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:ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ 
תילארשיה היפרגוירוטסיהב תונכותו םיטביה 

*ןייטשנרב הרובד 

אובמ 

הרבחה רקחל תיתרבחה הירוטסיהה לש התובישח תא שיחמהל איה הז רמאמב יתרטמ 

,תושדחה תונכותהו תובושתה תא רקיעבו ,תושדחה תולאשה תא גיצהלו תילארשיה 

התוחתפתה תריקסב חתפא .וז תיפרגוירוטסיה הביטקפסרפ תרזעב עיגהל לכונ ןהילאש 

תושיגל היציזופואכ הליחת - החמצ םהבש תומוקמ םתואב תיתרבחה הירוטסיהה לש 

ךות - תרוקיבל דקומכ ףוסבלו ,יטננימוד ףא םיתיעלו יזכרמ םרזכ ןכמ־רחאל ,תוחוורה 

תוביטקפסרפ ןיבל תיתרבחה־תירוטסיהה הביטקפסרפה ןיב תוזיתניס לש ןתווהתה 

הרבחה רקחל השדח הראה תתל הלוכי וז הביטקפסרפ יכ ןעטא ךשמהב .תושדח 

וקסעש ,תונורחאה םינשב ירקחמ ךותמ תואמגוד תרזעב ינועיט תא םיגדאו ,תילארשיה 

םיידוהי םילעופ ןיב םיסחיה־תוכרעמבו אסיג דחמ תיבושייה הרבחב םישנ לש ןתוסנתהב 

םיווהמ הלא םירקחמ 1.אסיג ךדיאמ תירוטדנמה לארשי־ץראב הדובעה־קושב םייברעו 

ללוכ יתרבח־ירוטסיה רקחמ תניחבב םניא םהו ךשמהב וגצויש םינועיטה תשחמהל רוקמ 

ךכיפלו הלא םירקחמב םינודינ םניא תובר תויגוסו םיבר םירוביצ .תיבושייה הרבחה לש 

.ןלהל ןתאש תואמגודב יתוא שמשל םילוכי םניא םג 

תובשייתהה תפוקתב קסעש ירוטסיהה רקחמה רקיעב ,תילארשיה הרבחה רקח 

הכ דע דקמתה ,<1948) הנידמה תמקה דע ימואלה ידוהיה בושייה תיינבו תינויצה 

־תלוק ;1990 ,1985 ,1973 ,ינרוג ,אמגודל) תיתרבחהו תינידמה ןתבשחמב ,תותילעב 

,אריפש 'י ,אמגודל)ומיקה ןהש תודסומבו םינוגראבו (1995 ,להנרטש ;1976 ,ץיבליפוק 

ויה .(1993 ,גרבנירג ;Shaiev, 1992 ;1982 ,1979 ,רוחצ ;1977 ,קסילו ץיבורוה ; 1975 

לע הרקחמב (1977) אריפש 'א ןוגכ ,תועונתהו םינוגראה ירבחב ונדש םירקוח םג 

(1991) ןתודו הדובעה דודג לע ורקחמב (1980) תילגרמ ,תירבעה הדובעה תוינידמ 

הלא םירקחמב םג ךא .<.פ.ק.פה> תיניתשלפה תיטסינומוקה הגלפמה לע ףיקמה ורקחמב 

םא םג ;תותילעה ,תוגהנהה ידי־לע השבוגש תוינידמב םירקוחה לש דוסיה־תולאש ועגנ 

תוחישה לע םר ירואל תודוהל ינוצרב .הפיח תטיסרבינוא ,היגולופודתנאלו היגולויצוסל גוחה 

ויתוראהו ויתורעה לע ךיירנטלז ריאיל ,ולש ברה עדיב קלחתמ אוה ובש בלה־בחורו תוכוראה 

.תועלוקה תוציעהו הריהזה האירקה לע דוד־דריב תירונלו תובחרנה 

ןויוושל הפיאשה ,לארשי ץראב השא :םהמ המכ ריכזא .םינוש םימוסרפב רוא ואר הלא םירקחמ 

םירשעה תונשב ינוריעה בושייב תודבוע םישנ לש ןתונגראתהו ןדמעמ" :(1987) בושייה תפוקתב 

"Expanding the Split :(1995) "רשנ לעפמב םיברעו םידוהי םילעופ" :(1985) "םישולשהו 

 Labor Market Theory: Between and Within Sectors of the Split Labor Market of

 (1996) ".Mandatory Palestine
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ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 24 

,זכרמהמ ןיידע ,רתיה תולכתסהה ,םינוגראה ירבח תא םהינוידבו םהירואיתב וללכ 

המכ תחא לע) םינוגראה ירבח לש םהיתוסיפת לע טעמ קר םיעדוי ונא .הטמל הלעמלמ 

ןוגראה ירבח ןיב ןילמוגה־יסחי לע עומשל םיטעממו (ןוגראל ץוחמ םישנא לש המכו 

תושממ ,הרושה ילושב ףאו הרושה ןמ םירבחה ,ןוגראה ירבחל ןיא הז ןפואב .הגהנההו 

ןתוליעפו ,ריכהל םיפאוש ונאש הליהק התואמ קלחכ ונתניחבמ םימייק םה ןיא .תיאמצע 

םיפופכ וא ןתוא םיבבוסש הלא םע םהשלכ ןילמוג־יסחימ תקתונמ תיארנ תותילעה לש 

ללכ ןתינ םאה ?תורחא תובכשל תוסחייתה אלל תיליע גשומל תועמשמ שי םאה ךא .ןהל 

ןתינ םאה ?"םיגהנומ" םע הלש תימנידה היצקארטניאל סחייתהל ילב "הגהנה" רידגהל 

?תודבועהו םידבועה לא טעמכ תוסחייתה אלל הדובע תעונת ןיבהל 

תיתרבחה הירוטסיהה לש התחירפ 

העפשה־בר םרזכ החמצ ,תינידמה הירוטסיהל היציזופואכ ,תיתרבחה הירוטסיהה 

רתיבו םישימחה תונש לש הילגנאב רתוי רחואמו םישולשהו םירשעה תונש לש תפרצב 

1929 תנשב ודסייש ימ ויה תפרצב וז תוחתפתה לש לגדה־יאשונ .םישישה תונשב תאש 

Lucien) רבאפ ןייסול ,Annales d'Histoire Sociale et Economique תעהיבתכ תא 

 Febvre) ךולב קרמו (Marc Bloch). השבגתהש הצובקה הארקנ תעה־בתכ םש־לע

םכישממ היה (Fernand Braudel) לדורב דנגרפו ,(Annales) לאנאה תצובק םביבס 

רחואמ ,הילגנאב 2.היינשה םלועה־תמחלמ רחאלש םינשב רקיעב הצובקה לש הגיהנמו 

(היצטניירוא) תונווכמ ילעב םינוירוטסיה לש הצובק השבגתה ,קתונמב הבר הדימבו רתוי 

E.J.) םואבסבוה קירא ,(E.P. Thompson) ןוספמות .פ.א ויה היליבומש תיטסיסקרמ 

 Hobsbawm) ליה רפוטסירכו (Christopher Hill). לש "תיגוציי"ה תפומה־תריצי

- לדורב לש ורפס איה ,תעה־בתכ דצל ,לאנאה תצובק לש םינוירוטסיהה 
 The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II,' וליאו
לש ורפס איה ,םידבועה תיירוטסיהב שגד המשש ,תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהב 

,The Making of the English Working Class - ןוספמות 

טעמכ ידעלב ןפואב הדקמתהש םגמז־תב תירוטסיהה הביתכה תא וחד םימרזה ינש 

ץצוח האצי לאנאה תלוכסא .תטלשה הבכשה לש היתורוקבו תינידמ־תיטילופ הירוטסיהב 

הירוטסיהה ןמ קלחכ םה םג והוזש ,תושחרתהה ,עוריאה חותינו ירופיסה ביטרנה דגנ םג 

רחא שופיח לש ,דתיה לאנאה תלוכסא השביגש הביטקפסרפה .תדסוממה תיטילופה 

,(evenementielle־™ ףלוחה עוריאה אלו ,ןה רשא תורוטקורטס רחא ,קמוע־תיירוטסיה 
הירוטסיהל לאנאה ישנא ונפ הז שופיחב .תיתוהמה תירוטסיהה תושחרתהה תא תוריבסמ 

Kaye, :לצא טטוצמ) Eugene Genovese'l Elizabeth Fox-Genovese .םוימויה ייח לש 

:ךכ לדורב לש ורפס תא וראית (1986 

 The smell of lavender, the glistening of olives, the laborious

 motion of the oxen, the stooping, sowing, scything gestures of the

 Annales: Economies, Societies, Civilisations'2 ל תעה־בתכ לש ומש הנוש המחלמה רחאל
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25 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

 men and women bound to that soil, blend in his evocation of a

 total environment.

.תילטוט הירוטסיה ,התוללכב הרבחה לש הירוטסיההמ קלחכ וצבוש הלא םוימוי ייח 

םינוש םימרוג לש םתריזש ,בולישה תכאלמ אוה לאנאה ישנא לש םתדובעב קתרמה ןפה 

,הרבחה לש התטילשל ץוחמש םימרוגב חתופש רוזחש/חותינ והז .תבכרומ תומלש ידכל 

םינפ־יבר םיילכלכ םיכילהת םהב רזוש ,םיימילקאו םייפרגואיג םימרוג הנושארבו שארב 

הפוקתהו הרבחה ישנא לש םייסיסבה חורה־יכלה תא הלאב בלשמו הדיפקב םידעותמו 

 (mentalite). הרבחה יעדמב לאנאה ישנא ורזענ תירוטסיהה םתסיפת שוביג ךרוצל,
תונילפיצסידב וחתופש תיתומכה הדידמה תוטישבו ,היגולופורתנאבו היגולויצוסב דחוימב 

,ךכ־רחא םירושע המכ ,תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהה ישנא Hexter).3, 1972 :ואר) הלא 

סיסבה דצב רשא םזיסקרמ לא ךא ,םזיסקרמה לא רתויו הרבחה יעדמ לא תוחפ ונפ 

human) תישונאה הלועפל תערכמ תובישח סחיי ידמעמה חותינהו הרבחה ייח לש ירמוחה 

 agency) ספת וז תרגסמב .תיביטקלוקהו תישיאה תוסנתהלו ^Labor history םוקמ
.תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהב יזכרמ 

הירוטסיהה - "השדחה הירוטסיהה" לא הנושארה ךרדה־תצרופכ לאנאה תלוכסא 

קפס אלל העיפשה - הלוכ הרבחה לש הירוטסיה ,תילטוט הירוטסיה לש ןבומב תיתרבחה 

Trevor-Roper,) רפור־רוורט ןוירוטסיהה ירבדכ ,הילגנאב תירוטסיהה הביתכה לע םג 

תלעב ,תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהה החתפתה הפוקתה תיברמב יכ הארנ הז םע .(1972 

תירוטסיהה הביתכה םע שממ לש היצקארטניא אללו ליבקמב ,תיטסיסקרמה תונווכמה 

םלועב דסוממה ףאו יטננימודה םרוגה ,רתיה רבכ םישישהו םישימחה תונשבש תיתפרצה 

לא ועיגה הלא תולודג תויפרגוירוטסיה תומגמ יתש .תיתפרצה היפרגוירוטסיהה 

.תיאקירמאה הרבחה רקחב עירכמ םרוגל םש םג וכפהנו תירבה־תוצרא 

תורדגהל רבעמו םינושה תומוקמה ןיב תיתרבחה־תירוטסיהה הביתכב םילדבהל רבעמ 

תובכשה לש הירוטסיה ,םוימוי ייח לש הירוטסיה ־ "תיתרבח הירוטסיה" לש תונושה 

תועונתו םילעופה דמעמ לש הירוטסיה ,םיילכלכה םיכילהתה לש הירוטסיה ,תוכומנה 

,אצומה־תדוקנב אוה יסיסבה ףתושמה הנכמה ־ 4"הקיטילופה טעמל לכה" וא םילעופה 

תיתרבחה הירוטסיהה לש התויהב ,רמולכ ,רוקרזה הנפומ ונממש םוקמב ,הייאר,ר"תיווזב 

םלוסה תודרומבש םירוביצה לש הירוטסיהל חרכהב הנווכה ןיא ."הטמלמ הירוטסיה" 

לש טביההמ ,הלא תובכש לש טביההמ םיירוטסיהה םיכילהתה תניחב אלא ,יתרבחה 

,Kaye (1986 ירבדכ - םיטילשל ,הגהנהל ,תותילעל ץוחמש םינווגמהו םיברה םירוביצה 

 228): "Not history of the bottom but history from the bottom up". ןוטס (Stone),

םג הברה םיירוטסיהה וירקחמ דצלש תירבה־תוצראב תיתרבחה הירוטסיהה יבצעממ 

:1976 תנשב בתכ ,יפרגוירוטסיהה ךילהתה לע בותכל 

 ...characteristic of the "new history" is its new subject matter,

.13 ,6 םיילוש־תורעה ,יעיבש קרפ ,(Kaye (1986 לצא ואר ,לאנאה לע םיפסונ םירמאמ 3 

"history with the politics - םואבסבוה לצא טטוצמכ ,Trevelyan ילגנאה ןוירוטסיהה ירבדכ 4 

 "Hobsbawm, 1971, 21) left out).
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ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 26 

 namely the masses rather than the tiny elite of one, or at the most

 two, percent whose doings and writings have hitherto made up the

 stuff of history. (Stone, 1987a, 23)

רבוג בתכ המוד ןפואב (Goubert) הירוטסיהה לש הביט לע לאנאה תלוכסאמ 

:(תילקולה) תימוקמה הירוטסיהה הז ללכבו השדחה תיתרבחה 

 The return to local history proceeds from a new interest in social

 history - that is, the history of a whole society, not only the

 happy few who governed it, judged it, grounded it down or taught

 it... This was history as keenly interested in the bodies and minds

 of the many as in the world-wide plans or profound thoughts of the

 few; as concerned with the history of bread, oil and wine as with

 the history of corporate statutes and military rules. (Goubert, 1971,

 117)

סירה־רסלק (Kessler-Harris), תא תסחיימ ,תיאקירמא תיגולויצוסו תינוירוטסיה 

־תוצראב תרעסנהו תגלופמה תואיצמל השדחה תיתרבחה הירוטסיהה לש התוטלקיה 
.םישישה תונש לש תירבה 

 The resurgent populist impulse of the 1960s brought into question

 the assumption that a study of leaders could adequately reflect the

 political process, and it heightened interest in the agency of

 ordinary people. (Kessler-Harris, 1997, 234)

,םיינעל ,םישנל ,הירבד ךשמה יפל ,סירה־רלסק הנווכתה "םיטושפה םישנאה" רקחב 

תא םייתרבחה םינוירוטסיהה ופשח ,תנעוט איה ,ךכ ךותב .םהינימל םירדומלו םירוחשל 

.תיאקירמאה הרבחה םקרמב עזגו רדגמ תוצובק לש הלועפו הבישח יכרד לש ןרוזיש 

הירוטסיהל הפירח היצקאירכ החמצ ,ליעל ןיוצש יפכ ,"הטמלמ הירוטסיה"ה 

הריתס ןיא ,םיעבראה תונשב ךולב קרמ רבכ ןיבהש יפכ ,םלוא .תינידמה־תיטילופה 

,(Le Goff) ףוג־הל .הטמלמ הירוטסיה ןיבל תיטילופ הירוטסיה ןיב תיחרכה 

תועגונה תולאש יכ ךולב לש ונועיט תא גיצה ,לאנאה לש רתוי םירחואמה םינוירוטסיההמ 

לש ,םיפופכה לש תוארה־תדוקנמו אצומה־תדוקנמ לאשיהל תולוכי הטילש ינפואב 

ךולב רמא ובש ירוטסיהה רשקהה תא ןייצמ וניא ףוג־הל Le Goff).5, 1971,5) םיטלשנה 

ןוטלשה תעב וז הצובק לש הלרוגב רישי ןויד ןיא לאנאה תלוכסא לע יתארקש םירמאמה לכב 

ןיאש םשכ ,תחא םעפ ולו תרכזומ הניא ידוהי ותויה .תרתחמ רבחכ גרהנ ךולב יכ קר ןיוצמ .ינמרגה 

םע דחי לאנאה תלוכסא תא ליבוהל ךישמהו המחלמה תא חלצש ,רבאפ ופתוש לש וישעמ םינודינ 

ותוסנתהל שדקומ רתוי בר ןיינע .תיתפרצה תירוטסיהה הימדקאב יטננימודה דסממכ הססבלו לדורב 

The Mediterranean and the ורפסל וז הפוקת לש התובישח ללגב המחלמה תעב לדורב לש 

 Mediterranean World in the Age of Philip II. הנחמב המחלמה תיברמ תא הליב לדורב

רשעמ רתוי ןכל םדוק דבע רבכ וילעש ,הז רפס לש אלמה חסונה תא בתכ הלא םינשב .ינמרג םייובש 
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תא ףיסונ םא ךא .ותומ ינפל רצק ןמז ורמאנ םירבדהש קר ןייצמ אוה .הלא םירבד 

ותורבח בקע יצאנה שוביכה ןוטלש ידי־לע גרוהל־אצוה ךולב קרמ יכ רוכזנ ,שקבתמה 

שוביכה תעב רבכ ורמאנ ךולב לש הלא וירבדש ךכיפל ןכתיי .תיתפרצה תרתחמב 

שיא ,ידוהיה ןוירוטסיהה לש ותרכהל קומע הקיטילופה לש תוינויחה הרדח רשאכ ינמרגה 

.תרתחמה 

םירזוע ,תיטילופה הירוטסיהל "היצמיטיגל" ןיעמ םינתונה ,ךולב לש הלא וירבד 

ןיוצש יפכ .תילארשיה היפרגוירוטסיהה לש "הלעמלב"ו "הלעמלמ" דוקימה תא ריאהל 

,תינידמה הבשחמב - יטילופה םוחתב קסוע ילארשיה ירוטסיהה רקחמהמ רכינ קלח ,ליעל 

תותילעה .דועו תויזכרמ תויומדב ,תיטילופה תכרעמה לש תודסומבו תוגלפמב 

ילעב וא השורי חוכמ םיטילש ויה אל םנמוא תוגלפמהו םינוגראה תוגהנה ,תויטילופה 

ךותמ וחמצש תושדח תותילע הלא ויה ,רבד לש וכופיה ;יתנידמה ןונגנמב הטילש 

תא הרהמ דע וססיבשמ ,הז םע ."הטמלמ הירוטסיה"ה הקסע ןהבש תויממעה תובכשה 

תובכשב תירקחמה תודקמתהה ךשמה .ןהלשמ םיסרטניאו תודמע ושכר ןה ,תיליעכ ןדמעמ 

.תופופכה תובכשה יניעב םתטילש תועמשמ תא ןיבהל ארוקלו רקוחל רשפאמ וניא הלא 

הייארב אלא ,יטילופה םוחתה רקחל לאנאה ידי־לע תסחוימה "תויחטש"ב הניא היעבה 

לש םלרוג"מ טעמכ תטלחומ תומלעתהמ תעבונש ,העטמה םג יסיסב ןפואבו ,תלבגומה 

םרוגכ םיפופכהמ תומלעתה - תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהה יגשומב וא ,"םיטלשנה 

6.הטילשה הבכשה תלועפ לע עלבומב וא שרופמב עיפשמו החומ ,ביגמ ,ליעפ 

תוחתפתה תא הרצקב ןחבנ םא לבקנ תילארשיה היפרגוירוטסיהל רשאב המוד הראה 

גשומה) .תילגנאה תיתרבחה הירוטסיהב יזכרמ םוחת רומאכ אוהש ,labor history־ה 

 labor history ישוקה .ילגנאה חנומב שמתשהל הכישממ ינא ךכיפלו םוגרתל השק ומצע

,הדובע,ריחוכל ,המצע הדובעל סחייתהל לוכיש labor גשומה לש םינפה־יובירב ץוענ 

ואישב היה הז םוחתשכ ,םיעבשה תונש תליחתב (.םילעופה תועונתלו םידבועה רוביצל 

תביתכ .םוחתה רבעש תולשלתשהה תא םואבסבוה גיצה ,תילגנאה תירוטסיהה הביתכב 

דמעמ תא תוהזל התטנו תוטיסרבינואל ץוחמ רקיעב הנושארב החתפתה labor history ־ה 

:םואבסבוה לש וירבדכ ,םילעופה תעונת םע םידבועה 

 It tended to identify the 'working class' with 'the labor movement',

 or even with a specific organization, party and ideology. It thus

 tended to identify labor history with the labor movement history...

 and the stronger and more unified the movement was in a country

ותסיפת לע העיפשה המחלמה תעב השקה תוסנתההש דואמ ןכתיי יכ בתוכ ומצע לדורב .םינש 

,תרחא וא וז המחלמ ןוגכ ,"םיעוריא" חותינל ותודגנתהל המרתש איהש ןכתיי .תיפרגוירוטסיהה 

קמועהייכילהת רחא שופיחה תא ותפדעהלו ,דבלב תפלוחו תיחטש תועמשמ ילעבכ בישחה םתואש 

.La longue duree - ךוראה ןמזה דמימ ילעב ,חווטה־יכורא 

המרב ןה ,שרופמב קסעש םידדובהמ אוה גנילרמיק .גנילרמיק לש ותביתכ תא ןאכ ריכזהל יואר 

לש ןתובישחב ,(1998 ,גנילרמיק) תיריפמאה המרב ןה (Kimmerling, 1989) תיטרואיתה 

הביט תנבהל הז ךותבו תילארשיה הרבחה לש םייזכרמה היכילהתו ,ריפוא תנבהל "םיילוש" תוצובק 

.תדסוממה וא/ו "תיביטמרונה" תוברתה לשו תיליעה לש התוהמו 
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 or period, the greater the temptation of such identification.
 (Hobsbawm, 1974, 372)

,"תסיוגמה" הביתכהמ הרבעמב םג תילארשיה תירוטסיהה הביתכה תא םלוה הז רואית 

םרזב וליפא ,וז הביתכב ולחש םייונישה תורמל .ימדקאה רקחמל ,"םעטמ" הביתכה 

תנגועמ הראשנ םידבועה רוביצל תוסחייתהה ,(1997) אריפש 'א הארמש יפכ הלש יזכרמה 

,היתוגלפמ ,הימרז ,הינוגרא לע הדובעה תעונת לש הירוטסיהב טעמכ טלחומ ןפואב 

לש ןבומב labor history ללכ חמצ אל יכ רמול ןתינ השעמל .היגיהנמו היגוליפ 

וסחייתהב קוידב הזכ בצמ ראתמ םואבסבוה יכ ןיינעמ .םילעופה דמעמ תיירוטסיה 

 ^labor history תועונתבו םינוגראב קר הקסע ,וירבדל ,וז היפרגוירוטסיה .יקלטיאה.

.הגהנהה םע הרושה ןמ םישנאה לש םהיסחי םג ומכ ןוידה ןמ םלענ ומצע םילעופה דמעמ 

רשא ,תיקלטיאה תיטסינומוקה הגלפמה לע P. Spriano יקלטיאה ןוירוטסיהה לש ורפס 

היתוקולחמ ,תויטילופה היתולועפ ,הגלפמה תוינידמב קסע ,אמגודכ ןתונ םואבסבוה 

,םלוא .בר ןיינע ןהב שיש תויגוס ראשו ןרטגימוקה םע הגלפמה יסחי ,תויגולואידיאה 

,םעפ ידמ קר .הגלפמה לש התגהנה ןוויכמ ,הלעמלמ ונודינ הלא לכ ,םואבסבוה תנעטל 

הגלפמה ידהוא וא םייטנטילימה הגלפמה ירבח רבעל הצצה הנתינ ,תוקוחר םיתיעל 

.(Hobsbawm, 1974, 374) םתגלפמ תא םה וספת דציכו הלא ובשח המ - היכמותו 

,םימודאה ,(1991) ןתוד לש ידוסיהו ףיקמה ורפס לע רמול ןתינ קוידב הלא םירבד 

.לארשי־ץראב תיטסינומוקה הגלפמה 

,םילעופ תוגלפמבו םילעופ תועונתב labor history^ לש הרומאה תודקמתהה תמועל 

דמעמ רקחל ,רתוי הבחרה תיתרבחה הירוטסיהה תעפשהב ,הילגנאב םוחתה חתפתה 
:<םש ,םש> םואבסבוה ירבדכ ,ולוכ םידבועה רוביצ וא םילעופה 

 [The labor historians] are increasingly preoccupied with the rank

 and-file as well as with the leaders, with the unorganized as well as

 with the organized, with the "conservative working man" as well as

 with the radical or revolutionary: in short with the class rather than

 the movement or party.

יפ־לע ,םילעופה דמעמ לש ויתולובגל דבעמ לא םג םינוירוטסיהה ורבע ןמזה ךשמב 

:םהייח־חרואו םתדובע ,םידבוע לש רתוי הברה הבחר הרדגה לא ,תולבוקמה תורדגהה 

־קושמ ;תודבועו םידבוע ,םישנו םירבג לא "the working men"^ וספתנש םידבועמ 

־יתלבהו ילמרופה קושב ,רכשב אלו רכשב ,תונושה הדובעה תורוצ לא ילמרופה הדובעה 

,הדובעה־קושב ,יאנפו הדובע - םינושה םייחה ימוחת לא דבלב הדובעה םוחתמ :ילמרופ 

היפרגוירוטסיהה .תדבו אצומב ,עזגבו הדעב ןוידל דמעמב ןוידמ ;החפשמבו תיבב 

.לכל לעמ תוגהנהבו םינוגראב ןיינע תולגל הכישמה ,הז תמועל ,תילארשיה 

לא .תימדקאה הירוטסיהב ססובמ דמעמ תיתרבחה הירוטסיהה השכר םיעבשה תונשב 

דסממב דמעמ ילעבלו תולוכסא ישארל תורדג־יצרופמ וכפהנש ,םשה־ילעב םינוירוטסיהה 

הכפהנ הלא םינשב ךא 7.םישדח תע־יבתכ ודסונ ןכו םיריעצ םירקוח םג ופסותיה ,ימדקאה 

,History Workshop תעה־בתכ ,הילגנאב ,אמגודל 7 
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םיעבשה תונשב .תבקונ תרוקיב םיתיעל ,תרוקיב לש דעיל תיתרבחה הירוטסיהה םג 

םע סומלופלו תומיעל (Althusser) רזותלא חסונ ילרוטקורטסה םזיסקרמה ידיסח וסנכנ 
תיטילנא הביתכל ,היצזיטרואית רתיל העיבתב תיתרבחה הירוטסיהב יטננימודה םרזה 

סוחיי םוקמב ,יתרבחה יונישה תא םיעבוקה םיכילהתהו תורוטקורטסה רותיאל ,רתוי 

םימרוגכ ויתויוסנתהלו (human actor and human agency) לעופה םדאל תויזכרמ 

םע ,םיעשתה תונשב דחוימבו םינומשה תונש ףוסב 8.ירוטסיהה ךלהמה תא םיעיגמש 

הכרד לע רוערע לחה ,תוינרדומ־טסופהו תוילרוטקורטס־טסופה תיילעו םזיסקרמה תדירי 

:ךכ תאז הגיצמ סירה־רלסק .שדח ןוויכמ תיתרבחה הירוטסיהה לש 

 Convinced by the early 1980s that the writer could not be separated

 from the process of interpretation, some historians began to raise

 questions about the core of the historian's task: the nature of truth,

 the validity of evidence, the possibility of objectivity, the

 legitimacy of certain kinds of argument, and finally, and most

 crucially, the relationship between how knowledge is conceived and

 acquired and how power is distributed. This last led directly to

 challenges to the plausibility of accessing a "real" or "material"

 past. (Kessler-Harris, 1997, 238)

ןהב וארש ויה .תוינרדומ־טסופה תוטישהו תוסיפתה דגנ ודרמתה םיבר םינוירוטסיה 

תע־יבתכ .ירוטסיהה טקיורפה לש ,השעמל ,לוטיבו "טסקט"ל "טסקטנוק"ה לש היצקודר 

,סומלופ םיתיעל ־ ךשמתמ ןויד םיעשתה תונשבו םינומשה תונש ףוסב ומסרפ םיליבומ 

םזינרדומ־טסופה ןיבל הנשיה־השדחה תיתרבחה הירוטסיהה ידיסח ןיב - גולאיד םיתיעל 

אל Stone, 1991, 1992; Joyce, 1991, 1995, 1996; Eley 8c Nield).9, 1995 :אמגודל) 

םיפירחה םינועיטה דצלש ךכ לע עיבצהל יניינעל בושח .סומלופה ירקיעל ןאכ סנכא 

,םיבתוכה ןמ םיבר ,הרופ חיש־ודל תורשפאה תא םילטבמו תטלחומ הדגנה םירצויש 

,הילא "היטפמיס ילעב"כ וא תינרדומ־טסופה הביטקפסרפל םיכיישכ םבורב םמצע םיהזמש 

םהיניב שי .תידדה הנזהל םיכרד שופיחלו תיתרבחה הירוטסיהה לש התמורתל םיסחייתמ 

הז ךשמתמ חוכיו לש םיאישה דחא התיה ,הפירחו תימלופ הסמב ,ןוספמות 'פ 'א לש ותבושת 

 .(Thompson, 1978)

,תיתרבחה הירוטסיהה ידיסח ןיבל םזינרדומ־טסופה/םזילרוטקורטס־טסופה ידיסח ןיב םיסומלופ 

.רחא תע־בתכל ורבע ןכמ־רחאלו תונוילג המכ ינפ־לע וכשמנ ,םישימחה תונשמ החתפתה וזש יפכ 

ידי־לע חוכיווה תצוה םש ,(135 ,133 ,131 תורבוח ,Past and Present (1992-1991 ,אמגודל 

תונכסה לע הטובו ףירח רוציקב בתכ הבש ,Notes תרתוכה תחת ,ןוטס סנרול לש הרצק הבתכ 

שדחמ ,בתוכהש םג המ ,תופירחב וביגה "םימייאמה" .תיתרבחה הירוטסיהה ינפל םיבצינש םימויאהו 

שדחתה חוכיווה .ונממ םירטוזו םיריעצ ףקתו ודמעמ ימורמב בשי ,םתסיפת יפ־לע רבעשל 

,םירחא םג ופרטצהו םיבתוכ םתוא קלח ולטנ ובו ,(Social History (1996-1994 תעה־בתכב 

(Kirk ,(1992) Spiegel (1994 ןוגכ ,תוידדה תומורתו תוזיתניס רחא ורתש ,תוחפ םיבטוקמ 

 1995) Eley 81 Nieldn).
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תובכרומהו רשועה תאו תיתרבחה הירוטסיהה לש רבטצמה לודגה רקחמה תא םישיגדמש 

לש הרפמה העפשהה תא םישיגדמה שיו ,®ley <fe Nield, 1995 :אמגודל) הז עדי־ףוג לש 

סחיב תיתרבחה הירוטסיהל םורתת וזש תועדומה תאו תיטסילרוטקורטס־טסופה הבישחה 

.(Kessler-Harris, 1997,248-249 :אמגודל)ורומישו עדי תקפה לש םיכילהתל 

תונש עצמאב לחה .וירמש לע אוה ףא אפק אל תילארשיה הרבחה לש יתרבחה רקחמה 

ךפהמהו הדובעה תעונת תורדרדיה ,1973 תמחלמ לש תורומתה ידכ ךות ,םיעבשה 

הטלשש תיטסילנויצקנופה השיגה לע ורערעש תרוקיבו סומלופ לע עיבצהל ןתינ ,יטילופה 

לש םהיתודובעב "יתרוקיבה ךפהמה" תא הליבוהש איה היגולויצוסה הנילפיצסיד .הפיכב 

הרובדו יקסריבס המלש ,החומס ימס ,(תירוטסיה) תיטילופ היגולויצוסב ,אריפש ןתנוי 

הביקע תכרעמכ "הרבחה" תסיפתו היגולואידיאה ,םיכרעה־תכרעמ .(1993 ,םר> ןייטשנרב 

 (coherent) תושבגתה לש רבסהל אצומ־תודוקנכ וחדנ הירבח לכ לש יללכ סרטניא תלעב

תקולח ,הרומישו התשיכר ,המצועה םויה־רדסל ולעוה םמוקמבו ,תילארשיה הרבחה 

תורבחמה תעה־בתכ אלימ דחוימ דיקפת .תימואלה תויטננימודהו תיתדעה הדובעה 

תובוגת וררוע ,"תיתרוקיב היגולויצוס" ונוכש ,הלא תושדח תושיג 10.תרוקיבלו רקחמל 

יוטיב ידיל ואבו ,םימי םתוא חורב ,הבר הדימב תויובח וראשנ הלא יכ םא ,תופירח 

תומלעתה תורמל 1,.יולג ילאוטקלטניא סומלופב רשאמ רתוי "תימדקא־םינפ הקיטילופ"ב 

־ רבעל התוסחייתהב ןה ,יתגרדה ןפואב תילארשיה היגולויצוסה ינפ ונתשה וז 

םתובלתשה חותינב ןה - בושייה תפוקת לש ,תיטילופה רקיעב ,תירוטסיהה היגולויצוסל 

ןווגמ השענ יגולויצוסה חישה .תילארשיה הרבחב חרזמה תוצראמ םילועה לש םדמעמו 

ןוידב ולבקתהש תויטסילנויצקנופ־יטנא תויטרואית תושיג וכות לא טלקו רתוי יתרוקיבו 

.םירחא םיימדקא םיזכרמב יגולויצוסה 

הלא תורבחמב" :ןלהלדכ היה תרוקיבלו רקחמל תורבחמה לש ןושארה ןויליגב עיפוהש "רבד־חתפ" 10 

הרבחב םיידמעמה םיסחיה תנבה אוה ירקיעה םאשונש םירמאמו םירקחמ לש הרדס םיאיבמ ונא 

תלדבנ תורבחמה תרדס .םייגולואדיאהו םיילכלכה ,םייטילופה םהייוטיב לולכמ לע תילארשיה 

המגמב תורבחמה תא םיאיצומ ונחנא ,תישאר :םירבד ינשב ץראב הרבחה יעדמב םימוסרפ ראשמ 

הרבח לש םייזכרמ םייוטיב םהש ,תולשחנו רוכינ ,היילפא ,יוכיד לש םיסחי חותינל םורתל 

םישקבמ ונא ,םיגולויצוסכו םיגולופורתנאכ ,תינש .הלא תועפות לש תויתבסה תנבהלו ;תידמעמ 

'תוילרטיינ'ה תוסיפתלו תויטסיביטיזופה תוטישל דגנתמה יתרוקיב םרזל המב תורבחמב רוציל 

ףא ןכלו ,תיתרבחה תואיצמה תנבהל לושכמ ,ונתעדל ,תווהמ הלא תושיג .הרבחה יעדמב תוחיכשה 

".היונישל 

םיוולמ םיתיעלו םירפמ םיתיעל - םייטרואית םיסומלופשכ ,תעכ יכ תישיא הרעהכ ףיסוא 11 

תורבחמה לע הנוש הבוגתה ,דתיה המכ דע רכזיהל השק ,ונקוח־םחלמ קלח םה - יאגג־ייוניכב 

םע דחי לוזלז לש הלודג הדימ ןהב ויהש תומלעתהו תצחומ הקיתש התיה הבוגתה .תרוקיבלו רקחמל 

לבקתה (1975) אריפש 'י לש ורפס .העיגפ הדמעב ויהש הלא לש ימדקאה םדמעמב עוגפל ןויסינ 

וליאו ,ויתוחנהו ויתונעט לע וניידתה ובש ןיקנבס דיב ןויע־םוי ללוכ ,םייולג םיחוכיווב 

םילשחנ אל ,(1981) יקסריבס לש ורפס .תטלחומ תומלעתהב ולקתנ תרוקיבלו רקחמל תורבחמה 

ןיבמו וירמאמ ןיבמ ןושארה היה ,םיטנדוטס ברקב דחוימב הבר הדוהתב הכזש ,םילשחונמ אלא 

.(1981) תומגמב קסיל לש ותרוקיב ,תיניצר תרוקיבב הכזש תורבחמה ירמאמ רתי 
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םינומשה תונש ףוסב םויה־רדסל הלע ,ומדוקמ ףא בקונ ,שדחה יתרוקיבה סומלופה 

יגולויצוסהו ירוטסיהה רקחמה ךותמ םעפהו ,םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב רקיעבו 

ולחה םולשה ךילהת תלחתהו הדפיתניאה ,ךשוממה ילארשיה שוביכה תובקעב .דחי םג 

ימואלה ידוהיה בושייה לש דוסיה־יווק לשו תינויצה תובשייתהה םצע לש חותינו הקידב 

ורפסב ריפש :ויה הז סומלופב וחתפש םירקוחה ןיב .הגיתשלפ־לארשי־ץראב 
Land, labor and the origins of the Israeli-Palestinian conflict העפשהה־בר 
 (1989 ,Shafir); 1949-1947 ,םייניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל ורפסב סירומ

:טרפב 1948 תמחלמבו ללכב יברעה־ידוהיה ךוסכסב קוסיעב יזכרמ ובט רבשש ,(1991) 

תנבהל םישורדה תכלה־יקיחרמ םייפרגוירוטסיהה םישודיחהו םייונישה לע וירמאמב הפפ 

תימדקאה ,הפנעה ותביתכב גנילרמיקו ;(1993) תילארשיה הרבחה לש התוהמ 

;Kimmerling, 1995 ;א1993 ,גנילרמיק ;Kimmerling, 1992 :אמגודל) תיטסיצילבופהו 

יוניכב הרהמ דע וכז הלא םירקוח .(ץראה ןותיע יפד לעמ םיברה וירמאמ םג ומכ 

."םייתרוקיבה םיגולויצוסה" לא וחפוסו 12"םישדחה םינוירוטסיהה" 

לע דומעל ןתינ "םינושה םירקוחה ןיב םייגולודותמהו םייטרואיתה םילדבהה תורמל 

תא חתנל םיעיצמ םירומאה םינוירוטסיההו םיגולויצוסה .םיפתושמ םינייפאמ המכו המכ 

תוימואל תועונת לש ןתורצוויהב תונדש תונושה תוירואיתה תרגסמב תינויצה העונתה 

תא םינחוב םה .<ב1996 ,הפפ ,אמגודל) ןוכיתה חרזמבו ישילשה םלועב ,הפוריאב 

:אמגודל) תוילאינולוק תובשייתה תועונת לש תיתאוושה תרגסמב תינויצה תובשייתהה 

םשוביג םצעב םיילאוטקילפנוקה םיטביהה תא ךכב םישיגדמו <1997 ,הפפ ;1993 ,ריפש 

תא ןיבהל ןתינ יכ םינעוט םה רתוי ינורקע ןפואב .תידוהיה תוימואלהו ידוהיה בושייה לש 

תינורקע הנוש וניא הדוחייש ןוויכמ יתאוושה חותינב הווהבו רבעב תילארשיה הרבחה 

הלגמ ,תירוטסיהה וז דחוימב ,תירקחמה הדובעה .ירוטסיה הרקמ לכ לש יתוהמה דוחייהמ 

לש תועמשמל ,שמתשמ בתוכה ובש חונימל ,עדי תקפהו עדי לש תולאשל תרבוג תושיגר 

,יביטקלוק ןורכיז לש תויגוסל םג ןאכמו ,ותריכז ינפואלו רבעה תיינבהל םינוש םיחונימ 

Ben- ;1996 ,ינינ ;1996 ,ךירטסיוו הנחוא ;1996 ,לטרז :אמגודל) ותחצנהו ותיינבה 
 1995 ,Yehuda).

,"ןושארה לגה" ומכ אל ,ןייפאתמ תונורחאה םינשה לש יפרגוירוטסיהה סומלופה 

,הפפ :1996 ,םר :אמגודל) וז היפרגוירוטסיה לש הביט לע תבחרנ תימצע הביתכב 

המכ ריכזא ןהמש ,וכז ןהב תונווגמו תובר תובושתב םג ומכ Shafir)14, 1996 ;ב1996 

לאפר־ןבו (1996)קסיל ,(1997) אריפש 'א - תונילפיצסידל םירבח יפמ רתוי תופיקמהמ 

 (1997 ,Ben-Rafael). םישודיחלו תובקונה תולאשל ,תויתרוקיבה תומגמל רבעמ םלוא

,ונוכ ובש וא ,ושמתשה ובש יוניכה והז יכ ןיינעמ .(Morris, 1988) םירומ לש ורמאמ ךותמ 12 

םישגדהה ,הארנש יפכ ,יכ םא ,ןכמ־רחאל םירושעבו םירשעה תונש לש םישדחה םינוירוטסיהה 

.ידמל םינוש 

הפפ ןוגכ ,רבעה תנבהב תיטסיוויטלר השיגלו רתוי ינרדומ־טסופ ןוויכל ונפש הלא ןיב רקיעב 13 

םיטקונה הלא ןיבו ,תרוקיבו הירואית תעה־בתכ אוה םהלש םרזל תיזכרמה המבהש ןיקצוקורק־זרו 

.ףוקיתו דועית לש תולבוקמה תודותמה תא ומצע לע לבקמש ירוטסיה רקחמב רהצומ ןפואב 

המל ,ונממ קלח וא ,דחוימ ןויליג תילארשיה הרבחב םיקסועה תע־יבתכ המכו המכ ושידקה 1996 תנשב 14 

.Israel Studierm תרוקיבו הירואיתמ םיאבומ ליעל םירוכזאה ."םינוירוטסיהה חוכיו" הנוכש 
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,םהיתורוקיב ,םהיתולאש תא דקמל םיכישממ הלא םירקוח ,םייגולודותמהו םייטרואיתה 

הרבחה תא ובציעש ,םרקיעב םייטילופה ,םימרוגל ־ תותילעל םהיחונימו םהיתונבות 

לש הגהנהב אוה םניינע רקיע ,םהימדוק ומכו ;תילמרופה המרב אל םא םג ,הב וטלשו 
תונשבו תינויצה העונתה לש הגהנהה שארב םג הדמע םישולשה תונשמש ,הדובעה תעונת 

יוביר"ל םר לש תבחרנה ותוסחייתה תורמל .הנידמה תגהנה תא התוויה םישימחה 

םג ,ירקיעה לוקה ראשנ הגהנהה לש הלוק ,תושדחה תויפרגוירוטסיהה תומגמב "תולוקה 

תא ןיבהל ףאושש חותינ ,יתרוקיב חותינ ךא ."קרפמ" וא יתרוקיב חותינ ךות אבומ הז םא 

תודקמתהמ גורחיש בושח ,םרומיש ינפוא תאו תויטננימודהו ןויוושה־יא לש םתורצוויה 

,תירוטסיהה היגולויצוסה לש םישדחה םינקיסלקהמ ,Barrington Moore .דבלב זכרמב 

:הלא םירבד ךכ לע בתכ 

 ...Any simple straightforward truth about political institutions or

 events is bound to have polemical consequences. It will damage

 some group interests. In any society the dominant groups are the

 ones with the most to hide about the way society works. Very

 often therefore truthful analyses are bound to have a critical ring, to

 seem like exposures rather than objective statements, as the term is

 conventionally used. For all students of human society, sympathy

 with the victims of historical processes and skepticism about the

 victors' claims provide essential safeguards against being taken in

 by the dominant mythology. (Barrington Moore, 1966, 522-523)

הבכשל ץוחמ לא ,ןמזה ןמ קלחב תוחפל ,רוקרזה תא ןווכל בושח ךכ ךרוצל יכ הארנ 

...הטילשה 

תושדח תונכות - םישדח םינוויכ 

...ריכהל ידכ ולו 

.םינתשמו םינווגמ היתוקולחו היתולובג .תולוקו םימוחת ,םינפ תבר ־ הרבחה 

הווהב ךכ ."הל הצוחמ"ו "הכותב" םישחרתמ ןילמוג־יסחיו םינוזיה לש םיבכרומ םיכילהת 

ןמ קלחב תועבונ הרבח לש הרבעל סחיב םיגיצמ ונאש תולאשה .רבעב םג היה ךכו 

ימ .ונמלוע תא ביחרהל תונרקס ךותמ ,"םעפ התיהש יפכ" הריכהל ןיינע ךותמ םירקמה 

יהוז - םהייח תועמשמ םהיניעב ,דתיה המ ,הזל הז וסחייתה דציכ ,ויח דציכ ,םישנאה ויה 

.רחא ןמזב וא םוקמב םישנא לא תיטילנאו תיתייווח ,תילאוטקלטניא די־תטשוה ןיעמ 

שפחל ןוצר ךותמ ,הווהה םע תודדומתהה ךותמ ,רקיעב ילואו ,םג תועבונ וניתולאש 

םויה־רדס ירהו .ונלש יוושכעה םויה־רדס לע תודמועש תולאשל תובושת אוצמל ,םישרוש 

,תיביטקלוקו תישיא תוהז שוביג :רתויב םינווגמ ונתוא תבבוסש תויתייעבהו ונלש 

תומוקמב תונושה תויוסנתהה ,תוינימה תסיפתב תורומת ,החפשמ יסופד תונתשה 
לשו ונלש תוסחייתהה ינפוא ,םיכרוצ ונאש תויוברת ,רכשב־אלו רכשב הדובע - הדובעה 
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ןהיניבש םיסחיה ביטו - תונתשמו תושבגתמ תוצובק - תונוש תוצובק לא ונביבסש הלא 

םישנ/אכ ןה תוי/םיגולויצוסכ ןה ,ונאש הזכ םינפ־בר םלועב ןכתיי םנמואה .דועו דועו 

םהיבתכב ,םהיתונומאב קרו ךא טעמכ ןיינעתנ ,תיתרבח תונרקסו תועדומ ילעב 
לש הירבדב תרכזנ ינא ?ודסיי םהש תודסומבו םינוגראבו םיגיהנמה לש םהישעמבו 

אלא ,רצ תררושמה לש המלוע אל ילוא - "...הלמנ םלועכ ימלוע רצ" - לחר תררושמה 

.רצה אוה ונתרבח תא ובציעש רבעה ימרוג לולכמ תא ןיבהל ונאובב םיביצמ וגאש רוקרזה 

לש רישע לולכמ החתיפ ,םישגדההו םימרזה תבורמ ,תיתרבחה הירוטסיהה ,ןכאו 

חוכ לש תויגוסב לחה ,תויעבו םיאשונ לש הכורא הרוש הנמ (Stone)ןוטס סנרול .םימוחת 

,הלפהו הדלוה ירקחמ ,תוינימו ןימ ,ןיאושינ לש יתרבח־ירוטסיה רקחמב ךשמה ,המצועו 

תולחמ ,הנקז ,םירוענל סחיב תודמע ־ םיאשונ לש לולכמב תויתרבח תודמע רקח 

םיקבאמב ,יתרבחה דובירב ,הליהקב םיעגונה םימוחת לש בחר ןווגמב הלכו ־ תוומו 

םיאשונה לכל סחיב בתוכ ןוטס .הקיגמבו תדב ,תונומאבו תופיאשב םג ומכ ,םיחתמבו 
:םיאבה םירבדה תא הלאה 

 All these are burning issues and are concerned with the masses

 rather than the elite. They are more "relevant" to our own lives

 than the doings of dead kings, presidents and generals. (Stone,

 1987b, 87-88)

התואב ךישמהל ןתינ היה יכו אקווד וז המישרב יתוהמ וא בייחמ והשמ ןיא יכ רורב 

תונשב ימדקאהו ירוביצה םויה־רדס לע ואצמנ אלש הנהכו הנהכ תויגוס ףיסוהלו חור 

ןתינ המכ דע ולאשיש שי .םיעשתה תונש ףוס תארקל הרבג ןהל ונתועדומ רשאו םינומשה 

םתוא יבגל דחוימב ,הלא תויגוסו םייח ימוחת וריאיש ורבע םינשמ תורוקמל עיגהל 

םייתרבחה םינוירוטסיהה לש םתדובע תא הווילש רגתא והז .תותילעל ץוחמש "םינומה" 

הייסנכה ימושיר :םהמ המכ קר ןייצא .םיבר םייתריציו םיירוקמ תונורתפ בינה רשאו 

לש םיטרופמ םילוקוטורפ ;ןיאושינו תותימ ,תודיל ןוגכ ינויח יפרגומד עדימ וקפיסש 

םג ומכ תסנכ־יתב לש הזינג יכמסמ ;היציזיווקניאה תוריקח תעב ועמשוהש תויודעה 

םייזכרמ םיקוושבו םילמנב רחסמ ימושיר ;תובושתהו תולאשה לש תינברה תורפסה 

,םייתד טפשמ־יתב לש םילוקוטורפ ;םיסימ ימולשת לש םימושירו םינש תואמ הז םיליעפש 

םינמוי ;םהיתוחפשמ ינבל םהימי תירחאב וריאשה םישנאש תומישר ;םייחרזא ןמזה םעו 

םירושקה םיטביה םהב אוצמל ידכ תורפסבו תונותיעב ןווכמ שומיש ןכו ;םיבתכמו 

,םירויאו םירויצ ןוגכ םיירמוח תורוקמב שומישה רבג תונורחאה םינשב .תוכומנה תובכשל 

הירוטסיה"ל תו/םירקוח ונפ ליבקמבו ,םייגולואיכרא םידירשו הרוטקטיכרא ,םילספ 

דחוימב ,(life histories) ןכל םדוק םינש םהיתורוק לע םישנ/א ןויארלו "הפ־לעבש 

שופיחה ,תילארשיה היפרגוירוטסיהב וליאו .בותכל וטעימש תובכש ןתואמ םישנ/א 

.טעמכ םייק אל ןיידע תוגהנהלו תותילעל ץוחמש תובכשב םיעגונש תורוקמ רחא יתטישה 

אורק תעידי לש ההובגה המרב בשחתהב ,יוצמ ןכא ןווגמו בר רמוח יכ קפס יל ןיא ,הז םע 

םינויכראב רמוח לש ברה רומישבו תידוהיה הליהקה לש ההובגה ןוגראה תמרב ,בותכו 

.םיישיאו םיימוקמ ,םייזכרמ 

םישנ רקיעב ,תוידוהי םישנ לש ןתוסנתה - ליעל יתרכזהש םימוחתה ינשב ירקחמב 

םייברעו םיידוהי םילעופ ןיב ןילמוגה־יסחיו ,תורדתסהה ירבח לש רוביצל תוכיישה 
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לכל לעמ יתרזענ ןכל .םינגרואמ םירוביצב הבר הדימב יתקסע - הדובעה־קושב 

שופיח ידכ ךות ,הז םע .הלא םירוביצל םייטנוולרה םיינוגראה םיפוגה לש םינויכראב 

ןתא .תינוגראה תוליעפהמ הברהב גרחש םימוחת ןווגמב ריבכמל תויודע יתאצמ ,רמוחה 

.תואמגוד המכו המכ ךכל 

הרש לש הייח רופיסבו התומדב יתדקמתה היינשה היילעהמ תוריעצה לע יתדובעב 

ויה םיבתכמה .הטעיירפ םיבתכמ המכ יתאצמ תויודע רחא ישופיח ךלהמב 15.ןיכלמ 

האוב רחאל םינש תורשע ,1935 תנשב תאזו ,היתומישר בור םג ומכ ,שידייב םיבותכ 

הקזח ,תונושאר ןיב הנושאר" התוא התניכ ,לסוב התויח ,התרבחש - ןיכלמ הרש .ץראל 

;שידיי הבתכ - היינשה היילעה לש הצולחה תומלגתה ,"תומחול ןיב תמחולו ,תוקזח ןיב 

!הירבגו הישנ ,וז תיתרבח הבכש יבגל ןיבהלו ריכהל הברה דוע שיש הארנ 

לש התודבאתהל הריקחה תדעו" ארקנש קיתב הפיח תייריע לש ןויכראב יתרבנשכ 

.התודבאתה תרחמל רוכשה הרדחב ואצמנש היצפח לכ לש המישר יתאצמ "ןהכ הפי 

־שולש) תובגמ ,הטימ ילכ - ןוראו תואסכ ,ןחלוש ,הפס - טוהיר יטירפ הללכ המישרה 

,תולמש הרשע־שמח ,(?ןוזיניבמוק) "סיניבמוק" רשע־םינש ,םיליעמ השולש ,(!הרשע 
16.רגניז הריפת תנוכמו תונוש דב תוכיתח םישולש ,םייברג ,תוצלוח ,םינבל 

םאה - הדדובו הריעצ השיא לש הייחל הצצה ונינפל הנה ?וזכש המישר ריבסנ דציכ 

הפוצמ היהש שוכרה תא ופקיש הלא םיצפח םאה ?.רתיא האיבהש "ירמוחה םלועה" היה הז 

ויה אל םירבד הבש הפוקתמ תירמוח תוברת ופקיש םה םאה ?הריעצ השיא ידיב אוצמל 

?םינש ךרואל רמשנ שובל טירפו ןיפילח־ינבו ףולח־יגב 

ףא ןיא הרואכל ?<ןשיה וא) שדחה ידוהיה בושייב ,היוצמ וא ,תחוור תונזה ,דתיה םאה 

םהיניב ,םירגהמ תרבח - וזכ תורשפא הלעמ תורחא תורבח לש ןנויסנ ךא ,אשונב הלמ 

הבש ,םישנה ןמ םיבר םידדובה םירבגה הבש הרבח ,תוחפשמ לש ןדיצל םידדוב םירגהמ 

םייובח םיזמר םג שיו ...ימצע םויק לע דואמ השקמ הדובע,ר־קושב תוריעצ םישנ לש ןבצמ 

ריעה תולעופ לע התדובעב ןרטש הארמש יפכ ,םייולגה םיבותכב םג םשו הפ םירוזפש 

.(43-40 ,1997) תולעופה תצעומו 

הרפסב (1935) ןמלקפ הינה ?ינימה רסומה תוסיפת לע םיעדוי ונא המו 
ןמז תברקב ,הרושה ןמ תלעופ ,השיא ידי־לע ובתכנש םידדובה םירפסהמ - יפרגויבוטואה 

.רכמ ידי־לע סנואמ האצותכ ןויריהל הסנכנ דציכ תרפסמ - הבתכ םהילעש תוערואמל 

תאבה לש םירקמ לע םג םיעדוי ונא ךא ,הלבס םהמש יודינהו תרוקיבה לע תבתוכ איה 

,לדומ ןיעמכ וגצוה ףאו יהשלכ תרוקיבב ולקתנ אלש ןיאושינ תרגסמב אל םלועל םידלי 

ןמצעל ורידגהש תותילעב ילוא וא ,תידמעמ הנחבהב רבודמ אמש .יוקיחל לדומ אל םא םג 

־יבתכמ דומלל ןתינ המ ?םירחאה וטפשנ וא וגהנ ןהיפ־לעש הלאמ תונושה הדימ־תומא 

תעונת לש תלעופה רבדו תויחרזאה םישנה ינוגרא לש השאה ,םישנה תועונת לש תעה 

תוירבע םישנ ןתוא ,תורדתסה תושנ לש ןהירואיתמ דמלנ המ ,אמגודל ?תולעופה 

ןועמש" ינועה תנוכשב םישנה יתבב ורקיב תיתובדנתההו תיעוצקמה ןתדובע תרגסמבש 

תולעופה תצעומ תוליעפ לש ןהירואיתמ דמלנ המ ?םירשעה תונש לש םילשוריב "קידצה 

.(סופדבו 1997) ןייטשנרבכ יתגצה היתורוק תא 15 

,1944 ,ןהכ הפי לש התודבאתה רקחל הדעווה ח"ודמ קלחכ םיעיפומ הלוכ המישרהו הלא םיטירפ 16 

.ןהכ הפי לש התודבאתהל הריקחה תדעו - קית ,הליהקה דעו תביטח ,הפיח ריעה ןויכראב 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Mon, 22 Feb 2021 12:51:15 UTC������������� 

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



35 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

ץורפ םע ופי-ביבא־לת תולובגב תוידוהיה ינועה תונוכשב תוטילפל עייסל ואבש 
םאה ?תולדו ינוע לע דמלנ םאה ?1936 לירפאב יברעה דרמל וליבוהש תויושגנתהה 

םיינגרובה - םירדוסמה תודמעמה ,ינוניבה דמעמה תושנ לש תוסחייתהה ןפוא לע דמלנ 

־ הלא םירבדב תויובחה תוקולחה וא הקולחה המ ?קוידב ימל ?".ל - דחאכ םיילעופהו 

!תוסחייתהבש ןוימדה ,לכל לעמ ,טלוב ןיאה ?תויתעונת ,תוידמעמ ,תויתדע ,תויתנוכש 

יחרזמ אצוממ םישנ לא - םילעופה הנחמו יחרזאה הנחמה - םינושה "תונחמה" תושנ לש 

השיאה יניעב "תרבג"ה תקזחב ויה הלא םגו הלא םגש ןכתייה ?ינוע תונוכשב תורגש 
".?תיחרזמה 

לש רכשה יאנת תא ,אמגודל ,תודעתמ םילעופה תועונת לש תוקיטסיטטסה 

רקוי תאו יברעה קושבו ידוהיה קושב ןוזמה יריחמ תא ,םייברע/םיידוהי תו/םילעופ 
םילעופה תועונת לש תוח"ודה .ידוהיה םידבועה רוביצ לש תונוש תובכשב היחמה 

תייצרדפ ־ יברעה םידבועה ןוגרא לש וחוויד ןוגכ םוימוי לש םיישקו םיכרצ םיראתמ 

,הריעה ורבעש םיחלפ תוחפשמ לש םויקה יישקו םייחה־חרוא לע - םייעוצקמה םידוגיאה 

המ .ךכ ידכ ךות וררועתהש םישדחה םיכרצהו םיינוריעה םייחל םתולגתסה ינפוא לע 

ימ רוכזל שי ?םהירבח לש םוימויה ייח לע הלאה תוח"ודהמו תוקיטסיטטסהמ קיסהל ןתינ 

הברה דומלל ןתינ ריהז האירק ךילהתב ךא ,הביתכה תרטמ המו םינעמנה ימ ,םיבתוכה 

תידדה העפשה לע ,םינוש םירוביצ ןיב םירעפ לע ,םוימויה ייח לש םביט לע 

.דועו םהיניב שגפמ־תודוקנ לעו תיברע-תידוהי 

תודמועה תולאשה לולכמל תונכותו תובושת שפחל ידכ ריכהל ךרוצל רבעמ ךא 

from the) הלעמל הטמלמ הז הרקמב תויפיצפס רתיבו ,הטמלמ הירוטסיהה ,ונינפל 

 bottom up), הגהנה לש הכרד לע ,תכל־קיחרמ ןפואב הגוש םיתיעל ,שדח רוא תכפוש.

הלעמל הטמלמ 

המו ,םהיתוגהנה רקח איה תויתרבח תועונתו םייטילופ תודסומ רקחל החיכש ךרד 

.ומזיש תולועפהו םהירבד ,םהיבתכ תניחב ידי־לע תוגהנה רקח רשאמ רתוי ןבומ הרואכל 

םירבדב ןייפאתמ ,הנורחאל דע יאדווב ,תילארשיה היפרגוירוטסיההמ רכינ קלח ,ןכאו 

יפמ ליעל יתטטיצש יפכ .(תונכס וא) תולבגמ המכו המכ וז השיגב שי םלוא 17.הלא 

תא םעמעל וא תווסהל ,שטשטל רורב סרטניא שי תיטננימודה הבכשל ,רומ ןוטגנירב 

םינונגנמהו תודסומה ובש ןפואה תא ,תורחא םילימבו ,הדמעמ תא תססבמ איה ובש ןפואה 

טלחהב לוכי תותילעו תוגהנה לש חותינ .השעמל הכלה םילעופ תדמוע איה םשארבש 

לש םהיתודובע לולכמכ ,הלא תואווסה ףושחל הסנמש יתרוקיב חותינ תויהל 
 Dharendorfn Miliband ,c.w. Mills. םינשה לש תילארשיה היפרגוירוטסיהב

בקונ ןויד הבורב הווהמש (1995) להנרטש לש ותדובע לע עיבצהל ןתינ תונורחאה 

,םה־טהירבד ךמס־לע ,םהל סחיימש ןויד ,הדובעה תעונת ישאר לש םהירמאו םהיבתכב 

תודמעב םישיא לש תויפרגויב המכו המכ םג ןייצא רמאמה תליחתב םינושה םירוכזאה לע ףסונ 17 

,רוחצ) ןזח םייח הנורחאלו <1978 ,תבט ,אמגודל) ןוירוג־ןב ,(1980 ,אריפש 'א) לרב ןוגכ הגהנה 

 1997).
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יתרוקיב חותינ ותוא םג םלוא .םהידי־לע תרהצומה וזמ הנוש תיגולואידיא תונווכמ 

ךרדב יתרוקיב חותינ ,תאז רידגמ Kaye־» יפכ וא ,ןמצע ךותמ תותילעה רקחב דקמתמש 

 ^"power structure studies", תותילעה ןיב שגפמה לש ימנידה דמימה לע רתוומ

תודיעווהמ ,םיבתכהמ תרקחנה הלועפה תריז תא טיסמ הז שגפמ .ןהל תופופכה תובכשהו 

רבכ תותילעה לש ןלעופ תועמשמ .תורחא תוריז לא תותילעה לש םילהנמה תוצעוממו 

ךותמ אלא ,קרפמ־יתרוקיב ןפואב םאו רישי ןפואב םא ,םהיתועיבק ךותמ תרזגנ הניא 

ורואלש רוקרזה .הלא םיסחי םיכירעמו םינחוב "םירחאה" ובש ןפואהמו םירחא םע םהיסחי 

,םינוש תומוקמב בצומ ,ריעמו ריאמ רוקרז ,התלועפו תטלשה הבכשה תא םינחוב ונא 

רבכ תטלשה הבכשה הז רוקרז לש ורואל ,הרקמ לכב .ת/רקוחה לש ה/ותסיפת יפ־לע 

תושדח תוכלשה וא תויועמשמ תולבקמ היתולועפו ,רבד ותוא קוידב תיארנ הניא 

ךותמ םירקמ ינש תרזעב הלא םינועיט םיגדא .תורהצומה היתונווכ תא םיתיעל תורתוסש 

.ליעל יתגצהש רקחמה ימוחת ינש 

תולעופה תעונת 

.הדובעה תעונת לש תידסומה־תיטילופה היפרגוירוטסיהב הללכנ אל תולעופה תעונת 

היה אוה .ךרענ וליא הארנ הזכ רקחמ היה דציכ םייללכ םיווקב ךירעהל ןתינ ,הז םע 

םוקמ .היינשה היילעה לש תוריעצה םישנה ,תודסיימה תוהמיאה ,םידסיימה תגצהב חתופ 

תודיעו־תושיגפל םג ומכ תרנכב תומלעל דומילה־תווחלו לזיימ הגחל שדקומ היה דחוימ 

ויה הלא .הנושארה םלועה־תמחלמ תונשב ונגראתהש תולעופה תוצובקלו תולעופה לש 

לש התוסנכתה דעומ ,1911 תנשב התליחת תא תנייצמ ןכא איהו ,העונתה לש היתורוקמ 

לש דוסייה תדיעו רחאל 1921 תנשב העונתה המקוה תילמרופ .הנושארה תולעופה תדיעו 

םישנה לש ןהיתויעבל הטעמה בלה־תמושת לעו תוריצה טועימ לע הבוגתכו תורדתסהה 

.תודבועה 

לש התוגיהנמב תדקמתמ התיה תידסומ־תיטילופ היפרגוירוטסיה יכ חינהל שי 

תריכזמ ,ןוסלדיא הבבו ,םירשעה תונש לש תטלובה הגיהנמה ,ןומימ־ןמשיפ הדע :העונתה 

תדיעו - ידסומה הנבמה תא גיצמ היה רקחמה .האלהו םישולשה תונשב העונתה 

.ןונגנמה תא ושייאש תופסונ תוליעפ ןכו - העונתה תוריכזמו תולעופה תצעומ ,תולעופה 

תדחוימ בל־תמושת שידקמו העונתה לש תירקיעה תוליעפה תא ןחוב היה רקחמה 

רשאו הנוילע תיגולואידיא תובישח תלעבל הבשחנש תוליעפ ,תולעופה יקשמלו תורובחל 

.ביצקתה לש יראה־קלח שדקוה הל 

תוליעפה רקיע תא הוויהש תודבוע תוהמא ןוגראב םג קסוע היה הז רקחמ יכ חינהל שי 

תא ריאהל לוכי היהשו ךרענ אל המ־םושמש בושח רקחמ ,ןכא :ריעב תולעופה תעונת לש 

- תדחוימה התריצי תאו ,תיללכה םילעופה תעונת תרגסמב ,םישנה תעונת לש התונשדח 

Pioneer Women ןוגראה תרזעב ץראל־ץוחב םיפסכ הסייג םמשבש תולעופה יקשמ 

ויהש ריבס ,רתוי תיתרוקיב התיה רקחמה תכ/ךרוע לש תונווכמה םא .הז ךרוצל המיקהש 

הימונוטואה ,תורדתסהה תגהנה ןיבל תולעופה תעונת ןיב םיסחיה־תכרעמ םג תוקדבנ 

.םידרפנה הידעי תא םדקלו חוכ רובצל התלוכי־יאו תולעופה תעונת לש תלבגומה 

תורבחה םישנה ,םישנה היהת תולעופה תעונת לש הרכהל אצומה־תדוקנ םא םלוא 

.תונוש ויהי תולאשה יזא ,ןהיניינע תא םדקתש תנמ־לע העונתל תוקוקזה םישנהו העונתב 

התיה תולעופה תעונתב תורבחה יכ ררבתי .העונתה תורבח ןה ימ תעדל הצרנ תישאר 
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37 (ו )ב תילארשי היגולויצוס ו 999 - ס'ישת 

םהיתושנ םאו תוריכש תולעופ םא ,תורדתסהב תורבחה םישנה לכ ,רמולכ ,"תיטמוטוא" 

יכ חינהל ןתינ .תולעופה תעונתב תורבח םג ויה ,תורדתסה ירבח לש (תוקסעומ־יתלבה) 

סייגל הגהנהה לש התלוכיו ,הכומנ תורבחה לש תוביוחמה תמר ,דתיה הלא םיאנתב 

םיסרטניא םודיקל לעפת העונתהש דחוימב בושח היה הז בצמב .ידמל תלבגומ - ןתוא 

.תיביטקפא הלועפל עיגהל ידכ השורדה תוביוחמה תא רוצית ךכבו תורבחה לש םיישממ 

,תוינוריע ויה ,ןהמ םיזוחא השימחו םישישכ ,ןבור יכ הארנ תורבחה בכרה תא ןחבנ םא 

תולעופה זוחא לע הברהב הלע ךתיב־יקשמב תודבועה םישנה" זוחא ,הלא ברקבו 

תיברמ תא השידקה תולעופה תעונת םלוא .<16 ,1997 ,ןרטש) הדובעה־קושב תוקסעומה 

לש עירכמה בורה לש ויניינע תא ומדיק אלש ,תולעופה יקשמל התונ"צחיו הביצקת 

תרגסמב םישנ תעונת ,דתיה איה .תיאלקח הרשכהב ךרוצ לכ ול היה אלש היתורבח 

הרסח איהש דועבו תולעופ ויה אל היתורבח בורש דועב ,םילעופה תעונת לש תיטננימודה 

הדובעה־קושב תוחנה ןדמעמשו היתורושב ויהש תולעופ םישנ ןתואל עייסל םילכה תא 

תורבחה תא ,תודבוע תוהמא ןוגרא תועצמאב ,הסייג תולעופה תעונתשכו .בטיה דעות 

עייסל הדעויש תיתובדנתה תוליעפ וז ,דתיה ,תוליעפל ,תיבה־תורקע ,תוינוריעה 
לש םידחוימה םיכרצה לע תונעל הדעויש תוליעפ אלו ,תורדתסהה ידעי לש םתגשהל 

םיעצמאב תובורק םיתיעל ,ןתיב־יקשמ לוהינלו ןהידלי לודיגל תויארחאש םישנ 

חכונל .ןהירוחאמ וריאשה התואש תבחרומ החפשמ לש הכימת לכ אללו ידמל םימצמוצמ 

־לתב תולעופכ ןהימי לע תושישק םישנ הנייארש ,ןרטש יכ עיתפמ הז ןיא הלא םירבד 

.הרזע תשקבב תולעופה תצעומל ונפ ןה םא ןתוא הלאש רשאכ ההימתב הלקתנ ,ביבא 

תולעופכ ןהיניינעמ הקוחרו תולעופה יקשמ םע ןהיניעב ההוזמ ,רתיה תולעופה תצעומ 

לש עירכמה בורהמ תקתונמ התיה ,התוליעפו היגונגנמ בור לע ,העונתה .ריעב 
."היתורבח" 

יברעה לעופה ןוגרא 

לעופה ןוגרא רבדב הטלחה תורדתסהה לש תישילשה הדיעווה הלביק 1927 תנשב 

תוימואל תוביטח יתש תמקהל הארק הדיעווה .ידוהיה לעופה םע ףותיש ךות יברעה 
םיירבעה םידבועה לש תיללכה תורדתסההמ השעמל בכרותש ,תידוהי הביטח :תודרפנ 

ועיגי הכרדשו הילא ופרטציש םייברע םילעופמ בכרותש ,תיברע הביטחו ,לארשי־ץראב 

.לארשי־ץרא ילעופ תירב - םייברעהו םיידוהיה םילעופל תפתושמה תרגסמל 

םגו <י"אפב> לארשי־ץרא ילעופ תירב לש התמקהל וסחייתה דבלב םיטעמ םינוירוטסיה 

קלח לאכ אלא ,הדובעה תעונת לש היפרגוירוטסיההמ קלח לאכ אל הילא וסחייתה הלא 

;218-160 ,1985 ,ינרוג) יברעה לעופל סחיב הדובעה תעונת לש היתודמע תייגוסמ 

רקיעב םיבתוכה ודקמתה וז תרגסמב .<85-64 ,1977 ,אריפש 'א ;109-92 ,1985 ,תבט 

תוארל הייטנ ךות יברעה לעופה ןוגרא אשונב תונוש תודיעווב ועמשוהש םימואנב 

ןוגרא לש יוניכה ־ "ףתושמה ןוגראה" .שממ לש תינוגרא תוליעפל יוטיב הלא םימואנב 

ףוסב ךעדש םירשעה תונש לש םייוטיבהמ דחאכ הז גוסמ םיחותינב גצומ - יברעה לעופה 

םילעופה ברקב תוליעפה המייקתה ,ךשמהב הארנש יפכ ,לעופבש ףא ,ינשה רושעה 

אריפש 'א ירבד תא תתל ןתינ וז הסיפתל אמגודכ .רתוי רחואמ בלשב רקיעב םייברעה 

לש 'ףתושמה ןוגראה' לש החירפה תונש ויה םירשעה תונש" םהיפלש (189 ,1992) 

יכ ןעוטש (202 ,1985) תבט ירבדב אוצמל ןתינ המוד שגדה ."םיברעו םידוהי םילעופ 
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ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 38 

םא םלוא ."הנשמ־דמעמל הרוכב־דמעממ 'ףתושמה ןוגראה' דרי" 1929 תוערואמ תובקעב 

,חטשב התשענש תוליעפה ךותמ תורדתסהה תוסח תחת יברעה לעופה ןוגרא תא ןחבנ 

.הנוש היהת לבקתתש הנומתה ,הגהנהה ימואנ ךרד אלו 

ררבתי ,ושענש תולועפה לע רוא ךופשיש ינושאר רמוח שופיח ידכ ךות ,ןושאר בלשב 

רקיע התלגתה הבש תברועמ ריע ,הפיחב .הדיעווה תטלחהל ומדק תונוש תולועפ יכ ונל 

,"יללכה םילעופה ןודעומ" םקוה ,םייברעל םיידוהי םילעופ ןיב הלועפ־ףותישל המזויה 

תורדתסה" השבגתה ,לכמ בושחו ,םיטייחהו םירגנה ןיבמ םיתבוש םילעופל הרזע השגוה 

.םיברע םתיצחמו םידוהי וירבח תיצחמש ןוגראכ "ףרגלטהו ראודה תבכרה ילעופ 

תא תונשל תיללכה תורדתסהל הארקש 1925 תנשב הטלחה הריבעה ףא וז תורדתסה 

הלא תולועפ .תדו םואל יפ־לע הנחבה אלל םילעופה ללכ לש ןוגראל ךפהילו התנוכתמ 

ןתינ ,יתכרעהל ,ןאכמ .תיללכה תורדתסהה תגהנה ברקב תודגנתה ףאו תוגייתסה וררוע 

תגהנה לש הבוגת 1927 תנשב לארשי־ץרא ילעופ תירב לש התמקה לע הטלחהב תוארל 

יוטיב אל - חטשב השעמל ווהתהש הלועפה־ףותיש יסופד לע תיללכה תורדתסהה 

תוביטח"ל הדרפה לש ןורקיעה תא טילשהל ןויסינ אקווד אלא ,תידמעמ תוירדילוסל 

תורדתסהה יריכב לש םהישעמ תא ןחבנ םא קר ונל ררבתת וז תועמשמ םלוא ."תוימואל 

תורדתסהה יליעפ ידי־לעו הרושה ןמ םילעופ ידי־לע וטקננש הלועפה יסופד חכונל 

.םוקמב 

תירב תרגסמב הלועפה־ףותיש תאו ,ללכב הלועפה־ףותיש תא ןוחבל ךישמנ םא 

רקיע ,ךפיהל ;םירשעה תונש ףוסב המת אל איה יכ חכווינ ,טרפב לארשי־ץרא ילעופ 

תניחבמ הנימז ,ךכל הנושאר תודע .םיעבראהו םישולשה תונשב אקווד המייקתה תוליעפה 

ויחוויד .<ח"פמ> הפיח ילעופ תצעומ ריכזמ ,ישוח אבא לש ויחווידמ לבקנ ,דועיתה 

השעמל ,רתיהש לארשי־ץרא ילעופ תירב לש תוליעפב הברה ותוברועמ לע םידמלמ 

תויעוצקמ תודוגא המכו המכ לע ישוח אבא בתכ םישולשה תונשב 18.ח"פמ ךותב הקלחמ 

תדוגא :ןהיניב ,"תיברעה הביטחה"מ קלחכ ,י"אפב תרגסמב ,ומקוהש םייברע םילעופ לש 

םיעבראה תונשבו 19.דועו "רשנ" ילעופ תדוגא ,םיבצוחה תדוגא ,םיאמיה תדוגא ,םיפואה 

,תויברעה םילעופה תועונת לע ,תילגנאבו תירבעב ,טרופמו ךורא ח"וד ישוח אבא בתכ 

בושחהו לודגה ןוגראכ (Palestine Labor League) לארשי־ץרא ילעופ תירב תא גיצה ובש 

לכ רדעה חכונל ,ונתוא ,דימתת וז המישרמ תוליעפ םא 20.םייברעה םילעופה ברקב רתויב 

היהש ,תיברע רבוד ,יקריע אצוממ ידוהי ,יסגא והילא היה םישולשה תונשב הפיחב יזכרמה ליעפה 18 

בור רשאמ רתוי םינימאל םיבשחנ ויחוויד רשאו הפיחב םייברעה םילעופה ברקב השענב בטיה יוצמ 

.י"אפב יליעפ לש םיחווידה 

;IV208־1־321 ,הדובעה ןויכרא ,1932 ילויב 29 ,תורדתסהה לש לעופה דעווה לא ישוח אבא :ואר 19 

,הדובעה ןויכרא ,1934 ראוני ,"1933-1932 ,הפיחב םיברעה םילעופה ןיב תינוגראה הלועפה" 

,1934 רבוטקואב 17 ,תידוהיה תונכוסה תלהנה לא תורדתסהה לש לעופה דעווה ;IV250־27־1־435 

.S25/2961 ,יזכרמה ינויצה ןויכראה 

 20 "Aba Houshi, "A Short Survey on Arab Labour Organization in Palestine, ןויכרא

םידוגיאה תדיעוול 1945 תנשב חלשנ המוד חסונ .1944 ,6 לכימ ,ישוח אבא ףסוא ,ישוח אבא 

השולשו םירשע ךותמ רשע־הנומש JV219-8 ,הדובעה ןויכרא ,ןודנולב תימלועה םייעוצקמה 
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39 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תולועפל סחייתמש ינושאר דועית ןחבנו ךישמנ ,תונושה תויפרגוירוטסיהב תוסחייתה 

תונשב ישוח אבא חוויד ןהילעש ,תויעוצקמה תודוגאה יכ ונדמלי הז דועית .תוחוודמה 

דוע לכ .םייעוצקמה םהיקבאמב ח"פממ וא י"אפבמ עויס ולביקש םילעופ וללכ ,םישולשה 

־ וויהו י"אפב תרגסמ לא םילעופה וסנכוה ,םיחיטבמה םינושארה ויבלשב קבאמה היה 

לכב הרק ךכו ,לשכנ קבאמהשכ .תיעוצקמ הדוגא - ישוח אבא לש ותרדגה יפ־לע תוחפל 

ןיבנ ןאכמ .י"אפבל םייברעה םילעופה לש רשקה םייתסהו הקרפתה "הדוגא"ה ,םירקמה 

ללכ תורכזומ ןניא 1933 תנשב ישוח אבא לש ויחווידב תועיפומש תודוגא ןתוא לכ עודמ 

.1934 תנש לש חווידב 

תורחת ופקיש ישוח אבא לש ויחוויד ןה י"אפב לש התוליעפ ןה ,םיעבראה תונשב 

םילעופ יפלא תורשע דחי ודבע המחלמה תונשב .תילעופ תונגראתה רשאמ רתוי תיטילופ 

םהינוגרא לע ךשמתמ ץחל וליעפהש הלא םהו ,יטירבה אבצה תונחמב םייברעו םיידוהי 

םינוגראה .זרז אלו ,הלועפ־ףותישל םסח השעמל התוויה י"אפב .הלועפ־ףותישל עיגהל 

תיברעה םילעופה תדוגא" - תיניתשלפה תימואלה העונתל םירושק ויהש םייברעה 

םע הלועפ־ףתשל םינכומ ויה - "םייברעה םייעוצקמה םידוגיאה תייצרדפ"ו "תיניתשלפה 

הלועפ־ףתשל ףקות לכב ובריס ךא ,תוגייתסהו העיתר ךות םג םא ,תיללכה תורדתסהה 

התושקעתה .םייברעה םילעופה ןוגרא לע םהב התרחתהש לארשי־ץרא ילעופ תירב םע 
ילעופ לכ לש תפתושמ התיבש הענמ הנומתהמ י"אפב תא איצוהל אל תורדתסהה לש 

ויחווידב םלעתה ישוח אבא .(Bernstein, 1995, 765-767) 1943 יאמב אבצה תונחמ 

,י"אפבל םייניתשלפה םילעופהמ םיבר לשו םייניתשלפ םינוגרא לש הפירחה תודגנתההמ 

ינוגרא לש םתוליעפבו םלקשמב ,םכרעב טעימו י"אפב לש התוליעפבו הלדוגב םיזגה 

היצרטסינימדאל תילגנאה הפשב וחלשנש ,ישוח אבא לש ויחוויד .םייברעה םילעופה 

תפשחנ תאז תועמשמ םלוא .ימואל קבאממ קלח וויה ,הפוריאב םילעופ יסוניכלו תיטירבה 

םיצחולש םיידוהיה םילעופה לש ןה ,"חטשה ןמ תולוקה" לולכמ תא םיעמוש ונאשכ קר 

ךרד ךא הלועפ־ףותישל םה ףא םיפאושש םייברעה םילעופה לש ןה ,הלועפ־ףותישל 

.לארשי־ץרא ילעופ תירב ךרד אלו ,םיימואלה םהינוגרא 

השדח הראה - שדח רוקרז 

.הרבח לש הייחב םייזכרמ םיכילהת לש םתועמשמ תא םירידגמ ,תותילעה וא ,זכרמה 

םתלוכי ידי־לע ,רתיה ןיב ,עבקנ תיליעכ תומיוסמ תובכש לש וא הבכש לש הדמעמ 

לולכמ תא ףקשמש לבוקמה דחאה שוריפכ ,הילאמ תנבומכ ,תיללככ םתרדגה תא טילשהל 

.בצמה היהי ךכש חינהל ןיא ףאו ךכ חרכהב הז ןיא םלוא .ולוכ ביטקלוקה לש תויועמשמה 

וא יתרבח ךילהת יכ ונל וארה הלעמב הנושאר תובישח תולעב תוירוטסיה תודובע 

תויהל םילוכי ,תילאוטקלטניא וא תיתד ,תיתרבח ,תימואל הכפהמכ ,תיתרבח הכופהת 

הניבגה ,גרובצניג לש תיסלקה ותדובע .םיגוש םירוביצל רתויב תונוש תויועמשמ ילעב 

ינוגראל ושדקוה דבלב םידומע ינשש דועב ,לארשי־ץרא ילעופ תירבל ושדקוה הז ח"ודב םידומעה 

תיניתשלפה תיברעה םילעופה תדוגא - תימואלה העונתל םירושקה םייניתשלפה םילעופה 

םילעופה בור תא ונגרא ,קפס לכ אלל ,הלא םינוגרא ינש .םייברעה םייעוצקמה םידוגיאה תייצרדפו 

.םתוהדזהב וכזו םייברעה 
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לש הילטיאב וי'צונימ ןחוטה ,רפכ שיא דציכ התארה ,(Ginzburg, 1980) םיעלותהו 

תוברתהמ תוחוקלה רתויב תונוש תומית ומלוע־תסיפתב בליש ,הרשע־ששה האמה 

ויתוסיפת .םישרושה־תקומע תיממעה תירפכה תוברתהמ םג ומכ תילקידרה־תיטננימודה 

וחמש (heretics) תונימה תוצובק לש יתדהו יתרבחה םזילקידרה לש ידוחיי בוליש וליכה 

תודוסי םע דחי ,םייגולואיתה הינועיטו תילותקה הייסנכה לש התותיחשו הנוטלש דגנ 

ויתובושת לש קדקודמ חותינ תרזעב .הפ־לעבש תוברת ,תירפכ תוברת לש םיקומע 

תא קר אל רזחשל גרובצניג חילצה ,היציזיווקניאה ידי־לע ויתוריקחב ןחוטה לש וייודיוו 

םירמוחמ ומצעל ביכרהש םלועה שוריפ תא םג אלא ,ןחוטה לש וייח־חרואו וייח־תודלות 

,הנומאו תונימ הבריעש ולש תישיאה היגולומסוקה תאו וייח ךלהמב וכרדב ורקנש םינוש 

רחא ,תיממע תוברתו תיליע תוברת ןיב שגפמה רחא הקחתה גרובצניג .הריפכו הלבק 

תרזעבו תורבוחו םירפס ךרד ,ועיגה תונויער וליא קר אל ןחב אוה .תידדהה הנזהה 

וליא ךרד ,הנבה וזיאב ,ןפוא הזיאב םג אלא ,רפכה לא ריעהמ ,םופדה תוטשפתה 

.םהל ןתנ תויועמשמ לש תובכרומ וזיאו ,הלא םירפס וי'צונימ ןחוטה ארק ,"םייניע" 

"George Robert ־ ותדובעב גנוי ןוירוטסיהה ומצע לע לטנ ,תינורקע ,המוד המישמ 

 Twelve Hewes (1742—1840): A Boston Shoemaker and the Memory of the

 "Young, 1981) American Revolution). רלדנסה לע ובתכנש םירפס ינש לע וכמתסהב

 Hewes ןמואל תיאקירמאה הכפהמה תועמשמ תא ךירעהל גנוי הסינ ,ומיע תוחיש ךותמ

ןהבש תומחלמלו תונגפהל רובע ,ףתתשה ובש Boston Tea Partys לחה ,קלח הב לטנש 

םיבר תורוקממ Hewes לש וייח רוזחש ךות .וייח תונש םיעשתל בורק ךשמב קלח לטנ 

יכ הנקסמל גנוי עיגה ,ויתובוגתלו וישעמל ,וירבדל הריהזו השיגר תונשרפ ךותו םיפסונ 

גוציי תגשה ,רבד לש ורקיעב "רתיה אל Hewes יניעב םייטמרדה םיעוריאה תועמשמ 

םלוס תיתחתבש רלדנסה .הליהקב רבחכ ודמעמ יוניש אלא ,םייטילופ תואמצעו 
סחיב deference לש בצממ ,הכפהמה יעוריאב ותופתתשה ידי־לע ,ררחתשה תויונמואה 

ריכמ ,טבמ רישימה חרזא ,שדחה ביטקלוקב תויוכז־הווש חרזא השעגו "וילעמ"ש הלאל 

.םירחאה םג וב וריכי ךכ יכ הפצמו וכרעב 

ךא ,גנויו גרובצניג ודבע ותיאש רמוחה ומכ רישע רמוח ת/רקוחל אצמנ דימת אל 

תוקוחרה תובכשה לא רוקרזה תא ןווכל םירחובה םינוירוטסיהה םה םיבר אל ,ךכמ רתוי 

.תונותנ ןה םהבש םיירוטסיהה םיכילהתל םיקינעמ הלאש תועמשמה לע תוהתלו זכרמהמ 

.ירקחמ ךותמ ,ןוויכ תייוותהב ולו ,הלאכ תולאשב חותפל הסנא 

השיאה ילותפנ 

ר"זש־ןוסלנצכ לחר האשנ ,תולעופה תעונת הכרעש רנימסב ,ביבא־לתב ,1937 תנשב 

:תופתתשמה תולעופה ינפל הירבד תא 

עודי ןבומבש רבדה ןוכנ לבא ,ירזכאו ףירח ידמ רתוי יוטיב ילוא הז היהי 

ייחב שפנב םיביוא החפשמה לשו הדובעה לש :הלאה תודוסיה ינש 

ייח ןיב םוהת ןיא לעופה ייחב ...דבועה שיאה ייחב ןכ אל .תלעופה 

ותוליעפל ,ועוצקמל רוסמ תויהל לוכי אוה .הדובעה ייח ןיבו החפשמה 

וז דוחייב ,תלעופה ייחב תאז תמועל .בוט בא תויהל הז םע דחיו תירוביצה 

תעבתנ ונתעונת .ךפיהלו החפשמה דוסי תא סרוה הדובעה דוסי ,הריכשה 

לעופה תדמע ןיב לדבהה אוה אוהש הזה םוצעה טקילפנוקה תא ריכהל 
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41 (1 )ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

שוביכל ,הדובעה יניינעל רסמתהל הצור תלעופה םא .תלעופה תדמע ןיבל 

תוליעפלו תיעוצקמה הדוגאה יניינעל ,עוצקמה לע תוטלתשהל ,הדובעה 
תיאשר איה - תלעופה השאהמ שרדנ הז ירהו - ללכב םילעופה רוביצב 

םאו ,תוהמא 600/0־כ ןאכ שי הגהו .הזל קר םיקיפסמ יתוחוכ ,יד :דיגהל 

ונחנא ,םאו לעופה תשא ,םא תויהל הז המ :ונמצע תא תולאוש ונחנא 

םאו ,דחא דלימ רתוי תויהל ךירצ החפשמש תטלחומה תמאה תא תולבקמ 

גואדל ,תיבה לע רומשל ,םידליה תא ךנחל לעופה תשא לעש רוכזנ 
:דיגהל תויאשר ונחנא בוש ,םיכנחמהו םיאפורה םע עגמב אובל ,ותרוצל 

...ןיא תוחוכ רתוי ,דחא םדאל יד 

ןיא .איה רשאב תלעופ לכ .תולעופה תעונת תדמוע הינפבש הלאשה וזו 

ןה תוהמאו הדובעש תוחכוש ונחנא תובורק םיתעל .הריזגכ הז תא לבקל 

הזב ןיא .םיישקל םימרוג םייחה תורוקמש ןבומו .ללכב םייח תורוקמ 

הזש הנבהל הרבחה תא ךנחל ךירצ .השאב תללעתמ תינודז די אל ,חופיק 

:ללכב לעופל םירמוא ונחנאש םשכ .םיאלמ םייח לש ,רשוא לש רוקמ םג 

דועי ךל שי :הריעצה הרבחל תונפל תוכירצ ונייה ךכ ,ץראב דועי ךל שי 

תדבוע םא תויהל :םידיקפתה ינש ןיב הינומרהה תא אוצמל ךילע ;הלענ 

<174-173 ,1987 ,ןייטשנרב לצא טטוצמ) .תלעופ תויהלו 

יתוהמ ןפואב הנוש םישנה לצא םייחה תועמשמ יכ ןוסלנצכ לחר הנעט הלא הירבדב 

תיתרבחה) תינויצה הכפהמב ןתופתוש יפוא יכו םירבגה לצא םתועמשממ רהצומו 
םישדחה םהייחבש הרומתה ,םירבגה לצא .םירבגה לש םתופתוש יפואמ הנוש (תימואלהו 

הדובעב ,תירוביצה הריפסב תוברועמב התיה לארשי־ץראב תילעופה־תידוהיה הליהקב 

ןיב בלשל ןתלוכיב ,רתיה ןהייחב הרומתה ,םישנה לצא וליאו ,תיתעונת תוליעפבו 

ייחב ,תירוביצה הריפסב ןתוברועמ ןיבל ,תיתחפשמה ,תיטרפה הריפסב ןהיתויוביוחמ 
,הגיהנמה תירבגה תיליעהמ אל יאדוובו םירבגהמ שרדנ אל ללכש ,בזליש'ד .הדובעה 

ואטיב ןה .ללכ־ךרדב גשוה אל יכ םא ,םישנה לש ףסכנה דעיה ,הכפהמה תיצמת התיה 

<1918-1904) היינשה היילעב דוע .םינש תורשע ךרואל תונווגמו תובר םיכרדב תאז 

איה קרש תוליעפל ץוחמ ןתויהמ ןלוכסתו ןתבזכא תא "רמושה" ירבח לש םהיתושנ ואטיב 

אוה" :הבתכ ,ילגוטרופ ילדנמ רמושה תשא ,ילגוטרופ הבוט .תיתועמשמ היישעל הבשחנ 

החונמה יעגר .המיענ אל םג םימעפלו השק יתדובע' :רומאל ליגר היה [יב 'ד - לדנמ] 

דימת התיה יל לבא '.ךתוא םג קפסל העודי הדימב ךירצ הזו ךדימ יל םיאב םיטעמה 

,ילגוטרופ) ".יל ביבסמ רשא הריציה תעונת ךותב תורוסא ידיו האולכ ינאש ,השגרה 

םע דיימ ,ידעלג רפכ תרבחו רמוש תשא ,לורק היח האטיב המוד השגרה <259 ,1935 

.דבלב םיתורישבו םידליב לופיטב קר ןינע ןיא ונל יכ ןיבהל ולכי אל ונרבח" :ותמקה 

תרישקבו תודוס ידוסב קשנ תשיכרב ,הנגהב ,הרימשב םיקוסע ויה ,םירבחה ,םהש םימיב 

תיתרבח תוליעפ לע ונמלח ונא ירהו .םהיניינעב ונופתיש אל ,םינכשה םע םיסחי 

<366 ,1957 ,לורק)".קשמ ןינבו תיאלקח הדוגא לש ,תירוביצו 

םע ןתיב־יקשמל ץוחמ ןתדובע תא ריעב םישנהמ תובר ובזע האלהו םירשעה תונשב 

ןמ קלח לצא תוחפל ,תורירמו לוכסת ,רעצב הוולמ היה דעצה .ןושארה ןדלי תדלוה 

תעונת לש התרגסממ ירמגל וקתנתהש םישנ לש םיבותכ ונידיב ןיא םנמוא .םישנה 
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ךותמ ובתכנ ,תרפוסו תיאנותיע ,סבח הכרב לש םיאבה הירבד יכ הארנ ךא ,תולעופה 
:תושיגרו תורכיה 

עודיה סופדל ,ירמהו םיטבלה תורמל ,חרכהב תסנכנ ,הבשומב וא ריעב םא 

לובג אוה דליה תדלוה .וב ךורכה לכ םע "תיבה תשא" ,"רבח תשא" לש 

־ התדובעמ תקתינ םאה .בר ישוקב הוולמה ינחורו יתרבח רבעמ ,הייחב 

הל איה וז הדובע רשאכ םג - בר למעב קר הב הזחאנ דימת טעמכ רשא 

'דל איה תסנכתמ חרכהב .ףיקת ילכלכ ךרוצ אלא דבלב ישפנ־יוואמ אל 

.המלשהה האב לקנב אל .םיירוביצהו םייתרבחה םייחה ןמ תדרטנו היתומא 

תורירמ רודח ,תיבה־תשא ןיבו םדאה־השאה ןיב טקילפנוקה אוה ףירח 

(85 ,1987 ,ןייטשנרב לצא טטוצמ) .אצומ אלל תויוטבלתהו 

הירבד ,תומא 'דב וסנכתהש םישנהמ יאדווב ,דתיה אל המצע סבח הכרב יכ םאו 

תעונת לש הפוסאב םיאבה םירבדה תא המסרפש "דבוע תשא" ירבדמ קוזיח םילבקמ 
:תולעופה 

התשגרהב רתוי תעגופה ,רתוי הבילעמ הרדגה שי םולכ ,הזה יוניכה םצע 

ואר םלוכו - המצע תא התאר לומתא קרש ,וז לש תיתרבחהו תירוביצה 

הייח תורמל ?םילעופה תעונת ברקב תואלמ תויוכז תב הרבחכ ־ הב 

תירמוח הקוצמב בורל ,םיברה היטבלו דבועה תיב תלהנמ רותב םישקה 

האצותכו ,יביטקודורפ יתלב טנמלאל תבשחנ איה ־ שפנ ךודכד ךותמו 

התוא םיכזמ ןיאו תובוחמ התוא םיררחשמ .הינש הגרדממ הרבחל - הזמ 

<םש ,טטוצמ) .תויוכזב 

שקיע קבאמב הלא ןהיתויוכז לע ומחלנ הדובעה־קושב וראשנש תואושנה םישגה וליאו 

אל קבאמה .(Bernstein, 1997) םישולשה תונש ףוסב ןותימהו הלטבאה תונשב ולהינש 

ןדמעמ לע ףאו תיתרבח תופתוש לע ,תילכלכ תואמצע לע אלא ,הדובע םוקמ לע קר היה 

.תירוביצה הריזהמ הנחדית ןה םא המוד היהי אלש החפשמה ךותב 

לחר יניעב הגשהל ןתינ הארנו ךוניחל דעי היהש ,החפשמו הדובע ייח בוליש 

ולכי אל םישנה בורש הפיאשו רבשמ תעב תובר םישנל קבאמל אשונ היה ,ןוסלנצכ 

.ןנקתכ םינשב םג ,הגישהל 

דואמ הנוש התיה לארשי־ץראב ידוהיה בושייב תוידוהיה םישגה לש ןתוסנתה 
לוהינ םע תימוימויה תודדומתהב ,דתיה תישנה תוסנתהה תיצמת .םירבגה לש םתוסנתהמ 

הריפסהמ גורחל םיכרד רחא שופיחבו הז בושיי לש םידחוימה םיאנתב החפשמ ייח 

תישנה המלידה ,דתיה וז .תכרעומה תירוביצה הריפסב (והשלכ)יוטיב ידיל אובלו תיטרפה 

םיבשייתמה לש םינושה תועמשמה ישופיחמו תונושה תומלידהמ תחא התיה איה .תיסיסבה 

.תירבגה תיליעה לש המליד אל יאדוובו תירבג המליד התיה אל וז ךא .םיינויצה 

לעבהו) דליה ןיב םאה ילותפנ אוה ישונא יכה ־ השאה רורחש תעונתב שיש המ לכמ" 

,וז .(226 ,1930) ןוסלנצכ לחר הבתכ ךכ ".איה הייח תא תויחל התעיבת ןיבו (תיבהו 
.תינויצה תובשייתהה לש תישנה תירדגמה תוסנתהה ,יתנעטל 
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"תויפאזיליפו תוקיטילופ םוש ילב" 
םיידוהי םילעופ תפיסא ינפל ,1934 תנשב ,ידוהי תבכר לעופ אשנש םירבד הגה 

:הדובעה יאנתו רכשה יאנת רופישל םתעיבת ביבס םילעופה ברקב הסיסת תעב םייברעו 

... !םירבח 

רסוח תרמוא תאז המ .ןוגראה רסוח אוה תבכרה ילעופ לש שלחה דצה 

לכ .םינגרואמ םה םיברעהמ ןהו םידוהיהמ ןה םידדצה ינשמ אקווד ?ןוגראה 

םשב ,תידוהי ,ירק] תימואל ןיב דחא ,תויורדתסה יתש םימייקו .דוחל דחא 

21['ב 'ד - "ףרגלטהו ראודה תבכרה ידבוע לש תימואלניבה תורדתסהה" 

22תודחוימ תופקשה ןנשי ןהינשלו .תימואל תיברע תורדתסה הינשו 

השועו ןמזה תא תלצנמ תבכרה תלהנה ,הזה ןמזבו .הלעמלמ האב הדוקפהו 

המ קוחרמ םיטיבמ קר ,םולכו םולכ ?םישוע המ ונחנאו .הנוצרבש לכ 
...השענש 

ילב .םיילנויספורפ תודוסי לע ונמצע תא ןגראל איה וגלש הנוכה !םירבח 

תא .רקיעה תא ונתיאמ תלזוג הקיטילופהש ינפמ .תוהובג תוקיטילופ םוש 

...תוימוי םוי[ה] תולאשה 

ומכ ,םירחא תומוקמבש ןמזב ,תבכרב םיאכודמ ךכ לכ היהנ ונחנא יתמ דע 

רתוי הברה לעופל סחיהו בצמה ,םירחא תומוקמב וא ,גרבנטור ,ןמש ,רשנ 

תיב ,ימוקמ דעו שי ,ןוגרא שי המשש ינפמ ?המ ינפמ .ונלצאש המ[מ] בוט 

.תבכרבש המ[מ] רתוי חיורמ לעופה .דעוה ךרד םילעופ לבקמ תשורח 

ילעופ לכש המ רבדה ותוא תושעל םילגוסמ אל ונחנא םא[ה] !םירבח 

םיחרכומ ונחנא ,םירבח אל ?םישפיט ונלצאו םימכח שי המש םאה ?ץראה 

ילב ,ונלש םיימוי םוי םיסרטניא דעב םוחללו ,דחא ןוגראב ונתוא דכלל 

התא ־ ונלצא איה הלאשה .םיחוכיו םוש ילב .תויפאזיליפו תוקיטילופ םוש 

ילעופ לכש בשוח ינא .ןכש בשוח ינא ?הדובעב ךבצמ תא ביטיהל הצור 

־ םיברע ןה םידוהי ןה ,רמולכ - תד לכמו םואל לכמ] תדו םואלמ תבכרה 

.הז תא םיצור ['ב 'ד 

ךשמב ןמז רבכ שיש בשוח ינאו תבכרב םייללכ םיסרטניא שי .םירבח - 

ליצת איה הנומא קר .ינשב דחא ןימאהלו ינשה תא דחא ריכהל הנש 12 
23.ונבצמ תא 

תנשב .1919 תנשב םיידוהי םילעופ ידי־לע המקוה "ףרגלטהו ראודה תבכרה ילעופ תורדתסה" 21 

תיצחמ 1924 תנשב ,ליעל רמאנכו ,םייברע םילעופ םג היתורושל סייגל וו תורדתסה הלחה 1922 

הניש 1931 תנשב .ןוגראה תא םייברעה םילעופה בור ובזע םירשעה תונש ףוסב .םיברע ויה םירבחה 

אל יכ ףא ,"ףרגלטהו ראודה תבכרה ילעופ לש תימואלניבה תורדתסהה" ארקנו ומש תא ןוגראה 

.םייברע םילעופ טעמכ וב ורתונ 

.ןהלש תימואלה תוכייתשהה תא תומאותה תופקשה ,רמולכ 22 

רידנ וניה הז ומכ ךמסמ יכ ףיסוא .IV250־27־2־201 ,הדובעה ןויכרא ,1934 טסוגואב 20 ,םש אלל 23 

בתכנ אל ףא אוהו תינוגראה תכרעמב והשלכ דיקפת לעב לש יוטיב הווהמ וניא אוהש ןוויכמ רתויב 

.תונורכז לש תרגסמב ,רתוי רחואמ 
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תימואל הנחבה אלל ,תבכרה ילעופ ללכ לש ףתושמ קבאמל ארק ידוהיה תבכרה לעופ 

תבכרה ילעופ תורדתסה - םהמ דחא לכש ,םינושה םהינוגרא ןיב הנחבה אללו תיתד וא 

רושק היה - אסיג ךדיאמ םייברעה תבכרה ילעופ תורדתסהו אסיג דחמ ףרגלטהו ראודה 

יזכרמ ביכרמ היה "הדובעה שוביכ" .הבירי תימואל העונתל תחפוטמה םילעופ תעונתל 

שוביכ" - תויגונקה תויביטמרונה תורדגהה יפ־לע תינויצה תובשייתהה תועמשמב 

ידוהיה" לש ותרמה איה "הדובעה שוביכ" תועמשמ .דחאכ ימואלהו ישיאה ןבומב "הדובעה 

תישיא היצמרופסנרט הווהמש הרמה ,ירבע "למע שיא"ב וא ירבע "הדובע שיא"ב "יתולגה 

יוניש ןה ;הלא םידבר ינש אטבל אב "שוביכ" גשומה .דחי םג ביטקלוקה ינפ יונישו 

- הדובע ייחל "ומצע תא שבוכ" ,רבגה ,הרוגשה הקירוטרהמ עמתשמבו ,םדאה - ישיא 

Shafir,) הרחתמה יברעה לעופה ידימ הדובעה תא שבוכ "ידוהיה בושייה" ,ליבקמבו 

םירבד ,דחא עטק קר םנמוא הז .תורחא תויועמשמ ריבעמ ליעל עטקה םלוא .(1989 

תוקחרתה :רורב שגדהה ,הז םעו ,רכש יאנת לע םילעופ קבאמ לש םיוסמ רשקהב ורמאנש 

םע תוירדילוסל היינפ ,םיפתושמ םיידמעמ םיסרטניא תפדעהו םיימואל םיסרטניאמ 

תילעופה היווחה תשגדה ,הדובעה תא "שובכל" םירומא םהמש הלא םע םג ,םירחא םילעופ 

.ןומא לעו תורכיה לע ,תפתושמ תוסנתה לע היונבש 24,תיללכה ,תפתושמה 

ילעופ דעווב רבח אשנש םירבדב יוצמ ,תימואל־לע ,תילעופ תוירדילוס לש המוד רסמ 

םינש רשעכ המייקתהש התיבש תעב ,הפיחב תבכרה לש הכאלמה־יתב רצחב תבכרה 

לעופ לש ותעיצפ בקע 1944 ראורבפב 2־ב ינטנופס ןפואב הצרפ התיבשה .רתוי רחואמ 

שיא ,ישוח אבא יכ ררבתה הרהמ דע .םוקמב יאופר לופיט רדעהו הדובעה םוקמב יברע 

ךמת הליחתבש י"אפמ רבח ,ץלפניילק ,דעווה ירבחמ דחאו ,התיבשל דגנתה ,י"אפמ 

רמושה שיא ,ץלוהמלה דעווה רבח ,ותמועל .וירחא קיזחה הרחה ,םילעופה לש םדעצב 

רצק עטק הנה .ותעונתל חוויד וז חורבו ,התיבשב ךמת 25,תיטסילאיצוסה הגילהו ריעצה 

תא ותיבשה ובש הלילבו םויב םילעופה ןיב םיסחיה תא ראתמ אוה ובש ,וחווידמ 
:הכאלמה־יתב 

םילעופל תויראדילוסו הווחא לש סחי ןמזה לכ וטילבה םיברעה םילעופה 

לכ ןיב וקלוחש ,םיתיזו תותיפ החלש תיברעה םילעופה תדוגא .םידוהיה 

יד לביק םא ,ולאשו ידוהי לעופ לכל ושגינ םיבר םיברע םילעופ .םילעופה 

םידוהי םילעופ דחי וממחתהו תורודמה ביבס ובשי ,ר םוי לילב .לכוא 

םידוהיה םילעופה תוחפשמ ץחל תחת רשאכ .םירופיס ורפיסו ורש ,םיברעו 

םיתבושל לכוא חולשל ['ב 'ד ־ הפיח ילעופ תצעומ] הצעומה ס"וס התואנ 

רבדה לבקתנ ,תוירגיסו הבלח םחל לש תורכינ תויומכ ועיגהו םידוהיה 

םויב .הצור קר איהשכ הפונתב תושעל תעדויה תורדתסהל הבר הכרעהב 

להנל ,אהט ימאס ,תיברעה םילעופה תדוגא ריכזמ ליחתה 12 העשב ,ר 

26.הלהנהה םע מ"ומה תא בומארבא םע דחי 

םיסרטניא לע תורבגתה ןייצל ,רוריבב ,ןווכ וב שומישהו ,ןועט היה "יללכ" גשומה יכ הארנ 24 

רקיעב שמשל ידכ ,הפיחב 1924 תנשב חתפנש םילעופה ןודעומ יכ ליעל ןיוצ .םייפיצפס םיימואל 

."יללכה םילעופה ןודעומ" ארקנ ,הפיח ילעופ תצעומל ונפש םייברעה םילעופה תא 

.ריעצה רמושה לש תינוריעה עורזה ,דתיה תיטסילאיצוסה הגילה 25 

.<4)90.15 ,הביבח תעבג ,1944 ראורבפב 10 ,ץלוהמלה דעווה רבח לש ח"וד 26 
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45 (ו)ב תילארשי היגולויצוס ו999-ס"שת 

תוירדילוס לש תונווכמ השבגתה הרושה ןמ םילעופה ברקב יכ רמול יתנווכב ןיא 

תאצומ יניא .זכרמה ןמ הצפוהו השבוגש תימואלה תונווכמל דוגינב הדמעש תידמעמ 

תויועמשמ ןווגמ היה הדובעלש ךכ לע עיבצהל ןתינ םלוא .וזכ הנקסמל הקדצה ירקחמב 

,הדובעה ךילהת ,הדובעה־קושב תואיצמה ןיב תרשוקה ,"תיביטמרונ תועמשמ" התוא יכו 

אלו תידעלבה אל ,הדיחיה אל ,תחא תועמשמ קר התיה ,םיימואלה םידעיהו דבועה תייווח 

הרקמב ומכ ,תונוש ,תופסונ תויועמשמ אצמנ ,התיא חותמ בולישב וא ,הדיצב ;תילטוטה 

Palestine'ב םייברע םילעופ דצל םינש ךרואל ודבעש םיידוהי םילעופ לש ןאכ ןודינה 

 Railways. ויהו ־ "תוהובג תוקיטילופ ילב" - ימואלה שגדהה תא וחדש םהיניב ויה

ישונאו ידמעמ הלועפ־ףותישל םיסיסב רוצילו תונדשחהו קחרמה לע רשגל םיכרד ושפיחש 

הדובעה ייח לש תועמשמה תא ריאהל ןויסינה .תימואלה תוביוחמהמ רענתהל ילבמ 

תונוש תויוסנתה ןנשי :תחא תיעמשמ־דח הנקסמל תוחפל ליבומ תו/מידבועה תניחבמ 

הסננ אל םא .תושגנתמ ףאו תורתוס ןה םיתיעלו תומילה ןהיניב שי םיתיעל ־ תולדבנו 

שוטשטה םעו זכרמה תרדגה םע ,ךכל ןווכתנ אל םא םג ,ראשינ ,תיקלח ולו ,ןתוא ריכהל 

.הז הרקמב םיענמנ־ יתלבה האווסההו 

םוכיס 

ןוידה .ידמל תרעוס הריז ,דניה תילארשיה הרבחה רקחב תיפרגוירוטסיהה הריזה 

הייאר ינפוא ,תונוש תושיג ןיב תססות תקולחמל תסיוגמ הריזמ ךפהנ ירוטסיהה־יתרבחה 

חותינה .היצמיטיגלהו תוהזה יסיסבל סחיב תונוש תויוסחייתהו םינוש םיחונימ ,םינוש 

ימיטיגל ביכרמ השענ ,םיעבשה תונשב םיפירח הכ תונייועו תודגנתה ררועש ,יתרוקיבה 

הלאה תושגנתמהו תונושה תושיגה לולכמ םלוא .הארוהב ףאו רקחמב ,תיתרבחה הביתכב 

ותחימצ תא ןיבהל ידכ םא ,יתרבחה־יטילופה זכרמה ביבס הבר הדימב ןגועמ ראשנ 

תולכתסההמ טעמכ תטלחומה תומלעתהה .ותשרומו וינועיט תא עקעקל ידכ םאו ודוחייו 

תירוטסיהה הביתכב העפשה־בר םרז איהש ,תיתרבחה הירוטסיההמ ,תיליעל ץוחמ לא 

דמימה תויזכרמ איה תוביסה תחאש רעשל ןתינ .ההימת תררועמ ,םיבר םיימדקא םיזכרמב 

ןהל םיוולנה תודסומה ,תויטילופה תועונתה תויזכרמ - תילארשיה הרבחב יטילופה 

וא הלוצאב ,הכולמ־יתבב רבודמ ןיא .1948 תנש רחאל הנידמה תויזכרמו ,ןהיתוגהנהו 

רבודמ ;תיאבצה וא תינידמה הירוטסיהה לש תרוסמב ריבכמל םהילע בתכנש ,םילרנגב 

לש התריציב יזכרמ דיקפת אלממו אלימש ,תיתרבח העונת ירפ ומצע אוה ,שדח םרוגב 

27.היתולובגו התוהז ,הבכרה תרדגה ללוכ ,ןיאמ שי םימיוסמ םינבומב ,תילארשיה הרבחה 

־הירוטסיהה ןיבל הלעמלמ־הירוטסיהה ןיב לובגה לע אצמנ יטילופה זכרמה רקח ןכל 
.הטמלמ 

הליחתב םא .ןדקומ תא םעפ ידמ תונשמ תיפרגוירוטסיהה הריזב הרעסהו הסיסתה 

לש וביטב קסוע אוה הנורחאל הנה ,"םיסותימ תריבש" ןמיסב יתרוקיבה חותינה דמע 

םילמסבו םילימב ,יביטקלוקה ןורכיזב חצנומ רבעה ובש ןפואב ,ירוטסיהה "חישה" 

,הרבחו הנידמ לש םיבכרומה םיסחיה לולכמב וקסעש םידדובה םיגולויצוסה ןיב אוה גנילרמיק 27 

.<ב 1993 ,גנילרמיקי "לארשיב הרבח-הנידמ יסחי" - אמגודל 
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,חוכל עדי ןיב רשקה דמוע ןוידה סיסבב .וז החצנהב םיבלושמה םירסמבו ךכל םישמשמה 

הבר הדימב םויכ םינגועמ הלא ןויד ידקומ םג .ורומישו חוכה תריבצ ןיבל עדיה תריצי ןיב 

רוקרזה תקתהל בחרנ לאיצנטופ שי ןאכ םג םלוא .תותילעהו יטילופה זכרמה ביבס 

"םיחיש" רבע לא תותילעהמ ותקחרהל ףאו ןהל הצוחמש תודוקנ לא תותילעה לא הנפומה 

.םינוש םיירוטסיה 

םירפסה ירקבמ ,רקחמה ישנא תלחנ קר ראשנ אל רבעה תגצה ןפוא לע חוכיווה 

תנידמ לש המויק תונש םישימח ןויצל הקפוהש "המוקת" היזיוולטה תרדס .םהיארוקו 

יגולויצוסה חותינה לש םייזכרמ םינועיט םיגושה היקרפב הצמיאש הרדס ,לארשי 

ןוחטיבה רש טילחה ,רמאמה בתכנ םהבש ,הלא םימיב .הפירח תודגנתה הררוע ,יתרוקיבה 

תכרעמה לש תוליעפ תונש םישימח ןייצל רומא היהש עפומה תא לטבל יכדרמ קחצי 

רעונה־יגבל ריבעהל ,דתיה תרהצומה ותרטמש ,הז עפומ .(11.9.98 ,ץראה) תינוחטבה 

םירקמה ינשב ."םיאלמ ויה אל וירסמ"ש ןוויכמ לספנ ,"לארשי תומחלמ" לע ירוטסיה רסמ 

םירסמ" לעב ,רתוי "םלש" עפומו "המוקת"ב םישדח םיקרפ - בצמה ןוקית ונל חטבוה 

לש תרחא הגצה ,תורחא םילימב ;תינוחטבה תכרעמה לש התוליעפל רשאב ,"רתוי םיאלמ 

28.רבע "ותוא" 

ןפוא יבגל חוכיווה ,תומדקומה תובצעמה תופוקתהמ םיקחרתמ ונאש לככ יכ הארנ 

בקונ ,דימת אל יכ םא ,םיתיעלו רתוי יולג השענ יפרגוירוטסיהה ןבוציעו ןתנבה ,ןחותינ 

הווהב תויתייעבה םיסב לע וחמציש ,רקחמה תודובעבו םיידיתעה םיחוכיווב .רתוי הרופו 

תא אצמת תיתרבחה־תירוטסיהה הביטקפסרפה םגש ריבס ,דחי םג רבעה יבגל תונרקסהו 

תיתרבחה ,תיטילופה תואיצמב וז הביטקפסרפ שבגתת ובש ןפואה .המוקמ 
.החותפ הלאש ,העש יפל ,ראשנ תילארשיה תיפרגוירוטסיההו 

תורוקמ 

תאצוהו דיל ןו ןוכמ תאצוה :ביבא־לת .ןורכיזו סותימ .(1996)'ר ,ךירטסיוו 'ד ,הנחוא 

.דחואמה ץוביקה 

תונשב ינוריעה בושייב תודבוע םישנ לש ןתונגדאתהו ןדמעמ" .(1985) 'ד ,ןייטשנרב 

.144-115 ,34 ,הרדתק ."םישולשהו םירשעה 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .לארשי־ץ־ואב השא .(1987)'ד ,ןייטשנרב 

.106-82 ,78 ,הרדתק ."רשג לעפמב םיברעו םידוהי םילעופ" .(1995)'ד ,ןייטשנרב 

תוינידמו םיברע םילעופ לש םנוגרא :לארשי־ץרא ילעופ תירב" .(1996)'ד ,ןייטשנרב 
.253-229 ,<3>זל ,תומגמ ."'תירבעה הדובעה' 

.םישיא ־ הינשה הילעה ,(ךרוע) רוחצ 'ז :ךותב ."ןיכלמ הרש" .(1997)'ד ,ןייטשנרב 

.יבצ־ק קחצי די :םילשורי 

םייומיד ,(תכרוע) ןומצע 'י :ךותב ."השקה ןיערגה ןמ תולוק" .(סופדב) 'ד ,ןייטשנרב 

רפס ביבס להנתמ תוחפ אל רעוס סומלופ ,ךירעה דיה־בתכ תא ההיגמ ינאשכ ,רתוי רחואמ הנש 28 

.הוונ לייא ר"ד לש וטע ירפ השדחה הירוטסיהה דומיל 
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47 (1 )ב תילארשי היגולויצוס 1999 -ס''שת 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .תוינוכית םי תוליהקב םישנ לש םיגוצייו 

.ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .1930-1919 ,הדובעה תודחא .(1973)'י ,ינרוג 

.דבוע םע :ביבא־לת .תידוהיה היעבהו תיברעה הלאשה .(1985)'י ,ינרוג 

.דבוע םע :ביבא־לת .תימואלה תוהזה רחא שופיחה .(1990)'י ,ינרוג 

.ובנ :ביבא־לת .לכה לעמ תורדתסהה .(1993)'ל ,גרבנירג 

תאצוה :ביבא־לת .לארשי ץראב תיטסינומוקה הגלפמה ,םימודאה .(1991)'ש ,ןתוד 
.רפוסה אנבש 

.דבוע םע :ביבא־לת .הנידמל בושימ .(1977)'מ ,קסילו 'ד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת .םידוהיה לש םבהז .(1996)'ע ,לטרז 

תולעופ ירבד ,<תכרוע> ןוסלנצכ 'ר :ךותב ."יממעה ךוניחה תנקת" .(1930) 'ב ,סבח 
.תולעופה תצעומ תאצוה :ביבא־לת .(169-167 'ע> 

.ןקוש :םילשורי .דוד תאנק .(1978)'ש ,תבט 

.ןקוש :םילשורי .לארשי־ץרא ייברעו ןוירוג ןב .(1985)'ש ,תבט 

תולעופ ירבד ,(תכרוע) ןוסלנצכ 'ר :ךותב ."'רבח תשא"' .(1930) 'פ ,יחיטבא־לגי 
.תולעופה תצעומ תאצוה :ביבא־לת .(136-134 'ע) 

,לארשי ץראב (םיימלסומה ןידה יתבב םיינאמ'תוע םינויכרא) תאל'גסה" .(1994)'מ ,קבזי 

.17-7,7 ,ןויכרא ."1914-1870 - ל'גסה יפ־לע הפיחב ידוהיה בושייהו 

.תולעופה תצעומ תאצוה :ביבא־לת .תולעופ ירבד .(1930)'ר ,ר"זשךוסלנצכ 

םיזנכשאו םיחרזמ - 'םילשחונמ אלא םילשחנ אל' רפסה תריקס" .(1981) 'מ ,קסיל 

.96-90 ,(4)27 ,תומגמ ."יקסריבס המלש תאמ לארשיב 

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

,(ךרוע) רסוניג 'פ :ךותב "?ינינע ימדקא חיש וא םייגולואדיא םיקבאמ :תילארשיה 

ןוירוג־ןב תשרומל זכרמה תאצוה .(98-60 'ע) וננמז ןב סומלופ :תונויצ 
.ביבא־לת תטיסרבינואו 

םע :ביבא־לת .1949-1947 ,םייניטסלפה םיטילפה תייעב לש התדיל .(1991)'ב ,םירומ 

.דבוע 

,הרבחו הדובע ירקחל ןוכמה :ביבא־לת .הקיטילופו הרבח ,הנומוק .(1980)'א ,תילגרמ 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

.דבוע םע :ביבא־לת .םולח יתמלח וא תייהה .(1996)'י ,ינינ 

.תורירב :הפיח .םילשחונמ אלא םילשחנ אל .(1981)'ש ,יקסריבס 

תאצוה :ביבא־לת .(263-257 'ע) רמושה ץבוק :ךותב ."םיכרדב" .(1935)'ט ,ילגוטרופ 

.הדובעה ןויכרא 

,3 ,תרוקיבו הירואית ."1948 תמחלמ לש השדחה הירוטסיהה" .(1993) 'א ,הפפ 
 114-99.

,8 ,תרוקיבו הירואית .'"השדחה הירוטסיה'ל שדח םוי רדס" .<א1996) 'א ,הפפ 
 137-123.

הדותמהו תוימואלה לש תוירואיתה ןחבמב תונויצה" .<ב1996> 'א ,הפפ 
וננמז ןב סומלופ :תונויצ ,(ךרוע) רסוניג 'פ :ךותב ."תיפרגוירוטסיהה 

.ביבא־לת תטיסרבינואו ןוירוגךב תשרומל זכרמה תאצוה .(263-223 'ע> 

היסאב 'לוהמ םזילאינולוק' לע יתאוושה טבמ - םזילאינולוקכ תונויצה" .(1997)'א ,הפפ 
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ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ ןייטשנרב הרובד 48 

.(366-345 'ע> היזיוורל ןוזח ןיב תונויצה ,(ךרוע) ץיו 'י :ךותב ."הקירפאבו 
.רזש ןמלז זכרמ תאצוה 

(רואל־איצומ ןויצ אלל) .ביבא־לת .ץראב תלעופ ייח .(1935)'ה ,ןמלקפ 

(רואל־איצומו םוקמ ןויצ אלל) .בוציעה תפוקת - תורדתסהה .(1979)'ז ,רוחצ 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .בושיה תגהנהל ךרדב .(1982)'ז ,רוחצ 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .םייח תעונת - ןזח .(1997)'ז ,רוחצ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .םידסימו תובא .(1976)'י ,ץיבליפוק־תלוק 

,4 ,תרוקיבו הירואית ."תילארשיה הרבחב םזירטילימ" .(א1993> 'ב ,גנילרמיק 
 140-123.

הרבחה ,(ךרוע) םר 'א :ךותב ."לארשיב הרבח-הנידמ יסחי" .<ב1993) 'ב ,גנילרמיק 

.תורירב :ביבא־לת .(350-328 'ע) םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה 

."תויתוברת־בר אלל תויוברת יוביר ,םישדחה םילארשיה" .(1998) 'ב ,גנילרמיק 
.308-264 ,16 ,םייפלא 

רמושה רפס ,(תכרוע) סבח 'ב :ךותב ."רמושהו הרבחה" .(1957) 'ח ,לורק 
.ריבד :ביבא־לת .(366-363 'ע) 

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

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

הירואית ."לארשיב םינוירוטסיהה חוכיו לש היגולויצוס :תוהזו ןורכז" .(1996) 'א ,םר 

.32-9 ,8 ,תרוקיבו 

."1930-1920 תולעופה תצעומ :לארשי ץראב תולעופה תעונת" .(1997) 'ב ,ןרטש 

.הפיח תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח 

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

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

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

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .בזכנה קבאמה .(1977)'א ,אריפש 
.דבוע םע :ביבא־לת .לרב .(1980)'א ,אריפש 

.דבוע םע :ביבא־לת .הנויה ברח .(1992)'א ,אריפש 

םינוירוטסיהה' תודוא־לע חוכיווה - יביטקלוק ןורכיזו הקיטילופ" .(1997)'א ,אריפש 

.(45-19 'ע) םינשי םידוהי םישדח םידוהי ,(תכרוע) אריפש 'א :ךותב ."'םישדחה 

.דבוע םע :ביבא־לת 

.דבוע םע :ביבא־לת .תירוטסיהה הדובעה תודחא .(1975)'י ,אריפש 

 Barrington Moore, Jr. (1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy.

 Penguin Books.

 Ben-Rafael, E. (1997). "Critical versus Non-Critical Sociology: An Evaluation."
 Israeli Studies, 2(1), 194-210.

 Ben-Yehuda, N. (1995). The Massada Myth. Madison: University of Wisconsin
 Press.

 Bernstein, D. (1995). "From Split Labour Market Strategy to Political
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 Co-optation: The Palestine Labour League". Middle Eastern Studies,
 31(4), 755-771.

 Bernstein, D. (1996). "Expanding the Split Labor Market Theory: Between and

 Within Sectors of the Split Labor Market of Mandatory Palestine".
 Comparative Studies in Society and History, 38(2), 243-266.

 Bernstein, D. (1997). "On Rhetoric and Commitment: The Employment of
 Married Women During the Depression of 1936-1939". Women's Studies
 International Forum, 29(5/6), 593-604.

 Eley, G. and Nield, K. (1995). "Starting Over: The Present, the Post-Modem and

 the Moment of Social History". Social History, 20(3), 355-364.

 Ginzburg, C. (1980). The Cheese and the Worms. London: Routledge and
 Kegan Paul.

 Goubert, P. (1971). "Local History". Daedalus, 100(1), 113-127.
 Hexter, J.H. (1972). "Fernand Braudel and the Monde Braudellien...". The

 Journal of Modern History, 44(4), 480-539.

 Hobsbawm, E.J. (1971). "From Social History to the History of Society".
 Daedalus, 700(1), 20-45.

 Hobsbawm, E.J. (1974). "Labor History and Ideology". Journal of Social
 History, 7(4), 371-381.

 Joyce, P. (1991). "History and Post-Modernism". Past and Present, 133, 204
 209.

 Joyce, P. (1995). "The End of Social History". Social History, 20(1), 73-91.

 Joyce, P. (1996). "The End of Social History? A Brief Reply to Eley and Nield".

 Social History, 27(1), 96-98.

 Kaye, H. (1986). The British Marxist Historians, an Introductory Analysis.

 Polity Press.

 Kessler-Harris, A. (1997). "Social History". In E. Foner (ed.), The New
 American History (pp. 231-255). Philadelphia: Temple University Press.

 Kimmerling, B. (1989). "Boundaries and Frontiers of the Israeli Control System:

 Analytical Conclusions". In B. Kimmerling (ed.), The Israeli State and

 Society (pp. 265-284). Albany: SUNY Press.
 Kimmerling, B. (1992). "Sociology, Ideology and Nation Building: The

 Palestinians and Their Meaning in Israeli Sociology". American

 Sociological Review, 57, 446-460.

 Kimmerling, B. (1995). "Academic History Caught in the Cross Fire: The Case

 of Israeli-Jewish Historiography". History and Memory, 7(1), 41-65.

 Kirk, N. (1994). "History, Language, Ideas and Post-Modernism: A Materialist

 View". Social History, 19(2), 221-240.

 Le Goff, J. (1971). "Is Politics Still the Backbone of History?" Daedalus,

 700(1), 1-19.
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 Morris, B. (1988). "The New Historiography: Israel Confronts Its Past". Tikkun,
 November/December.

 Shafir, G. (1989). Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian

 Conflict, 1882-1914. Cambridge: Cambridge University Press.

 Shafir, G. (1996). "Israeli Society: A Counterview". Israeli Studies, 7(2), 189
 213.

 Shalev, M. (1992). Labor and the Political Economy in Israel. Oxford: Oxford

 University Press.

 Spiegel, G. (1992). "History and Post-Modernism". Past and Present, 135, 194
 208.

 Stone, L. (1987a). "History and the Social Sciences in the Twentieth Century".

 In The Past and the Present Revisited (pp. 3-45). London: Routledge and

 Kegan Paul. (Appeared first in 1976.)

 Stone, L. (1987b). "The Revival of Narrative: Reflections on a New Old

 History". In The Past and the Present Revisited (pp. 74-96). London:

 Routledge and Kegan Paul. (Appeared first in 1981.)

 Stone, L. (1991). "Notes". Past and Present, 131, 217-218.

 Stone, L. (1992). "History and Post-Modernism". Past and Present, 135, 189
 194.

 Thompson, E.P. (1963). The Making of the English Working Class. London:

 Penguin Books.
 Thompson, E.P. (1978). "The Poverty of Theory". In The Poverty of Theory

 and Other Essays (pp. 1-210). London and New York: Monthly Review
 Press.

 Trevor-Roper, H.R. (1972). "Fernand Braudel, the Annales, and the
 Mediterranean". The Journal of Modern History, 44(4), 468-479.

 Young, A. (1981). "George Robert Twelve Hewes (1742-1840): A Boston
 Shoemaker and the Memory of the American Revolution". Mary <£
 William, 38, 561-623.
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