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בפתחו של הגיליון השביעי

הפיכתו הרשמית של  חוגגים את  אנו  במספר,  החגיגי שלפניכם, השביעי  בגיליון 
שונה.  גרפי  ובעיצוב  פניו  בחידוש  זאת  ומציינים  דו־לשוני,  עת  לכתב  ישראלים 
בגיליון הקודם הצהרנו על כוונתנו לפתוח את שערי כתב העת לקהל קוראי האנגלית 
ולתלמידי מחקר, גם בחו"ל, העוסקים במדינת ישראל ובציונות. בגיליון זה הגשמנו 

יעד זה והרחבנו את החלק הכתוב באנגלית – שלושה משבעת מאמרי הגיליון. 
של  מחקרו  פרי  הראשון,  המאמר  נושאים.  של  רחב  במגוון  עוסק   7 ישראלים 
יונתן גור־דיק, בוחן את המשבר הגדול שפקד את תנועת הקיבוץ המאוחד בשנות 
פלד,  עודד  של  מאמרו  חרוד.  עין  של  בפילוגה  התמקדות  באמצעות  החמישים 
השני בגיליון זה, בוחן את קריאת התיגר של שני חוגים רעיוניים חלופיים לדרכה 
של מפא"י. במאמר השלישי בוחנת אילה שקלאר את דמותו של דוד צבי פנקס, 
ורואה בו מקרה מבחן לכלל היחסים שהתהוו בשנות המדינה הראשונות בין דתיים 
'כוורת'  לחילונים. במאמר הרביעי ממחישה נועה גלבוע־קנארק באמצעות להקת 
את התמורות שהתחוללו בחברה הישראלית בשנות השישים והשבעים של המאה 
ה־20. בשני עשורים אלה עוסק גם מאמרה של אסתר סויסה, החותם את הגיליון 
נוספים  מאמרים  שני  הפיתוח.  בערי  העל־יסודי  בחינוך  התמקדות  כדי  תוך  הזה, 
מאוניברסיטת  מחקר  תלמידי   – טיילור  ואמבר  שה  אלמוג  גנגז'נג  של  בגיליון, 
ברנדייס, מתמקדים בתמורות שהתחוללו ביחסי החוץ של ישראל בעשור הראשון 

לקיומה. 
'ממדף התואר השלישי'.  ומדור  הריאיון  לישראלים: מדור  שני מדורים קבועים 
הפעם בחרנו לראיין את מר אהרון ידלין, איש תנועת העבודה והתנועה הקיבוצית 
רבין  בממשלת  החינוך  שר  שימש   ,1979-1960 בשנים  כנסת  כחבר  כיהן  אשר 
בין  המאוחדת  הקיבוצית  התנועה  ראש  יושב   ,1977-1974 בשנים  הראשונה 
אחד  הוא  ידלין  אחרים.  חשובים  ציבוריים  תפקידים  שלל  ומילא  ל־1989,   1985
האידאולוגים הוותיקים ביותר של תנועת העבודה הישראלית, ועדותו היא מקור 
ראשון ומעניין להבנת גישתה של תנועה זו בשנות ההגמוניה האחרונות שלה, לפני 

'המהפך' של 1977, ובשנות המשבר שלאחר מכן. 
את החלק העברי של הגיליון סוגר גם הפעם המדור 'ממדף התואר השלישי', ובו 
כמה תקצירים מרתקים של מחקרים לתואר שלישי הקשורים לתחום העניין של 
לתלמידי  לעזר  יהיו  התקצירים  כי  מאמינים  ישראלים  מערכת  חברי  העת.  כתב 

מחקר ולחוקרים ותיקים כאחד, ויכולים לעורר עניין בקרב קהל הקוראים הרחב. 
כה.  עד  מאמריהם  את  אלינו  ששלחו  המחקר  לתלמידי  להודות  ברצוננו  לסיום, 
כאמור, שעריו של כתב העת פתוחים לפני תלמידי מחקר מכל המוסדות האקדמיים 
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עבור  למאמרים  הצעות  והציונות.  ישראל  מדינת  בחקר  העוסקים  ובחו"ל  בארץ 
מאמרים  להגשת  ההנחיות  פי  על  לשלוח  יש  ישראלים  של  הבאים  הגיליונות 
תוכלו  באתר   .www.bgu.ac.il/israelis באתרנו:  ובאנגלית  בעברית  המובאות 
בגיליונות הקודמים  והמדורים המלאים שהתפרסמו  כל המאמרים  גם את  למצוא 
וקישור לדף הפייסבוק שלנו, שבו אנו מפרסמים מדי פעם בפעם עדכונים ותכנים 

נוספים. 

מערכת ישראלים


