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˘˜ÈÚ˙ ‰ÒÂˆÈÂÏÂ‚È‰

‰È˘¯‡ÏÈ˙

‡Ï˜ß„  ‡Ù˘ËÈÈÔ

שנת 1993 נוסף למדף הספרים האקדמי קובץ מאמרים שכותרתוב

‰Á·¯‰ ‰È˘¯‡ÏÈ˙∫ ‰È·ËÈÌ ·È˜Â¯˙ÈÈÌהספר הכיל, כיאה לשמו, אסופה .
של חיבורים בסוציולוגיה, פרי עטם של כמה מן החוקרים הבולטים בתחום

בזמן האחרון, שעסקו בצדדים שונים של ההוויה הישראלית: בשסעים

העדתיים והחברתיים, ביחס הדכאני למיעוט הפלסטיני, במדיניות
המיליטריסטית של הממסד, במעמד האישה. קשה לטעות בנימה השלטת

בספר; רוב המאמרים שהופיעו בו נקטו עמדה שוללנית, או לפחות מסויגת,

כלפי מדינת ישראל וכלפי האתוס הלאומי שלה. ואמנם העורך, אורי רם,
גוריון, הצהיר כבר בדברי ההקדמה לקובץ על–המלמד כיום באוניברסיטת בן

המגמה האופיינית למחקרים שכונסו בו יחדיו:

לש ינוגדח דהכ ילארשיה הרבחה עדמ עמשנ הכורא הפוקת ךשמב

תרוסמתה ילכ ראשמ ךכב לדבנ אל אוה .תימשרה תילארשיה היגולואידיאה

ולחה םירבדה .דועו תורפסה ,רפסה יתב ,תונותיעה — םייתוברתה

תיתרוקיבה היגולויצוסה לש הלוק תדוהת ,זאמ .םיעבשה תונשב תונתשהל
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הלש ןויעה יאשוממ איה תימשרה תילארשיה היגולואידיאהש וז — לארשיב

םויה רדס לע המושיר .תמצעתמו תכלוה — הלש אצומה תחנה אלו

ףאו — היאר הווהמ הז רפס .תחצינ הדבוע תניחבב םויכ אוה יגולויצוסה

1.ךכל — המורת

תיתרוקיבה היגולויצוסה לש "התומצעתה" רבדב םר ירוא לש ותעיבק

םירבדה תביתכ רחאל רושע ,םויהו ,הנמזב ידמל הנוכנ התייה לארשיב

תצובק םניא רבכ "םייתרוקיב"ה םיגולויצוסה .רתוי ףא הנוכנ איה ,וללה
ינומגה טעמכ דמעמל םייתניב ולע םהיתודמע ;ימדקאה דסממב םיילוש

סופמקב תילקידרה היגולואידיאה לש הזועמ השענש ,הרבחה יעדמ םוחתב

.ילארשיה
אין להקל ראש בחשיבותה של התופעה. עלינו לזכור שמספר הסטודנטים

 יותר2בפקולטות למדעי החברה בישראל הוכפל בעשרים השנים האחרונות.

מחמשת אלפים סטודנטים מסיימים מדי שנה בשנה את לימודיהם לתואר
 לתואר מוסמך. חלק ניכר מן הבוגרים והמוסמכים—בוגר ויותר מאלפיים 

של הפקולטות הללו מתקבלים לעבודה במשרדי הממשלה ובארגונים

הציבוריים ומשתתפים באופן פעיל בעיצוב המדיניות והמינהל הציבורי
בישראל. לפיכך ראוי לנסות ולהבין לאילו רעיונות נחשפים האנשים הללו

במהלך לימודיהם האקדמיים, חשיפה שיש לה, מן הסתם, השפעה ממשית

על השקפותיהם.
במאמר הזה נבחנות כמה מן ההשלכות של הופעת "הסוציולוגיה

הביקורתית" והפיכתה לקול דומיננטי בחקר החברה הישראלית בארץ ומחוצה

לה. כפי שניווכח, הרדיקליזציה הגוברת של מדעי החברה בישראל חוללה
דעתם על הסוגיות תמורה עמוקה בסדר היום המחקרי. במקום לתת את

המרכזיות המעסיקות את החברה הישראלית, מעדיפים הסוציולוגים

הביקורתיים להתמקד, מטעמים אידיאולוגיים, בשכתוב ההיסטוריה והזיכרון
הקולקטיבי הלאומי. יתר על כן, מחויבותם של חוקרים אלו לתיאוריות

קולוניאליות דוחפת אותם להתעלמות מן–ביקורתיות מרקסיסטיות ופוסט

ההיבטים הייחודיים של ההוויה הישראלית, ולעתים אף לסילוף עובדות
בניסיון להתאימן למסגרות מושגיות נתונות מראש.

תופעות אלו מעמידות בסימן שאלה את אמינותה המדעית ואת

התפתחותה האינטלקטואלית של הדיסציפלינה. ביקורת היא אמנם כלי מחקרי
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 אבל— והסוציולוגים ה"מסורתיים" עמדו על כך אל נכון —נחוץ וחשוב 
הזרמים הדומיננטיים היום במדעי החברה משתמשים בה בדרך החורגת

מאמות המידה המקצועיות. אם תימשך מגמה זו עלולה הסוציולוגיה

הישראלית לשלם מחיר כבד, הן באבדן יוקרתה המקצועית והן בניכור הולך
וגדל בינה ובין החברה שהיא אמורה לחקור ולנתח.

·

ןמז לארשיב יתרבחה רקחמה ןמ דרפנ יתלב קלח היה יתרוקיבה טבמה

לש הידסיימ ."תיתרוקיב"ה היגולויצוסה לש התעפוה ינפל בר

וססיה אלו דסממה לש ורבד ישועכ םמצע ואר אל ץראב הנילפיצסידה
ולעהש םיאצממה ךמס לע תיתכלממה תוינידמה לש הילשכ תא ףושחל

םישישהו םישימחה תונשב תיגולויצוסה תרוקיבהש דועב ,םלואו .םתדובעב

הקחדנ ןמזה םע ,תינויצה טבמה תדוקנל המ תדימב תביוחמ התייה ןיידע
השיגה .המבה תמדק תא וספתש תוילקידר תופקשה ינפמ וז הדמע

תעקוהב תקפתסמ הניא רבכ םיעשתה תונשב תינומגה התשענש תיתרוקיבה

ץראב ןנוכל ןויסינה םצע תא השעמל תללוש איה ;דסממה לש ותוינידמ
.תידוהי םואל תנידמ

דוע םיגולויצוסה לש תימדקאה םתונרקס תא הררוע ,רמול שי ,תונויצה

ץראב תידוהיה הרבחב תירקחמה תוניינעתהה .התוחתפתהב םדקומ בלשב
לע ובתכש םינושארה םידמולמהש ףא ,בושייה תפוקתב רבכ הלחה לארשי

רותרא ףרגומדהו גולויצוסה תמגוד םיטעמ םיגירחל ץוחמ ,םיפוריא ויה אשונה

הצרא הלעש ,ןיטיוג המלש גולופורתנאה ,8091 תנשב ץראל עיגהש ,ןיפור
םלוא .6391 תנשב הלעש ,טוהסדנל דירפגיז הנידמה עדמ שיאו ,3291 תנשב

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היגולויצוסל הקלחמה לש התמקה רחאל

םיכילהתב וננובתהש הימדקא ישנא לש ןושאר רוד םג עיפוה 7491 תנשב
,טדטשנזייא חונ לאומש ומכ םירקוח ."םינפבמ" תילארשיה הרבחב םישחרתמה

חותינל דוסיה תא וחינה םירחאו קסיל השמ ,ץיבורוה ןד ,דוד–ןב ףסוי

םהיתודובע ןיב .םיידוחייה הינייפאמו תילארשיה הרבחה לש יגולויצוסה
תאמ )ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ )7691˙ דוסיה רפס תא תונמל ןתינ תובושחה
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ורקחמ תא ;ותכירעב )Ï‡¯˘È· È˙¯·Á „Â·È¯ )8691 םירמאמה ץבוקו טדטשנזייא
לש ורפס תא ;)Ï‡¯˘È· ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈ·Â˘ÈÈÂ È‡Ï˜Á ÔÂÎ˙ )4691 דוד–ןב ףסוי לש

)Ë„Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ˙ÂËÈÏ‡‰ )1891 לע קסיל השמ

Â˜ÂˆÓ˙ו )È„ÓÏ ·Â˘ÈÈÓ )7791‰ ,ץיבורוה ןד םע תופתושמה ויתודובע יתש תאו

‰ÈÙÂËÂ‡· )0991(, 3 .תיתכרעמ טבמ תדוקנמ תילארשיה הרבחה תא וחתינש

בקרב החוקרים שפעלו בארץ נשמעו קולות רדיקליים כשהתחום היה

עדיין בחיתוליו. בתקופת היישוב מונו שני מלומדים בעלי השקפת עולם
קוסמופוליטית לפרופסורים לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית: האחד, ארתור

ברית שלום'; האחר, מרטין בובר,’1929 בראש אגודת -רופין, עמד בשנים 1925

איחוד'’שהגיע עטור תהילה מגרמניה, נמנה בשנת 1942 עם מייסדי אגודת 
לאומית. ברם, השפעתם על עיצוב הסוציולוגיה–שפעלה להקמת מדינה דו

הישראלית הייתה קטנה למדי: רופין נפטר בשנת 1943, לפני שהמחלקה

לסוציולוגיה הוקמה באופן רשמי, ואילו בובר, שנתמנה לראש המחלקה
1950, ופינה את מקומו לאייזנשטדט.–הראשון, פרש כעבור שנתיים, ב

דור המייסדים של הסוציולוגיה הישראלית אימץ בדרך כלל את הנחות

היסוד של השקפת העולם הציונית. כתיבתם של חוקריו הושפעה באופן מיוחד
גוריון; מחקריהם–מן האידיאולוגיה של הממלכתיות, שעליה שרתה רוחו של בן

של הסוציולוגים הבולטים באותה התקופה, ובראשם אייזנשטדט, שיקפו את

האמונה בסמכותה המוסדית של המדינה ובתפקיד המרכזי שמנגנוניה ממלאים
 מבחינה זו, לפחות, דמו הסוציולוגים4בתהליך המודרניזציה של החברה.

לאינטלקטואלים אחרים שפעלו באוניברסיטאות באותה התקופה, אף

 "שום5שמחקריהם שמרו בדרך כלל על נימה מדעית ואובייקטיבית יותר.
גוריון כדרך שעשו זאת כמה סופרים", כותב מיכאל–סוציולוג לא הילל את בן

קרן מן החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, "אך אין ספק שהסוציולוגיה

הישראלית הייתה גדושה בראשיתה מושגים שתאמו את התפישה הממלכתית
6גוריונית".–הבן

 גם7אלא שבניגוד לטענות שמעלים כמה מן הסוציולוגים הביקורתיים,

החוקרים שהחזיקו בתקופה זו בהשקפה "ממלכתית" לא היו משרתיו העיוורים
של הממסד. למעשה, הם לא היססו להצביע בהזדמנויות שונות על ליקויים

בקו שנקטו הרשויות. אייזנשטדט ויהודית שובל, לדוגמה, הראו במחקריהם

כי מדיניות "כור ההיתוך" לא השיגה את יעדיה, וכי ההבדלים בין בני הקבוצות
האתניות השונות (ה"אשכנזים" וה"מזרחים") לא נעלמו גם בקרב בני הדור
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 בסדרת מאמרים8;השני של העולים, בניגוד לציפיותיהם של קובעי המדיניות
, הירחון המרכזי לסוציולוגים˙1957Ó‚ÓÂ בכתב העת -שהתפרסמו בשנים 1956

ופסיכולוגים בשפה העברית, חלקו אריה סימון, לאה אדר ושרה סמילנסקי

על תפישת האחידות בחינוך וטענו כי שיטות ההוראה ובחינת ההישגים
הלימודיים המקובלות בישראל אינן מתאימות לייחודיותם התרבותית ולנתוני

 משה ליסק ויהודה מטרס חשפו9;הרקע של התלמידים שבאו מארצות המזרח

 למרות הצהרותיהם של מנהיגיה—את המבנה הריבודי של החברה הישראלית 
דמוגרפיים,– והצביעו על השפעתם של גורמים סוציו—כי שורר בה שוויון 

כמו השתייכות עדתית, ותק בארץ ורמת הדתיות, על מקומו של הפרט בסולם

 ברי אפוא שהזדהותם העקרונית של הסוציולוגים הישראלים עם10המעמדי.
האתוס הציוני לא מנעה מהם לבחון באורח ביקורתי את מדיניותו של השלטון

בתחומים שונים ולהציע לה חלופות.

התרחבותה של מערכת ההשכלה הגבוהה והיחלשותה של ההגמוניה של
מפא"י בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים חוללו תמורות עמוקות

בדיסציפלינות של מדעי החברה. שדה המחקר נחשף ונפתח להשפעות שונות;

חוקרים מן האוניברסיטאות החדשות בתל אביב ובחיפה אימצו גישות
תיאורטיות ומתודולוגיות אחרות מאלו שהנחו את הסוציולוגים של הדור

הראשון שצמח בירושלים. תקופה זו הייתה, במובנים מסוימים, "תור הזהב"

Ó„È‰¨ ÓÓ˘Ïשל הסוציולוגיה הישראלית: במות לשיח מקצועי, כמו כתבי העת 

ÂÈÁÒÈÌ ·ÈÏ‡ÂÓÈÈÌו Ó‚ÓÂ˙ — ¯·ÚÂÔ ÏÓÁ˜¯ ·Ó„ÚÈ ‰‰˙‰‚Â˙נתנו בידי החוקרים ,

פלוגתא פרסמו את מאמריהם זה–אפשרויות רבות ומגוונות יותר לביטוי ובני

 המחלקות לסוציולוגיה11;לצד זה (נוהג שכבר אינו שכיח בשנים האחרונות)
בישראל צמחו וגדלו בשיעור מרשים; שיטות המחקר התפתחו והשתכללו

ומעמדה של הסוציולוגיה הישראלית בעולם המערבי הלך והתבסס.

הפלורליזם האקדמי של שנות השבעים נתן את אותותיו גם בהתחזקותן
של המגמות הביקורתיות במחקר הסוציולוגי. שני חוקרים מילאו תפקיד חשוב

 יונתן שפירא מאוניברסיטת תל אביב וסמי סמוחה מאוניברסיטת—במגמה זו 

חיפה. עבודתם לא רק עיצבה מחדש את גבולותיו של השיח הסוציולוגי;
ממסדי, שהלך והתחדד עם הזמן.–היא גם העניקה לו צביון אנטי

יונתן שפירא הוא, במידה רבה, מחולל המפנה ה"ביקורתי" בסוציולוגיה

 מחקריו עסקו בחשיפת תפקודן האוליגרכי של האליטות12הישראלית.
הפוליטיות הישראליות ובתיאור השפעתן השלילית על התפתחות הדמוקרטיה
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ÓÂ˜¯ËÈ‰ ·È˘¯‡Ï„‰ וÁ„Â˙ ‰Ú·Â„‰ ‰‰ÈÒËÂ¯È˙1975) (13‡בארץ. בחיבוריו 

םתועצמאבש םייו למשל, הצביע שפירא על המנגנונים הגלויים והסמ14(1977),

חוכה ידקומב התזיחא תאו תיזוכירה תיטילופה התוכמס תא י"אפמ הססיב

עיקוה ןהבש ,רתוי תורחואמ תודובעב הקזחתה תיתרוקיבה המינה .הרבחב
םתטילש תחטבהל תיטילופה הררשה ילעב תא תושמשמה תויצלופינמה תא

ותשיגש ןייצל יואר תאז םעו 15.השלח תיחרזא העדות לעב רוביצב

דוסיה יכרעל ותונמאנ םע ,ותפקשהל ,השגנתה אל אריפש לש תיתרוקיבה
‰ÒÂˆÈÂÏÂ‚È תעה בתכ לש דחוימ ןויליגב .אוה ךופהנ .תידוהיה הנידמה לש

È˘¯‡ÏÈ˙ בלו פמק הנאירדא ,גוצרה הנח ,םיכרועה םידיעמ ורכזל שדקוהש

יפ לע ףא" :תוינויצה ויתונומאל יוטיב ותדובעב האר אריפש יכ ,גרבנירג
םיריעצל יוביג ןתנו יטננימודה רפיסה לש םירקבמה ילודגמ היה ומצע אוהש

ינסרה השעמ ךכב האר אל אוה ,ינויצה רפיסה תא טטומל ועייסש םיבר

תילארשיה היטרקומדל תינויח תרוקיבה יכ ןימאה ]אריפש[ ...ימואל–יטנא וא
רוד לש ויתואיגשמ ונתוא ץלחתש השדח תוינידמ בצעל התלוכילו

16ם".ידסיימה

עבודתו של סמי סמוחה, ובעיקר חיבוריו החלוציים על מקומו ומעמדו
של המיעוט הערבי בחברה הישראלית, כבר שיקפו עמדה רדיקלית יותר ביחס

למדינה ולציונות. טענותיו של סמוחה הופנו לא רק כלפי הממסד אלא גם

כלפי האידיאולוגיה הלאומית שהעניקה לישראל את צביונה היהודי. לדבריו,
–השאיפה לבניית אומה הובילה "בהכרח" ל"סגמנטציה מוסדית ולהעדר דו

תרבותיות". המדינה שנבנתה על יסוד זה התהדרה ביומרה לדמוקרטיה אך

קיפחה בשיטתיות את המיעוט הערבי. "בכל הנוגע לערביי ישראל", כתב
1980, "לא רק שאין הבטחה של זכויות המיעוט ואין צמצום של–סמוחה ב

עריצות הרוב'... ושימוש נרחב בכוח’סמכויות השלטון, אלא יש גם בעיה של 

 אפליית הערבים היא רכיב מובנה בחברה17המדינה כדי לשלוט במיעוט".
הישראלית, והשתלבותם בה נבעה בעיקר מ"כוחות שליליים ובלתי רצוניים

 מאחורי דיכוי18חברתי".–כמו תלות כלכלית, כפייה פוליטית ובידוד אקולוגי

מתמשך זה עומדים, כך מסתבר, אינטרסים כלכליים מובהקים:

תועיגפה בצמ ךשמה תא חיטבהל םינווכמה ...םיפסונ םידעצ טקונ דסממה

עיגפו ןגרואמ–אל טועימ תויהל לארשי ייברע וכישמי םא קר ...יחכונה

,הנידמל תומדאו ךומנ סוטטס לעב הדובע חוכ לש העובק הקפסא רשפאתת
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רזגמה חותיפבו םיתורישב עצוממהמ תוחפ הברה עיקשהל לארשי לכות ןכו

19.יברעה

טיעונים מן הסוג הזה נעשו מקובלים יותר בחוגים האקדמיים בשני העשורים

האחרונים, ועיצבו יותר ויותר את סדר היום של מדעי החברה בישראל.

ארבעה גורמים עיקריים, המשלימים זה את זה, הזינו את התהליך והניעו
אותו קדימה.

ראשית, חוקרים ישראלים שלמדו בחוץ לארץ ספגו תפישות רדיקליות

הברית ובאירופה משנות השישים ואילך. רוחו של–שנפוצו בקמפוסים בארצות
"השמאל החדש", שיצא נגד הסדר ה"דכאני" של המערב הקפיטליסטי,

התסיסה גם את האוניברסיטאות הישראליות. בתל אביב, בחיפה ומאוחר יותר

בבאר שבע הופיעו קבוצות של מרצים צעירים ושל סטודנטים שראו עצמם
כחיל החלוץ האינטלקטואלי המבשר על המהפכה הממשמשת ובאה.

שנית, מפלתה של תנועת העבודה בבחירות הכלליות לכנסת התשיעית

 גרמו זעזוע קשה198220,– פריצת מלחמת לבנון ב—1977, ועוד יותר מכך –ב
באקדמיה. אירועים אלו חיזקו את המגמות האופוזיציוניות בחוגים

האינטלקטואליים; חוקרים ומלומדים רבים חשו ניכור הולך וגדל כלפי המדינה

וכלפי הכיוון שבו היא מתקדמת ונתנו לכך ביטוי במחקרים בעלי צביון פוליטי
מובהק.

שלישית, לתהליך המדיני עם הפלסטינים שהחל באמצע שנות התשעים

 באותו21הייתה השפעה משמעותית על שינוי הכיוון של מדעי החברה בישראל.
זמן נטו רבים מן החוקרים לקבל את דעתו של סמי סמוחה אשר סבר כי

"הסכסוך הישראלי-ערבי הולך ומסתיים. דעיכתו נמשכת זה שני עשורים.

הפיך, מתקדם בשלבים, מגובה בתמיכה–סיום הסכסוך הוא תהליך לא
 התחושה22בינלאומית ומעוגן בתמיכה של דעת הקהל היהודית והפלסטינית".

כי האיום החיצוני אינו מסכן עוד את עצם קיומה של החברה הישראלית

הביאה לתמורות מרחיקות לכת באופי הדיון שהתקיים באקדמיה על הזהות
הקולקטיבית: יותר ויותר חוקרים התגייסו ברצון לקידום התהליך המדיני על

פי הבנתם, תוך שהם מקדישים את עבודתם להוקעת מדיניותה של ישראל

כלפי הערבים בכלל והפלסטינים בפרט.
רביעית, תהליכי הגלובליזציה הידקו את הקשר בין החוקרים הישראלים

למוסדות בינלאומיים, ובמידה רבה גם את תלותם במוסדות אלו. הסוציולוגים
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הישראלים שביקשו לקדם את מעמדם בקהילה הבינלאומית אימצו במידה
ישראליים שפשו בה משנות השמונים ואילך.–מסוימת את הלכי הרוח האנטי

דוגמה אחת מן הזמן האחרון עשויה להמחיש את התופעה: בשנת 2002

הופצה בבריטניה, ולאחר מכן גם בארצות אחרות, כרזה שקראה לבודד את
הקהילה המדעית בישראל בשל "פשעי המלחמה" שמדינה זאת מבצעת נגד

הפלסטינים. בתגובה פרסם ברוך קימרלינג, סוציולוג מן האוניברסיטה העברית

בירושלים, מכתב מחאה פומבי שבו ביקש מעמיתיו מעבר לים שלא לנתק
את הקשרים עם האקדמיה הישראלית משום שהיא משמשת כמוקד של

23התנגדות נחרצת למדיניות ה"פשיסטית" של ממשלת ישראל.

התעצמותו של הזרם הביקורתי הביאה, מקץ זמן מה, לדעיכתו של העידן
הפלורליסטי בחקר הסוציולוגיה. הרדיקליזציה של המחקר הסוציולוגי, שהחלה

באוניברסיטאות תל אביב, חיפה ובאר שבע, השתלטה במהרה על רוב הבמות

המקצועיות. בשנת 1993 הופיעו שני ציוני דרך חשובים במגמה זו: הספר
‰Á·¯‰ ‰È˘¯‡ÏÈ˙∫ ‰È·ËÈÌ ·È˜Â¯˙ÈÈÌ,בעריכת אורי רם, שאותו הזכרתי בפתיחה ,

–, שנעשה ספינת הדגל של הלך הרוחות הפוסט˙¯È‡Â¯È‰ Â·È˜Â˙וכתב העת 

ציוני באקדמיה. בשנת 1999 יצא כתב עת זה בגיליון אלבומי מיוחד, שכותרתו
∞µ Ï–∏¥.ובו ניסיון להציג מעין היסטוריה אלטרנטיבית של מדינת ישראל ,

אחד המאמרים באותו הגיליון, פרי עטם של רונן שמיר ודן אבנון, העלה

מחדש את זכרו של מרטין בובר כאביה הרוחני של הסוציולוגיה הישראלית
מתפשרת של–הביקורתית, וכמי שהציג חזון התובע "בחינה ביקורתית ולא

המושגים, הקטגוריות והנחות היסוד המגדירות את התודעה הקולקטיבית

24המשותפת, המדינה".

במסגרת ביקורת "המושגים, הקטגוריות והנחות היסוד" שעליהם נשענת

המדינה, מפנים הסוציולוגים הביקורתיים את עיקר מרצם לקעקוע הרעיון

הציוני ולהצגתו כאידיאולוגיה של דיכוי ואפליה. מטרה זו היא הקונצנזוס
המאגד של הזרם הביקורתי, כפי שמסביר מיכאל שלו, שהיה לא מכבר ראש

החוג לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. "בין החוקרים

הביקורתיים..." כותב שלו, "יש מגוון גישות ואמונות, אבל כולם מאוחדים
בהצבת סימן השאלה על קביעות והנחות מובנות מאליהן שעמדו בבסיס

ההצדקה של הציונות ושעליהן נבנתה יומרת הסמכות של האליטות

גוריון, שנתמנה בסוף שנות– אורן יפתחאל מאוניברסיטת בן25הישראליות".
 מפרט ברוחÎ˙· Ú˙ È˘¯‡ÏÈ ÏÓ„ÚÈ ‰Á·¯‰,26התשעים לעורך הרבעון שנקרא 

זו את העוולות שחוללה המדינה היהודית מרגע ייסודה:
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ילאירוטירט בוציע לש ץאומ ךילהתל לארשי הסנכנ הנידמה םוק רחאל דימ

לע הענוה וז היגטרטסא .·ÈÈ‰Â„Â ˘Ï ‰Ó¯Á היה היגטרטסאה בל ...שדוחמ

הנידמה הצמיא התוא ,תידוהי תוטשפתהו היצזינולוק לש תיבקע הרטמ ידי

הייסולכואה לושינב םג ךורכ היהש ,בחרמה דוהיי ...הווהתמה תילארשיה

החוכ לע קר ןעשנ אל ,היטילפ לש הרזחה תעינמו הירפכ סרה ,תיברעה

ביואכ לארשי יחרזא םיברעה תיינבה לע םג אלא ,הנידמה לש ףכואה

תוינוביר תונידמל תקנעומה תימואלניבה תוימיטיגלה תוסכ לעו ,ילאיצנטופ

27."םיימינפה" ןהיניינעב לפטל

לפי יפתחאל, נישולם של הפלסטינים במסגרת ייהוד המרחב הארץ ישראלי

והבנייתם כאויבי המדינה אינם רק פרי מדיניות ממשלתית זו או אחרת.

עוולות אלו נובעות מן הכזב המקנן בלבה של השקפת העולם הציונית.
"אסטרטגיית הייהוד", הוא כותב, "הושתתה גם על מיתוס הגמוני ומכונן

שטופח מאז ביסוסה ומיסודה של התנועה הציונית בתחילת המאה, ועיקרו

הארץ' שייכת לעם היהודי, ולו בלבד. עם הזמן, מיתוס זה יצר בישראל’ש
 המיתוס הציוני, שהעניק28עוצמה של לאומיות אתנית מתנחלת".–דפוסים רבי

לעם היהודי בעלות על ארץ ישראל, אשם, אם כן, באופייה האתני הדכאני

של מדינת ישראל. עיוות זה, קובע יפתחאל, בולם את התפתחותה הפוליטית
", הוא כותב,'יהודית’והמוסרית של המדינה. "המשך הגדרת הזהות המדינתית כ

יהודים, ובכך–"אינו מאפשר כניסה מלאה לקולקטיב הפוליטי לאזרחים לא

29מונע מלכתחילה את כינונה של דמוקרטיה מודרנית".

דרישה זהה, התובעת למחוק את צביונה היהודי של המדינה, משמיע גם

אורי רם, המספר על השתתפותו בהפגנה נגד הכפייה הדתית, שהתקיימה בתל

אביב בשנת 1998 ואומר:

היעבה ...'הנידמה ןמ תדה תדרפה’ איה םינוליחה יקבאמב החיכשה המסיסה

הצוענ היעבה .'םייתדה’ אל ףאו ,'תדה’ הניא לארשיב היטרקומדה לש

שי ,הנידמל תד ןיב דירפהל ,ךכיפל ,יד אל ...הנידמה לש תינתאה הרדגהב

30.תוחרזאל תוהז ןיב דירפהל

פירושה של הפרדת הזהות מן האזרחות הוא כמובן כינונה של "מדינת כל

אזרחיה", שתחליף את מדינת הלאום היהודית. דברים אלו מבטאים היטב

את הפרוגרמה האידיאולוגית של הסוציולוגיה הביקורתית, ובמיוחד את
התגייסותה לערעור מעמדו של הרעיון הציוני. כך הפכו מדעי החברה בישראל
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לחממה של השקפת עולם רדיקלית, הקוראת תיגר על הנחות היסוד של
המפעל הלאומי היהודי ועל מוסריותו. עמדות אלו נעו בהדרגה מן השוליים

אל מרכז הדיסציפלינה, עד שהפכו למוסכמה שלטת, שמעטים מעזים לערער

עליה. התוצאה, כפי שניווכח, הייתה פוליטיזציה גוברת והולכת של המחקר,
ובאופן בלתי נמנע גם פגיעה באיכותו.

‚

ל מנת להבין את משמעותה של התעצמות המגמה הביקורתיתע

בסוציולוגיה הישראלית יש לעמוד קודם כל על התפנית התיאורטית

העומדת בבסיסה. שינוי זה בא לידי ביטוי בהעתקת העניין התיאורטי של
הדיסציפלינה לתפישות רדיקליות, המתמקדות בחשיפת דפוסים פוליטיים

וחברתיים של דיכוי וניצול. שתי פרדיגמות תיאורטיות מסוג זה צברו בשנות

—השמונים והתשעים פופולריות מיוחדת בקרב חוקרי מדעי החברה בישראל 
 גישות ביקורתיות אלו,31קולוניאליזם.–זו של המרקסיזם, וזו של הפוסט

שפרחו בשמאל האקדמי במערב, השתרשו גם בארץ והעניקו לסוציולוגים

ישראלים תשתית מושגית בעלת עוקץ פוליטי. ברם, ההישענות הגוברת של
קולוניאליים גרמה גם–המחקר החברתי על יסודות מרקסיסטיים או פוסט

להיחלשות הפן האמפירי שלו. בלהיטותם להוכיח את הרלוונטיות של הדגמים

התיאורטיים המיובאים, נוטים הסוציולוגים הביקורתיים להתעלם מהיבטים
ייחודיים של המציאות הישראלית ואף לסלף לעתים עובדות שאינן עולות

בקנה אחד עם הסכימות הנתונות מראש המנחות את עבודתם.

העמדה המרקסיסטית בשיח הסוציולוגי הישראלי החלה להתבסס
באוניברסיטת חיפה בשנות השבעים. בשנת 1978 יצא בחוג לסוציולוגיה של

. מטרת˙¯ÓÁ·¯Â˙ ÏÓÁ˜¯ ÂÏ·È˜Âהאוניברסיטה הגיליון הראשון של כתב העת 

כתב העת, כפי שהגדירוה עורכיו המייסדים הנרי רוזנפלד, דבורה ברנשטיין,
שלמה סבירסקי ודבורה קלקין בפתח החוברת, הייתה כדלקמן:

םייוטיב םהש ,תולשחנו רוכינ ,הילפא ,יוכיד לש םיסחי חותינל םורתל

דגנתמה יתרוקיב םרזל המב ˙ÓÁ·¯Âב רוציל ...תידמעמ הרבח לש םייזכרמ

יעדמב תוחיכשה "תוילרטיינ"ה תושיפתלו תויטסיביטיזופה תוטישל
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ףא ןכלו ,תיתרבחה תואיצמה תנבהל לושכמ ...תווהמ הלא תושיג .הרבחה

32.היונישל

מייסדי הקבוצה החדשה שללו אפוא מראש את השאיפה לאובייקטיביות

ולנייטרליות מדעית בטענה שיש בהן כדי לפגוע באיכות העבודה הסוציולוגית.

זאת ועוד: סוציולוגים אלו הצהירו בריש גלי כי הם רואים במחקריהם לא
 מכשיר לשינויה— ובעיקר —רק כלי להבנת המציאות החברתית אלא גם 

בהתאם לפרוגרמה האידיאולוגית שלהם.

התמונה שציירו החוקרים מן הקבוצה החיפאית תאמה היטב את השקפת
העולם המרקסיסטית שלהם: מן הצד האחד ניצבו הקבוצות החלשות בחברה

 תושבי ישראל הפלסטינים—הישראלית, "המעמדות המנוחשלים" 

 מן הצד האחר ניצב מעמד בינוני "ממלכתי", שהתפתח33והפרולטריון המזרחי.
בארץ בשנות החמישים לצד המעמד הבינוני הוותיק, חסר החשיבות

הפוליטית, תוך שהוא ניזון ממקורות ציבוריים ונהנה מחסותה של מפא"י.

על פי הסוציולוגים שהשתייכו לאסכולה המרקסיסטית, חתירתו של מעמד
זה לשליטה במשאביה של החברה המתפתחת הייתה אחד הכוחות המניעים

העיקריים במדיניות החוץ והפנים של מדינת ישראל; היא הסבירה, בין היתר,

את הקו הלאומני והמיליטריסטי שבו דבקה המדינה ביחס לשכנותיה הערביות
ואת יחסה הפטרוני והמתנשא לפלסטינים ולעדות המזרח.

ביטוי מובהק לעמדותיה המרכזיות של הקבוצה החיפאית ניתן למצוא

בעבודתם המשותפת של שניים מחוקריה הבולטים, שולמית כרמי והנרי
רוזנפלד. צמד החוקרים מצייר תמונה קודרת של ההיסטוריה הישראלית: לאחר

 להפוך לחברה—הקמתה יכלה המדינה לבחור בין שתי אפשרויות 

לאומית או לאמץ דגם של לאומיות מיליטריסטית. תנועת–סוציאליסטית דו
 תפנית זו הייתה תוצאה של מדיניות34העבודה בחרה באופציה השנייה.

מכוונת, שכן ראשי המדינה הצעירה העדיפו לא לפתור את הבעיה הלאומית

הפלסטינית ולמנוע את חזרתם של פליטי 1948 לישראל. כרמי ורוזנפלד
מקוננים על הבחירה ההיסטורית של מפא"י:

8491 תמחלמ ידי לע רצונש בצמה תא קרפל היה בייח יטסילאיצוס ןוטלש

הכימתו הנכש תיניטסלפ הנידמב הכימת ,םיטילפה ןיינעב ןורתפ לש ןוויכב

,היה לוכיו ,חרכומ יטסילאיצוס ןוטלש ...תירוזא היצזילרטיינו זוריפב

לודג קלח לע רותיו תופכלו ומע ךותב תיטסירטילימה תוימואלב קבאיהל
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דוגינב ,תויתכלממה ,םלוא .חצנמה לש וקלחב ולפנש תואנההו םיסכנה לש

תימואלה היעבה לש יאבצה ןורתפל רתויב יבויח ןפואב הרשקנ ,םזילאיצוסל

35.תוידיתעה תומחלמב ותבחרה ידי לע וילע הנגהלו ודוסימל הלעפ איהו

הדרך שאליה פנתה ההנהגה הציונית הפכה, כביכול, את הסכסוך בין

היהודים לפלסטינים ממאבק בין קהילות לעימות בין מדינות ו"שחררה את

 הופעתה של36החברה הישראלית מהצורך בהשקעה רצינית בקיום ביחד".
 כל— ואכן מנעה —הממלכתיות הלאומית והמיליטריסטית נועדה למנוע 

סיכוי לרפורמה אגררית, להשוואת התנאים הכלכליים של בני כל הלאומים

והעדות, לכינון חוקה אזרחית ולהגדרת הזכויות הלאומיות של המיעוט הערבי.
לדברי כרמי ורוזנפלד, התבנית החברתית שהתגבשה בישראל לאחר ייסודה

הייתה מושתתת על שלושה יסודות: התפקיד המרכזי שמילאו המדינה

והביורוקרטיה השלטונית במערכת הכלכלית; סיוע החוץ הגדול, שאפשר
למדינה להתפתח ולהתחמש תוך שמירה על רמת חיים סבירה של חלקים

ניכרים מן האוכלוסייה; ומדיניות חוץ וביטחון תוקפנית. על גבי מערכת זו

נישאה, כביכול, השכבה השלטת הישראלית, שניצלה באופן ציני את מצוקת
המעמדות החלשים כדי להבטיח את שליטתה במדינה ובחברה.

בעוד שהסוציולוגיה המרקסיסטית מרשיעה את הציונות כמשטר דיכוי

כלכלי, הזרם הביקורתי השני תוקף אותה כתופעה קולוניאלית, שאפשרה
ליהודי האירופי לחמוס את קרקעותיהם של הילידים הערבים של פלשתינה

ולהשליט את מרותו עליהם ועל יהודי המזרח הדומים להם בתרבותם. תפישה

‰ÈÂÂ˙ Â˘ËÁ ‡„Óˆזו באה לידי ביטוי בשורה של ספרים, שהבולטים שבהם היו 

Ú¨ Ú·Â„‰ Â˘Â¯˘È ‰ÒÎÒÂÍ˜¯˜1983; –מאת ברוך קימרלינג, שיצא לאור ב

‰È˘¯‡ÏÈ≠Ú¯·È1989; ו– של גרשון שפיר, שפורסם בÚ˘ÈÈ˙ ‰ÒÎÒÂÍ ‰È˘¯‡ÏÈ≠

Ú¯·È¨ ∑¥π±-±µπ±חוקרים∑≤1992.– מאת ההיסטוריון אילן פפה, שראה אור ב 
אלו שותפים לדעה שאין בעצם הבדל מהותי בין דפוסי פעילותה של התנועה

הציונית ובין המדיניות ההתיישבותית שנקטו המעצמות האירופיות באפריקה

ובאסיה עד אמצע המאה העשרים. גרשון שפיר, המלמד היום באוניברסיטת
קליפורניה בסן דייגו ומשמש בשנים האחרונות כנשיא האגודה לחקר ישראל,

קובע כי "יש דמיון עקרוני... בין ההתיישבות הציונית ובין תהליכי הקולוניזציה

האירופית מעבר לים". לדבריו, המפעל הציוני שמר על צביונו הקולוניאלי
עד הזמן האחרון ממש. "את השינויים שחלו בחברה הישראלית לאחר 1967",

סוציאליסטית לחברה–הוא כותב, "יש להבין לא כמעבר מחברה ציונית
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קולוניאלית אלא כהמשכיות של הפרויקט הקולוניאלי תוך מעבר משיטת–ימנית
∏≤קולוניזציה אחת לאחרת".

–אף שקיימים הבדלי דגשים בין העמדה המרקסיסטית ובין הגישה הפוסט

 הראשונה מתמקדת במתח בין מעמדות והשנייה במתח בין—קולוניאלית 
קולוניאלי את– הפנו גם החוקרים מן הזרם הפוסט—"מתיישבים" ל"ילידים" 

מרצם לביקורת על ההתיישבות העובדת, שאת יומרתיה הסוציאליסטיות הם

מציגים כזיוף חלול. שפיר, למשל, טוען שלציונות לא הייתה מעולם כוונה
אמיתית לכונן בארץ ישראל חברה שוויונית:

ןווג שבל ]היינשה היילעה ילעופ לש[ םתבשחמב יטסילאיצוסה ביכרמה

לש ךרדב היעבה תא ורתפ ,םיברע םילעופ לוצינל ודגנתהש ,םה .ינוריא

ואצמ םהלש "דלישטור"ה תא ...םיברע םילעופ תקסעה תעינמל קבאמ

תוקחל התסינ ]רשא[ ...תימלועה תינויצה תורדתסהה לש התומדב םילעופה

39.הינמרג חרזממ יסורפ תובשייתה לדומ לארשי ץראב

ברוח זו מתארים הסוציולוגים הביקורתיים את החתירה הציונית ל"כיבוש

העבודה" כמאמץ שתכליתו להבטיח מונופול יהודי בשוק העבודה ולדחוק ממנו

40את הפועלים הערבים המקצועיים שהיו מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך.

אפילו הקיבוץ, שסימל בעיני רבים שאיפה אידיאליסטית ליצור חברת מופת,

הוא בעיני החוקרים האלה רק "הביטוי המובהק ביותר של אסטרטגיית כיבוש

לפי אורי 41הפועלים היהודים".–הקרקע וכיבוש העבודה שבה נקטו המתיישבים
רם, המסכם טענה זו, "גולת הכותרת של הציונות הסוציאליסטית, הקיבוץ,

לא הייתה הדרך הישראלית לחברה אלטרנטיבית אלא הדרך הישראלית

42להתנחלות".

קולוניאלית.–טענות אלו הולמות מאוד את המסגרת התיאורטית הפוסט

אולם קשה ליישב אותן גם עם המציאות ההיסטורית. ההתיישבות היהודית,

לפחות בשלביה הראשונים, לא ניסתה כלל ליצור מבנה של "שוק עבודה
מפולח" בארץ ישראל. הגופים המוסדיים דאז, ובראשם הברון רוטשילד, לא

פעלו כמעסיקים קולוניאליסטים אירופיים ולא נטו "להעדיף את העבודה

43הזולה יותר ללא התחשבות במוצא האתני של הפועלים", כפי שגורס שפיר.

כפי שהראה הגיאוגרף ההיסטורי רן אהרונסון, במשך עשרים ושתיים שנות

44העלייה הראשונה עבדו הפועלים היהודים לצד הערבים בתנאים דומים.

הניתוק בין העובדים משני הלאומים התרחש דווקא מאוחר יותר, והסיבה
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לא הייתה כלכלית כלל ועיקר: ההתנגדות הערבית האלימה לא הותירה ברירה
אחרת מלבד הפרדה.

הלהיטות להתאים את העובדות לנראטיב היסטורי של דיכוי וניצול

‰È‡Â¯È˙מסבירה את הטענות שמעלה, למשל, יהודה שנהב, עורך כתב העת 

Â·È˜Â¯˙לשעבר ראש החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, במאמרו ,

1951–"השוד המושלם", המוקדש כולו לשכתוב סיפור עליית יהודי עיראק ב

(מבצע "עזרא ונחמיה"). שנהב מגולל עלילה מצמררת שבה ממלאת מדינת
ישראל תפקיד נצלני ביחס לפלסטינים מן הצד האחד וביחס לעדות המזרח

מן הצד האחר:

ליגרתמ האצותכ םתדלומב וריאשהש שוכרה לכ תא ודיספה קאריע ילוע

םיטילפל םייוציפמ קמחתהל דעונש ,לארשי תלשממ לש יניצ יטילופ

ינפל לארשי תלשממ המצע האצמ ,8491-1591 ,םינש ןתואב ...םיניטסלפה

תולשממו תודחואמה תומואה תעיבת התייה תחא .תובלוצ תועיבת יתש

םשוכר לע 8491 יטילפ םיניטסלפה תא תוצפל הינטירבו תירבה–תוצרא

וז התייה היינשה .לארשי תנידמ לש יללכה סופורטופאה ידי לע םאלוהש

רוכב רשה ומכ — לארשי תלשממב םחוכ יאב לשו קאריע ידוהי לש

ךבסב .קאריע תלשממ ידי לע םשוכר תמאלה לע םתוצפל — תירטיש

התרקנש תונמדזהה תא לארשי תלשממ הלצינ תועיבתה יתש ןיב דוכלמה

שוכר ןיבל 8491 ייברע שוכר ןיב תידדה הקיז לש ןובשח החתפ ,הכרדב

45.דחי םג תועיבתה יתשמ המצע הרטפ ךכ ךותו ,קאריע ידוהי

הרושם המתקבל ממאמרו של שנהב הוא שמצבם של היהודים בעיראק היה

שפיר, "רובם בורגנים מבוססים", עד להתערבותם הגסה והפטרונית של
הפעילים הציוניים, שגרמה, לא פחות ולא יותר, ל"פסיכוזת עלייה". שנהב

מפנה אצבע מאשימה כלפי הציונות וממשלת ישראל על שזעזעו את עולמם

של יהודי עיראק וסכסכו ביניהם ובין האוכלוסייה והשלטון הערבי. לדבריו,
1948-194 התחיל מצבם של יהודי עיראק להיות בלתי נסבל"7רק "לקראת 

התגברה הלאומנות במקביל... בשל "פעילותה האגרסיבית של התנועה הציונית

46יהודית".–בעיראק וגיבשה עמדה אנטי

על חצאי האמיתות והסילופים במאמרו של שנהב הצביע כבר שלמה הלל,

יושב ראש הכנסת לשעבר ומי שהיה פעיל עלייה בעיראק באותן השנים.

במאמר תגובה הזכיר הלל שהלאומנות העיראקית לא צצה לראשונה באשמת
1933, עם–הציונות רק בשנים 1948-1947; היא הרימה את ראשה כבר ב
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הכרזת העצמאות של עיראק, לאחר מותו של המלך פייצל הראשון ועלייתו

של בנו ראזי לשלטון. באותה שנה שטף את הארץ הערבית גל של שנאת

זרים, שהגיע לשיאו בטבח בני העדה האשורית. אז החל גם שיתוף הפעולה
הנמרץ בין העיראקים לגרמניה הנאצית, שנמשך במלוא עוזו בעיצומה של

כילאני. הבריטים,–מלחמת העולם השנייה, בשנות ממשלו של רשיד עלי אל

שביקשו לסכל ברית זו ולמנוע אספקת דלק עיראקי למכונת המלחמה
הנאצית, נאלצו לכבוש מחדש את הארץ הערבית, שלה העניקו עצמאות מלאה

1941 הגיעה–1932. המתיחות ששררה בעיראק ערב הפלישה הבריטית ב–ב

לשיאה בפוגרום שפרץ בבגדאד בחג השבועות. 179 יהודים נטבחו, רבים
 למרבה הצער, לתהליכים ולאירועים האלה אין47נפצעו וחנויות ובתים נבזזו.

כל אזכור במאמרו של יהודה שנהב.

ליקויים מן הסוג הזה מעידים על נחישותו של החוקר שלא להניח
לעובדות להרוס את התיאוריה. אבל לאוריינטציה התיאורטית של הסוציולוגיה

החדשה יש תוצאה נוספת, בעייתית לא פחות מן הפגיעה באמינותו של

המחקר: בניסיון להוכיח את התאמתה של המציאות הישראלית לדגמים
תיאורטיים שיובאו מן הקהילה האקדמית הבינלאומית נוטים הסוציולוגים

הביקורתיים להתעלם מן ההיבטים הייחודיים של מציאות זו, כשהם נאחזים

בטענה שלפיה "ניתן להבין את החברה הישראלית בעבר ובהווה בניתוח
השוואתי מכיוון שייחודה אינו שונה עקרונית מהייחוד המהותי של כל מקרה

48היסטורי", כדברי דבורה ברנשטיין מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה.

אכן, עצם ההכחשה של ייחודיות המפעל הציוני ממלאת תפקיד חשוב
בלגיטימציה האינטלקטואלית של הפרויקט הביקורתי. היא מתירה לחוקרים

להחיל על ההיסטוריה היהודית והישראלית דגמים תיאורטיים מן המוכן

ופוטרת אותם מן הצורך לנסח גישות ושיטות מחקר חדשות. התוצאה,
במרבית המקרים, היא עיוות המחקר הסוציולוגי וההיסטורי.

דוגמה אופיינית לבעיה היא התעקשותם של החוקרים הישראלים מן הזרם

קולוניאלי להעלים עין מן ההבדלים המהותיים בין המפעל הציוני–הפוסט
בארץ ישראל למדיניות ההתיישבות האירופית. "געגועי שנות אלפיים של

היהודים לציון" כתב ברוך קימרלינג בשנת 1994, "הם אמנם עובדה תרבותית

סיפור' כפי שהוא צריך להיחקר, אך אין הם’ופוליטית, והם באמת חלק מה
מצב הקולוניאלי', כלומר מצב שבו קבוצות של אנשים’משנים כהוא זה את ה

ממקומות שונים בעולם היגרו למקום מסוים, בנו חברה ומדינה על חורבותיה

של חברה אחרת, אם כי לא הצליחו להכחידה, ומצד שני גם החברה המקומית
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ראוי לזכור 49לא הצליחה לגרשם, כפי שקרה במקרים אחרים, ידועים מאוד".
שמעצבי החיים החברתיים ביישובים שהקימו המהגרים הציוניים חרתו על

דגלם את השאיפה לשוויון, שלא אפיינה את המפעלים הקולוניזטוריים של

ארצות המערב. יתר על כן: בתקופת היישוב, ובוודאי לפני תחילת המנדט
הבריטי, שררו בארץ ישראל מתיחות ואף ניגודי אינטרסים בין השלטון ובין

המתיישבים היהודים. שלא כמו ביזמות ההתיישבות האירופיות במקומות

אחרים בעולם, דווקא המתיישבים ה"זרים" (כלומר, היהודים) הם שסבלו
מהפליה משפטית ומינהלית. לבסוף, הניסיון לחולל תחייה תרבותית של העם

היהודי, ובעיקר המאמץ שהשקיעו המהגרים הציוניים בתחיית השפה

 ולא בכפיית שפתה של מעצמה אירופית כלשהי על האוכלוסייה—העברית 
 היו התנסות ייחודית בתולדות הלאומיות המודרנית, ובוודאי—המקומית 

50אין להם מקבילות בהיסטוריה הקולוניאלית.

כשל זה הוא רק תסמין של מגמה כללית. עיון במאמרים שהוצגו בכינוסים
השנתיים של האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנים 2002-1998 (בסך הכל

הוצגו באירועים אלו 501 עבודות) מלמד כי רק חלק קטן מתוכם הוקדש

 חמישה מאמרים בלבד עסקו51ציוניים ייחודיים.–לניתוח נושאים ישראליים
באנטישמיות ובזיכרון השואה, 6 ביחסי ישראל עם התפוצות, 8 מאמרים

בלבטים אידיאולוגיים בתנועות הנוער, 8 בשירות הצבאי של נשים ושל עולים

5 מאמרים במאפיינים החברתיים והפסיכולוגיים של החיים–חדשים ו
בהתנחלויות. רק שני נושאים ישראליים ציוניים ייחודיים זכו להתעניינות

מחקרית רחבה יותר: לחיים החברתיים בקיבוצים ובמושבים הוקדשו 23

מאמרים, ובהגשמת האוטופיה הציונית ויצירתה של התרבות העברית עסקו
 כשני שלישים מכלל המחקרים—20 מאמרים. לעומת זאת, 320 מאמרים 

 ניתחו תופעות שאינן ייחודיות דווקא לחברה הישראלית,—שהוצגו בכינוסים 

73 מאמרים נוספים ישראל אינה מוזכרת כלל.–וב
אבל תופעה זו אינה מוגבלת רק לפרסומים אקדמיים בשפה העברית.

עיון ברשימת המאמרים על החברה הישראלית שהופיעו בחמשת כתבי העת

 מאז שנת 1963 מראה שבעוד שבשנים52םהסוציולוגיים החשובים בעול
— 10 מתוך 40 מחקרים —1988-1963 הוקדשו כרבע מכלל הפרסומים הללו 

ישראלי ייחודי, מאז 1988 לא הופיע עוד–לניתוח סוגיות בעלות היבט ציוני

18 מאמרים שהתפרסמו–מחקר כזה באף אחד מכתבי העת המדוברים, אף ש
במסגרתם במהלך תקופה זו התייחסו בצורה זו או אחרת לחברה הישראלית.

עשרה שנה נדחק בהדרגה–אין זה נתון מקרי אלא מגמה שיטתית: מזה חמש
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מקומו של הדיון בנושאים הייחודיים לישראל מן הבמות המרכזיות במדעי
החברה.

קשה, לכאורה, להוכיח קשר ישיר בין הנתונים האלה להגמוניה של

הסוציולוגיה הביקורתית במדעי החברה בישראל. עם זאת, ברי שהלך הרוח
הרדיקלי השורר כיום באקדמיה נוטה לראות בישראל רק מקרה פרטי של

צורות דיכוי היסטוריות שהופיעו בכל רחבי העולם בשלב זה או אחר;

החוקרים הדבקים בעמדה הביקורתית מעדיפים אפוא לבחון את החברה
הישראלית דרך פריזמות תיאורטיות הנוטות לטשטש את היבטיה הייחודיים

ולהבליט דווקא את המשותף לה ולחברות אחרות. התוצאה, כפי שהראינו,

מובילה לעתים לפגיעה באמינות המדעית של הדיסציפלינה ולהידלדלות תחומי
העניין שלה.

„

זנחת העיסוק בפנים הייחודיות של המציאות הישראלית הצרה במידהה

ניכרת את תחום הדיון הסוציולוגי בארץ. מגמה זו החריפה פי כמה

בשל התגייסותם של הסוציולוגים הביקורתיים למאבק על עיצוב הזיכרון
הקולקטיבי הישראלי. מערכה זו, שבה רואים חוקרים אלו את עיקר שליחותם

הפוליטית, עיצבה למעשה מחדש את סדר היום המחקרי של התחום. בניסיון

לערער את ה"נראטיב" הציוני הדומיננטי בחברה הישראלית מפנים
הסוציולוגים הביקורתיים את מבטם אל העבר, תוך עיסוק אינטנסיבי בשכתוב

תולדות האומה. ברם, מחירה של התמקדות זו בניתוצם של מיתוסים מכוננים,

 היה הפקרה שיטתית של53המזכירה את מלאכתו של "ההיסטוריון החדש",
הטיפול בנושאים סוציולוגיים אקטואליים יותר שהיו ראויים, מנקודת מבט

אובייקטיבית, לבחינה יסודית ומעמיקה.

אין להקל ראש, כמובן, בחשיבותו של הוויכוח על הזיכרון הקולקטיבי.
דיון זה נוגע, למעשה, באשיות ההוויה הלאומית, המעוגנת בקיומה ובשימורה

של תודעה היסטורית שיש לה סמלים, ציוני דרך ומיתוסים משלה. בספרו

ÙÂÏÓÂÒÈ ‰ÙÂÒË–ˆÈÂÂ˙הנוקט בדרך כלל נימה אוהדת כלפי החוקרים ,
הביקורתיים, מסביר לורנס סילברסטיין את משמעותה של קריאת התיגר על

הזיכרון הקולקטיבי הציוני:
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תא םיראתמה םיביטארנב םיאצומ ,תוימואלה תוצובקה לכ ומכ ,םילארשיה

.הווהה יעוריא תא שרפל ולכוי התועצמאבש תרגסמ םמע לש ורבע

הירוטסיהה לש םייטננימודה םיביטארנה לעמ הלאש ןמיס םדימעהב

העודיה הצובקה םע דחי ,םישדחה םינוירוטסיהה וכפה ,תילארשיה

תיצוביקה תוהזה הנעשנ םהילעש תודוסיה תא ,םייתרוקיבה םיגולויצוסכ

54.םייתייעבל תילארשיה

בעיני חלק הארי של החוקרים הביקורתיים יש בקעקועו של "הסיפר

הציוני" כדי לחולל תמורה פוליטית וחברתית מרחיקת לכת; רק בשחרורה

מן ההגמוניה האידיאולוגית של הלאומנות האתנית תוכל ישראל להפוך למדינה
מתקדמת ונאורה, השייכת לכל אזרחיה. אורי רם מציג את ההקשר ההיסטורי

של הדיון במילים ברורות:

הז .הפמה לעו חולה לע ,יביטקלוקה ןורכיזה לע קבאמ להנתמ לארשיב

הירוטסיהה תשיפת :תוירקיע תוירוטסיה תושיפת שולש ןיב קבאמ

היטרקומד ןיב הרותפ יתלבה הריתסה תא הבוחב תלפקמה ,תימואלה

תועצמאב הריתסה תא תרתופה ,תינמואלה הירוטסיהה תשיפת ;תוידוהיל

תא תרתופה ,תינחרזאה הירוטסיהה תשיפתו ;יטרקומד דיתע לע רותיו

שקבמה רבע ןיב תוחצנתה יהוז .ינתא רבע לע רותיו תועצמאב הריתסה

:הריחבה יהוז .רבעה ןמ רענתהל שקבמה דיתע ןיבל ,דיתעה תא רובקל

55.ריבס דיתע וא רסוימ רבע

רם סבור אפוא שעל החברה הישראלית לאמץ את "תפישת ההיסטוריה
האזרחנית", הכרוכה בוויתור על העבר האתני שלה. הוא מאמין שהתנערות

מן האובססיה הציונית ומן ההיסטוריה היהודית היא מהלך של קדמה: "השינוי

בתחום ההיסטוריוגרפי מציין את תחילת סיומה של ההכרה ההיסטורית
ההולמת תקופת כיבוש, התנחלות, בניית לאום והקמת מדינה, ואת תחילת

היווצרותה של הכרה היסטורית חדשה המאפיינת חברה אזרחנית, צרכנית

1999, בכינוס השנתי השלושים– בהרצאה שנשא ב56תרבותית".–ואולי אף רב
של האגודה הסוציולוגית הישראלית, השמיע המרצה אורי דודזון דברים ברוח

דומה. הנראטיב החינוכי בישראל, כך טען, שבוי בידי האינדוקטרינציה הציונית

וגורם לקיפאון מחשבתי:

ביטארנ רתוה אלו ...ךוניחב ינויצה ביטארנל לופונומ הקינעה תויתכלממה

העדותלו תירבעה הפשל תידעלב היצמיטיגל הקנעוה .רחא יכוניח
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זאמ ךשמנש הז יתבשחמ ןועביק .תולגה ינפל הפוקתב הרושקה תירוטסיהה

ראשנש יתכלממה ךוניחה ...יתכלממה ךוניחב ןואפיק רצי ,הנידמה תמקה

קינעהל לגוסמ אוה .ינויצולובא םותס יובמל ךפה םינשיה םילאידיאב לוענ

תילבולגה הרבחה תא תמאותה תוישיא בצעל לגוסמ וניא ךא ...עדי

57.תינרדומ–טסופהו

לאור עמדות מסוג זה מוקדש חלק ניכר מן המחקרים הסוציולוגיים

מעוררי המחלוקת של הזמן האחרון לבחינתן של סוגיות היסטוריות. ברוך

קימרלינג מציין, ובצדק, ש"כל אמירה הקשורה בעבר זוכה מיד לתהודה רבה
 בעבודתם של רבים מן58ומתקשרת כמובן מאליו להווה ואולי אף לעתיד".

הסוציולוגים הביקורתיים טושטשו אפוא הגבולות בין העבר הקרוב לעבר

הרחוק, משום שבשניהם טמונה היכולת להיות "עבר מעשי", כלומר נראטיב
 שני ספרים שפרסמו59שאפשר להשתמש בו שימוש פוליטי ותרבותי בהווה.

Â¯˘ÈÌ˘‰סוציולוגים באמצע שנות התשעים מדגימים עיקרון זה היטב. האחד, 

‰Ó˘ÂÁÊ¯ÈÌ∫ ‰ÊÈÎ¯ÂÔ ‰˜ÂÏ˜ËÈ·È ÂÚÈˆÂ· ‰ÓÒÂ¯˙ ‰È˘¯‡ÏÈ˙ ‰Ï‡ÂÓÈ˙(1995) מאת 
יעל זרובבל, מן המרכז לחקר החיים היהודיים באוניברסיטת רטגרס, מראה

העל של הזיכרון" הישראלי סביב אירועים היסטוריים–כיצד התגבש "סיפר

כמו נפילת מצדה, מרד בר כוכבא והגנת תל חי, שהיו לאמיתו של דבר
60כישלונות חרוצים אך הפכו לסיפורי גבורה במסגרת הנראטיב הציוני ההגמוני.

 (1995), מאתÓÈ˙ÂÒ Óˆ„‰∫ ÊÈÎ¯ÂÔ ˜ÂÏ˜ËÈ·È ÂÈˆÈ¯˙ ÓÈ˙ÂÒÈÌ ·È˘¯‡Ïהספר השני, 

יהודה, סוציולוג ודיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית–נחמן בן
 הגובלת בתרמית—בירושלים, מבקש לחשוף את המניפולציה התועמלנית 

 שבאמצעותה רוממה התרבות הישראלית קבוצת שודדים ורוצחים—בוטה 

שהיו לא רק אויביו של השלטון הרומי אלא גם אימת הציבור היהודי בימי
∫˙Ï‰˜¯È· ‡˙ ‰‡Ó בספר שפרסם לאחרונה באותו הנושא, 61המרד הגדול.

‡¯ÎÈ‡ÂÏÂ‚È‰ Â‰ÓÈ˙ÂÒ ˘Ï Óˆ„‰יהודה האשמות קשות כלפי– (2002), מפנה בן

יגאל ידין, הארכיאולוג שחפר במצדה בשנות השישים, ומי שהיה גם רמטכ"ל
יהודה, "פנה לדרך מפוקפקת שכללה–צה"ל ושר בממשלת ישראל. ידין, טוען בן

עצירת מידע, הסתרת עובדות ובניית סיפור היסטורי שהיה מסולף ומטעה...",

62סיפור שיצר "מיתוס בן המאה העשרים על הירואיזם יהודי".

ברם, מרבית המחקרים הסוציולוגיים הביקורתיים מתמקדים בתהליכים

 המאה הציונית. תשומת לב רבה מופנית,—שאירעו במאה השנים האחרונות 

ערבי. במסגרת הדיון הזה קשה לעתים-כמובן, לדיון בשורשי הסכסוך הישראל
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להבחין בין הסוציולוגים הביקורתיים לעמיתיהם ההיסטוריונים החדשים.
ואמנם, מחקריהם של בני מוריס, אבי שליים והיסטוריונים אחרים מצוטטים

תכופות בעבודות סוציולוגיות העוסקות בתולדות העימות בין התנועה

הלאומית היהודית ובין הפלסטינים ומדינות ערב. הפרק החמישי בספרם של
 (1993), לדוגמה, עוסקÙÏÒËÈÈÌ∫ ÚÌ ·‰ÈÂÂˆ¯Âברוך קימרלינג ויואל מגדל, 

מדיני של אירועי מלחמת העצמאות, ונשען בהרחבה על–בניתוח סוציולוגי

הטיעונים והנתונים שהציג לפניהם בני מוריס במחקריו על לידת בעיית
63הפליטים הפלסטינים.

הספרות המחקרית הביקורתית על מקורותיו של הסכסוך הישראלי-ערבי

אינה מותירה מקום רב לספק; הרושם הברור המתקבל ממנה הוא כי הצד
היהודי הוא הגורם הישיר, גם אם לא היחיד, להיווצרותו של הסכסוך

ולהנצחתו. גרשון שפיר, למשל, מפנה אצבע מאשימה לעבר המהגרים הציוניים

ש"מטרתם הייתה קולוניזציה מוצלחת של ארץ ישראל באמצעות דחיקתם
החוצה של תושביה הפלסטינים, אגב הצדקה מתמדת של ההתיישבות היהודית

האחידה באמצעות התכחשות מעמיקה והולכת לשאיפות הלאומיות

קולוניזטורית זו, קובע שפיר, היא "הסיבה–הפלסטיניות". מדיניות ציונית
 חוקרים אחרים מצביעים על העניין64העיקרית לאופיו הסורר של הסכסוך".

שהיה להנהגת היישוב והמדינה בהמשך העימות האלים בינה ובין הצד הערבי.

„¯Í ‰ÎÂÂ˙אליעזר, מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה– (1995), ספרו של אורי בן
באוניברסיטת חיפה, מסביר את הפעילות הביטחונית האקטיביסטית של דור

תש"ח בשאיפתו לזכות במעמד, בכבוד וביוקרה בתחרות עם צמרת "האבות

אליעזר,–המייסדים", שהייתה מתונה ומאופקת יותר. האלימות הערבית, לפי בן
הייתה התירוץ המושלם שאפשר לצעירים להבטיח את מקומם בהנהגת

 יגיל לוי, אחד מתלמידיו של יונתן שפירא באוניברסיטת תל אביב,65היישוב.

הבוחן אף הוא את שורשי ה"מיליטריזם" הישראלי, נוקט גישה רדיקלית יותר.
הוא מתאר את "המדיניות המלחמתית" של ישראל הצעירה כפרי תהליך

פוליטי פנימי, שאפשר למדינה לבצר את עליונותה ונתן צידוק לאפליה

66העדתית שאפיינה את המבנה החברתי שלה בעשורים הראשונים לקיומה.

לדברי לוי:

...המצעתה תיתמחלמה תוליעפהש לככ ורכשנ תוירקיעה תוידוהיה תוצובקה

םיחוור ,תיתרבח הרקוי ,םיירמוח םיבאשמ תמגודכ םירישי םיגשיה
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תמורתמ תידעלב םיעבונה םיפיקע םיגשיהל ורבח ,דועו םיילרוטקלא

תקחרהו יניטסלפ שוכרו תומדא תומדב ךוסכסה עוביקל לומגתה תולועפ

ךוסכסה תמלסהש לככ ,ןכ לע רתי .הדובעה קושמ יניטסלפה הדובעה חוכ

הרבג ,תויתכלממה תועצמאב תימינפה הריזב הנידמה תונוילע תא הססיב

תינויווש יתלב הרבח לש התיינבהל תוימיטיגל קינעהל הנידמה תלוכי

67.יטננימוד דמעממ תונהנ תויזנכשאה היתוצובקש

כך נשזרים יחדיו הטיעונים השונים של הסוציולוגיה הביקורתית לכתב

אישום מקיף נגד הציונות: התוקפנות המיליטריסטית נגד מדינות ערב ונגד

הפלסטינים, הניצול הכלכלי והקיפוח העדתי אינם אלא פנים שונות של מנגנון
דכאני אחד המכונה מדינת ישראל. בניגוד לשמאל הציוני, התולה את אשמת

ההידרדרות הפוליטית, החברתית והביטחונית של המדינה ב"כיבוש" של 1967,

הסוציולוגים הביקורתיים מאתרים את שורשי הרעה במלחמת 1948 ואף
מוקדם יותר. יואב פלד ויגיל לוי מוצאים לנכון להדגיש נקודה זו במאמר

 בשנת 1993: "על פי תפישתנו, מלחמת ששת הימים˙¯È‡Â¯È‰ Â·È˜Â˙שפרסמו ב

איננה מהווה נקודת שבר", הם כותבים, "אלא חלק אינטגרלי של הסכסוך
הישראלי-ערבי הנמשך זה מאה שנים. סכסוך זה כשלעצמו... מהווה אבן פינה

68פוליטי הישראלי".–של הסדר החברתי

התמקדותם של הסוציולוגים הביקורתיים בניתוחים היסטוריים מסוג זה
גרמה, כך מסתבר, להסחת דעתם מן הסוגיות הנוגעות ישירות לחברה שבה

אנו חיים כיום. ההיבטים העכשוויים של הסכסוך היהודי-ערבי, למשל,

תופסים מקום מרכזי בעיצוב המציאות הישראלית, אך המחקר הסוציולוגי
מתעלם מהם באופן מתמיה. השפעת פיגועי הטרור על הציבור הישראלי,

ההשלכות החברתיות של קריסת הסכמי אוסלו, מגמות ההקצנה בקרב

 כל הנושאים הללו נדחקו בהדרגה לקרן זווית.—האוכלוסייה הפלסטינית 
מתוך 501 מאמרים שהוצגו בכנסים השנתיים של האגודה הסוציולוגית

 דנים במישרין בהיבטים האקטואליים4הישראלית בשנים 2002-1998 רק 

 יתר על כן, מאז 1989 הופיעו רק שני מאמרים על הנושא69של הסכסוך.
בכתבי עת בינלאומיים יוקרתיים בתחום הסוציולוגיה: הראשון עוסק בדפוסי

הפעולה של כוחות צה"ל ביהודה, שומרון ורצועת עזה; והשני עוסק בתהליך

בניית קבוצות עילית פלסטיניות. שני המאמרים מביעים הזדהות עם
 זאת ועוד:70הפלסטינים ומציגים אותם כקרבנות הדיכוי והכיבוש הישראליים.

 עבודות דוקטור בסוציולוגיה שאושרו בידי האוניברסיטאות30מתוך 
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הישראליות בשנים 2002-1999 רק אחת דנה בהיבטים אקטואליים של
71הסכסוך ושל התהליך המדיני.

התמונה העולה מן הנתונים אכן עגומה למדי. נראה שחלק ניכר מן

 ניתוח—הסוציולוגים הישראלים בדור האחרון זנחו את משימתם העיקרית 
 בגלל להיטותם לקעקע את—הנושאים המרכזיים של החוויה החברתית 

הזיכרון הקולקטיבי הלאומי. וכך, במקום לטפח את עצמאותה של

הדיסציפלינה ולהרחיב את גבולותיה, הפכה אותה "הסוציולוגיה הביקורתית"
ציונית.–לבבואה חיוורת של ההיסטוריוגרפיה הפוסט

‰

שה עדיין להעריך את מלוא היקף השפעתם של הסוציולוגיםק

הביקורתיים על דעת הקהל הישראלית ועל השקפת העולם של

הסטודנטים הבאים בשערי הפקולטות למדעי החברה. ועם זאת, כבר בשלב
הזה ניתן לקבוע כי פעילותם גרמה נזק ממשי לרמתו המקצועית של המחקר

הסוציולוגי בארץ. מחקר זה, שהתבסס בעבר על ניתוח ההיבטים הייחודיים

של החוויה הישראלית ועל מעקב צמוד אחר התפתחויות חברתיות
אקטואליות, הלך ודעך בהשפעת סדר העדיפויות של ההגמוניה החדשה;

 כל אלה ספגו פגיעה קשה עם הפיכתה של—אמינותו, מקוריותו, עדכניותו 

האקדמיה לחממה של השקפת עולם רדיקלית.
אין בדברים אלו, כמובן, כדי לשלול את עצם נחיצותה של חשיבה

ביקורתית. מובן שלא. לביקורת יש תפקיד מכריע בחיי הרוח, והיא משמשת

נדבך מרכזי בכל מסגרת מדעית ואינטלקטואלית. אולם כאשר היא מגויסת
לשירותה של אידיאולוגיה רדיקלית הופכת הביקורת למכשיר של שלילה ותו

ערך בהתפתחותה של דיסציפלינה אקדמית, הפך–לא. מה שהיה פעם כלי רב

עם הזמן אמתלה לניוונה. הסוציולוגים הרדיקליים של הדור האחרון לא עוללו
כל רע כשאימצו גישה ביקורתית בעבודתם; אבל הם שוגים שגיאה קשה

כאשר הם מפקירים בשמה של גישה זו מחויבויות אחרות שבהן כרוך עיסוקם

המחקרי.
מחויבויות אלו כוללות, בין היתר, את הצורך לנתח את הסוגיות שבהן

משתקף אופייה הייחודי של החברה הישראלית. דור המייסדים של
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הסוציולוגיה הישראלית קנה לעצמו מוניטין בעולם הודות למחקרים חלוציים
על נושאים ישראליים ייחודיים, ובעיקר תהליכי בינוי האומה וקיבוץ הגלויות.

חוקרים אלו הבינו שישראל היא מעבדה חברתית מיוחדת במינה, דווקא משום

 מציאות72שקשה להחיל עליה כמה מן הקטגוריות התיאורטיות המקובלות.
זו לא השתנתה גם היום; לרשות הסוציולוגים הישראליים עומד שלל של

אפשרויות למחקר. אפשר למנות רשימה ארוכה של נושאים שראוי לבחון

מנקודת מבט סוציולוגית: תחיית השפה והתרבות העברית; כינונם של מוסדות
דמוקרטיים ותפקודם במצב חירום מתמשך; השפעת פיגועי הטרור של

הארגונים הפלסטיניים; הסדקים שנפערו במסגרות הזהות והתרבות שליכדו

את הציבור הישראלי; עלייתם של כוחות פוליטיים סקטוריאליים וצמיחתן
של תנועות מחאה למיניהן; מפעל ההתיישבות והחתירה ליצירת חברה

שוויונית בקיבוצים ובמושבים; המאפיינים החברתיים והפסיכולוגיים של

החיים בהתנחלויות; התמודדותם של אזרחי ישראל עם זיכרון השואה; יחסי
ישראל והתפוצות; שירותם הצבאי של נשים ועולים חדשים, ועוד כהנה

וכהנה. כמה מן הסוגיות הללו נבדקו מזוויות שונות בעבר, ועתה הן דורשות

מבט מחודש; נושאים אחרים לא זכו עדיין לטיפול הולם. מדובר, ללא ספק,
בכר פורה לפעילות מחקרית ענפה.

אם תחזור הסוציולוגיה הישראלית למסלול של התקדמות מתמדת, תהא

זו בשורה התפתחות מבורכת לא רק לאקדמיה אלא לחברה הישראלית
בכללותה. אחרי הכל, חשיבותו של המחקר הסוציולוגי חורגת מן העניין

האינטלקטואלי הטהור; הוא מציב מראה מול פני החברה ותורם בכך להבנה

העצמית שלה וליכולתה להתמודד עם חסרונותיה ופגמיה. אולם כדי שיוכלו
למלא תפקיד חשוב זה, צריכים הסוציולוגים הישראלים להפנות את המבט

הביקורתי גם כלפי התחום שבו הם עוסקים ולהתמודד באומץ עם המסקנות

והלקחים הנובעים מבחינה עצמית זו.

‡Ï˜ „’ ‡Ù˘ËÈÈÔ ‰Â‡ ÚÓÈ˙ Á·¯ ·Ó¯ÎÊ ˘ÏÌÆ ‰Â‡ ÓÏÓ„ ·ÁÂ‚ ÏÒÂˆÈÂÏÂ‚È‰ ÂÓ„Ú ‰Ó„È‰

·‡ÂÈ·¯ÒÈË‰ ‰Ù˙ÂÁ‰Æ
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‰Ú¯Â˙

,יחכונה רקחמה תכירעב הברה ותרזע לע יקצירוא לאכימל תודוהל שקבמ רבחמה
בשוי ,הירזע רוטקיוול הדות .םהיתובשחממו םהיתונויערמ ומרתש סרפ ןנחויו קסיל השמלו
עדימ ידיב ונתנש לע ,ןונרא עטנ ,הדוגאה תזכרמלו ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה שאר
.תומדוק םינשב הדוגאה לש םייתנשה םיסנכה ןמ םימוסרפו

,)3991 ,תורירב :ביבא לת( Á·¯‰ ‰È˘¯‡ÏÈ˙∫ ‰È·ËÈÌ ·È˜Â¯˙ÈÈÌ‰ ,ךרוע ,םר ירוא1.
.5 ’מע

יעדמל תוטלוקפב םיטנדוטסה רפסמ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל2.
הלע )תורז תואטיסרבינוא לש תוחולשו תוללכמ ללוכ אל( לארשיב תואטיסרבינואב הרבחה
.םיעשתה תונש ףוסב שיא 086,33–ל םיעבשה תונש ףוסב שיא 574,41–מ

.3 S.N. Eisenstadt, Israeli Society (New York: Basic Books, 1967); Joseph Ben-David,
ed., Agricultural Planning and Village Community in Israel (Paris: unesco, 1964); נ"ש

,קסיל השמ ;)8691 ,ןומדקא :םילשורי( ‰‡¯˜ÈÌ ·È˘¯‡Ï∫ Ó„·¯ ,םיכרוע ,םירחאו טדטשנזייא
‰‡ÏÈËÂ˙ ˘Ï ‰ÈÈ˘Â· ‰È‰Â„È ·‡¯ı È˘¯‡Ï ·˙˜ÂÙ˙ ‰Ó„Ë )ןד ;)1891 ,דבוע םע :ביבא לת
˙ÓÈÈ˘Â· ÏÓ„È‰∫ È‰Â„È ‡¯ı È˘¯‡Ï ·˙˜ÂÙ˙ ‰Ó„Ë ‰·¯ÈËÈ Î˜‰ÈÏ‰ ÙÂÏÈËÈ ,קסיל השמו ץיבורוה

‰¯·ÓˆÂ˜Â˙ ·‡ÂËÂÙÈ‰: È˘¯‡Ï — Á ,קסיל השמו ץיבורוה ןד ;)7791 ,דבוע םע :ביבא לת(

·ÚÂÓÒ–È˙¯ )0991 ,דבוע םע :ביבא לת(.

היגולויצוסב תיטננימודה המגידרפה התייה תיטסילנויצקנופה השיגה ןמזה ותואב4.
לע הרימש ךות המצע תא תמייקמה תכרעמכ הרבחה תא תשפות וז השיג .םלועבו ץראב
הניא םזילנויצקנופה דגנ םויה תעמשומה תרוקיבה .תידוקפת–תינבמ הקולחו תיתוברת תודיכל
הבר תיעוצקמ הרקוי תילארשיה היגולויצוסה הרבצ ותעפשהבש הדבועה תא לטבל הלוכי
.הרבחה יעדמב רקחמה תיזחל הכרד תא הללסו

לש םדיקפת ?םירכונמ םירדייסטואא וא הינומגהה יבצעמ" יירמאמב ןודינ הז אשונ5.
˙ÈÂÂ˙∫ Ó‡ÒÛ Ï˙ÂÏ„Âˆ‰ ,"הווהתמה הנידמה לש הינפ בוציעב םילארשיה םילאוטקלטניאה

‰˙ÂÚ‰ ‰ˆÈÂÈ˙ Â‰ÈÈ˘Â· ‰È‰Â„È ·‡¯ı È˘¯‡Ï, שפוחה ןעמל"ו ;162-282 ’מע ,)0002( בכ ךרכ:
Ï˙ÂÏ„Â˙ ‡¯ı ‰¯„˙˜ ,"הנידמה תמקה רחאל תימלשוריה הרוספורפה לש םיירוביצה היקבאמ

È˘¯‡Ï ÂÈÈ˘Â·‰ 601 )931-671 ’מע ,)2002 רבמצד.

לת( לבנע ןושמש םגרת ,˙ÚË Â‰Á¯·∫ Ï·ËÈ‰ ˘Ï ‰‡ÈËÏÈ‚ˆÈ‰ ‰È˘¯‡ÏÈ‰ ,ןרק לאכימ6.
.47 ’מע ,)1991 ,תומר :ביבא

תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה עדמו הרבחה" ,םר ירוא7.
.01 ’מע ,˙Á·¯‰ ‰È˘¯‡ÏÈ‰ ,םר ךותב ,"לארשיב

S.N. Eisenstadt, The Absorption of :הלאה םירפסב ומכוס םהירקחמ יאצממ8.
Immigrants (London: Routledge and Kegan Paul, 1954); Judith Shuval, Immigrants on the

Threshold (New York: Atherton, 1963).

,)7591 רבוטקוא( ח ˙Ó‚ÓÂ ,"בגנב םילוע ידלי לש םהיגשיה לע" ,ןומיס הירא9.
לירפא( ז ˙Ó‚ÓÂ ,"םילוע םידלי לצא םיידומילה םיישקה רקחל" ,רדא האל ;343-863 ’מע
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רפסה תיבב םכרד תישארב םילשכנה םידלי" ,יקסנלימס הרש ;931-081 ’מע ,)6591
.034-544 ’מע ,)7591 רבוטקוא( ח ˙Ó‚ÓÂ ,"םהיתוחפשמו

.10 Moshe Lissak, Social Mobility in Israeli Society (Jerusalem: Israel Universities, 1969);
Judah Matras, Social Change in Israel (Chicago: Aldine, 1965).

Ó„È‰¨ ÓÓ˘Ï ÂÈÁÒÈÌ ·ÈÏ‡ÂÓÈÈÌ תעה בתכב םסרפתה 3891 רבמצדב ,המגודל ,ךכ11.

ותבוגת העיפוה ודצל ;"רקחמלו ןוידל תוזת :לארשיב אבצו תויתדע" החומס ימס לש ורמאמ
Ó„È‰¨ ÓÓ˘Ï ÂÈÁÒÈÌ "?תודמע לש תמדקומ העיבק וא ןוידל תוזת :הבוגת" קסיל השמ לש

·ÈÏ‡ÂÓÈÈÌ 22 )תעה בתכב םסרופ 5891 ראורבפב .5-38 ’מע ,)ד"משת ףרוח Ó‚ÓÂ˙ רמאמ
תיתוברתה השיגה לש תינכדע תידסממ הסרג לע תרוקיב" החומס ימס לש רחא יתרוקיב
יצח רובעכו ;37-29 ’מע ,)1985 ראורבפ( טכ ˙Ó‚ÓÂ ,"לארשיב תודע יסחי לש היגולויצוסב
:לאפר–ןב רזעילא תאמ הבוגת רמאמ תע בתכ ותואב םסרופ ,5891 טסוגואב ,הנש
.091-402 ’מע ,)1985 טסוגוא( טכ ˙Ó‚ÓÂ ,"סותימו הירואית — תויתדע"

:אריפש ןתנוי" ,להנרטש באז האר אריפש ןתנוי לש תילאוטקלטניאה ותשרומ לע12.
.11-12 ’מע ,)9991( 1 תרבוח ,ב ˙ÒÂˆÈÂÏÂ‚È‰ È˘¯‡ÏÈ ,"יתרוקיבה רקחמה יבא

םע :ביבא לת( Á„Â˙ ‰Ú·Â„‰ ‰‰ÈÒËÂ¯È˙∫ ÚÂˆÓ˙Â ˘Ï ‡¯‚ÂÔ ÙÂÏÈËÈ‡ ,אריפש ןתנוי13.
.)5791 ,דבוע

.)7791 ,הדסמ :ןג תמר( ÓÂ˜¯ËÈ‰ ·È˘¯‡Ï„‰ ,אריפש ןתנוי14.

˙ÚÈÏÈ˙ ÏÏ‡ ÓÓ˘ÈÎÈÌ∫ „Â¯Â˙ Ó‰È‚ÈÌ ·Á·¯‰ ‰È˘¯‡ÏÈ ,אריפש ןתנוי לש וירפס האר15.

¯·Ï˘ÏËÂÔ ·Á¯˙Â∫ „¯Î‰ ˘Ï ˙ÂÚ˙ ‰ÁÈ¯Â˙ — ‰Ò ;)4891 ,םילעופ תיירפס :ביבא לת(

ÒÂˆÈÂÏÂ‚È ÙÂÏÈËÈ )9891 ,דבוע םע :ביבא לת(; Á·¯‰ ·˘·È ‰ÙÂÏÈËÈ˜‡ÈÌ )תיירפס :ביבא לת
.)6991 ,םילעופ

.7 ’מע ,)9991( 1 תרבוח ,ב ˙ÒÂˆÈÂÏÂ‚È‰ È˘¯‡ÏÈ ,םיכרועה רבד16.

וכ ˙Ó‚ÓÂ ,"לארשיב םיברעה יפלכ תיביטנרטלאו תמייק תוינידמ" ,החומס ימס17.
.33 ’מע ,)0891 רבמטפס(

בכ ˙Ó‚ÓÂ ,"בורו טועימ יסחי — לארשיב םידוהיו םיברע" ,החומס ימס האר18.
.024 ’מע ,)6791 רבמטפס(

.71 ’מע ,"לארשיב םיברעה יפלכ תיביטנרטלאו תמייק תוינידמ" ,החומס ימס19.

הימדקא ישנא לש תיטילופה םתוהז שוביגב ןונבל תמחלמ לש התובישח לע20.
.133-134 'מע ,·¯ÚË Â‰Á‰ ,ןרק האר לארשיב

רבעשל ,היגולויצוסל ימואלניבה ןוכמה אישנ הז ןיינעב הלעהש הזתה תא לבקמ ינא21.
,Eliezer Ben-Rafael האר ;לאפר–ןב רזעילא ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה שאר בשוי

“Critical Versus Non-Critical Sociology: An Evaluation,” Israel Studies 2:1 (Spring 1997),
p. 190.

,)ÏÙÈÈÌ 71 )9991‡ ,"םינש לבוי רחאל — תילארשיה הרבחב תורומת" ,החומס ימס22.
.942 ’מע

ראוד תועצמאב ץפוה בתכמה( 2002 לירפאב 6–מ ובתכמב גנילרמיק ךורב בתכ ךכ23.
:)ינורטקלא
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“Many of the Israeli academic community strongly oppose the present regime in Israel. In
fact we’re the only effective opposition to this fascist rule…. Boycotting us is counter-
productive and causes great damage for the cause of ending the subjugation of the Palestinian

people”.

µ Ï–∏¥∫ ÓÂÓËÈÌ∞ ךותב ,"תילארשיה היגולויצוסהו רבוב ןיטרמ" ,ןונבא ןדו רימש ןנור24.

·È˜Â¯˙ÈÈÌ ·˙ÂÏ„Â˙ Ó„È˙ È˘¯‡Ï, 35 ’מע ,)9991 ,ריל ןו :םילשורי( ריפוא ידע ךרע.

.522 ’מע ,)6991 ץיק( È‡Â¯È‰ Â·È˜Â¯˙ 8˙ ,"הירואיתל תע" ,ולש לאכימ25.

ארקתמ אוהו תעה בתכ לש ונויבצ תאו ומש תא לאחתפי ףילחה ויונימ רחאל26.
.Hagar: International Social Science Review תעכ

דוהיי לש הקיטילופה לע תורעה :היטרקומדו היפרגואיג ,היטרקונתא" ,לאחתפי ןרוא27.
.08 ’מע ,)ÏÙÈÈÌ 91 )0002‡ ,"ץראה

.18 ’מע ,"היטרקומדו היפרגואיג ,היטרקונתא" ,לאחתפי28.

.79 ’מע ,"היטרקומדו היפרגואיג ,היטרקונתא" ,לאחתפי29.

.8991 ,יאמב ı, 41¯‡‰ ,"תינוליחה השלוחה דוס" ,םר ירוא30.

תנייפואמה ,תילקידרה תיטסינימפה השיגה לש המויק תא םג ןייצל םוקמה ןאכ31.
אלא יתרבחה רדסב השיאה דמעמ רקחב קר תודקמתמ ןניא הב תולגודה תורקוחהש ךכב
קלח ."תולשחונמ"כ תורדגומה םישנ לש ןתואר תדוקנמ יתרבחה רדסה תא תוחתנמ םג
,בלכ–ןאהד טיירנה ,רומ הילד ,יקסריבס הרברב ,ןייטשנרב הרובד לש םירקחמה ןמ דבכנ
ללכ ךרדב תולבקמ וללה תורקוחה .וז הביטקפסרפמ ובתכנ תורחא תורקוחו טרופפר רמת
לוכיבכש םושמ םתוא תורקבמ ךא ,םייטסיסקרמה םירקוחה לש םיאצממהו דוסיה תוחנה תא
.תירדגמה הילפהב םירושקה םיאשונל תקפסמ הדימב םיסחייתמ םניא

תונבותו םיטביה :ןאכמ םיאור אל םשמ םיאורש המ" ,ןייטשנרב הרובד32.
.03 ’מע ,)9991( 1 תרבוח ,ב ˙ÒÂˆÈÂÏÂ‚È‰ È˘¯‡ÏÈ ,"תילארשיה היפרגוירוטסיהב

— לארשיב םיזנכשאו םיחרזמ :םילשחונמ אלא םילשחנ אל" ,יקסריבס המלש האר33.
.)1891( דחוימ ןויליג ,˙¯ÓÁ·¯Â˙ ÏÓÁ˜¯ ÂÏ·È˜Â ,"תוליעפו םיליעפ םע תוחישו יגולויצוס חותינ

Shulamit Carmi and Henry Rosenfeld, “The Emergence of Militaristic האר34.
Nationalism in Israel,” International Journal of Politics, Culture and Society 3:1 (Fall 1989),

pp. 5-49; תוימואלה לש תינידמה הלכלכה" םשב םסרפתה רמאמה לש ירבעה חסונה
.572-723 ’מע ¨˙Á·¯‰ ‰È˘¯‡ÏÈ‰ ,םר ךותב ,"לארשיב תיטסירטילימה

שדקוה 4891 תנשבש ןייצל יואר .317 ’מע ,"תינידמה הלכלכה" ,דלפנזורו ימרכ35.
:ןוסאה ירחא" ותרתוכש ,ןמיק סלר’צ תאמ רוביחל ˙¯ÓÁ·¯Â˙ ÏÓÁ˜¯ Â·È˜Â לש םלש ןויליג
ליטהו לארשיב םסרופש ןושארה רוביחה היה הז ."8491-0591 ,לארשי תנידמב םיברעה
.םיברעה םיטילפה תייעב לש התווהתה תמשא לכ תא הנידמה לע

.682-782 ’מע ,"תינידמה הלכלכה" ,דלפנזורו ימרכ36.

.37 Baruch Kimmerling, Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimension of
Zionist Politics (Berkeley: University of California, 1983); Gershon Shafir, Land, Labor, and
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the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882-1914 (Cambridge: Cambridge, 1989); Ilan
Pappe, The Making of the Arab-Israeli Conflict, 1947-1951 (London: Tauris, 1992).

םייללכ םיטביה :תינויצה היצזינולוקב הייסולכואו הדובע ,עקרק" ,ריפש ןושרג38.
.501 'מעמ םיטוטיצה ;401-911 ’מע ¨˙Á·¯‰ ‰È˘¯‡ÏÈ‰ ,םר ךותב ,"םיידוחייו

.211 ’מע ,"הייסולכואו הדובע ,עקרק" ,ריפש39.

.111 ’מע ,"הייסולכואו הדובע ,עקרק" ,ריפש40.

.211 ’מע ,"הייסולכואו הדובע ,עקרק" ,ריפש41.

,"לארשיב תיתרוקיב היגולויצוסו תידסממ היגולויצוס :הרבחה עדמו הרבחה" ,םר42.
.13 ’מע

.701 ’מע ,"הייסולכואו הדובע ,עקרק" ,ריפש43.

לעפמ — לארשי ץראב תובשייתהה" ,ןוסנרהא ןר לצא אשונב רתוי ףיקמ ןויד האר44.
רסוניג סחנפ ךותב ,"תירוטסיהה היפרגואיגה לומ 'םישדחה םינוירוטסיהה’ ?יטסילאינולוק
,)6991 ,ןוירוג–ןב תטיסרבינוא :עבש ראב( ÈÂÂ˙∫ ÙÂÏÓÂÒ ·Ô–ÊÓÂˆ ,םיכרוע ,ילארב יבאו
.403-543 ’מע

,8991 ,לירפאב 01 ,ץראה ףסומ ,ı¯‡‰ ,"םלשומה דושה" ,בהנש הדוהי45.
.41-51 ’מע

.61 ’מע ,"םלשומה דושה" ,בהנש46.

,8991 ,לירפאב 92 ,ץראה ףסומ ,ı¯‡‰ ,"םלשומה ףוליסה" ,ללה המלש47.
.15-25 ’מע

.13 ’מע ,"םשמ םיאורש המ" ,ןייטשנרב48.

,4991 ,ינויב 01 ,ץראה ףסומ ,ı¯‡‰ ,"תודרחה ירחוס" ,גנילרמיק ךורב49.
.05-25 ’מע

םיגולויצוס" ,קסיל השמ האר תילאינולוקה היגולנאה לש התושילקב ףיקמ ןוידל50.
םייגולואידיא םיקבאמ :תילארשיה תימדקאה הליהקב 'םיידסממ’ םיגולויצוסו 'םייתרוקיב’

.06-89 ’מע ,ÈÂÂ˙∫ ÙÂÏÓÂÒ ·Ô–ÊÓÂˆ ,ילארבו רסוניג ךותב ,"יניינע ימדקא חיש וא

.וגצוהש םירקחמה ללכמ םיזוחא 41–כ רמולכ ,הלאכ םירקחמ 96 וגצוה לכה ךסב51.

;American Sociological Review; American Journal of Sociology םה וללה תעה יבתכ52.
British Journal of Sociology; Social Forces; Social Problems.

תודגנתהה תא ,הבר הדימב ,וליבוה םייתרוקיבה םיגולויצוסהש ןייצמ דנז המלש53.
תייצרופרוק לש םיידסומהו םייגולואידיאה היתולבגמ" :ינויצה ירוטסיהה ביטארנל
היגולויצוסה םוחתב אקוודש ךכל ואיבה לארשיו תונויצה יאשונב םיחמתמה םינוירוטסיהה
ךורב תאמ[ ‰ÈÂÂ˙ ÂË¯ÈËÂ¯Èˆ .תיתאוושהו תיתרוקיב תירוטסיה השיג ילעב םירקוח ועיפוה
םיילאוטפצנוקה םיילנויצנבנוקה םיביטארנב רפכש דיחיה רפסה היה אל ]גנילרמיק
תוניחבמ םילשה ...ריפש ןושרג לש Ú¨ Ú·Â„‰ ÂÓ˜Â¯Â˙ ‰ÒÎÒÂÍ ‰È˘¯‡ÏÈ≠ÙÏÒËÈÈ˜¯˜ .םייתרוסמה
המדאה שוביכ לש םייפיצפסה םיטביהב קפתסהל םוקמב ךא ,גנילרמיק לש ותדובע תא תובר
קתרמה ...ינויצה לעפמב הדובעה םלוע תוחתפתה תא ורקחמ זכרמב דימעהל ףידעה אוה
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לוטיבל תיאטיסרבינוא תוימיטיגל וקינעה ...תוקהבומ תויגולויצוס העבה יכרד אקוודש אוה
דסממה לש וקבאמ .תיתרוסמה היפרגוירוטסיהה ידי לע הל העבקנש תוידוחייה
,דנז המלש ."יופצ–אל ןוויכמ רערעתהל לחה ...וז תוידוחיי תרימש לע יפרגוירוטסיהה
,)ÏÙÈÈÌ 42 )2002‡ ,"לארשיב רבעה רוציי ינבמ לע — 'השרומ אל’ ןורכיז ןכוסכ ינויצ–טסופה"
.422-522 ’מע

.54 Laurence J. Silberstein, The Post-Zionism Debates (New York: Routledge, 1999),
p. 2.

.943 ’מע ,¥∏–µ Ï∞ ,ךרוע ,ריפוא ךותב ,"החכשה תוכזב" ,םר ירוא55.

‰È‡Â¯È˙ ,"לארשיב םינוירוטסיהה חוכיו לש היגולויצוס :תוהזו ןורכיז" ,םר ירוא56.

Â·È˜Â¯˙ 8 )6991(, 02 ’מע.

סנכב האצרה ,"לארשיב יכוניחה ביטארנב היצולובאו ןואפיק" ,ןוזדוד ירוא57.
םיריצקת תרבוח האר ,תילארשיה תיגולויצוסה הדוגאה לש םישולשה יתנשה יגולויצוסה
.41 ’מע ,)9991 ,להנימל הללכמה :ןויצל ןושאר( סנכה לש

רקחל זכרמב האצרה ,"תינויצה היפרגוירוטסיהה לע חוכיווה" ,גנילרמיק ךורב58.
,)4991 ,תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי( לארשי תנידמ לש הירוטסיההו בושייה ,תונויצה
.1 ’מע

,ילארבו רסוניג ךותב ,"תירוטסיה היזיברו היפרגוירוטסיה ,תוימואל" ,טיבש בקעי59.
ˆÈÂÂ˙∫ ÙÂÏÓÂÒ ·Ô–ÊÓÂ, 462 ’מע.

.60 Yael Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli
National Tradition (Chicago: University of Chicago, 1995).

Nachman Ben-Yehuda, The Massada Myth: Collective Memory and Mythmaking in .61
Israel (Madison: University of Wisconsin, 1995).

.62 Nachman Ben-Yehuda, Sacrificing Truth: Archaeology and the Myth of Massada
(New York: Humanity Books, 2002), p. 180.

Baruch Kimmerling and Joel Migdal, Palestinians: The Making of a People (New .63
York: Free Press, 1993).

-ילארשיה ךוסכסהו הדובע ,עקרק’ לש השדחה הרודהמל המדקה" ,ריפש ןושרג64.
.052 ’מע ,)6991 ץיק( È‡Â¯È‰ Â·È˜Â¯˙ 8˙ ,"2881-4191 יניטסלפ

:ביבא לת( ±Í ‰ÎÂÂ˙∫ ‰ÈÂÂˆ¯Â˙Â ˘Ï ‰ÓÈÏÈË¯ÈÊÌ ‰È˘¯‡ÏÈ ∂≥π±≠∂µπ¯„ ,רזעילא–ןב ירוא65.
הרבח ןיבל הנידמ ןיב הנחבהה לש השוטשט" ,רזעילא–ןב ירוא םג האר ;)5991 ,ריבד
.702-822 ’מע ,)6991 ץרמ( זל ˙Ó‚ÓÂ ,"'ץולחה’ לש היגולואינגה :לארשיב
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