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 סירפ הד דוד

 :רפסה תריקס

Constructing boundaries: Jewish and Arab workers in mandatory 

Palestine, by Deborah S. Bernstein. Albany: State University of New York 

Press, 2000. 277 + xvi pp. 

 יווק יפל הדובע יקוש לצפל םילעופ םינוש םימרוגש ךכ לע עיבצמ ירוטסיהה ןויסינה
 םינכוסשו ,יעבט חרוכ םושמ וז תולצפתהב ןיאש רורב םלוא .םיימואלו םיינתא םוחית

 הבוגתכ הלא םימרוג םילעופ םיתעל .התורצוויהב םיברועמ םייתרבחו םייטילופ ,םיילכלכ

 קוש לש ימואל םוחיתב האורה תיטילופ היגולואידיא ךותמ םיתעלו ,ילכלכה בצמל
 ־pאב עריא ךכ .שממל תשקבמ איהש תיתרבחה הסדנהה ךרעמב ינויח ביכרמ הדובע
 תטיסרבינואמ ןייטשנרב הרובד לש בושחה הרפס שיחממש יפכ ,תירוטדנמה לארשי

 .הפיח

 םירקחמ לעו הפיחב םידבוע לש הירוטסיהב קדקודמ ינויכרא רקחמ לע הססבתהב

 בוציעש הדבועה תא הטוהר הרוצבו שדחמ תרבחמה תששאמ ,הז אשונב םימדוק

 ןנכותמו עדומ ןויסינ וקלחב היה ילארש^אה הדובעה קוש לש םיימינפה ויתולובג
 לעפמל ילכלכ סיסב קינעהל הדעונ וז הלבגה .קושה תוחוכ תא תיתוכאלמ הרוצב ליבגהל

 תוחוכה תא םותרלו םידוהי םירגהמ לש תילכלכה םתטילק תא חיטבהל ,ונייהד ,ינויצה

 תורטמ לש ןתוהמ םצעמ .ימואלה וסוסיב םשל ידוהיה בושייב ןוהה תורוקמו םייטילופה

 םידבוע לש םהייחב םיאקיטילופה לש יזכרמה םדיקפת רהבתמ ןתמשגה ינפואמו הלא

 לארש^אב תויתרבחה תויושיב ןודל ןתינש החנהה תרערעתמ דגנמו ,הנודנה הפוקתב
 ,טדנמה תפוקתב הפיחב דקמתמש ,רפסה לש ותמורת .התוערמ תחאה דרפנב תירוטדנמה

 םהבש םינפואה לש תיתטיש הגצהבו ,חטשב הזה הלבגהה ןויסינ לש השחמהב איה

 קוש לש תימוימויה תואיצמב קושה תוחוכ תלבגה לש יגולואידיאה ןויגיהה םגרות
 ועיבצהש םירקוח לש הרושל הז רפסב תפרטצמ ןייטשנרב ,וזמ הרתי .ימוקמ הדובע

 תיצראה הגהנהה ידי־לע ,הטוב ןוסיר :וזה תיתוכאלמה הלבגהב ךורכ היהש המ לכ לע

 ףותישל איבהל ולכיש ,"הטמלמ" םיישונא םיפחד לש ,הדובעה תעונתב תימוקמהו
 ריחמ היה הז ןוסירל .םידבוע ןיב תוירדילוס לש לאיצנטופ שומימלו ילכלכ הלועפ

 הקזח תיתרבח תעמשמ תלעפה ,םייזוכיר םייתורדתסה חוכ יזכרמ תריצי :רורב יתרבח
 בוציעה .הרוש ישנאו םידבוע ןיבל הדובעה תעונת לש םיטרקורויבה ןיב רעפ תריציו

 483-480 ,(3) אמ ,2001 ,תומגמ
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 התוהז לש רורב ןמסכ הפיח לש הז הרקמב רייטצמ הדובעה קוש תולובג לש ימואלה

 ,המלוע זכרמב םיבצינ םיימואלהו םייביטגרגסה היפחדש ,תימואלב הדובעה תעונת לש

 .הדובע תומוקמב םידבוע לש גוציי ינפ לע הב תפדעומ חוכ לש הקיטילופשו

 היה תיתוכאלמה הלבגהה טקיורפש ,רוריבב הארמ חטשב הלא םיכילהת לש השחמהה

 תוירוטסיהה היתונעט תקידבל ןייטשנרבל שמשמש רתאה ,הפיח .ינגומוה תויהלמ קוחר

 ידוהיה בושייה לש הייטנב — pאב םידחא תומוקמל התמד םנמא ,תויטרואיתהו

 ירשקבו הדובעה קוש לש ימואלה לוציפב ,הבורב תיברעה תינוריעה הרבחהמ תולדבתהל

 לש טנאירו םג התייה םג הפיח םלוא — םיילכלכל םייטילופ םימרוג ןיב ןילמוגה

 םיפתושמ םיסרטניא לש םתורצוויה םושמו םיידוחייה הינייפאמ םושמ ,הזה טקיורפה

 לש תיתוכאלמה הלבגהה טקיורפ לש ולרוג לע ועיפשהש םידוהיו םיברע םידבוע לש

 םע האוושהל קר אל ארוק ןייטשנרב לש הרפס וז הניחבמ .ימוקמה הדובעה קוש

 לש תובוגתה לש הניחבל םג אלא ,ביבא לתו םילשורי םע טרפבו ,םירחא םיטנאירו

 .םיאקיטילופה לש םהישעמל םימואלה ינשמ םידבוע

 — םיפנע העבראב תאזה תוירדילוסה לאיצנטופ תא תנחוב ןייטשנרב
 ,היישעתו ןיינב

 ידי־לע םידבועה וקסעוה םהבש ,תבכרהו למנהו ,םידוהיו םיברע םיקיסעמ ויה םהבש

 תויהלמ תוקוחר ויה הדובעה קושב תויושחרתההש ךכ לע םיעיבצמ היאצממו ,הלשממה

 ,םידוהיו םיברע םידבוע ןיב תיביסנטניאה היצקארטניאה אקווד ןיינבה ףנעב .תוינגומוה
 יברעה לעופה לש ךומנה רכשה תעפשהו םיברעה םילעופה לש תירפסמה תויטננימודה

 שפחלו ,תוימואל תוציחמ םיקהל תורדתסהה תא ופחד ידוהיה ותימע לש ורכש לע

 ,ףותישה לאיצנטופל ורשפא אל הלא תוציחמ .ידוהיה בושייה לש ועויס תא ךכ םשל
 ןתוחתפתה .רחא רבד הרק היישעתב .שממתהל ,תומוד הדובע תויווח לע ססבתהש

 לע םיברעה םידבועה ברקב רכשה הנבמ תעפשהו רתוי תיאמצע התייה ידוהיה רזגמב

 תוחתפתהמ אופא עבנ הז ףנעב ימואלה םוחיתה .רתוי התוחפ התייה םידוהי םידבוע

 הבכש הרצונ אלו הז ףנעב םידוהימ תוחפ ועיקשה םיברעש הדבועהמ ,תדרפנ תילכלכ

 ןאכ הבושח התייה תיביטגרגסו תינויצ היגולואידיא .םיברע היישעת ידבוע לש הבחר
 ופידעה םיטירבה .הנוש בצמה היה למנב ."םילוז" םיברע םידבוע םע תורחת רשאמ רתוי

 םורדמ ואבש הדובע ישפחמ םקלחו םיימוקמ םקלח ,"םילוז"ה םיברעה םידבועה תא

 הדובעה תעונת לש הבוגתה .תלחות תרסח התארנ םיברעב םידוהי לש תורחתו ,הירוס

 לש םייא תיינב התייה ,תינויצה העונתהמו םייבושייה תודסומהמ רכינ עויסב ,הז בצמל

 לעופה לש הקסעה תוכרעממ דרפנב ולעפש ,(הנוב־ללוס תועצמאב)תיתורדתסה תונלבק

 תויורשפא וענמ למנב םידרפנ הדובע תומוקמו דרפנ ןוגרא לש תוחתפתהה .,יברעה

 ןאכ .תרחא םירבדה וחתפתה תבכרה תודובעב .למנב םידבועה ןיב הלועפ ףותיש לש
 תונלבקה תטיש .תינוגרא תודרפנ החמצ אלו ,ןמז ךרואל ,וידחי םידוהיו םיברע ודבע

 ףותיש ,ךכו .הז ףנעב םייקתהל הלכי אל ,למנב ידוהיה דבועה לע הנגהש ,תיתורדתסהה
 היה ,הדובע יאנתו רכש רופישל םיקבאמב טרפב ,םימואלה ינשמ םידבועה ןיב הלועפה

 .תידוחיי "תידמעמ תוירדילוס" לש םינממס חימצה ףאו ,םיפנעה לכמ רתויב יביסנטניאה
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 תא עבקש המש הארמו תויורשפא לש םורטקפס טטרשמ ןייטשנרב לש יפנעה חותינה

 תויפיצפסה תונוכתהו קיסעמה יפוא קר היה אל הז םורטקפסב תושחרתה לכ לש םוקימה

 לש תיטילופהו תינוגראה הלועפה תויורשפא םג אלא ,ףנע לכב "הדובעה ךילהת" לש

 .תורדתסהה

 םילכב ירוטסיה חותינ הרפסב בלשל ןייטשנרבל תרשפאמ וז תיפנעו תימוקמ תויפיצפס

 לש הירואיתה לש דוסיה תוחנה תא רקבל הל תעייסמ איה ,וזמ הרתי .םייטרואית

 וז הניחבמ .ילאוטקילפנוקו בצעמ םרוגכ תוימואלה תא הב בלשלו חלופמ הדובע קוש

 םיחוסינה לע הרושה תיטסילאירטמה הביטקפסרפה לש התוידעלב לע ןייטשנרב תרערעמ

 הדובעה קוש לש ובוציעב תימואל תוהז לש המוקמ לע שגדה .הירואיתה לש םייסלקה

 לש בצמ" תונכל ןתינש המ תא ןוחבל תרקוחל רשפאמ םידבוע ןיב םיסחי לש םתיינבהבו

 ףאו תוידמעמ ,תוינתא ,תוימואל — תויוהז רפסמב תינמז־וב הזיחא :"תוליבקמ תויוהז
 תברועמה הפיחב םיברעו םידוהי םידבוע ןיב הלועפ ףותיש לש לאיצנטופה .תוירדגמ

 םידבוע ןיב םיסחי לש ידממ־דח חותינ לש השלוחה תא שיגדמו הז בצמ בטיה שיחממ

 הזמ .ימואל טקילפנוקל ןהו תומוד תוילכלכ תויוסנתהל ןה תחא הנועב תעב םיפתושה

 םנמא הדובעה תעונתל .הדובעה תעונת לש היפרגוירוטסיהל הבושח הכלשה תעמתשמ

 םלוא ,טדנמה תפוקת לש ינשה יצחב טרפב ,ידוהיה בושייב תיטילופ הינומגה התייה

 הדובע תומוקמ לע עיפשהל התלוכי .הבר התייה אל םיילכלכ םיכילהת לע התעפשה

 יכילהתב םידבועה בור לש םהיתויוסנתה תא םינחוב רשאכ .הלד התייה םייתורדתסה־אל

 תרדענ הדובעה תעונתש המוד (המודכו הדובעה יסחי ,רוצייה יכילהת) םמצע הדובעה

 ךכ .םינושה םירזגמב תילוהינהו תיקסעה תוינידמה לע עיפשהל תלוכיה הל ןיאו םהמ
 הלכלכה לש יטרפה רזגמב םג אלא םייתלשממו םייברע הדובע תומוקמב קר אל היה

 דבלב וז אל :תודיקפב רקיעבו םיתורישה ףנעב לשמל הפקתשה וז השלוח .תיבושייה

 יתלשממה ןונגנמב םידיקפ לש הקסעהה תוינידמ לע הטעמ העפשה התייה תורדתסהלש

 דגאל התשקתה ףא איהש אלא ,בושייב יטרפה יתודיקפה רוטקסב הדובעה יסחי לעו

 רתויב הלודגה התיבשב ףקתשה הז ישוק .הלא םירזגמב םיברה תודיקפהו םידיקפה תא

 .1946־ב יתלשממה רוטקסב תידוהי־תיברעה םידיקפה תתיבש — טדנמה תפוקתב

 םידוהיו םיברע םיאקיטילופמ וענמ םיתבושה ,הטעמ התייה תורדתסהה לש התעפשה

 .הב תיטילופ תוברועמ לש הנוסירמ ראשה ןיב העבנ התחלצהו ,הב ברעתהל

 הניחבמ רתוי ךכיפל החילצה ילארש^אה הדובעה קוש לש תיתוכאלמה הלבגהה

 הדובעה תעונת לש תיטילופה הינומגהה .תילכלכ הניחבמ תוחפו תילובמיסו תיטילופ

 םידבוע ברקב התשלוחל איבה וז העונת לש יגולואידיאה ןוויכה ךא ,יטילופ חוכ הפקיש

 םיתיעל אטבתהשו קזחתהו ךלהש ,הז ןוויכ .הדובעה תומוקמב ושחרתהש םיכילהתבו

 םימרוגה דחא היה ,המצע תורדתסהב הרושה ישנא לש םיסרטניאה תחנזהב תופוכת

 .תיתרבח העונתכ הדובעה תעונת לש התעיקשל

 לש תיתרבחה התמצוע לע שדחמ הבישח קר אל תנמזמ רפסה לש וז הבושח הכלשה

 תיתרבחה הביטקפסרפה לש הרקח תקמעה תא םג אלא ,טדנמה תפוקתב תורדתסהה
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 לש םינוירוטסיה ןה ,הלא תוניחבמ .הדובעה תעונת לש רתוי תרחואמה התעיקש תנבהב

 ואצמי תוימואל לש היגולויצוסב םיקסועה הרבח ינעדמ ןהו תילארש^אה הרבחה

 .בר ןיינע רפסב
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