םייקריע םיריעצ לש הצובק .תונולחו תותלד ילעב ץע יפירצ ונבנ 
םינמורהש ונל רמאנ ...תויושרה לא תחלשמ החלש הילא יתכייתשהש 

,ונומכ ריוואה־גזמ תא לובסל ולכי אל םהשו ,דואמ הרק ץראמ ועיגה 
xxvm 25 הימטןפןםמ לש ברה םןח1, םיו?יגר ןנייהש 

,םיחרזמה תא ושקיבש הלא ויה םיתפרצה ,םיחרזמה םע םיתפרצה יסחיב .דואמ הנוש סחיב םייפוריא 

.םיסחיהמ דואמ םיחיוורמ םיחרזמה דועב 

םע םיסחיה ןיבל םיחרזמה לש היצזילטניירואה ןיב םיסחיה תובכרומ תא םיגדמ הזה רופיסה ךשמה 25 

ושרגי הרהמב יכ םהל רמאנ ,הינמורמ םילועה יתב לע םינבא וקרז םייקריעה םילועהשכ :םיברעה 

.םהיתב תא לבקל ולכוי םייקריעה םילועהו ,םהירפכמ םיברעה תא םילארשיה 
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תויטרקומד תוכרעמב םנויסנ רסוחל סחוי חוכ־תודמעב םיחרזמ טועימ ,המוד ןפואב 

 (1986 ,Segev). 1989 ,ףוסבל) Swirski) ועיגה םיזנכשאהו םיחרזמהש יפ־לע־ףא יכ ןעוט

םיזנכשאה הלא ויה ,םילודג םיקסע לוהינב ,המוד ךא ,טעומ ןויסינ ילעבכ לארשיל 

הגישה ובג לעש ןוירטלורפ ותוא הז היה .ןכומה ןמ ןוירטלורפבכ םיחרזמב ושמתשהש 

.המוכחת תאו תיחכונה התמצוע תא ,תיזנכשא הטילשב ,תילארשיה היישעתה 

םעה ,רגפמה יברעה םלועה יאצוי םתויהב ,םיחרזמה םא .םיטושפו םיריהב םירשקה 

תמקהב יתלשממ עויס לבקל תופצל םילוכי םה ןיא ,"םייתימא" םיקסע לוהינב ןויסינ ירסח 

אלו ,אפור היה ויבא יכ אפור היהנ םדא ןהב תוצראמ ואב םה םא .לארשיב םישדח םיקסע 

םיאפור שמשל םהל רשפאל ןכוסמ הז היהי ,תיגשיהו החושק תורחתב דרשש םושמ 

שמתשהל דציכ ,הארנכ ,ועדי אל םה ,ינרדומ־םורט יתקוסעת הנבממ ואב םה םא .לארשיב 

ויה םה םאו .םימדקתמ תוחפ םייאלקח םיקשמב ובצוי םא רתוי בוטו ,ינרדומ יאלקח דויצב 

,ללכ העיתפמ הניא ינתא רעפ לש ותורצוויה יזא ,תיברעמ הרבחב תורחתל תוחפ םינכומ 

.ונקתל תורשפא ןיאו 

םייברעמה ןדויטסואהו םיילטניירואה םיחרזמה לש תיראניבה הינבהה לש קוידה־יא 

וקסע דבלב םיטעמ םירקחמ .הדישחמ האריתש לארשיב היצזילטניירואל םג תמרוג 

אלש קיסהל עדימ יד ונידיב שי ,ןכ־יפ־לע־ףא .הריגה םרטב תוברעמתהה תמר תדידמב 

המזגה .דתיה ילקידרה יראניבה הנבמה• רואיתב ,תקיודמה תואיצמה .דתיה המ הנשמ 

םיחרזמהו ןדויטסואה לש תוליהקה בור ויה לארשי־תנידמ לש התמקה תעב .תינוציק 

ופשחנ אל םיטעמו טקיורפה תא ןיידע םילשה אל בורה .תוברעמתה ךילהת לש ומוציעב 

םרוג דמעמה היה ,תיריפמא הניחבמש העיבצמ תורפסה תריקס ,ךכמ רתוי .ללכ וילא 

ולביק הפוריא־ברעמל ץוחמש םירוזיאה בורב .ינתא אצוממ תוברעמתהב רתוי בושח 

הלכשה ,ללכב םא ,לביק ךומנה דמעמה דועב ,תיפוריא־ברעמ הלכשה םיהובגה תודמעמה 

עקר םע לארשיל םיזנכשאהו םיחרזמה ועיגה תילכלכ הניחבמ םג 26.תימוקמ וא תיתד 

27.הובג היה םילכורה רועישו םיטושפ םינגרוב םידוהיה ויה םירקמה בורב .המוד 

־ךרדב וכז אל םייחרזמ םירבג םירגהמש יפ־לע־ףא .םינוש םירבסה םג םימייק לבא 

ברקב רעפה ,םייזנכשא םירגהמ וכז ,דב םידומילה םוחתב םהיגשיה לע הרומת התואב ללכ 

 Goldberg, :1997, ואר .(םסרופ אל) Khazzoom 26 לצא תאצמנ הז ןויד לש רתוי תטרופמ הסרג

 Nahon, 1987; :1996, םג ואר .היצזינרדומ לש םיחנומב היגוסה לש תניוצמ הריקסלa, 1996b

 Swirski, 1989; Herzog, 1985; Bernstein 82 Swirski, 1982; Segev, 1986; Lavie,

 Rejwan, :1992, ואר .לארשיב הקימנידו תוברעמתהב ןוידל; Kramer, 1989; Alcalay, 1993

 1985; Haddad, 1984; Darwish, 1982, 1985a, 1985b, 1987; Laskier, 1983; Meir,

 1989; Meir, 1993; Sawdayee, 1977; Rodrigue, 1993; Schroeder, 1988, 1996;

Stillman, 1996, 1991, רקיעב סחייתמ וא ללוכה ,תויחרזמ תוליהק לש תוירוססיהב ןוידל 

 Goldscheider 82 Zuckerman, 1984; :ואר .הלא תוליהקב תויברעמה תגרד לש היגוסל

 Mendelsohn, 1983, 1986, 1989; Lichten, 1986; Aschheim, 1982; Tomaszewski,

 ,Goldscheider 81 Zuckerman, 1984 :1989, ואר .הפוריא־חרזמב תובריתה תגרדב ןוידל

.הלכשהה רחאל יתרבח יונישל ךוותמ םרוגכ דמעמב דקמתמה חותינל 

.היצזיברעמ לש רשאמ רתוי היצזינרדומ לש היגוס וזש יפ־לע־ףא 27 
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411 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תילארשיה תורפסב םיהוזמה םינייפאמה תא ומאת םייתחפשמה םהינייפאמש םירבג 

ןוגכ ,תויגוסש םידמל ונא ןאכמ .(םסרופ אל ,Khazzoom) רתוי ןטק היה םיינרדומכ 

תניחבמ הגאדל רוקמו יתרבח לוקיש אלא ,םיצורית קר ויה אל ,תויברעמו תוינרדומ 

לבא ,הצובק תוחדל ךרוצה תא ריבסהל םילוכי םייתרבח םיעינמ ,ךכ לע ףסונ .םיזנכשאה 

,לכה תולככ ירחא ,תונויצה .םיחרזמ אקווד תאזה הצובקה .דתיה המל םיריבסמ םה ןיא 

.םידוהי ןיב ןויווש רורב ןפואב הכירעה 

םיטלחומ םילדבה ויה ,יראניבה הנבמל םיאתהל אל היושע תויברעמה תמר דועב 

דועב ,םיתפרצה םע םהירשק תועצמאב וברעמתה םיחרזמה .תוצובקה יתש ןיב ךילהתב 

ידי־לע וברעמתה םיחרזמה .םינמרגה םע םהירשק תועצמאב וברעמתה םיפוריא־חרזמה 

לש ךילהת ורבע םיזנכשאה דועב ,םתוידוחיי תשגדהו תחראמה תוברתהמ תודרפיה 

ידי־לע םייונישה וללוחש תימינפ תונושב ולפיט םיזנכשאה .תוברית תועצמאב תוינרדומ 

,טקילפנוקה תא וליכיש םייטרקומד םיינוגרא םינבמ חותיפו תויטילופ תועונת תצפה 

תועצמאב היטרקומד ולהינו ,יטרפה םוחתל תויטילופה תועדה תא וקיתעה םיחרזמה וליאו 

,לכמ בושחו 28.תודיכל םדקלו םיתומיע םצמצל וננכותש םיבחר םייפורתנליפ םינוגרא 

־חרזמה םידוהיה יבגלש דועב ,ןיטולחל םיינוליחל ךפהיל ילבמ וברעמתה םיחרזמה 

תא ריתוהל םילוכי ויה הלא םילדבה .םידגונמ תרוסמו תוברעמתה םיגשומה ויה םייפוריא 

התרזעב להנל ןתינש תפתושמ תישממ וא תילמס הפש לכ אלב םיזנכשאהו םיחרזמה 

םייתד םידוהי תצובק םע שגפמה חכונל .תוברעמתה וא היצזינרדומ לש תויגוסב תרושקת 

ויה ,תויתרבח תועונת לש הירוטסיה לכ םירדענו םהיבגל תועמשמ רסח יתוברת ןוה ילעב 

.םמצע םהלש הגשי הסרג לומ לא םיבצינ םהש בושחל םילוכי םיזנכשאה 

ירשפא רבסה 

תוקזחמ תיתרבח תוריגמל תוירמוח תובטה .בכרומ ןיינע איה תיתרבח הקימניד 

תורחתמו המגיטסה תא תולבקמ גוית םע תודדומתמה תורבח ;תוהזב הרושקה תוגהנתה 

תרוסמב וזחאנו ,אסיג דחמ ,וברעמתה היצזילטניירוא ורבעש םידוהיו ;תינמז־וב וב 

ןיבש קזחה רשקה חכונל .תונשקע לש הדימ התואב ,אסיג ךדיאמ ,םהלש תיתוברתה 

חוורל הרושק היצזילטניירוא יכ רורב ,לארשיב היצזילטניירוא ןיבל תוירמוח תובטה 

,םיזנכשאה ושקיב הב תוקבדה .רופיסה לכ וניא ירמוח חוורש םג רורב לבא ;ירמוח 

תוארפהו ,(יברעמה) םדיתע ןיבל (תיחרזמה) םתרוסמ ןיב ןזאל ,םינויצה דעו םיליכשמהמ 

טקיורפה היה העטמו ךבוסמ המכ תוחיכומ ,ןוזיא ותוא ביבס הזב הז םיתיעל ומחל הב 

בגש םות לש ורפס ךותמ הקספ .הטילשמ תאצל לולע היה אוה לקנב המכו ,םהלש 

םויב .םיינזאמה ףכ לע םירבדה ודמע המכ דע המיגדמ (1986 ,םינושארה םילארשיה) 

ןתינ־ יתלבו םוצע היה להקה .יאבצ דעצמ םייקתהל דעונ לארשי תואמצעל ןושארה הנשה 

.הטטק הצרפ דחא עגרבו ,הטילשל 

איה ,תאז םע .תורפסהמ תוחפו ,םירקוחו םירגהמ םע תוישיא תוחישמ ירקיעב הרוקמ וז הרהצה 28 

לש םתצופת תודוא־לע לבב ידוהי תשרומל זכרמה ןויכרא לש דועיתה תאו תורפסה תא תמאות 

.קריעב יטרקומד לוהינב היפורתנליפה ינוגרא 
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תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת םוזכ הזיזע 412 

תלהנה ירבח ,םירש - דובכה תמיבל םיסיטרכ ילעב וארנ םיטטוקתמה ןיב 

לעמ ספטמ הארנ דחא טפוש .םירז םיטמולפידו תסנכ ירבח ,תונכוסה 

לא עיגהל וחילצהש דע .םילספסה לעמ גלדמ הארנ רז רירגש ,םוסחמל 

לש המוקמ לע בשי ריכב ןיצק .םיסופת םהיתומוקמ תא ואצמ ־ המיבה 

.רש תשא לש המוקמ תא ספת דחא לוסנוק .ותונפל בריסו רירגש תשא 

לכה .ונממ קזח היה לוסנוקה לבא ,התרזעל ץלחיהל הסינ ודרשמ ל"כנמ 

...םהלש הסינכה יסיטרכב ופפונו ולליקו וקעצ 

ומכ וכב םישנאש ,בירעמ ךרוע ,ךבילרק לאירזע בתכ תרחמלש םויב 

לע" השובו ,הזגורו הרמ הבזכא לש תועמד הלא ויהו ,הבזכאב םידלי 

הנגפה לע ,הלאה םירדסה־יא לע ,ץראל־ץ־וחב םשורה לע ,"תאזה הפרחה 

(Segev, 1986,266).ונחוכ םויב ונתלוכי רסוח לש וז 

ךילהת ורבעש ,םיקיתו םיזנכשא וליפא ,םיזנכשא ויה םידבכנה םיחרואה בורש ןבומ 

.םישרהל וסינש םישנא םתוא ידי־לע היצזילטניירוא 

 Lavie (1992 ,תיטרפ החיש) םיחרזמה לש "תבורעתה"ש תנעוט איה רשאכ תקיידמ,

הנממ ץורפל ןתינש הדמעב םתוא הביצמ ,"םייברעמ/חרזמ"כ םיזנכשאה לש םג ומכ 

תויסולכואב ,"תוילובג תויוהז" םע לארשיל ועיגה םידוהיה .תירטנצ־וריאה תכרעמל 

תויוהזה לש םיטקיורפה ינש ,ךכמ רתוי .םיברעמ אלו םיחרזמ ויה אל םה ;תוברעמתמ 

םידוהיה תבישו םלועה תוצק לכמ "תויולגה ץוביק" ,תינויצה היפוסוליפב םיצבושמ ויהש 

הקפיס וז הדבוע .ברעמל חרזמ ןיבש תולובגה שוטשט לע וזמר ,םייחרזמה םהישרושל 

הימוטוכידה לש התופקתב קפס ליטהל םילוכי םילארשיה ויה הנממ רשא טבמ־תדוקנ 
םגו ,(םיברעמ אלו םיחרזמ אל ,השעמל ,ויה םה> תואיצמה לש הינבהב םג ,ברעמ/חרזמ 

םוקמב .וז הפולחב ושמתשה אל םה ךא .ןיפיקעב הנממ תרזגנה תויוברת לש היכרריהב 

.תוצובקה ןיב לוצינה ךשמהל היצזילמרונל תרבגומ הקושתו גויתה תמנפה וליבוה תאז 

גוסב תולת אלב ,םיחרזמה ויה הנידמה תא ומיקהש םיזנכשאה לש םדידל 
לש הרקיעב קובדל וכישמה םה ,םיהכ ויה םה .הדיחפמ הרוצב םיילטניירוא ,םתוברעמתה 

תונידעב וריסה רבכ םיינמרגה םיליכשמהש םיינורג םינייפאמ ויה םתפשלו ,תרוסמה 

דחמ .וריקוהו וחפיטש םיטקיורפ ינש ןיב םיעורק םיזנכשאה ורתונ ךכ .תירבעה ןושלהמ 

,לוכי היה טנוולהמ םידוהי לש םוצעה םרזהו ,םתוברעמתהב דואמ םיעקשומ ויה םה ,אסיג 

־אלה תילטניירואה הנידמה לא הרזחב תידוהיה הרבחה תא רורגל ,תאז וספת םהש יפכ 

,תוחפ אלו) םידוהיה לכ תריגה תא רשפאל םיביוחמ םתויהב ,אסיג ךדיאמ .הקוחר־ךכ־לכ 

ולכי אל ,(הנידמב ידוהיה הדובעה חוכל םישדחה םילטניירואה תא ךופהל םתווקתב 

תא טולקל םיקבאנ םהש ךות .םיחרזמה לש םתריגה תלבגהב היעבה תא רותפל םיזנכשאה 

המלידה תא םיזנכשאה ורתפ ,תוברעמתהה טקיורפמ תגסל ילבמ םישדחה םירגהמה 

היהת וב םוקמ ,תילארשיה הרבחה לש תוכומנה תובכשב םיחרזמה בוליש ידי־לע 

תובטה לכב וכז אל םיקיתווה םיזנכשאה .תירעזמ הרבחו תוברת תורצוויה לע םתעפשה 

לבא .תרחא םירגהמ תצובק לש תיפיצפסה התרדהמ וא ,אקווד םיחרזמה תרדהמ תוירמוח 

חוורל וכפהנ תוירמוח תובטה ,הרדהה העבקנ וביבס ריצל היה ינתאה אצומהש עגרמ 

.תילארשיה הרבחב יזכרמה עסשל ךפהנ ינתאה אצומהו ,תוהזמ עבונה 

םילבלובמ ,םיסכנו שוכרמ םילשונמ ,םיטילפכ לארשיל ועיגה םה ,םיחרזמל רשא 
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413 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

םיבר םיצמאמ םה םג ועיקשה םהיניבמ םיליכשמה .(Swirski, 1995) םיבזכואמו 

ינפל םתיא ויחש םיברעה ןיבל םהיניב יתרבחה רעפה תא שיגדהל ןויסינבו םתוברעמתהב 

ןדויטסואה ושמתשה ,םיילטניירואכ םיחרזמה תא תונבהל תגמ־לע .לארשיל םתריגה 

."ימצע"ה תא יחרזמה תסיפתב דהדהש חיש ,םמצע םיחרזמה וצמיאש ילובמיס חיש ותואב 

תא רידהל םתוא העינה םיזנכשאה ידי־לע ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידה תמנפהש יפכו 

םיחרזמה לש םתלוכי תא הקתיש רבעב הימוטוכיד התוא לש התמנפה ךכ ,םיחרזמה 

תא ולביק םג םה ;םיחרזמכ םתיינבהב ונימאה קר אל םיחרזמה יגיהנמ .םתרדהל דגנתהל 

לע וננולתהשכ םג .ךומנה יתרבחה םדמעמל תימיטיגל הביס איה תויחרזמש הנומאה 

ולכי אל ,(Herzog, 1985 :ואר ,וננולתה םהו) םיירמוח םיבאשמ לש תקדוצ־יתלב הקולח 

היה וזכ תונגראתה לש השוריפ .ינתא אצומ סיסב לע ןגראתהל (תונורחאה םינשה דע) 

לש התניחבמ .םיברעל תיתוברתה םתברק תשגדהו םיזנכשאה תמועל םתוידוחיי תשגדה 

לבקתמ־יתלב הז היה ,םיברעהמ המצע קיחרהל ןויסינב הנש האמ טעמכ הריבעהש הצובק 

.תעדה לע 

וחרזומש הלאו רבעב וחרזומש הלא םהיתוחוכ תא ודחיא רופיסה לש ןורחאה בלשב 

לש הפוריאב לארשי תא תונבהלו םיידוהי־אלה םיברעה תא חרזמל תנמ־לע רבכמ הז 

םיתיעל םיסחייתמ בחרה רוביצהו םיאנותיע ,הרבחה יעדמב םירקוח .ןוכיתה־חרזמה 

,םיברעה לש תלשחנה םתלכלכל ,יטרקומד־אלה יברעה יטילופה הנבמל תובורק 
,תיברעה הרבחב השאל סחילו תוליעיה ירסח לשממה ינונגנמל ,תויתרוסמה םהיתורבחל 

,ןאכ םג .רוזיאב רתויב תיברעמה הרבחה תדמעב לארשי תא םקממה חיש תרגסמב 
םיחרזמה תא םלועמו זאמ ונבה דחאכ םיזנכשאו םיחרזמ .המצע לע תרזוח הירוטסיהה 

־לע םיברעה חורזמ לש הרקמב ומכ .םיברעל האוושהב םייברעמכו ינמז ןפואב םייחרזמכ 

־לע לארשיב םיברעה חורזמב שומיש תובורק םיתיעל השענ ,ברע תונידמב םיחרזמה ידי 

לארשיב תיברעמה הכימתה תא םירייצמ םילארשיה ,לשמל .ירמוח חוור גישהל תנמ 

ןפואב 29.רוזיאב הדיחיה הביציה היטרקומדה איה לארשיש רחאמ ,קהבומ יברעמ סרטניאכ 

,לשמל ,תעייסמ 30הפוריאו תירבה־תוצרא ידי־לע לארשי לש התויברעמ תלבק ,המוד 

־יתלב םייברע םיטסירורטב הקבאמ תא תלהנמ ןכא איהש לארשי לש התעיבק תלבקל 
.םיילנויצר 

־לע םיברעה לש היצזילטניירואב יטילופה שומישה לש ותוירסומ תדימ לע ריעהל תשקבמ יניא 29 

תא תללפתמ לארשיש ןיבו היטרקומד לש יא ןכא איה לארשיש םינימאמש ןיב .םיחרזמה ידי 

לארשיש םיכסהל ןתינ ,היתונכש ןיבל הניב םילדבהה תא ףירחהל ידכ ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידה 

.ברעמה םע התרכש תירבהמ האצותכ בר יארשאב התכז 

ןונבלו םירצמ דועב יפוריא דעיכ לארשי תא וגוויס תויאקירמא תועיסנ־תויונכוסש יתמהדנ דימת 30 

.ינוכית־חרזמ גוויסב תיטמוטוא תוכוז 
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תיתרבח תוריגסו ינתא גוית ,תיברעמ תוברת םוזכ הזיזע 414 

תילארשיה הרכחה לע היצזילטניירואה תוכלשה :תונקסמ 
ידיתע רקחמל תועצהו 

ילארשיה־יברעה טקילפנוקהו היצזילטניירוא 

רקחמב תועגונה תובר תוכלשה שי םיברעה תרדה ןיבל םיחרזמה תרדה ןיב םיסחיל 

ידי־לע הבולמה ,היצזילטניירואה לש יבלש־תלתה הנבמה .תילארשיה הרבחב תוינתאה 

רקח תא דירפהל ,תיטילנא ,ןתינ אל יכ דמלמ ,חרזמהמ םילארשיה לש תוחונה רסוח 

הז ןיינע .יברעה/ילארשיה וא יניתשלפה/ילארשיה עסשה רקחמ יחרזמה/יזנכשאה עסשה 

לארשי לש התוגהנתהו םייטילופה םידעיה ובציע דציכ תנחובה תורפסל דחוימב יטנוולר 

תילארשיה הקיטילופה תא ,הז אשונב ילארשיה רקחמה תא ,םיברעה םע היסחי תא 

Ram, 1995a, 1995b; Kimmerling, 1992, 1994,) תיניתשלפה תוהזה תאו תימינפה 

 1989 ,1997; Levy, 1997; Eyal, 1996; Shafir). םילפטמ םניא םיבתוכה בור ,תאז םע

,<ןפוד־אצוי גירחל Eyal, 1996 ואר) תידוהיה הליהקה ךותב היצזילטניירואה תעפשהב 

.אשונב ביחרהל ךירצ ידיתע רקחמו 

תא ופירחה םיזנכשאה ,ותנעטל .ךכל הבוט המגוד איה (Levy (1997 לש ותדובע 

ותדובע .םיחרזמה לע טילשה םדמעמ תא רמשל הרטמב יברעה־ ילארשיה טקילפנוקה 

וליא קדוב אוה ןיא ,ןכ־יפ־לע־ףא .םיעסשה ינש ןיב תרשוק איהש ךכב ןוידה תא תמדקמ 

המרת דציכ וא ,םיברעה לומ הביאה תולועפ ךשמהב םמצע םיחרזמל ויה םיעינמ 

אלל ,שדחמ רציימ אוה ,ךכמ רתוי .הזה בצמל םיזנכשאה ידי־לע םהלש היצזילטניידואה 

אוה ,ףוסבל .םייברעמו םייחרזמ םיילארשי םידוהי לש תיראניבה הינבהה תא ,תויתרוקיב 

םיירוטסיהה תונויסנה .תומיעב ךישמהל םיזנכשאה לש םיירמוחה םהיעינמל קר סחייתמ 

יברעה םלועה םע םולשהש ששחה לע םידמלמ םיילושל לארשיב ילטניירואה תא קוחדל 

תובלתשה לש הרושב אשונ אוהש ןוויכמ ,םילארשיה לכ לש םתוהז לע םויא תווהל לולע 

ושענ ,ןמזה םע ,םהיפל ,Levy לש ויאצממל תיפולח תונשרפ הלוע ןאכמ .ןוכיתה־חרזמב 

אל עובנל לוכי היה יונישה .יברעה־ילארשיה תומיעה תחצנהב תוחפ םיניינועמ םיזנכשאה 

לש ןוחטיבב היילעמ םג אלא ,Levy ןעטש יפכ ,תומיעה בינהש ירמוחה חוורב הדירימ קר 

תא םיזנכשאה וחיטבה ןכא םא רתוי תבכרומ תישענ הנומתה .םתויברעמב םיזנכשאה 

.םיחרזמה לש היצזילטניירוא ידי־לע יברעמה םדמעמ 

םיידדה םירשק ילעב היצזילטניירוא ילולסמ המכ לארשיב םימייק םויכש תסרוג ינא 

תויורשפאהו יברעה־ילארשיה טקילפנוקה תנבהל תינויח הלא םילולסמ תרכה .םיקזחמו 

םילדבהה .תונוש םיכרדב ךא ,םיברעה תא ןהו םיחרזמה תא ןה וחרזמ םיזנכשאה .יונישל 

הרבחב תוחפ יברעמ ביכרמכ םיספתנ םיחרזמה ,םירבדה דוסיב לבא ,םיבכרומ ןהיניב 

יפ־לע־ףא) יברעמ־אלה "רחאה" לש דיקפתה רמשנ םיברעל דועב ,התוהמב תיברעמ 

םיאקירמאש הנחבהה תא ריכזמ הז לדבה .(דימתמ יונישב יורש םיניתשלפה לש םדיקפתש 

יברעה/ילארשיה עסשה תא סופתל ןוכנ הז היהיש ןכתייו ,עזגו ינתא אצומ ןיב םישוע 

םיווהמ םיחרזמה וזכ תרגסמב .ינתא עסשכ יחרזמה/יזנכשאה עסשה תאו ,יעזג עסשכ 

האצותכ הדיספמו החיוורמ איהש ךות ,תינמז־וב תחרזממו תחרזוממה םייניב־תצובק 

.חישב המוקיממ 

םהלש תוהזל שי ,םידוהיכ םגו םיברעכ םג םמצע תא גיצהל םילוכי םיחרזמהש רחאמ 
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םה ןיא ,היצזילטניירואה לש היכרריהב םהלש םוקימה ללגב םלוא ;ינכפהמ לאיצנטופ 

יתוברת רשג שמשל םילוכי ויה םיחרזמה ,יטרואית ןפואב .לאיצנטופה תא שממל םיחילצמ 

רתיל םג תינוכית־חרזמ תוהז חותיפב עייסל הלוכי םתוהזו ,םיברעה ןיבל םיזנכשאה ןיב 

םילארשי ןיב רתוי םיקלח םיסחיל ךרדה תא לולסל םילוכי םה .םיילארשיה םידוהיה 

םתוהזל הרזח לש ןבומב לארשי־ץ־ואל רוזחל םידוהיה וסינ וליא ,המגודל .םיברעל 

תוחפ םישח ויה םיברעהש ןכתיי ,תיפוריא תוהז אבייל תוסנל םוקמב ,תינוכית־חרזמה 

םיפתושש הינבה ־ יברעה םלועה ינב תמאב םניאש ימכ םיחרזמה תיינבה ,תינש .םימיואמ 

םלועב ויהש הדרפההו םיתומיעה תא שיגדהל םתוא העינה ־ דחאכ םיחרזמו םיזנכשא הל 

לש תומגודב םג תצבושמ יברעה םלועב םידוהיה לש הירוטסיהה ,השעמל ךא .יברעה 

.םיידיתע םיסחיל לדומ תווהל תויושעה הלועפ־ףותיש 

,בכרומ רופיס לש ומויסב .וזכ הירוטסיהל תומגוד םיקפסמ יממ לש םיינוידבה וירפס 

רבח לש ותיבב טלקמ אצומ אוה .יברע ןמואל ידי־לע ףדרנ אוהשכ ראותמ ידוהיה רוביגה 

ותעדבשו ,םילבסנ־יתלב ושענ םיידוהי־יטנאה תושגרהש ורבחל רפסמ אוה .בורק ימלסומ 

ןואשל רבעמ העמשנ רבחה לש ותקעצ לוקו ,בזוע אוה דוע .הקירפא־ןופצ תא בוזעל 

ונייה דימת אלש ,םשל עיגתשכ ,םהל ריכזת" :םידוהיה־אנוש יברעה ינמואלה ןומהה 
יסחי לש תוזח הגיצמ ביואה יברעהו רבחה יברעה לש תינטלומיסה תוחכונה ".םיבייוא 

םילארשיש םונהיגה אל םג ךא ,גיצהל םיברמ םיברעש היפוטואה הניאש םידוהי־סיברע 

הביס הב תשמשמ הירוטסיההש ,תבכרומ תוזח םיאור ונא תאז םוקמב .םיגיצמ םיבר 

.רחא דיתעל הווקת םג ךא ,תויוחיתמל 

םילארשיה תא םיענומ םידחא םיכילהת ,םייקה לאיצנטופה תורמל ,תאז םע 

־תלתה הנבמל ןירשימב םירושק הלא םיכילהת .וזכ ךרדב םיחרזמה תוהזב שמתשהלמ 

םורגל םילולע םיחרזמה ,םיזנכשאה לש טבמה־תדוקנמ .היצזילטניירואה לש יבלש 

המכ ברקב תוחרזמתהב תרבוגה הכימתה תורמל .תילארשיה הרבחה לש היצזיניטנוולל 

ירצומל ללכ־ך־חב לבגומו ,תילמסה המרב רתונ חרזמה תוברת גוזימ ,םייזנכשא םילרביל 

םימייאמ םיעמשנ ,תאז תמועל ,תוהזב םייוניש .ןוזמו הקיסומ ,תשוחנ ,םיטישכתב ,תוברת 

המרב 31.םיחמומ תגרדל םיחרזמה תא תולעהל יושע הזכ ךילהתש ינפמ ילוא ,רתוי הברה 

םיברעה תועצמאב ןוכיתה־חרזמב טלקיהל רתוי חונ םישח םיזנכשאהש ןכתיי ,תמיוסמ 

לע חקפל םילוכי םיזנכשאהו ,תדרפנ המוא םיווהמ םיברעה .םיחרזמה תועצמאב רשאמ 

,םיברעל יתוברת ןוימד וחפטי םיחרזמה םא ,רתוי ףא בושח ילוא .תיחרזמה תוברתה גוזימ 

.לארשיב תיזנכשאה הטילשה תחת רותחלו תיטילופ תירבב םתיא אובל םילולע םה 

םייולגה םירעפה תא ריבסמש המ ,תעכ תרצוי ס"שש תירבה וזש ןכתיי ,השעמל 
.תורחא תוידרח תוגלפמו ס"ש יפלכ תיזנכשאה הטילאה לש תונייועה תאו םיסרטניאב 

לש תינכותב ופתתשה םיחרזמו םיזנכשא םידלי .ורתאל יתחלצה אל יכ םא ,אבה רקחמה לע יתעמש 31 

.םיברע יפלכ רתוי הבר תונלבוס םיזנכשאה וניגפה הליחתב .(םייברע םידלי םע דחי) תוברת יפוליח 

םע תופתושמ תולועפב קלח ולטנש םייחרזמה םידליה הלא ויה ,תאז תמועל ,תינכותה ךלהמב 

;תינוכית־חרזמ תוברתב וקסע הלא תויוליעפ .םייזנכשאה םידליה רשאמ רתוי ,םייברעה םידליה 

תא ומישאה םייזנכשאה םידליה .תיגוכית־חרזמ הקיסומל הנזאה וא תיחרזמ הדעסמב הדועס ,לשמל 

."ינשה דצל הכילה"בו םתשיטנב םייחרזמה םידליה 
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הלולע תיברע היצטניירוא תלעב תוהז לש תוחתפתה ,םיחרזמה לש טבמה־תדוקנמ 

ידי־לע םיחרזמה לש ,היצזיברע וליפא ,היצזילטגיירואה ךילהת ךשמה לשב לשכיהל 

םינגה תושרב הכירדמ הליבוה 1996־ב :תאז תורשפא םימיגדמ םידחא םירקמ .םיזנכשאה 

תא רובקל תוצופתה ידוהי וגהנ וב רתאב ימשר־יתלב לויט ןיעמב הירבח תא םיימואלה 

העיבצה ,ירוס אצוממ םידוהי לש םהיתופוג ואצמנ הב הרובקה תורעממ תחאב .םהיתמ 

רפיס ,רחא עוריאב ".תיברע הדובע ,בוט ונ" :החדבתהו ולפנש םינבל המכ לע הכירדמה 

ברה" תא ריכמ אוה םא ונב לש דפסה־תיבל וירבח ולאש ,יחרזמ אצוממ ילארשי 

ומוגרת אוה יברעה םשה .ףסוי ,דידב זע ברה ,ס"ש גיהנמל ונווכתה םירבחה ."הללאדבע 

רושיקו תיברעל םשה םוגרת ,םירקמה ינש .םיחרזמ ןיב רקיעב ץופנש ,ירבעה םשה לש 

ךישממ יזנכשאה תוברעמתהה טקיורפש םידמלמ ,"תיברע הדובע"ל ירוסה ידוהיה רבק 

דמלמ םיחרזמה לש היצזילטניירואה ךילהת .יחרזמה תוברעמתהה טקיורפ תחת רותחל 

.םיברעהמ דרפיהל םהילע ץחול אוהש ךות ,םירומג םיברעמכ ןיידע ולבקתה אל םהש 

יתדה עסשהו היצזילטניירוא 

הרבחב היצזילטניירואה לש סופדל םידרחה לש המאתהה רבדב הלאשהש רורב 

,תידוהיה תרוסמה .הילא סחייתהל בייח ידיתע רקחמ יכו ,הבושח היגוס איה תילארשיה 

בועיתה דקומלו גיותמה ידוהיה רבעה לש יזכרמה למסל הכפהנ ,הפוריא־חרזמב דחוימב 

אל םה ,יברעמ־יטנא תוהז טקיורפ םיחתפמ םידרחה דועבש יתנייצ רבכ .הלכשהה לש 

םיילארשיה םינוליחהש יפ־לע־ףא יכ ןועטל שקבא ךכ לע ףסונ .תיחרזמ תוהז וצמיא 
ישנא ונעטש יפכ - םיינרדומה םייחל המאתה־יאו םזינורכנא ידרחה םייחה חרואב םיאור 

.םמצעלשכ םיילטניירואכ םידרחה תא םיספות םה ןיא - הלכשהה 

םישנה תעונתו היצזילטניירוא 

ינא .רדגמו דמעמ ,עזג ןיבש ןילמוגה־יסחי םה ןויווש רסוח לע םירקחמב "םחה אשונה" 

ברעמ/חרזמ לש הימוטוכידב לארשיב םירושק הלא םיריצ השולשש ןועטל תשקבמ 

יברעמה יוויצב תילארשיה תוקבדה ,אסיג דחמ .תורתוס םיתיעלו ,תובכרומ םיכרדב 

דמעמהמ דחוימב ,תויחרזמ םישנ ןיבל תויזנכשא תויטסינימפ ןיב זירט עוקתל הלולע 

הצובק .1995־ב ילארשיה יטסינימפה סוניכב ץרפש תומיעה איה ךכל המגוד .ךומנה 

ינוגרא המכ .ןהידליב תוולמ ןהשכ חותיפה־ירעמ סוניכל העיגה תויחרזמ םישנ לש הלודג 

ןורתפ ללגב קר סוניכל ואב ןהש ןתוא ומישאה ,תויזנכשא ויה םהיתורבח בורש ,םישנ 

תויחרזמה תופתתשהל םייתימאה םיעינמה ויה המ קודבל תשקבמ יניא .םניח תופטרמשה 

,ילטניירואה חישב .הז הרקמב החפשמה לדוג לש תובישחה תא שיגדהל אלא ,סנכב 

םתעפשהש הארנ ןאכמ .רדס לש השוחתו תונטק תוחפשמ ,תויברעמ םע רשקתמ םזינימפה 

תבוגת תא הררוע הצובקה לש יופצ־יתלבה לדוגהו תולודג תוחפשמ ,תויחרזמ ,ינוע לש 

(סנכב קלח ולטנש תוילאוטקלטניא תויחרזמ םג ילואו) תויזנכשאהש ןכתיי .תויזנכשאה 

םיקיתווה םירגהמהו םיינמרג םידוהי ושח הב וזל המודה ,הפצהה תשוחת לע וביגה 

הדמעמב העיגפ לכו ,לארשיב היד תססובמ הניא תיטסינימפה העונתה .בושייה תפוקתב 

.הידעי תא גישהל הייוכיס תא לישכהל הלולע יניצרה היומידב וא 
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תיטסינימפה העונתה תא םדקל שקיבש חישה שומיש השע ןהב תוקינכטה ,רחא דצמ 

תינכותב חוכיו לשמל חקינ .יברעמה יוויצב לארשי לש התוקבד לע ןמצעב תונעשנ 

אצי שיאה לש ורבח .הגוז־ןב ידי־לע השא לש התריקד תובקעב ,1996־ב "הקיטילופופ" 

.תורגתה וויה רחא רבג םע בכשל הימויאש םושמ הריקדל תיארחא השאהש ןעטו ,ותנגהל 

ותב תא חוצרל תוכז ול שיש ןעוטש יוודבל הז ןועיט התוושה יטסינימפה ןוגראה תגיצנ 

תיטסינימפ העונת לכו ,יתימא הרקמל הנווכתה איה .רבג לש ויכרב לע הבשיש םושמ קר 

האוושהה םלוא .השאה לע תולעבה תשוחת לש רוקמ ותואמ םיעבונ םירקמה ינשש םיכסת 

החילצה ,םייוודבה םיכרעל הנגהה תודע תאוושה ידי־לע :תפסונ היגטרטסא תפקשמ 

הרמא המוד עוריאב .היצזיניטנוול ינפמ םיילארשיה םידחפל ןווכל תיטסינימפה הגיצנה 

,"ללה" ןוגראמ םייאקירמא םיטנדוטס םע השיגפב ,תוכומ םישנל טלקמ לש הגיצנ 
יאשר רבגה םהיפל םייחרזמה םיכרעה םע דדומתהל תובייח לארשיב תויטסינימפהש 

םילארשי ,םישנה תעונתב הכימת ידי־לע ,ויפל ,שרופמה זמרה .ותשא תא תוכהל 

ןכ־סא רורב .ףסכ סייגל השעמל רזוע ,לארשיב תוברעמתהל םג םיעייסמ םיאקירמאו 

ךילהתל תעייסמכ התגצהב היולתכ תספתנ תיטסינימפה העונתה תחלצה רשאכ ,עודמ 

תובורמ תוחפשממ תויחרזמ םישנ לש הלודג הצובק לש התעפוה ,לארשיב תוברעמתהה 

רשקמה וקה רוערעמ 1995־ב סנכה תונגראמ לש ןששח תא הריבגה ךומנ דמעממו םידלי 

.תיברעמה תוהזהו תיטסינימפה תוהזה ןיבש 

תורוקמ 

ןויליג תריקס ,25.11.98 ,םירפס/ץראה ."היצקורטסנוקרו היצקורטסנוקר" ,םליע לאגי 

."תרוקיבו הירואית" לש 2 'סמ 

 Alcalay, A. (1993). After Jews and Arabs: Remaking Levantine Culture.
 Minneapolis: University of Minnesota Press.

 Aschheim, S.E. (1982). Brothers and Strangers: The East European Jew in
 German and German Jewish Consciousness, 1800-1923. Madison:

 University of Wisconsin Press.

 Avineri, S. (1981). The Making of Modern Zionism: The Intellectual Origins of
 the Jewish State. New York: Basic Books.

 Babylonian Jewish Heritage Center, Archives. Moreshet Yehudai Babel, Or
 Yehuda, Israel.

 Barzilay, E. (1995). "The Enlightenment and the Jews: A Study in the Haskalah

 and Nationalism". Unpublished dissertation, Columbia University Political

 Science Department.

 Bayme, S. (1981). "Conflicting Jewish Responses to Modernity". In Raphael

 Jospe and Stanley M. Wagner (eds.), Great Schisms in Jewish History (pp.

 177-198). New York: Ktav Publishing House.

 Bernstein, D., and Swirski, S. (1982). "The Rapid Economic Development of

 Israel and the Emergence of the Ethnic Division of Labour". British
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 Journal of Sociology, 33(1).

 Bhabha, H.K. (1983). "The Other Question: Homi K. Bhabha Reconsiders the

 Stereotype and Colonial Discourse". Screen, 24(6), 18-36.

 Boyarin, D. (1997). Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the

 Invention of the Jewish Man. Berkeley: University of California Press.

 Cordova, A. (1982). "Hasolel" (unpublished: University of Tel Aviv).

 Cordova, A. (1980). "The Institutionalization of a Cultural Center in Palestine:

 the Case of the Writers Association". Jewish Social Studies, 42, 37-62.

 Winter.

 Cuddihy, J.M. (1974). The Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss, and

 the Jewish Struggle with Modernity. New York: Basic Books.

 Cutler, A.H. and Cutler, H.E. (1986). The Jew as an Ally of the Muslim:

 Medieval Roots of Anti-Semitism. Notre Dame, Indiana: University of
 Notre Dame Press.

 Darwish, T. (1985a). "Changes in the Employment Structure of Iraqi Jewish

 Immigrants to Israel". International Migration, XXIIl(A), 461-472.

 Darwish, T. (1985b). "The Economic Structure of the Jewish Minority in Iraq

 vis-a-vis the Kuznets Model". Jewish Social Studies, XLVII(3-4), 255
 266.

 Darwish, T. (1987). "The Jewish Minority in Iraq: A Comparative Study of
 Economic Structure". Jewish Social Studies, XLIX(2), 175-180.

 Darwish, T. (1982). "Economics of Minorities: A Case-Study of the Jewish
 Minority in Iraq, on the Eve of their Immigration to Israel". Unpublished
 Ph.D. dissertation.

 Deshen, S. (1970). Immigrant Voters in Israel: Parties and Congregations in a

 Local Election Campaign. Manchester: Manchester University Press.

 Eisenstadt, S.N. (1967). Israeli Society. London: Weidenfeld and Nicholson.

 Even-Zohar, I. (1981). "The Emergence of a Native Hebrew Culture in Palestine:

 1882-1948". Studies in Zionism, 4, 167-184.

 Eyal, G. (1996). "The Discursive Origins of Israeli Separatism: The Case of the

 Arab Village". Theory and Society, 25, 389-429.

 Fishman, D.E. (1995). Russia's First Modern Jews: The Jews of Shklov. New
 York: NYU Press.

 Foucault, M. (1979). Discipline and Punish: The Birth of the Prison (Translated

 from the French by Alan Sheridan). NY: Vintage Books.

 Foucault, M. (1990). The History of Sexuality (Translated from the French by

 Robert Hurley). New York: Vintage Books.

 Frankenstien, C. (1953). Between Past and Future: Essays and Studies on
 Aspects of Immigrants' Absorption in Israel. Jerusalem: Szold Institute.

 Frederickson, G. (1981). White Supremacy: A Comparative Study of American
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 and South African History. New York: Oxford University Press.

 Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New

 Jersey: Prentice Hall.

 Golany, G.S. (1995). "Design of the Jewish Baghdadian House and Quarter".

 Babylonian Jewry, 1, 7-26.

 Goldberg, H.E. (1996). "Introduction". In H.E. Goldberg (ed.), Sephardi and

 Middle Eastern Jewries: History and Culture in the Modern Era (pp. 1

 55). Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

 Goldscheider, C. and Zuckerman, A.S. (1984). The Transformation of the Jews.

 Chicago: University of Chicago Press.

 Greenberg, L. (1944). The Jews in Russia: The Struggle for Emancipation. New

 Haven: Yale University Press.

 Haddad, He. (1984). Jews of Arab and Islamic Countries: History, Problems,

 and Solutions. NY: Shengold Publishers.

 Hertzberg, A. (ed.) (1984). The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader.

 New York: Temple Books.

 Herzog, H. (1985). "Ethnicity as a Negotiated Issue in the Israeli Political Order:

 The ,Ethnic Lists' to the Delegates' Assembly and the Knesset (1920
 1977)". In Alex Weingrod (ed.), Studies in Israeli Ethnicity: After the

 Ingathering. New York: Gordon and Breach Science Publishers.

 Kastien, J. (1931). The Messiah from Ismir: Sabbatai Zvi (Translated by

 Huntley Paterson). New York: Viking. (Note that for the quote cited, I used

 David Biale's translation from the German.)

 Katz, J. (1986). "Orthodoxy in Historical Perspective". In Peter Y. Medding
 (ed.), Studies in Contemporary Jewry, vol. II (pp. 3-17). Bloomington:
 Indiana University Press.

 Katz, J. (1973). Out of the Ghetto: The Social Background of Jewish
 Emancipation, 1770-1870. Cambridge: Harvard University Press.

 Katz-Gerro, T. and Shavit, Y. (1997). "The Stratification of Leisure and Taste:

 Class and Lifestyle in Israel". Presentation at the International Sociological

 Association, RC28 Conference. May 19.

 Khazzoom, A. (1997). "Educational Attainment among Immigrants: Did Israel

 Really Get Mizrahim and Ashkenazim?" Paper presented at the International

 Sociological Association RC28 Conference, Tel Aviv, Israel, May 20.

 Khazzoom, A. (1998). "The Origins of Ethnic Inequality Among Jews in Israel".

 Unpublished Dissertation, UC Berkeley Sociology Department.

 Kimmerling, B. and Migdal, J.S. (1994). Palestinians: The Making of a People.

 Cambridge: Harvard University Press.

 Kimmerling, B. (1992). "Sociology, Ideology, and Nation-Building: Palestinians

 and their Meaning in Israeli Sociology". American Sociology Review, 57,
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 446-460.

 Kimmerling, B. (1997). "Elections as a Battleground Over Collective Identity".

 Kramer, G. (1989). The Jews in Modern Egypt, 1914-1952. Seattle: University

 of Washington Press.

 Laskier, M.M. (1983). The Alliance Israelite Universelle and the Jewish

 Communities of Morocco: 1862-1962. Albany: SUNY Press.

 Lavie, S. (1992). "Blow-ups in the Borderzones: Third World Israeli Authors'

 Gropings for Home". New Formations, 18, 84-106.

 Levy, Y. (1997). Trial and Error: Israel's Route from War to De-escalation.

 Albany, NY: SUNY Press.
 Lichten, J. (1986). "Notes on the Assimilation and Acculturation of Jews in

 Poland, 1863-1943". In Chimen Abramsky, Maciej Jachimczyk, and
 Antony Polonsky (eds.), The Jews in Poland (pp. 106-129). Oxford: Basil
 Blackwell, Ltd.

 Lissak, M. (1965). "Patterns of Change in Ideology and Class Structure in
 Israel". Jewish Journal of Sociology, 7(1), 46-63.

 Marrus, M.R. (1971). The Politics of Assimilation: The French Jewish

 Community at the Time of the Dreyfus Affair. Oxford, England: Oxford

 University Press.

 Matras, J. (1963). "Some Data on Intergenerational Occupational Mobility in
 Israel". Population Studies, 18(2), 167-186.

 Meir, E. (1998). Talk at workshop on property. Tel Aviv University.

 Meir, E. (1993). Zionism and the Jews in Iraq, 1941-1950. Tel Aviv: Am Oved.

 [Hebrew]

 Meir, Y. (1989). Social-Cultural Development of the Iraqi Jews. Naharaim,
 Israel: Center for the Expansion of the Culture of Iraqi Jews.

 Mendelsohn, E. (1986). "Interwar Poland: Good for the Jews or Bad for the

 Jews?" In Chimen Abramsky, Maciej Jachimczyk and Antony Polonsky

 (eds.), The Jews in Poland (pp. 130-139). Oxford, UK: Basil Blackwell,
 Ltd.

 Mendelsohn, E. (1989). "Introduction: The Jews of Poland Between the Two

 World Wars - Myth and Reality". In Israel Gutman, Ezra Mendelsohn,

 Jehuda Reinharz and Chone Shmeruk (eds.), The Jews of Poland Between

 Two World Wars (pp. 1-8). Hanover, NH: University Press of New
 England.

 Mendelsohn, E. (1983). The Jews of East Central Europe Between the World

 Wars. Bloomington: Indiana University Press.

 Mendes-Flohr, P.R. and Reinharz, J. (1980). The Jew in the Modern World: A

 Documentary History. New York: Oxford University Press.

 Minh-ha, T.T. (1986-87). "Difference: 'A Special Third World Women Issue"1.
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 Discourse, 8, 11-37.

 Mintz, A. (1989). Banished from their Father's Table: Loss of Faith and
 Hebrew Autobiography. Bloomington: Indiana University Press.

 Miron, D. (1973). A Traveler Disguised: A Study in the Rise of Modern Jewish

 Fiction in the Nineteenth Century. New York: Schocken Book.

 Nahon, Y. (1987). Patterns of Educational Expansion and the Structure of
 Occupational Opportunities: The Ethnic Dimension. Jerusalem: The
 Jerusalem Institute for Israel Studies.

 Omi, M. and Winant, H. (1994). Racial Formation in the United States. NY:

 Routledge Press.

 Raisin, J.S. (1913). The Haskalah Movement in Russia. Philadelphia: Jewish

 Publication Society.

 Ram, U. (1995a). The Changing Agenda of Israeli Sociology: Theory, Ideology

 and Identity. Albany, NY: State University of New York Press.

 Ram, U. (1995b). "Zionist Historiography and the Invention of Modern Jewish

 Nationhood: The Case of Ben Zion Dinur". History and Memory, 7(1),
 91-124.

 Rejwan, N. (1985). The Jews of Iraq. Boulder: Westview Press.

 Ridgeway, C., Boyle, E.H., Kuipers, K.J. and Robinson, D.T. (1998).

 "Resources and Interaction in the Development of Status Beliefs".

 American Sociological Review, 63(3), 331-350.

 Rischin, M. (1962). The Promised City: New York's Jews 1870-1914.

 Cambridge: Harvard University Press.

 Rodrigue, A. (1993). Images ofSephardi and Eastern Jewries in Transition: The

 Teachers of the Alliance Israelite Universelle, 1860-1939. Seattle, WA:

 University of Washington Press.

 Roediger, D. (1991). Wages of Whiteness: Race and the Making of the
 American Working Class. London, New York: Verso Publishing.

 Said, E. (1978). Orientalism. New York: Vintage Press.

 Sawdayee, M.M. (1997). The Baghdad Connection: The Impact of Western

 European Education on the Jewish Millet of Baghdad, 1860-1950. Self

 published Dissertation.

 Schroeter, D.J. and Chetrit, J. (1996). "The Transformation of the Jewish

 Community of Essaouira (Mogador) in the Nineteenth and Twentieth

 Centuries". In Harvey E. Goldberg (ed.), Sephardi and Middle Eastern

 Jewries: History and Culture in the Modern Era (pp. 99-116).

 Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

 Schroeter, D.J. (1988). Merchants of Essaouira: Urban Society and
 Imperialism in Southwestern Morocco, 1844-1886. New York:

 Cambridge University Press.
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 Segev, T. (1986). The First Israelis. New York: Free Press.

 Selzer, M. (1967). The Aryanization of the Jewish State. New York: Black Star
 Press.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian

 Conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.

 Shiblak, A. (1986). The Lure ofZion: the Case of the Iraqi Jews. London: Al

 Saqi Press.

 Shohat, E. (1988). "Sephardim in Israel: Zionism From the Point of View of its

 Jewish Victims". Social Text, 19-20, 1-35.

 Shohat, E. (1989). Israeli Cinema: East/West and the Politics of

 Representation. Austin: University of Texas Press.

 Shokeid, M. and Deshen, S. (eds.) (1982). Distant Relations: Ethnicity and

 Politics among Arabs and North African Jews in Israel. South Hadley,

 MA: JF Bergin Publishing.

 Shokeid, M. (1971). The Dual Heritage. Manchester: Manchester University
 Press.

 Smooha, S. (1978). Israel, Pluralism and Conflict. Berkeley: University of
 California Press.

 Stillman, N. (1995). Sephardi Religious Responses to Modernity. Luxembourg:
 Harwood Academic Publishers.

 Stillman, N. (1991). The Jews of Arab Lands in Modern Times. Philadelphia:

 The Jewish Publication Society of America.

 Stillman, N. (1979). The Jews of Arab Lands. Philadelphia: The Jewish
 Publication Society of America.

 Swirski, S. (1989). Israel: The Oriental Majority. London: Zed Books.

 Swirski, S. (1995). The Seeds of Inequality. Tel Aviv: Breirot Press.

 Takaki, R. (1990). Strangers from a Different Shore. New York: Penguin
 Books.

 Tomaszewski, J. (1989). "The Role of Jews in Polish Commerce, 1918-1939".
 In Yisrael Gutman, Ezra Mendelsohn, Jehuda Reinharz and Chone Shmeruk

 (eds.), The Jews of Poland Between Two World Wars (pp. 141-157).

 Hanover, NH: University Press of New England.

 Trimberger, E.K. (1983). "Feminism, Men, and Modern Love: Greenwich

 Village, 1900-1925". In Ann Snitow, Christine Stansell and Sharon
 Thompson (eds.), Powers of Desire: The Politics of Sexuality. New York:

 Monthly Review Press.

 Webster, M. Jr. and Hysom, S.J. (1998). "Creating Status Characteristics".

 American Sociological Review, 63(3), 351-378.

 Weingrod, A. (1966). Reluctant Pioneers. NY: Kennikat Press.

 Yehuda, Z. (1996). "Iraqi Jewry and Cultural Change in the Educational Activity
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 of the Alliance Israelite Universelle". In Harvey E. Goldberg (ed.),
 Sephardi and Middle Eastern Jewries: History and Culture in the Modern

 Era (pp. 134—145). Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

 Zerubavel, Y. (1995). Recovered Roots: Collective Memory and the Making of

 Israeli National Tradition. Chicago: University of Chicago Press.

 Zipperstein, S. (1985). The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794-1881.

 Stanford: Stanford University Press.

 Zohar, Z. (1986). "Halakhic Responses of Syrian and Egyptian Rabbinical

 Authorities to Social and Technological Change". In Peter Y. Medding

 (ed.), Studies in Contemporary Jewry (vol. II, pp. 18-51). Bloomington:

 Indiana University Press.

 Zohar, Z. (1996). "Traditional Flexibility and Modern Strictness: Two Halakhic

 Positions on Women's Suffrage." In ,Harvey E. Goldberg (ed.), Sephardi
 and Middle Eastern Jewries: History and Culture in the Modern Era (pp.

 119-133). Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
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חפסנ 

i :ילגנאה רוקמב 
 [When] separate systems of honor are on the decline[,] the stigmatized

 individual tends to hold the same beliefs about identity that we do... The

 standards he has incorporated from the wider society equip him to be

 intimately alive to what others see as his failing, inevitably causing

 him... to agree that he does indeed fall short of what he really ought to

 be. Shame becomes a central possibility, arising from the individual's

 perception of his own attributes as being a defiling thing to possess.

 ...[S]elf hate and self-derogation can also occur.

ii ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב: 

 Look at yourselves in the mirror!... As soon as you have recognized your

 unathletic build, your narrow shoulders, your clumsy feet, your sloppy

 roundish shape, you will resolve to dedicate a few generations to the

 renewal of your outer appearance.

iii רבחמה לש םילימבו יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב: 

 In the course of time they had clearly lost that "inferiority which I find in

 all Oriental people", an inferiority from which the Jews had once suffered,

 but from which they had been freed due to the action of what he called

 "Aryan fertilization". This was said as part of a speech against anti

 Semitism, which, Marrus says, was praised in a Jewish publication and

 reprinted for distribution by the Jewish Consistory.

iv ילגנאה רוקמב: 
 The stigmatized individual exhibits a tendency to stratify his "own"

 according to the degree to which their stigma is apparent and obtrusive.

 He can then take up in regard to those who are more evidently

 stigmatized than himself the attitudes the normals take to him. Thus do

 the hard of hearing see themselves as anything but deaf persons, and

 those with defective vision, anything but blind.

v ילגנאה רוקמב: 
 East European Jews... were regarded as immoral, culturally backward

 creatures of ugly and anachronistic ghettos. In large part this was a view

 formulated and propagated by West European and especially German

 Jews, serving as a symbolic construct by which they could distinguish

 themselves from their less fortunate, un-emancipated East European

 brethren. In this sense, the very notion "Ostjude" was the product of the

 modernization of Jewish life and consciousness, for before the penetration

 of Enlightenment thinking, Jews did not divide themselves into radically
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 antithetical "Eastern" and "Western" components.

:(רוקמה תא יתאצמ אל)ילגנאה םוגרתב 

 See what Jews look like - stooped, despondent, living in filth. Watch

 them drag their feet as they walk. Listen to them speak. Its no wonder

 everyone else thinks of them as Asiatics. And how long do you think

 that Europe will stand for this clump of Asia in its midst?

:יסורה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 The sanitary condition is, if possible, worse than in the very poorest of

 the Russian country towns. Household refuse of every kind is simply

 thrown into the streets. The liquid portion slowly percolates downward,

 while the solid debris stamped into the sand, forms a crust in dry weather,

 and a swamp that is simply indescribable after a few hours of rain.

:שידייב רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 Observe the miserable conditions of the pauper, ...the way his wife lies

 pregnant, the way his children roll about, the way they are clothed, and

 the way they are raised.

:ירבעה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 The family fortunes suddenly collapsed - an everyday occurrence in these

 parts where merchants are ignorant of mathematics and have no

 understanding of business. They trade as long as they have wares at

 home, and when their stocks are all used up, their money disappears,

 and with it all their dignity and status.

:ילגנאה רוקמב 

 [Distinguished the Western Zionism of the "educated and free Jewish

 elite" from the East European version. There the attachment to the
 Zionism of the uneducated tradition-bound masses was a matter of

 instinct rather then of reasoned reflection; they still partly influenced by

 "mystical tendencies".

:יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [CJombat the bad habits which are more or less prevalent among Eastern

 populations: selfishness, pride, exaggerated egotism, lack of original

 thinking, blind respect for wealth and power, and violent, petty passions.

:ילגנאה רוקמב 

 The most prominent men of the village took advantage of our presence

 [the visitor arrived with the local rabbi] to bring up for trial a dispute...

 which was dividing the community... - for all the world like an orthodox

 Polish community.

:ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 "[R]egarded [Sabbateanism] from a more worldly, concrete, and political

 point of view than the Oriental and Polish Jews". Note that this
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 .translation is from an article by David Biale

בורל ,יפוריא־חרזמ אצוממ םידוהי לש רוזיא אוה ןטהנמב Lower East Side"ה 

הזה רוזיאה לע רבדמ רבחמה םא (ילגנאה רוקמהמ) האבומהמ רורב אל .םירגהמ 

.דחוימב 

:ילגנא הארנכ ,רוקמב 

 My idea of the ghetto, as it exists on the East Side of Manhattan, or even

 in the Bronx, was totally but happily upset. I looked for clotheslines, for

 rags, ...for accumulated filth, for babble and confusion... but I found

 instead a labyrinth of incredibly clean lanes, narrowing in places into

 footpaths, with little doors on either side, far apart, a few people
 shuffling sluggishly and quietly hither and thither, a woman's face in

 a window, a flower pot, a sweet basil plant. No cries, no noise, no
 confusion, no smells.

:יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 They had tried to give me some religious instruction. A rabbi, not too

 famished-looking and not too threadbare, would come to teach me to read

 the sacred books three times a week. ...How rudimentary was the good

 man's pedagogy, how mediocre his culture! Comparing him to my
 French teachers made him look ridiculous.

:יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [T]he Arab has a plodding mind and is slow to comprehend; his religion

 and traditions make him a creature of habit and his ideas are desperately

 slow in changing. The Jew, on the other hand, now that the has been

 freed of the chains that had reduced him to the status of pariah through the

 ages, has suddenly taken flight... Today [he] is a free man, capable of

 keeping step with the European in his dress, manners, and the
 development of his mind.

:ילגנאה רוקמב 

 Among the Arabs the filth and stench are simply indescribable; they are

 so lazy that, were it not for the Jews, who lend them seed, provide them

 with implements, and urge them to their work, they would never get

 anything done. ...the Arab must tolerate the Jews because he cannot do

 without him; without his labor, his energy, and his initiative life would

 be impossible in a country where laziness is a tradition.

:ילגנאה רוקמב 

 "[T]o undertake with success the management of their own affairs"; "two

 centuries of active commercial relations with Great Britain have slowly

 cemented a community of interests".

:ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 Who you are? The son of the slovenly Jewish pedlar Nathan, would you
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 Judah Macabee was your father, Queen Esther your mother. ...They have

 been there all the time and tomorrow their spirit could be revived.

:ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [W]as pitifully shabby. ...The narrow alleys smelt to heaven; they were

 dirty and neglected, full of motley oriental misery. ...A strange odor, as

 of mold and open graves, made breathing difficult. Note that I translated

 this English translation, rather than using the translation published in
 Hebrew.

:ינמרגה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 Shouts, smells, tawdry colors, people in rags crowding the narrow airless

 streets, beggars, cripples, starveling children, screaming women,
 bellowing shopkeepers.

:ילגנאה רוקמב 

 We should also form a portion of the rampart of Europe against Asia, an

 outpost of civilization as opposed to barbarism.

:יתפרצה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [W]e do not want Israelis to become Arabs. We are duty bound to fight

 against the spirit of the Levant.

:ילגנאה רוקמב 

 [T]he object should be to infuse the Sephardim with an Occidental spirit,

 rather than allow them to drag us into an unnatural Orientalism.

:ילגנאה רוקמב 

 According to that discourse, European Zionism... took [Mizrahim] out of

 "primitive conditions" of poverty and superstition and ushered them

 gently into a modern Western society characterized by tolerance,
 democracy and "humane values", values with which they were but
 vaguely and erratically familiar due to the "levantine environments" from

 which they came. Within Israel, of course, they have suffered from the

 problem of "the gap"... handicapped as they have been by their Oriental,

 illiterate, despotic, sexist, and generally pre-modern formation in their

 lands of origin, as well as by their propensity for generating large

 families, (p. 3)

:ירבעה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב 

 [The Yemenite worker] is the simple, natural worker, capable of doing

 any kind of work, without shame, without philosophy, and also without

 poetry. And Mr. Marx, is, of course absent from both his pocket and his

 mind. (Quoted in Shohat 1989.) Note that I could not find this quote in

 the original, and there may be an error in the citation. Shohat quotes

 Meir, 1973, 48. Alcalay (1993, 43) has a slightly different version of the

 quote, and says that it was in the 1909 issue of Ha-ahdut. There is,
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 however, no such issue, and in a review of the issues that do exist, this

 quote did not turn up. It may be that Alcalay also cites Eli Hama's film

 New Direction (1991) (it is unclear to which quotes this citation refers).

 Shafir's (1989) chapter on Yemenites provides a large number of similar

 quotes, and within the context of Shafir's information, it is clear that the

 quote used in this article is not unusual.

xxviii ירבעה רוקמהמ ילגנאה םוגרתב: 

 [W]ooden huts were built, with windows and doors. The group of young

 Iraqis to which I belonged sent a delegation to the authorities... We were

 told the Rumanians came from a country where it was very cold, and they

 could not bear the climate like us, who were used to the great heat of

 Mesopotamia.
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