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לארשי־ץרא/הניתשלפ לש תינידמה הלכלכה 

 Deborah Bernstein Constructing Boundaries: Jewish and
 Arab Workers in Mandatory Palestine. Albany, New York: State

 University of New York Press. 2000. 277 pages.

 Jacob MetzerThe Divided Economy of Mandatory
 Palestine. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

 1998. 275 pages.

תילארשיה היגולויצוסה לש התשיגב תכל־קיחרמ הנפמ לח םינומשה תונשב 

,הימדקא ישנא וחתיפ ,םיילקידר םינויצ־יטנא לש תמייק תרוקיבל ךשמהב .םיניטסלפל 

,בושייה תפוקת לש תמייקה הסיפתל תופולח ,גנילרמיק ךורבו דלפנזור ירנה ןוגכ 

ימונוטואו דרפנ ןפואב החתפתהש תידוהי העובב ,לארשי־תנידמ לש רתוי רחואמו 

הז היה .הנידמה לש יברעה ימואלה טועימהמ ןכמ־רחאלו ,הניתשלפ לש "םידילי"המ 

תא בציעש ,ינויצה םזילאינולוקהמ ענמנ־יתלב ןפואב עבנש ,ידוהיה-יברעה טקילפנוקה 
הניתשלפב "תידוהיה הרבחה" לש יתרבחהו יטילופה רדסה לש םיידוחייה םינייפאמה 

.לארשיב ןכמ־רחאלו 

תנשמ ורפסב ריפש ןושרג ידי־לע גצוה השדחה הפקשהה לש רתויב טוהרה חוסינה 

הדובעה חוכ לש הבוגתב םיצוענ תידוהיה תונלדבה לש הישרושש ןעט ריפש .1989 

לש סרטניאה ידי־לע הקזוחש הבוגת ,תיברעה תילכלכה תורחתה לע ןגרואמה ידוהיה 

דוגינב .תילאירוטירטו תילכלכ הימונוטוא לש תוידוהי תועלבומ תיינבב תינויצה העונתה 

תא בציעש חוכה םה תויטילופ תותיליעו םייטילופ תונויער היפלש ,תחוורה השיגל 

ןועטל םישקעתמ (בתוכה ללוכ) םירחא םייתרוקיב םיגולויצוסו ריפש ,תילארשיה הרבחה 

ענמנ־יתלב ןפואב וחתפתהש םיטקילפנוק - םיברעל םידוהי ןיב םיירמוח םיטקילפנוק יכ 

יטנטילימ ןוויכל םילעופה לש םתוגיהנמ תא וליבוהש םה - ינויצה תובשייתהה טקיורפמ 

חורבל םיצולחה לש םקבאמ לכה לעמ הז היה .תימואל־ונתא תונלדב לש יטמגרפ לבא 

ןייפא להנרטש באזש המ תא ץמאל םתוא עינהש לוזה יברעה הדובעה חוכ םע תורחתהמ 

.יפוריאה םזילאיצוס־לנויצנה לש תימוקמה הסרגכ ,תיביטקובורפ הרוצב ,רתוי רחואמ 

הרובד .הז ילאוטקלטניא טסיה לש רשקהב ארקיהל םיבייח ןאכ םירקסנה םירפסה ינש 

ודמעש תודובעב דחוימב ,לארשיב תיתרוקיבה היגולויצוסה לש הצולח התייה ןייטשנרב 

:םיידוהי םילארשי לש תוצובק ןיב חופיקו הטילש יסחי לש םייטנסרטניאה תורוקמה לע 

התורהזיה היה ןייטשנרב לש התדובע לש רכיהה־ןמיס .םישנו םירבג ,םיחרזמו םיזנכשא 

תייגוס לא רוזחל הרחב איה ,ולשו ריפש רחאל רושע ,םויכ .תויביטגרגא תוללכה ינפמ 

,תויפיצפסל הפדעה התואב השומח ,םיידוהיה םילעופה לש תינמואלה/תימואלה תונלדבה 

(רשקהה ריצ) םיפנע ןיב האוושה :ידממ־תלת בחרמב תחא הדוקנב דקמתמש רקחמב 

הדוסיב ,דניה התדובעש ןתניהב .(םוקמה ריצ) הפיחב <ןמזה ריצ) תירוטדנמה הפוקתב 

לש הדשב תלבוג איה ,תיגולויצוס הארשהב (labor history) םילעופ לש הירוטסיה 

אריפש הטינא לש תיסלקהו תמדקומה התדובע תא קר אל ללוכ הז הדש .םינוירוטסיהה 
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סירפ הד דודו ןמקול ירכז לש םהירפס תא םג אלא ,"תירבע הדובע" לע הכרעמה לע 

תורמל .הלעמ ןייטשנרבש םיאשונהמ יתועמשמ קלח םיפיקמ רשאו הנורחאל ובתכנש 

;תיטמגידרפ ךרד־תצירפ עיצמ וניא הרפס .תועונצ ןייטשנרב לש היתופיאש ,וז תופיפצ 

,הז םע .תיפרגוירוטסיההו תיטילנאה תשרומל םינוקיתו תופסות םרות אוה הז םוקמב 

םיליחתמל הלועמ ךירדמ שמשל הלוכי תיביטמרופניאהו תעדה־ תלוקש ,הריהזה התדובע 

.וניניבש םילנויספורפל םיסנאוינבו םיטרפב רישע רוקמו 

ןיב להנתמה ןוידל המורתכ התדובע תא םקמל ןיעדויב תפאוש ןייטשנרבש דועב 

לא תחנ־יא לש הקזח השוחת ץיפמ רצמ בקעי לש ורפס ,םייתרוקיבה םיגולויצוסה 

הניתשלפ לש הנמיהמ תילכלכ הירוטסיה בותכל שקבמכ .תיתרוקיבה הלוכסאה לומ 

םיגולויצוס לש םתדובעב ריכהל ךרוצ שח רצמ ,םלועה־תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב 

הווהמ ותדובע ."תודבועב רדס תושעל" איה תירקיעה ותגאד ךא ,םירחא "םירז" םירקוחו 

טלובהש) םירחא םירקוח םע הלועפ־ףותישב הבורב תישענש חווט־תכורא רקחמ תינכות 

םוקמ־הארמ םיבר םיארוקל שמשיש רפס איה האצותה .(סורג םוחנ ,ותימע אוה םהיניב 

המישנב ותולכל ךרוצ שח ארוקהש רפס רשאמ רתוי ,ךרוצה תעב תונפל ולכוי וילאש 
.תחא 

םילעופ לע רקחמ וניה Constructing Boundaries ןייטשנרב לש הרפס ,ןיוצש יפכ 

תננכותמ האוושה אוה רפסה לש וביל .יטירבה טדנמה תפוקתב הפיחב םייברעו םיידוהי 

ויה ןושארב רשאכ - היישעתו היינב ־ יטרפה רזגמב םיפנע ינש :םיפנע העברא ןיב בטיה 

וקבאנ ובש)ירוביצה רזגמב םיפנע ינשו ;יברע הדובע חוכ לש ירקיעה קיסעמה םידוהיה 

היה ןורחאה רשאכ ־ לזרבה־תליסמו למנה - (םתוחכונ תא לידגהלו ססבל םידוהיה 

םיידוהיל םייברע םידבוע ןיב תוירדילוס רוציל יתועמשמ ןויסינ השענ ובש דיחיה רתאה 

תעברא לע םירקחמה .(Comrades and Enemies ־ ןמקול לש ורפסב דעותש יפכ) 

רשקה אוה דחאה :ןויצל םייואר םיטרפ ינש דחוימב אצומ ינא .םיקתרמו םיניינעמ םיפנעה 

רוזחמ ןיבל םייברעה םידבועה יפלכ תידוהיה תוניועה ןיב וב הניחבמ ןייטשנרבש 

לש םינמזב אקווד תוניועה הלדג ויפלו ,היציאוטניאל הרואכל דגונמש רשק ,םיקסעה 
ינושה אוה רחאה טרפה :(רפסה לש 94-93 םידומעב תורבסומה תוביס ללגב) גושגש 

הלשממה ידי־לע ולהונש הדובעה תומוקמ ינשל תידוהיה הרידחה לש התרוצבו הפקיהב 

ינוש .(םייברעהו םיידוהיה םידבועה ןיב םיסחיל דואמ םייתועמשמ ויה רשאו) תירוטדנמה 

תא ליבגהש ,לזרבה־תליסמ ףנעב הנשמ־תונלבק לש תורשפאה רסוחמ האצותכ םרגנ הז 

םידוהיל הובג הדובע־רכש ןתמ ףוכאל םיינויצה תודסומהו תורדתסהה ולכי הבש הדימה 

.םידבועל תוידיסבוסו םייטילופ םיצחל תועצמאב 

,תישאר .תוינשרפו תויטרואית תורטמ שולש ידי־לע תענומ ןייטשנרב לש התדובע 

הדובעה תעונת לש הירקוח תא ןייפאמה הייארה־רצוקל רבעמ לא דועצל תשקבמ איה 

אוה םא קרו ךא יברעה דצב ןיינעתהל םיטונה ,םהיניבש "םייתרוקיב"ה ללוכ ,תילארשיה 

םידבועה תא גיצהל הסנמה ,תינללוכ השיגל תרתוח ןייטשנרב .ידוהיה דצה לע ךילשה 

לע ליעפ ןפואב וביגה םה דציכ תוארהלו ,ומצעלשכ ךרע לעב רקחמ אשומכ םייברעה 

םלוא .ירפ םיבינמ היצמאמו ,היואר הרטמ יהוז .םיידוהיה םידבועה וביצהש םירגתאה 
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םייניע ךרד רשאמ רתוי תוידוהי םייניע ךרד ןיידע רפוסמ הגיצמ ןייטשנרבש רופיסה 

םעה ,םיינוינשהו םיינושארה ,תורוקמהו םינותנהש םושמ טושפ תמיוסמ הדימב ,תויברע 

.םייברעה םידבועה לש םבצמב םיעגונה הלא וליפא - םיידוהי תרכינ הדימב 

הלועפ־יפותישו םיעגמ לש רתוי בחר חווט ףושחל איה ןייטשנרב לש היינשה הפיאשה 

לש ןווגמב בורקמ תוננובתהב .םירקוחה ידי־לע הכ דע הלגתהש הזמ םיברעל םידוהי ןיב 

תולגל התלוכי תעבונ ןאכמו ,ירשפאה תונושה ףקיה תא םסקממ הרקחמ ,הקוסעת ירתא 

,רעצה הברמל .הובגה רכשה ילעב םיידוהיה םידבועה דצמ ,תודגנתה קר אלו ,תוירדילוס 

םיטסימיספהש רשאמ הרפס ,אלמ ןפואב דימת ךכב הדומ הניא ןייטשנרבש יפ־לע־ףאו 

םיקבאמו תויונגראתה .וקדצ (לצופמה הדובעה קוש לש םיאקיטרואיתה בור ללוכ) 

1.ללכה לע דיעמה ללכה־ןמ־אצויה םג אלא ,םירידנ קר אל ויה םיפתושמ םייברע־םיידוהי 

םיימואלה םיבטקה ינש ןיב םילבגומה הלועפה־יפותישלו םיעגמל ןייטשנרב לש הרבסה 

תודובע תרקבמ איה ,ןכ־יפ־לע־ףא .רבעב םייתרוקיב םירקחמב ועצוהש םירבסהל המוד 

הבוגתכ הרקיעב תידוהיה תונלדבה תא םאורב ,תילכלכ היצקודרל וענכנש ךכ לע הלא 

הרוצב תאז תחסנמ ןייטשנרבש יפכ ,השעמל .םייברעה םידבועה דצמ תילכלכ תורחת לע 
:תיתיצמת 

 Economic separation thus was a priority of Jewish labor which

 reinforced the overall Zionist goal, and was in turn reinforced by it.

 (p. 211)

םיינבמה םילדבהה לע העודיה ותדובעמ רזגנ ,6-4 םיקרפ ,רצמ בקעי לש רפסה בל 

םתחוור לע ינויצהו יטירבה ירוביצה רזגמה לש ותעפשה לעו יברעהו ידוהיה םירזגמה ןיב 

ךא ,הז רפסב םישדחכ םיארנ ,היפרגומד לע ,3-2 םיקרפ) .םירזגמה ינש לש תילכלכה 

(.תועתפה םילעמ םניא םהו ,םרקיעב םיירואית םה ,םידקוממ םניא םה 

,תורפסה םע תמדקומה םתורכיהלו םהלש ןיינעה ימוחתל םאתהב ,םינושה םיארוקה 

םיאיקבה ,ינומכ םיארוק יבגל .רפסב םייריפמאה םיקלחה תא הנוש הרוצב וכירעי 

ןומט רפסה לש ףסומה ךרעה ,הילא םירושקה תורוקמבו רצמ לש תמדקומה ותדובעב 

לש ופוסב רבדה־תירחאב ןכו ,תיטילנאה וטבמ־תדוקנ תא הוותמ רצמ הבש ,ולש המדקהב 

בקע .םייתרוקיב םיגולויצוס ידי־לע תועצומה תויונשרפהמ המכב עגונ אוה הבש ,רפסה 

ךא .תכרובמ תוחתפתה יהוז ,םיגולויצוס ןיבל םינלכלכ ןיב חיש־ וד לש העפותה תורידנ 

.לבלבמ םגו לבגומ םג וניה הז חיש־וד ,תוארהל הווקמ ינאש יפכ ,ןמזב־וב 

"an orderly exploration of Palestine's קפסל ותרטמ יכ רפסה תליחתב עבוק רצמ 

 "economic record (13 'ע). תא גצייל םירומאש םירפסמ לש ףוסיאל ןווכתמ אוה ךכב

ןה .הלכלכה לש תוינונקה תותימאל םאתהב תונשרפב הוולמ ,קשמה לש הירוטסיהה 

תיגולודותמהו תיטרואיתה החנהב עירכמ ןפואב תויולת םתונשרפ ןהו םירפסמה תאצמה 

תילכלכה ןתוחתפתה תמרב וזמ וז תונוש ויה תיברעה הליהקהו תידוהיה הליהקהש 

ןחתנל שיש ךכ ידכ דע וזמ וז תוקתונמ ויה ןה יכו ,תילכלכה ןתחימצ תא עינהש עונמבו 

.דחא קשמ לש הזב הז םיבלושמ םיקלחכ אלו ,םידרפנ "םירוטקס" ינשכ 

תא ואר ,ןכ־ומכ .213־212־ו 205 ,186 ,47 םידומעב םימוכיסה תא דחוימב ואר ,םיטרפל 1 

.138-132 םידומעב גצומה ךרעה־בר םירקמה רקח 
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,דניה וז תיטילנא הריחבש הדבועל בטיה עדומ אוה יכ תודחא תודוקנב הארמ רצמ 

ונעט םינויצה .יניטסלפה־ינויצה טקילפנוקה םע תורזתשה לש הכורא הירוטסיה תלעב 
השחרתה ־ תיטילופה ותוחתפתה ומכ - בושייה לש תילכלכה ותוחתפתה יכ דימת 

האצותכ תימוקמה תיברעה הליהקה לש הלאמ רתוי תוהובג תומרבו יאמצע ןפואב 

תידגנה תיברעה הפקשהה .הימונוטואל תיגולואידיאה םתפדעהו תידוהיה תוינרדומהמ 

ןפואב הניתשלפבו) הניתשלפ לש התלכלכב תינויצה תוחכונהש ,דימתמו זאמ ,הנעט 

םיבאשמה תא הליכו לצינש ,יטירבה םזילאירפמיאה ידי־לע הפכנש רז עטנ התייה (יללכ 

ןייטשנרב התליג ,הז תומיע ללגב קוידב .תונויצה תורטמל םתוא דבעשו םיימוקמה לש 

,"תודבוע"כ רוערעל תונתינ ןניאש תויריפמא תוללכה קר הרפסב הגיצה רשאכ תוריהז 

.חותינלו הגצהל םייוארש (data)"םינותנ"בכ םידדצה ינש לש תוידגנה תויונשרפב הגהנו 

תויאר לע ססבתהל תובייחו תולוכי תודבועה קר אלש שקעתמ רצמ ,ךכל דוגינב 

חיטבמ אוהש דועב ןא .ןשוריפל תומיאתמה תומגידרפה םג אלא ,תויעמשמ־דח תויריפמא 

ףדעומ סחי תונתונ ויתונקסמ לעופב ,"a practical - even ad hoc basis" לע דובעל 

.ליעל ורכזוהש תקולחמב תויונשה תודוקנה לכב טעמכ תיברעה וז לע תינויצה תונשרפל 

לש רתוי הברה םתולת ,המגודל) םירזגמה ינש לש םתוחתפתהב רעפה לע עיבצמ אוה 

לש ההובגה המרה לעו ,םהלש םיקסעה ירוזחמ ןיב המאתהה־יא לע ,(תואלקחב םיברעה 

.אתווצב םימייקתמה םינוש םיילכלכ םירטשמ ינשל תודע לעכ םהיניב תילכלכה הדרפהה 

,אדירג תילכלכ הדמע ךותמ ,ויארוק תא ענכשל הסנמ ףא אוה (204 'ע> רפסה לש ופוסב 

תא תולעהלו רתוי םיינרדומל ךפהיל םהל הרזעש ךכב) םיניטסלפל הליעוה תונויצה יכ 
.(םהלש םייחה תמר 

םיילכלכה םיאנתהו הנבמה ןיב לודג רעפ היהש הנעטה םע חכוותהל לוכי וניא שיא 

איה תערכמה הלאשה .הניתשלפב תידוהיה הליהקה לש הלא ןיבל תיברעה הליהקה לש 

־תיטילופ־אה תונשרפה .תאז ריבסהל ןתינ ךיאו םהיניב היצקארטניאה תדימ התייה המ 

־םיילנויצר םינקחש ויה םידוהיהו םיברעה יכ העדה לע תנעשנ רצמ לש תיביטקייבואה 

וא לוצינכ תוארל םילוכי םירחאש המ .(10 'ע> יסחיה םנורתי תא לצנל ושקיבש םיילכלכ 

םידדצה ינש ןיב םירעפה ןתניהב יכ ריבסמ רצמ ."יעבט"ל וז ךרדב ךפהנ תולתכ 

אבנל ןתינ היה ,םיינטרפה שוקיבהו עציהה יאנתבו תוינרדומב ,םיילכלכה םיבאשמב 

םירצומ תרומת תיאלקח תרצותו ןיינב ירמוח ,הדובע ,תועקרק ופילחי םיברעהש 
לש הרבעהמו "demonstration effects"^ םינהנ םהש העש ,םיילגויספורפ םיתורישו 

תועבקנ ויה תוילכלכה תואצותה וליא .רתוי םדקתמהו רישעה ידוהיה רזגמהמ םיפסכ 

לשחנה ילכלכה רזגמב םינקחשל התייה ןכא וליאו ,קושה לש המלענה דיה ידי־לע תמאב 

היה אל קבאמלו לוצינל ,תולתל ,הייפכל ,חוכל יזא ,"ילנויצר" ןפואב גוהנל תורשפאה 

.רופיסב םוקמ לכ 

אוצמל הרטמב םינפ־אושמ אלל שופיח ךותמ ורצונ ויתונבהש ןימאנש הצור היה רצמ 

וארי םיניוע םירקבמ .םייריפמא םינותנל תיטילנא תרגסמ ןיב רתויב הבוטה המאתהה תא 

לע תפדעומש תירוטסיהה תונשרפה לש היצזיביטקייבואכו היופצ היצזילנויצרכ תאז 

טבמה־תדוקנ ,תילארשיה הימדקאה לש סיוגמה םידסיימה רוד ומכש ,ןימאמ ינא .תונויצה 

םלוע־תסיפת לש הקומע המנפה ןיב היגרניס לש האצותכ תנבומ תויהל הלוכי רצמ לש 

.ירמגל םימת וניא אוה ,הז םע דחי לבא .תלבוקמ תיטרואית השיג ץומיא ןיבל תיטילופ 

וניא אוהש ויארוק תא ענכשל םיעדומ םיצמאמ השוע רצמ וליאכ הארנ תומיוסמ תודוקנב 
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491 (2 )ג תילארשי היגולויצוס 200ו-א"סשת 

םע םיבוט םירשקב אצמנ ורבחמ יכ ונתוא עדיימ רפסה .תינויצה הלומעתה לש התרשמ 

ירוטסיהה ןלכלכה Roger Owen ןטשכ רבעב ותוא התאר תילארשיה הימדקאהש רקוח ־ 

יפ־לע־ףא ,לאמשב ובילש הדוותמ רצמ ,םוכיסה קרפ עצמאב ,ךכ לע ףסונ .ותומלגתהב 

דיעהל םייושע תויביטקייבואל רוערעל תנתינ־יתלבה ותוביוחמו הלכלכב ולש דוקימהש 

ןלהל .הירוטסיהה לש תינויצה הסרגב ךמות אוהש הרואכל ^mea cuipa :ולש 

 [I]n strict aggregate economic terms... the Jewish buildup in

 Palestine is likely, on average, to have benefited both Arab and

 Jews... [But] even if each and every one of Palestine's inhabitants

 had benefited materially from the Zionist enterprise, the success of

 the Jewish National Home had imposed sufficient non-material

 costs on the Arab community, by menacing its standing as a

 distinct, ethno-national identity in Palestine, to render the overall

 effect of the Zionist endeavor on the Arabs definitely negative,

 (pp. 204-205)

התשע תונויצהש ךיפה־יתלבה קזנל אלמ ןפואב עדומ יטרפ חרזאכ רצמ םא ,רמולכ 

םודיקב רקוחה רצמ תא םישאהל ןתינ דציכ יזא ,םיניטסלפה לש םיימואלה םיסרטניאל 

הנגה ,תיטילנא הניחבמ לבא ?תונויצה לש תוילכלכה תוכלשהה רבדב הטומ טבמ־תדוקנ 

םייביסרוקסידהו םיידסומה תודוסיה םא איה תיטנוולרה הלאשה .הרטמה תא האיטחמ וזכ 

יפכ ,םיברעו םידוהי ןיב תויצקארטניא לע ונבנ לארשיבו הניתשלפב תידוהיה הרבחה לש 

רשק אלל ,ךכ םא .ףקות לכב םינעוט םישדחה םינוירוטסיההו םייתרוקיבה םיגולויצוסהש 

,ילארשיה-יניטסלפה טקילפנוקה יבגל רצמ לש תיטילופהו תירסומה טבמה־תדוקנל 
לש רתויב םיבושחה םינייפאמה תא הריתסמ תילאודה תילכלכה המגידרפה רבדב ותסרג 

.ורקחמ אשונ 

יולימ ךותמ בורל ,תויתרוקיב תושיגל ןיע־ףרהב קר סחייתמ רצמ ,ורפס תיברמב 

2.חוכיוול םתיא סנכיהל ילבמו םייסקודותרוא־אל םירקוח לש םתדובע טוטיצ לש הבוח 

,הסרתה ךותמ ,הנושארל החוד רצמ ובש ,רפסב ןורחאה קרפב דח ןפואב הנתשמ הז ןונגס 

,תונויצל סחיב תויתרוקיבה תושיגה ידי־לע ףדעומה תילאינולוקה תובשייתהה לדומ תא 

היה אל יכ תולעמה ויתויפצתמ תעבונ הייחדה .יקלח ןפואב וב ךמות םג אוה ךשמהב ךא 

הדובעהו עקרקה יקוש לע םהיתופדעה תא תופכל םילא חוכ קיפסמ םינויצה ידיב 

,הז ןייפאמש ךכ לע ודמע ריפשו גנילרמיקש ןתניהב ,הרזומ תרוקיב יהוז .(201-200 'ע) 

תא םיריבסמ ,תונויצה לש (םידחוימ חרכהב אל יכ םא) םירחא םינחבומ םינייפאמ םג ומכ 

העונתהו םיידוהיה םידבועה וצמיאש תמיוסמה תילכלכה הקיטקרפהו היגטרטסאה 

ותכימתב בויחב טטוצמ ריפש ,ןכמ־רחאל רפסמ םידומעש אוצמל עיתפמ לבא .תינויצה 

רחוב רצמ .(211 'ע) יפוריאה םזילאינולוקל לארשי התמד 1967 תנש ירחאש הנעטב 

תחאה :תויתרוקיבה תושיגה בולישב רצמ לש ותויחטש תא תומיגדמ תונטק תויועט יתש 2 

Maxime Rodinson לש ותחפשמ םש תא הכלהכ־אל תייאמ אוה ןהבש םימעפה יתש איה 

 Robinsons <רשקב 1992 תנשמ ירפסמ וטוטיצ איה תרחאה תועטה ;<263־ו 201 'ע

.הז רפסב ללכ ןודינ אלש אשונ ,םיידוהיה םיבשייתמה ידי־לע םיחאלפה לש םלושינל 
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תאש :טטוצמה רמאמב ריפש לש תיזכרמה ותנעט תא ץוחב ריאשהל תויחונ ימעטמ 

־םורטה םזילאינולוקה לש ךשמהכ ןיבהל שי הדגה שוביכ ירחא תובשייתהה לש התייחת 

.תילארשיה תונובירה ידי־לע ןכל םדוק הלחוהש "היצזילמרונ" לש רשקהב ךא ,יתנידמ 

האבה הקזחה הנעטה תא חסנמ אוה רשאכ רתוי דוע טלוב רצמ דצמ תויבקעה רדעה 

:תונויצה לש התוידוחיי דעב 

 Unlike the colonial-settler economy... the territorial buildup and

 economic edge of the Jewish settler in Palestine stemmed from

 their own comparative advantage in material, human and

 technological resources, and from the Jewish community's

 institutional structure and organizations, which were far better

 developed than those in the indigenous Arab community.

(רוקמב השגדהה ,201 'ע> 

רתוי םדקומ רצמ ןהילא עיגהש תויתוהמ חתפמ־תונקסמל הריתסב תדמוע וז הנעט 

תיטירבה הנידמה לש יחרכהה עייסמה הדיקפתל עגונב ותנקסמל דחוימב ,רפסב 

תויפורתנליפ תומורת לש יביסמה אובייה תא רשפא יטירבה ןוטלשה .תילאינולוקה 

קינעה ןכו ,בושייה לש ילכלכה חותיפה תא ומיצעהש ,יטרפ ישונאו יסנניפ ןוה לשו 

,המגודל) תידוהיה תובשייתהה םודיק םשל הלא םיבאשמ לוצינל םיפדעומ םיאנת 

ליעל תטטוצמה הקספה רחאל דיימ םיאבה םידומעב .(194 ,190 ,108-106 'ע 

םהיתונווכ ויהי יכ ,ריפשל המודב ,דוע ןייצמ אוה .ומצעב תאז עבוק רצמ ,(203-202 'ע> 

תומוד תועפשה תלעב התייה תועקרקו הדובע יפלכ םתוינידמ ,ויהי רשא םינויצה לש 

ןפואב תודגונמ הלא תודוקנ יתש .יפוריאה םזילאינולוקה לש תוינידמל ויהש הלאל 

םיברעה ןיב םיילכלכה םירשקל עגונה לכב ,"יסחי ןורתי" לש תרקועמה השיגל רורב 

אוהש תווקל ןתינ היה .רצמ לש ורפסב םירחאה םיקלחה תא תנייפאמש ,םידוהיל 

סחיב יתרוקיבה שוריפה תא לבקיש ךכב תיתרוקיב טבמ־תדוקנל "הרמהה" תא םילשי 
השחרתה םהבש םיילכלכה םיאנתהש ,ונייהד ,תינויצה העונתלו בושייה תודסומל 

תורחתהו עקרקה לש ההובגה התולע .הלא תודסומ תוחתפתהל ם"נגודנא ויה תובשייתהה 

(םיקיפסמ אל יכ םא) םייחרכה םיאנת ויה הדובעה קושב םיברעה םע תמייאמה 

הדבועה .תינויצה העונתה ןיבל הניב תירבה תווהתהלו תורדתסהה לש התוחתפתהל 

.רגיה ,התוהמב אקווד "תילכלכ" הניהש ,וז הנבות ץמאל םיגולויצוסל ריאשמ רצמש 
.תינוריא 

לש ורפסמ תולועה תובושח תויגולודותמ תויגוסמ םלעתהל םילוכי ונא ןיא ,םויסל 

הל שי לכה תולככ ירחא ןכש ,םזיציריפמאב המימתה ותוקבדל ןווכתמ יניא .רצמ 

םאה :ןה תולעהל שקבמ ינאש תולאשה .תויזכרמ תויגולויצוס תולוכסאב םג תוליבקמ 

המכ דע ?םירפסמ לע קרו ךא רפסה לש םייריפמאה םידממה תא ססבל ודיצמ ןובנ 

תולאשה יתש לע תונעל ןתינ ?המומע םתונשרפ המכ דע ?םיידילוס הלא םירפסמ 

תיברמ לש םיברה םייוקילה יבגל ויארוק תא ריהזמו תוירחא הלגמ רצמ .דחי תונושארה 

ילעב הלא רקיעב ,הרבח ינעדמ יכ ןורקיעה תא ועדויב .םירפסמה ירוחאמ דמועה עדימה 

הצרעהל יואר רצמ ,םתושרל םידמועש תורוקמה םע דובעל םיכירצ ,תוירוטסיהה תויטנה 

ןוויכמו .הניתשלפ לש תולכלכה/הלכלכה לע תיתשת־רקחמב האמ עברל בורק ועיקשהב 
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ותומלעתה לע ול חולסל םילוכי ונא ,היגולוטנוא הניחבמ תיתיינבה השיגמ קוחר אוהש 

.םיסרטניאו תונויער ,םירפסמ ןיב בורקה רשקהמ 

יפכ) הימוטוכידל רבעמ לא דועצל לגוסמ וניא רצמ יכ תוארל בזכאמ ,ןכ־יפ־לע־ףא 

.(107 'ע> ("conjecture")"הרבס" םתס ןיבל ("data")"םינותנ" ןיב (התוא האור אוהש 

םיטרפ יטרפל ןוידה רשאמ וז הנחבה לש התוירירבשל רתוי הבוט המגוד שקבל רשפא־יא 

רבסהה תא ואר ,המגודל) תוירפסמה תורדסה ונבנ דציכ הארמה ,רפסה לש חפסנב אצמנה 

םיבר יכ הדומ רצמ .<233 'עב םיתורישה רזגמ לש ותקופת תודוא־לע םינותנה רבדב 

יקלח" ,(98 'ע> "קפסב לטומ" עדימ לע םיססבתמ םהילא עיגהש םירפסמה ןיבמ 

יתטישה שומישל ףרצמ אוה ןיא עודמ ,ךכ םא ךא ,המודכו <103 'ע) "יטסינויסרפמיאו 

םושמ ילוא) ?ןייטשנרב התשעש יפכ ,םיינויכרא תורוקמב יתטיש שומיש םג םירפסמב 

הדבועה חכונל ,דועו תאז (?רקוחה לע ידמ דבכ לטנ הפוכ םיינושאר תורוקמב שומישהש 

היה אל םאה ,תיברעב בותכה דחא רוקמ ולו ללוכ וניא רצמ לש הצממה תורוקמה קרפ יכ 

?יברעה רזגמה לע תוחפל ינושאר רקחמ ךורעל חרכה 

םינותנ רגסמל יותיפל רצמ ענכנ ןהבש םימעפב יוצמ ףסונ יגולודותמ יוקיל 

רוזחמ לע ולש םדקומה ןוידב היוצמ ךכל הבוט המגוד .תיעמשמ־דח הפשב םייעמשמ־וד 

תויודעהמ קלח םניה םימאותמ־אל םיירוזחמ םיסופד .ידוהיהו יברעה םירזגמב םיקסעה 
:האבה תיללכה הנעטל תונווכמה רפסב 

 each of the two sectors went about its economic expansion, while

 not independent from one another, certainly with a different

 developmental regime, (p. 20)

ןה יכ הנקסמל עיגמו ,שפנל רצותהו יללכה רצותה יבגל םינותנ חתנמו גיצמ רצמ 

ןיב ידמל תלבגומ הפיפח התייה תויטסיטטס הדימ־תומאב ןהו תויפרג הדימ־תומאב 

ןייצמ רצמ <26 'ע) ךשמהב לבא .(22-21 'ע> םיברעה לש הז ןיבל םידוהיה לש רוזחמה 

(רישעה וא לדה) ןפודה־אצוי ריצקל התייהש העפשהה :הז ןורכנס רסוחל ישחומ רוקמ 

לע יתכרעש רזוח חותינ .רקחש םינשה שמחו םירשע ןיבמ עבראב תיברעה תואלקחב 

ינש לש שפנ יפל תורדסה (1) :יכ ףשוח A.22 הלבטב םיאבומה רצמ לש םינותנה 

לומ לא .57 לש ןוסריפ םאתמ) תויללכה תורדסהמ רתוי בוט וזל וז תומאותמ םירזגמה 
םאתמה תא הלעמ (1926) תפסונ "הטוס" הנש דועו ליעל םינשה עברא תעירג <2> :<.33 

יכ ,ןכ םא ,איה תמלוהה הנקסמה .רצמ לש ותכרעהמ טעמכ השולש יפ - .90 ידכ דע 

תורמל ,רוזחמ ותואב יללכ ןפואב ענ תוליהקה יתשב תיסחיה תילכלכה החימצה רועיש 

םתושיגרו ,םיברעה לצא תואלקחה לש הברה התויזכרמ ,םייחה תמרב םימוצעה םילדבהה 

.היילעה ילגל ידוהיה בושייב םיילכלכה םיאנתה לש 

תא ולצני רצמ לש וזל תויפולח טבמ־תודוקנל םיביוחמה םירקוח יכ הווקת ינא 

חוכיווב קר וקפתסי אלו ,רוביצה ינפל ויתוטישו וינותנ תא שורפל חבשל היוארה ותטלחה 

.םהמ םילועה םישקיהה תאו וינותנ תא ריהז ןפואב ונחבי םג אלא ,תיטרואיתה המרב ומיע 

ולש לאכימ 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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