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דלפנזור היאמ 

תיניטסלפה הכשלה לש םוסרפ אוה "תוקיטסיטטסו תומגמ - ןיטסלפב םירבגו םישנ" 

םייתרבח־םייפרגומד םיאצממ רחבמ ראבמו גיצמה (ס"מפלה :ןלהל) הקיטסיטטסל תיזכרמה 

םינותנה .הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב ־ םייניטסלפה םיחטשה תייסולכוא לע םיינכדע 

,1997-1994 םינשב ס"מפלה המייקש םינוש םירקסו םירקחמ תואצות לע םיכמתסמ 

יואר ,רוביחה תריקסל שגא םרטב .1997־ב הכרעש ןיסולכואה דקפמ לש תואצות תוברל 

,הנוש תנוכתמב יכ םא ,ךישממה ,הז רקחמ דסומ לש ולעפמל חבש תולמ המכ םידקהל 

ף"שא לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הכרד תא ,הברהב תללכושמו תבחרומ 

הלחה זאמ ופלחש םינשה שמחב ,ןוגראה לש תילכלכה הקלחמה תרגסמב תולגב הלעפש 

םינותנ יצבוקו רקחמ תוח"וד תואמ ס"מפלה המסרפ ,תיניטסלפה תושרה תרגסמב לועפל 

לע םיטרופמ םייתפוקת תוח"וד ,רתיה ןיב ,םינמנ םמיע ,םינווגמו םיבר םיאשונב 

ךוניח אשונל םידחוימ םינותנש ,העוצרבו הדגב הלטבאה ירועישו הדובעה־חוכ תוגלפתה 

םירקס ,(1996 ראוני תוריחבל) םירחובה םושיר סקנפ ,ןכרצל םיריחמ ידדמ ,הלכשהו 

־תלוג .םיפסונ םיבר םימוסרפו תיב־יקשמ לש תוסנכההו תואצוהה תמר לע םייתפוקת 

,ןיטסלפב תודסומהו תיבה־יקשמ ,ןיסולכואה דקפמ התיה הכ דע הלעופ לש תרתוכה 

לש ותובישחב זירפהל אל השק .(1998 רבמבונ) הנורחאב ומסרופ םיאלמה ויאצממש 

םייפרגומד םינותנ ,1967־ב ילארשיה שוביכה ןוטלש לחוה זאמ הנושארל ,קפיסש ,דקפמה 

גישהל ןתינ ס"מפלה ימוסרפ בור תא ,בגא .ךרדבש הנידמה תייסולכוא לע םיאלמ 

ןפואב ןכדועמהו ת/שמתשמל יתודידיה ,www.pcbs.org ,הלש טנרטניאה רתא תועצמאב 

.ףטוש 

gender)"רדגמ ינותנל תינכותה" לש םירוכיבה־ירפ אוה "ןיטסלפב םירבגו םישנ" 

 statistics program) ם"ואה לש חותיפה תינכות ידי־לע תכמתנה ,ס"מפלה לש (UNDP).

תמיש ךות ,םייללכ םייתרבחו םייפרגומד םינותנ תגצה אוה רוביחה לש ןגראמה ןורקיעה 

יפכ .םישנ לש יתרבחה ןבצמ לע תויסחיה םהיתוכלשהבו רדגמ יפל םתוגלפתהב שגד 

תא התחנהש השיגה ,רצק אובמב ,ס"מפלה שארב דמועה ,הדביל ובא ןסח ר"ד ריבסמש 

"חותיפו רדגמ" לש המגמה תא תפקשמ ח"ודה (תובתוכ רקיעב ,הז הרקמב) יבתוכ 

 (gender and development) עייסל ,דתיה תירקיעה ותרטמו ,תוחתפתמ תורבח רקחב

םינותנה .בחרה להקהו םייתלשממ־אל םינוגרא ,םייתלשממ םימרוג ברקב תועדומ תריציל 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה 
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־יקשמו הייסולכוא" :םייזכרמ םיקרפ השימחב םיאבומ תונשרפהו רושיקה ירבדו םידבועמה 

ידיב םיכורע םלוכ ,"םיירוביצ־פייטילופ םייח"ו ,"הדובע־חוכ" ,"תואירב" ,"ךוניח" ,"תיב 

־ירוטסיה רבסה עיצהל ןויסינב םיקרפה ןיבמ השולש תריקסב זכרתא ךשמהב .תורקוח 

.םיירקיעה םיאצממל יתרבח־יטילופ 

1,873,476 ,שפנ 2,895,683 םייניטסלפה םיחטשה תייסולכוא התנמ 1998 תישארב 

,<שפנ 210,209־ב הדמאנ התייסולכואש ,םילשורי חרזמ ללוכ) תיברעמה הדגב םהמ 

יאצאצו םיטילפ םה םייניטסלפה םיחטשה יבשותמ 41.40/» .הזע־תעוצרב 1,022,207־ו 

ריעצה יליגה הבכרה אוה דחוימב טלוב ןייפאמ .(הדגב 26.5"/0־ו העוצרב 65.10/») םיטילפ 

50.20/0־ו הדגה יבשותמ 460/»> 15-0 םיליגה ינב םה הכותמ 47»/« :הייסולכואה לש 

:38"/0 ־ םירצמ :תורחא תויברע תונידמל האוושהב ףא הובג ןותנ הז .(העוצרה יבשותמ 

־ לארשיל האוושהב יאדוובו ;44"/» - דחוימב הובג יעבט יוביר רועישב העודיה ,ןדרי 

 0/"29.

,םייניטסלפה םיחטשב םישנ לש ללוכה ןוירפה רועיש תא ןבומכ ףקשמ יליגה בכרהה 

5.84) 1994-1990 םינשב עצוממב השאל םידלי 6.46 :םויכ םלועב םיהובגה דחא אוהש 

ךישמה 1994-1980 םינשה ןיבש םידיעמ םינותנה ,ןכ־לע רתי .(העוצרב 7.78־ו הדגב 

םימייק ,העוצרל הדגה ןיב םילדבהל ףסונ יכ דמלמ ח"ודה .תולעל העוצרב ןוירפה רועיש 

ןורבח רוזיאב םישנל ןוירפה רועיש ,לשמל ,ךכ .ידמל םירכינ םיירוזא־ךות םילדבה םג 

העפשהה ,תאז תמועל .םילשורי רוזיאב 3.9־ו םחל־תיב רוזיאב 5־כ תמועל ,6.8 אוה 

,לשמל ,ךכ .רעשל ןתינש יפכמ תוחפ הרורב הדולי יסופד לע דומיל תונש לש הרישיה 

תולעבל םידלי 5.6 תמועל ,םידלי 6.3 עצוממב תודלוי תידוסי הלכשה תולעב םישנ 

רועיש םע ללכ־ךרדב םירשוקמה םימרוגה דחא םה םימדקומ םיאושינ .תינוכית הלכשה 

הנש הרשע־הנומש אוה םינושארה םיאושינה תעב םישנ לש עצוממה ןליג ןכאו ,הובג ןוירפ 

המכב ול ליבקמהמ רכינ ןפואב ךומנ ליג ,בוש :הדגל העוצרה ןיב לדבה אלב ,דבלב 

םירצמ ןוגכ ,דחוימב םיהובג הדולי ירועישב קוחר־אלה רבעב ונייפאתהש תויברע תונידמ 

המאתהב ,הנש 25־ו ,22.4 אוה םיאושינה תעב םישנ לש עצוממה ןליג םש ,וקורמו 

 (1995 ,Courbage). הרשע תונב ברקב הדוליה רועיש יכ תדמלמ תיתאוושה הקידב ןכא
.תיברע הנידמ לכבמ רתוי הובג םייניטסלפה םיחטשב (19-15) 

החפשמה סופיטמ תיבה־יקשמ תוחיכש לע ןותנה תא הובגה ןוירפה רועישל ףרצנ םא 

רתוי יכ דמלמה אצממה תא לקנב ןיבהל לכונ ,(תיבה־יקשמ ללכמ 300/־־כ) תבחרומה 

החפשמ ירקוחש ףסונ ןותנ .תושפנ עשתמ רתוי םינומ ןיטסלפב תיבה־יקשממ 30"/0־מ 

:הייסולכואב םיבורק יאושינ לש םתויזכרמל סחייתמ ןיינע וב אוצמל םייושע הרבחו 

תואשינ (םינטק העוצרל הדגה ןיב םילדבהה) םישנה ללכמ 28.70/0 יכ םידמלמ םיאצממה 

התוא ינב) רתוי קוחר רדסמ החפשמ יבורקל תואשינ 20.20/» דועו ,םירישי םידוד־ינבל 
.(הלומח 

אצממל יתביס רבסה עיצמ וניא "תיב־ יקשמו הייסולכוא"ב קסועה ח"ודה לש הז קרפ 

תובשות םישנה בור ברקב טעמכ יבקעהו דחוימב הובגה ןוירפה רועיש :ירק ,ולש ירקיעה 

םייפרגומד םינייפאמל הובגה ןוירפה ןיבש םאתמה תגצהב קפתסמו ,םייניטסלפה םיחטשה 

ללכ־ךרדב תגשומ הדוליה רועישב הדירי יכ דמלמ ירוטסיה יתאוושה ןויע .םירחא 

תריציב טרפבו ,םיירקיע םימוחת המכב תיתלשממ העקשה לש תבלושמ העפשהב 

תאוושה ,(םירבגלו) םישנל םיחונו םינגוה הקסעה יאנתל הגאדו הקוסעת תויורשפא 
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תלחהו החוור יתוריש תבחרה ,םירבגה לש הלאל הלכשה תשיכרב םישנ לש תויונמדזהה 

הדח הדירי לילעב תוארל ןתינ םינורחאה םירושעב .החפשמו ןיסולכוא ןונכתל תוינכות 

םג תולבוסו)ולבסש הלא ןהיניבו ,ןוכיתה־חרזמה תונידממ תוברב םג הדוליה ירועישב 

ןיב דואמ םילודג םירעפ ,ינוע ,םיבאשמ טועימ ,ןיסולכוא יוביר לש תושק תויעבמ (הווהב 

1994-1990 םינשב ,לשמל ךכ .יתד םזילטנמדנופו יתיישעת חותיפ טועימ ,רפכל ריע 

5־ל ןריאבו ,3.8־ל וקורמב ,4.2־ל הירוסב ,4־ל םירצמב עצוממה ןוירפה רועיש דרי 

 (4 ,1995 ,Obermeyer), קלחבו ,6־ל לעמ) דחוימב םיהובג הדולי ירועישל האוושהב תאז

תונשב ףא ןקלחבו ,םיעבשהו םישישה תונשב הלא תונידמ ונייפיאש <7־ל לעמ םירקמהמ 

ברקב רועישה .2.91 לע דמוע םויכ לארשיב ןוירפה רועיש ,תפסונ האוושה םשל .םינומשה 

םיירצונ םיברע ברקבו 4.61 םיימלסומ םיברע ברקב ,2.58 אוה תידוהיה הייסולכואה 

.<130-129 'ע ,(48) ,1997 ,לארשיל יטסיטטס ןותנש) 2.56 

םרשקה ךותב םמקמל ונתוא תבייחמ םייניטסלפה םיחטשהמ םינותנה לש הנוכנ האירק 

ונא תרחא ,ילארשי יאבצ שוביכ תונש םישולש לש הז ,ילכלכה־ירוטסיהה־יטילופה 

לש תרבטצמה העפשהה .םמצע דעב םירבדמ םניא ,עודיכש םימאתמו םירפסמ םע םירתונ 

ירזגמ לכב תויתלשממ תועקשה לש טלחומ רדעיה הז הרקמב ,חותיפ־תת לש םירושע 

,םירבג ,םישנ ייח לש םינוש םידברבו םימוחתב היוטיב תא תלבקמ ,הרבחהו קשמה 

תושפנה רפסמו ךומנה םיאושינה ליג ,הובגה הדוליה רועיש .ןיטסלפב תוליהקו תוחפשמ 

םהמ םילועה םייתחפשמה םיסופדה .הכומנ םייח תמרל םידדמ םה תיבה־קשמב ברה 

יקלח בור לש דחוימב תולבגומ םודיק תויורשפאו םישק םויק יאנת לע םידיעמ 

םייושעה הקוסעתהו הלכשהה אשונב םיאצממב דקמתא הריקסה ךשמהב .הייסולכואה 

.ליעלש םייפרגומדה םינייפאמה תנבהב םג ונל עייסל 

הלא םה ,ךוניחה אשונל שדקומה ,ח"ודה לש ינשה וקלחב םידדועמ רתויה םיאצממה 

םיחטשה תייסולכוא ברקב <ט-א תותיכ) דוסי תלכשה לש היצזילסרווינוא לע םידיעמה 

םישנ ןיב טרפבו ,םינוש הייסולכוא ירזגמ ןיב הלכשה ירעפ םוצמצ לעו ,םייניטסלפה 

1996 תנשמ רקס ,לשמל ,ךכ .םינוריעלו םיטילפ תונחמ יבשותל םיירפכ ןיבו םירבגל 
םידמול הרשע־תחא דע שש םיאליגב תונבה ללכמ 91.6"/0־ו םינבה ללכמ 90.7ro יכ דמלמ 

הרשע־םיתש םיליגב תונבה ללכמ 90.90/"־ו םינבה ללכמ 89.2"/»יכו ,םיידוסי רפס־יתבב 

יבשותו םינוריע ,םיירפכ ןיב םילדבהה רשאכ ,םייניב־תוביטחב םידמולה הרשע־עברא דע 

םינבה לש םיידומילה םהיגשיה ןיב רעפה יכ ףיסוהל בושח תאז םע .םיריעז םניה תונחמ 

וניאש ןיינע - הלכשהה םלוס יבלשב םילועש לככ בחרתמ םירזגמה תשולשמ תונבהו 

הרשע־שולש ילעב לש יסחיה םקלח יכ תולגל ועתפויש הלאכ ויהי .ח"ודב טוריפב הכוז 

Heiberg) הלוכ הייסולכואב הובגה אוה םיטילפה תונחמ יבשות ברקב רתויו דומיל תונש 

 137 ,1993 ,(and Ovensen (FAFO), תכרעמ תוכזל ,הבר הדימב ,ףוקזל ןתינש ןותנ

ברקב בותכו אורק תעידי לש יללכה רועישה יכ הארמ ףסונ רקס .א"רנוא לש ךוניחה 

ןיבו םינוריעל םיירפכ ןיב םילדבהה רשאכ ,91.5»/־ אוה (הלעמו הרשע־שמח ליג) םירבג 

ברקב בותכו אורק תעידי לש יללכה רועישה .םיחינז םניה הדגה יבשותל העוצרה יבשות 

תושנ ינפ לע העוצרה תושנל לק ןורתי םע ,770/» אוה (הלעמו הרשע־שמח ליג) םישנ 
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רועישה יכ הארנ .<72.20/0> תוירפכה לשמ הובג <81.89« תוינוריע ברקב רועישהו ,הדגה 

לש ,תיסחי ,דואמ ןטקה הלקשמ ידי־לע ובורב רבסומ םייתבפלאנא לש ךומנה יללכה 

תוצובק םע תונמגהו םינמנה בור ןכש ,(דבלב 10.50/0־כ) הייסולכואב +50 ליגה תצובק 

חוליפ איבמ וניא ח"ודה ,רעצה הברמל םלוא .יהשלכ הלכשהב וכז הנממ תוריעצה ליגה 

תוקחתהל ונל רשפאמ וניא ךכיפלו ,דומיל תונשו רדגמ ,ליג יפל הלכשה לע םינותנ לש 

.ןמז ךרואל יוניש לש םיכילהת רחא 

וא םירוזיא ןיב רעפה הניא םייניטסלפה םיחטשב הלכשהה לש תירקיעה היעבהש אלא 

םידומילה תנשב .הנוילעה הביטחה בלשב דואמ הובגה הרישנה זוחא אלא ,םירדגמה ןיב 

־יתבב הרשע־הנומש דע שש םיליגה ינב תודימלתו םידימלת 712,000 ודמל 1996-97 

56,467־ו םייגיב־תוביטחבו םיידוסי רפס־יתבב םהמ 656,353 ,םייניטסלפה םיחטשב רפס 

םיידוסי רפס־יתבב תודמולהו םידמולה רועיש דועב .םי-אי תותיכ) הנוילעה הביטחב 

דואמ הנוש הנומתה ,תיטנוולרה ליגה תצובק ללכמ 90"/» תוביבסב אוה םייניבה־תוביטחבו 

םינבהמ 41.96"/») תיטנוולרה ליגה תצובק ינבמ 41.0196 קר .הנוילעה הביטחב רבודמשכ 

ומשרנ רתויב םיהובגה הרישנה ירועיש .בי־אי תותיכב םידמול (תונבהמ 40.0196־ו 

־תעוצרב אקווד ומשרנ רתויב םיכומנה םירועישהו ,םילשוריו הללאמר ,ןינ'ג תוזוחמב 

הרושיק טעמל ,וז השק העפות לש היתורוקמל ושרדנ אל קרפה יבתוכש רעטצהל שי .הזע 

.םיירשפא םימרוג המכל ףפורה 

רוזחל שי ,תונוילעה תותיכב ךכ־לכ הובגה הרישנה רועיש תא ריבסהל תנמ־לע 

הדגב רפסה־יתב .ילארשיה שוביכה תפוקתב הלוהינ ןפואלו ךוניחה תכרעמ לש הנבמל 

ידי־לע ומקוהש - םייתלשממה ;תוירוגיטק שולשל םיקלחנ הזע־תעוצרבו תיברעמה 
ילארשיה יאבצה לשממה ידי־לע ולהונו (העוצרב) ירצמהו (הדגב) ינדריה תונוטלשה 

,םיטילפה תויסולכוא תא םיתרשמה ,א"רגוא לש רפסה־יתב ;שוביכה תונש ךרואל 

םילהונמ םבורש ,םייטרפ רפס־יתבו ;םיטילפה תונחמ ימוחתב לודגה םבורב םימקוממו 
50"/0־כו תיברעמה הדגב םידימלתהמ 12"/0־כ .םייתייסנכ םינוגראו תודסומ ידי־לע 

תודסומב םידמול *םירוזיאה ינשב םידימלתהמ 250/0־כ כ"הס> העוצרב םידימלתהמ 

.םייתלשממ רפס־יתבב םידמול ,690/0־כ ,רתיה .םייטרפ תודסומב םידמול 6"/0־כו ,א"רנוא 

(תותיכ עשת כ"הס> םייניב־תוביטחו םיידוסי רפס־יתב הפיקמ א"רנוא לש ךוניחה תכרעמ 

םידמול <940/0) ןוכיתב םידמולה לכ טעמכ ךכיפלו ,הנוילע הביטח תללוכ הניאו ,דבלב 

תינוכיתה תכרעמה לכ טעמכ .רתיה שוביכה תפוקתבש ןאכמ .םייתלשממ רפס־יתבב 

החנזהה ידממ ,םידוריה םיאנתה .יאבצה לשממה לש האלמהו הרישיה ותטילשל הנותנ 

ידי־לע ולהונש רפסה־יתבב םירומו םידימלת דגנ וטקננש הדחפההו רורטה תוטישו 

וא םינבמ טעמכ ונבנ אל שוביכה תפוקת לכ ךרואל .םידחא םירקוח ידי־לע ודעות לשממה 

,דומיל תותיכ ורסח רפסה־יתב לש עירכמה בורב ;וצפוש אל םינשיו ,םישדח םינקתמ 

לש ישדוחה םרכש ;דחא יעוצקמ ןוכית ולו םקוה אלו ,יסיסב דויצו תוירפס ,תודבעמ 

ןיינעב ברעתה ב"בשה ,(הנורחאה הנשה ,1993-94־ב ח"ש 1,000־כ> ריפחמ היה םירומ 

ןיינעב טילחהש אוהו ,יעוצקמ דוגיאב ןגראתהל םהילע רסאו ,םהירוטיפו םירומ יונימ 

בורק ךשמל רפסה־יתב תריגס תא חוכשל ןיא ,ןבומכו ;םידומילמ םידימלת קוליס 

השולש קר יכ םידמלמ םינומשה תונש עצמאמ םינותנ .הדפיתניאה ןמזב תופוצר םייתנשל 

תזכרתמ הרישנה רשאכ ,דומיל תונש הרשע-םיתש ומייס א התיכ וליחתהש הרשע ןיבמ 

םיעשתה תונש תישארמ םינותנ .(Graham-Brown, 1984) תונוילעה תותיכב הרקיעב 
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האוושהב םינומשה תונשב םידמולה לש םהיגשיהב ,תומדקתה םוקמב ,הגיסנ לע םידמלמ 

עריא ךכ .Heiberg and Ovensen (FAFO)), 1993, 136) םיעבשה תונשב םידמולל 

םירבוע ותוא םוסחמה ,הלוכ תכרעמה לש קובקבה־ראווצל וכפהנ םיינוכיתה רפסה־יתבש 

יושע יתאוושה טבמ .רתיה לכ םיעקתנ ובו ,וילא דע ועיגהש םידמולהמ 50"/0־מ תוחפ 

םיחטשב ךוניחה תכרעמ לש רודרדה ירושע :קזנה ידממ תא רתוי בוט ןיבהל ונל עייסל 

תוכרעמב המידק לודג קוניז לשו תיביסמ תיתלשממ העקשה לש םירושע ויה םישובכה 

תכרעמ תא ומיקהש ,םירצמו ןדרי ןהיניב ,תויברעה תונידמהמ תובר לש ךוניחה 

יהלשל דעש ,םייניטסלפה .(UNESCO, 1981, 1994) םיחטשב םייתלשממה רפסה־יתב 

התוא ודביא ,הייסולכואה לש הלכשה ידדמ תניחבמ יסחי ןורתי תדמעב ויה םיעבשה תונש 

ךוניחב תיתלשממה העקשהב תרכינ הבחרה םג הלח שממ םירושע םתואב ,תיגש .הגרדהב 

הרשע־שמחה ינבמ 90"/0־מ רתוי םיעשתה תונשבש ךכ ,םילודג םיגשיה הבינהש ,לארשיב 

ןוכיתב םירקבמ תיברעה הייסולכואב 600/0־מ רתויו תידוהיה הייסולכואב הרשע־עבש דע 

־יא תוינידמ לש תואצותה .(504 ,496-495 'ע ,(48) ,1997 ,לארשיל יטסיטטס ןותנש) 

ןה םישובכה םיחטשב תיתלשממה ךוניחה תכרעמ לוהינב לארשי הטקנש תינסרהה חותיפה 

תושרה הכירצ ןתיאו ,הרקס ןתוא םינשה יבגל ס"מפלה ינותנמ אופיא תופקתשמש 
.םויכ דדומתהל תיניטסלפה 

םידמולה לש ללוכה םרפסמש הדבועה םג הדיעמ קובקב־ראווצ הווהמ ןוכיתה המכ דע 

הביטחב םידמולה רפסמל טעמכ הוותשמ םייניטסלפה םיחטשב תוללכמבו תוטיסרבינואב 

42.590 םיטנדוטס 46,176 ודמל 1996-97 םידומילה תנשב .רפסה־תיב לש הנוילעה 

םיפסונ 4,599־ו ,העוצרב שולשו הדגב הנומש ,תוטיסרבינוא הרשע־תחאב (םישנ םהמ 

הביטחב םידמולה רפסמ ,רומאכ .ימדקא ראות תוקינעמ ןניאש תוללכמ הרשע־עבשב ודמל 

תא ורבעש הלא ןיבמ בורה הארנכש הניה תועמשמה .56,467 היה הנש התואב הנוילעה 

.האלה םיכישממ הכושמה 

הרעה ףיסוהל ינוצרב םייניטסלפה םיחטשב ךוניחה תכרעמ בצמ לע םירבדה ילושב 

ןוטלש תחת .(םינש שמח דע הנש םיליג)ןגה ליגלו ךרה ליגל ךוניחה יתורישל תסחייתמה 

תורגסמה .הבוח־ןג תוברל ,םידליל םיירוביצ םינג םיחטשב ולעפ אלו ומקוה אל שוביכה 

ותריש הלא ךא ,םיימוקמ םידעו ידי־לע ולהונש םינגו םייטרפ םינג ויה תודיחיה 

11,086 קר ורקיב 1975 תנשב יכ םידמלמ םינותנה .טעמכ החינז ,דואמ הנטק הייסולכוא 

ןיידע ןה תורגסמה לכ) םינגה רפסמ הגרדהב לדג תונורחאה םינשה שמחב .םינגב םידלי 

69,134 לע דמעש ,םהב םירקבמה םידליה רפסמ לדגו ,(תויתליהק וא תויטרפ 

,םידלי ןוילימ עברמ רתוי הנומ םינש שמח דע הנש ליגה תצובקש אלא .1996-97־ב 

התואב ,האוושה םשל .תויכוניח תורגסמב םירקבמ םיאתמה ליגה ינבמ עברכ קרש ןאכמו 

לע (תידוהי הייסולכוא) לארשיב םינגב ורקיבש שמח דע שולשה ינב רועיש דמע הנש 

תלילש יכ ריכזהל יאדכ .(503 'ע ,(48) 1997 לארשיל יטסיטטס ןותנש) 950/0־מ רתוי 

אל העגפ שוביכה תונש לכ ךרואל ןגה ליגב םידלימ (םייתלשממ) םיירוביצ ךוניח יתוריש 

דחוימבו ,םהירוה לש דואמ לודגה רוביצה תחוורב םג אלא ,םימלש תורוד לש םכוניחב קר 

.םהיתומיא 
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ןיטסלפב םירבגו םישנ דלפנזור היאמ 444 

שוביכה ןוטלש לש חותיפ־יאה/סיבאשמה תלילש לש תוינידמה לשב יכ יתנעט 

םיחטשב ךוניחה תכרעמ לש קובקבה־ראווצ רדגב םויכ איה תינוכיתה הלכשהה ,ילארשיה 

תיניטסלפה (הנידמה תא ךשמהבו) תושרה תא הז בצמ בייחי ךוראה חווטב .םייניטסלפה 

בורקה חווטב םלוא .היחרזא לש ישונאה ןוהה חותיפב םיבר םיבאשמו םיצמאמ עיקשהל 

תויורשפא תריצי אלא ,ההובגו תינוכית הלכשה ילעבב רוסחמ הניא תויעבה תייעב ,רתוי 

הכרעש םייתפוקתה םירקסה .הלכשהה תומר לכמ ,םישנל רקיעבו ,םירבגל הדובע 

ןיב ענ הדובעה־חוכב םירבג לש תופתתשהה רועיש יכ םידמלמ 1995-97 םינשב ס"מפלה 

רועיש וליאו ,(הלעמו הרשע־שמח ינב) הדובע ליגב םירבגה תייסולכוא ללכמ 700/0־ל 670/־ 

־חוכ ללכמ םילטבומה רועיש .120/0־ל m ןיב ענ הדובעה־חוכב םישנ לש תופתתשהה 

,םישנ לצא 21"/0־ל 18"/»ןיבו ,םירבגה לצא 22"/0־ל 180/»ןיב עג הפוקת התואב הדובעה 

.םישנ לצא 10"/0־ל 4"/»ןיבו םירבג לצא 230/0־ל 100/»ןיב ענ תיקלח םיקסעומה רועישו 

תקוסעתב רקיעב דקמתמ ,הדובעה־חוכ אשונל שדקומה ,ח"ודה לש יעיברה קרפה 

דחא אוה הדובעה־חוכב םייניטסלפה םיחטשה תובשות םישנ לש ןתופתתשה רועיש .םישנ 

קלחב רועישהו ,הדובעה ליגב םישנה ללכמ 12"/0־כ אוה ללוכה רועישה .םלועב םיכומנה 

לש רועיש תמועל ,17-16"/0־ל עיגמ (םחל־תיב ,םכש ,ןינ'ג> תיברעמה הדגה ירוזאמ 

 6%-s הדובעה־חוכ ללכב םישנ לש יסחיה ןקלח .ןורבחבו העוצרה תוזוחמב דבלב
לש ללוכ הדובע־חוכמ םישנ 56,525־ב רבודמ םיטלחומ םירפסמב .דבלב 100/0־כ אוה 

רבמבונ ,ס"מפל ימוסרפ ,יניטסלפה ןיסולכואה דקפמ תואצותמ חוקל הז ןותנ) 557,671 

םיה רוזיאב הדובעה־חוכב םישנ לש תופתתשהה רועיש לש עצוממה ,האוושה םשל .(1998 

,לארשיב .םלועה ירוזא רתיל האוושהב רתויב ךומנל בשחנו ,250/0־ל 210/0 ןיב אוה ןוכיתה 

,(תידוהיה הייסולכואל so.9%) 45.6"/» אוה הדובעה־חוכב םישנ לש ןתופתתשה רועיש 

.(300 'ע ,(48) 1997 לארשיל יטסיטטס ןותנש) 43.5»/» אוה הדובעה־חוכב יסחיה ןקלחו 

1994-97 םינשב ס"מפלה העציבש םינוש הדובע־חוכ ירקס לש תואצות תועצמאב 

םיתורישב :םירופס הקוסעת יפנעב תוזכורמ תודבועה םישנה יכ קרפה יבתוכ םיארמ 

.הריעזה היישעתבו תואלקחב הברהב התוחפ הדימבו ,תואירבו ךוניחב רקיעב - םייתרבח 

יכ דמלמ ,ןיסולכואה דקפמ לש תויפוסה תואצותב תרזענ ינא ןאכו ,רתוי אלמה טוריפה 

תוקסעומ (8,292) 14.6"/» דועו ךוניחב תוקסעומ (20,050) תודבועה םישנה ללכמ 35"/0־כ 

ןיב תוגלפתמ תופסונה 50"/» .<2.90/«) םירחא םייתליהק םיתורישבו ai.7%) תואירבב 

תניחבמ .םירחאו <4"/0) רחסמ ,<14.9"/0> הריעז היישעת ,<12.60/0> תואלקח ,ao.5%) להנימ 

העוצרה תושנל הדגה תושנ ןיב ירקיעה לדבהה ,םיפנע יפל תודבוע םישנ לש ןתוגלפתה 

ללכמ 160/0־כ תמועל ,העוצרב תואלקחב תוקסעומ לש (טעמכ חינז) םועזה רועישה אוה 

לש הנושה היפואלו הלקשמל סחייל ןתינש לדבה ,תואלקחב תודבועה הדגב תוקסעומה 

הדובעה־חוכב םישנ לש ךכ־לכ ךומנה ללוכה רועישה .םירומאה ינש תלכלכב תואלקחה 

תואירבו ךוניח .הקוסעתה יפנע בורב דואמ ךומנה יסחיה ןגוצייב ןבומכ אטבתמ יניטסלפה 

450/0־כ תווהמ םישנ :םירבג לש הזל ברקתמ םישנ לש ןגוציי םהב םידיחיה םיפנעה םה 

הלוע וללה םינותנה ללכמ .תואירבב םיקסעומה ללכמ 400/0־כו ךוניחב םיקסעומה ללכמ 

וא ;תינוכית־לע הלכשה םישרודה םיילנויספורפ םימוחתב רקיעב תוגצוימ םישנש םג 

,ןכ וניאש המ ,תוחפל תינוכית הלכשה תולעב ןה תוקסעומה םישנה בורש ,רחא חוסינב 

םוחתב םגש תושיגדמ קרפה יבתוכ ,תאז םע .םיקסעומה םירבגה בורל עגונב ,ןבומכ 

םיגרדב רקיעב תוזכורמ םישנ ,םירבג לש הזל טעמכ הוותשמ םישנ לש ןגוציי וב ,ךוניחה 
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445 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט''נשת 

ידוסי) תונותחתה תוביטחבו םידלי־ינגב הארוהב ,רמולכ ,תכרעמה לש רתוי םיכומנה 

ךומנ (תוללכמו תוטיסרבינוא)ינוכית־לעה ךוניחב הארוהב ןגוציי דועב ,שייניב־תביטחו 

םירוגס וא ,םירוגס הדובעה קושב םיפנעה בור יכ ,דניה םיבתוכה תנעט/תנקסמ .דואמ 

םיפנעב םישנ זוכיר ."םיישנ" םיבשחנה םימוחתב רקיעב תוגצוימ ןהו ,םישנ ינפב ,הצחמל 

יכ םירובס םיבתוכה ךא ,תימלוע־ללכ העפות םנמוא אוה קשמה לש םיטעמו םימיוסמ 

10.590 קר קיסעמה) להנימ ומכ םיפנעל סחיב דחוימב תטלוב איה םייניטסלפה םיחטשב 

ללכמ 40/0־כ קרו םיקסעומה םירבגה ללכמ 1590 קיסעמה) רחסמו (תוקסעומה ללכמ 

.(תוקסעומה 

רתוי תעגופ םינותנה לש וז תמצמוצמ (gender-oriented) תירדגמ האירק יכ יל הארנ 

רשקהה תגצה אלב ,בוש .םייניטסלפה םיחטשב הקוסעתה בצמ תנבהל תעייסמ רשאמ 

לש תיטילופה הלכלכה .רשפו קמוע ילוטנ םירתונ םיאצממה ,ילכלכה־יטילופה־ירוטסיהה 

תיטילופ־תיאבצ הטילש :םיירקיע םיביכרמ המכ לע הנעשנ םיחטשב ילארשיה שוביכה 

םידדוב םיפנע לש החיתפ ,תויתשתבו םימה תורוקמב ,הירוטירטב הטילש ,הייסולכואב 

תוסנכנ) תורוחס תעונת לש הפפכה ,םיחטשה יבשות ינפל ילארשיה הדובעה קושב 

היישעתה טרפבו ,םיימוקמה רוצייה יפנע לש חותיפ־יא ,ילארשיה קושה יכרוצל (תואצויו 

.ויפנע לכ לע ירוביצה רזגמה לש ץוויכ/רודרדו ,תואלקחהו 

ףוס דעו ךרעב 1973־מ> הדפיתניאה ץורפ ןיבל שוביכה תלכלכ "דוסימ" ןיבש םינשב 

,לארשיב (רכשב םידבועה ללכמ תיצחמכו)יניטסלפה הדובעה־חוכמ שילשכ קסעוה (1987 

,יתעש סיסב יפל םירכתשמה תוילאיצוס תויוכז יללושמ םיימוי םילעופכ םלוככ םבור 

םג ."םיתוריש"ב םילעופכו םייאלקח םילעופכ םירחאו תיתשתהו היינבה ףנעב םבור 

,יכ םא ,הז רוביצ ברקב דקפנ אל (תויאלקח תולעופו חבטמ ,ןויקינ) תולעופ לש ןמוקמ 

תואלקחה לש הלקשמ דרי הפוקת התואב .יסחיה ןקלחל ירפסמ ןדמוא ןיא ,יל עודיה לככ 

םויכ קיסעמה ילוש ףנעל הדובעה־חוכמ 300o הלעמל קיסעהש יזכרמ ףנעמ ,תימוקמה 
תינרדומ היישעת לש החותיפ תעינמ .םייניטסלפה םיחטשב הדובעה־חוכמ דבלב 10.590 

,תויתשת תדמעה־יא ,תויתלשממ תועקשה רדעיה הבלישש תוינידמ ידי־לע ־ םיחטשב 

הריתוה - םימזיל תונוישר ןתמ־יא ,ןבומכו ,םיילארשי םירצומב יניטסלפה קושה תפצה 

הכאלמ,ד־תיב ,דניה תגציימה הדיחיהשכ ,"הרוטקפונמ"ה תמרב תימוקמה היישעתה תא 

וא העברא קיסעמה ,היגולונכט,ד־לדו הדובעה־ריתע - דב־תיב ,היירגנ ,הרפתמ - ריעזה 

.יתלשממה/ירוביצה רזגמב העיגפה התיה דחוימב הרומח .עצוממב תו/םילעופ השימח 

לש הדוריה םתמרב קר אל אטבתה יחרזאה להנימהו יאבצה לשממה ידי־לע ורודרד 

תורשמה עציהב םג אלא ,םיינויח םיתוריש לש םרדעיהבו םימייקה םיירוביצה םיתורישה 

דחאכ תורשמ,דו םיתורישה .(םידיקפתה גוסו םיללוכה םירפסמה תניחבמ) דואמ םצמוצמה 

ךלהמב יצחו םיינשמ רתוי יפ הלפכוהש ,הייסולכואה יכרוצמ תצקמ ולו וקיבדה אל 

םיירוביצ תודסומב הקוסעת תויורשפא טועימו יתלשממה רזגמה לש הגסה/ןווינ .הפוקתה 

תריגהל וליבוה <הקדצ ינוגרא ידי־לע םילהונמה תודסומו א"רנוא רקיעב) םייתלשממ־אל 

ץרפמבש טפנה תונידמל םירקמה בורב ,ההובגו תינוכית הלכשה ילעב תובבר לש הדובע 

.ורגיה אלש הלא ברקב דואמ םיהובג הלטבא ירועישלו ,יסרפה 

לש םיקהבומ "םינאוצי"ל םייניטסלפה םיחטשה אופיא ויה ילארשיה שוביכה תחת 

םילעופ :תולודג תוירוגיטק יתשל הקלחנ הדובעה תריגה .הדובע־חוכ :תחא "הרוחס" 

םיילנויספורפ םידבועו ,"םיתוריש"ו ןיינבב רקיעב ,לארשיב וקסעוהש ,םיימוי םירגהמ 
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.םיירוביצה םיתורישה יפנעב רקיעב ,ץרפמה תונידמב וקסעוהש ,םה םג "םיינמז" ,םירגהמ 

תלטהב לארשי התשעש ףוכתה שומישה :הבר הדימב הנומתה התנתשה ןורחאה רושעב 

דגנ הליעפהש השינעהו יוכידה יעצמא תרגסמב ,הדובע תונוישר תעינמבו רגסו רצוע 

הלולת הדיריל וליבוה ,1993 תישארמ הגיהנהש ימשרה רגסה תוינידמו ,הדפיתניאה 

דמאנ הדובעה־חוכ ללכמ םרועישו ,לארשיב םיקסעומה םיחטשה יבשות םילעופה רפסמב 

יריחמב הדיריה ,ינש ןוויכמ .דבלב 160/0־כב ,ס"מפלה לש םייתפוקתה םירקסה יפל ,םויכ 

,טפנה תונידמב תויתלשממה תועקשהה תנטקהב התוול םינומשה תונש עצמאמ טפנה 

תוברל ,הלכלכה ימוחת לכב םירגהמ םידבועל שוקיבה לש רכינ םוצמצב ךכיפלו 

לולסמ ךלה ,ךרעל ,םינומשה תונש לש היינשה תיצחמהמש ןאכמ .םיירוביצה םיתורישה 

ףיסוהל שי ךכל .םיחטשה יבשות הלכשה ילעב ינפב םסחנו הדובע תריגה לש הז 

ינבו םייניטסלפ םידבוע יפלא תואמ לש ,ץרפמה־תמחלמ ברע ,ינומהה שוריגה תא 

קר .רבעב יעוצקמ יניטסלפ הדובע־חוכ לש תישארה "תינאובי"ה - תיווכמ םהיתוחפשמ 

יקושב וטלקנ וללה הדובעה יקוש ינשמ וטלפנש םירטופמה םיפלאה תורשעמ דואמ םיטעמ 

.העוצרהו הדגה ימוחתבש תויורשפאה־ ילד הדובעה 

.םייניבה־ימכסה תובקעב הנוניכ םע תיניטסלפה תושרה הידיל הלביקש "הלכלכ"ה וז 
הנבמב םייתוהמ םייוניש ללוחל ידכ תושרדנה תורומתה ושחרתה אל זאמ ופלחש םינשב 

םיילכלכו םייטילופ םיאנתב תלעופ תושדה .הדובעה־חוכו הקוסעתה קוש לש בכרהבו 

תיאבצה הטילשה תוכשמתה ךות ,תינידמ תונוביר רדעיה םשארבו ,םילישכמו םיערמ 

לש ןרדעיה ,הזע־תעוצרמ םיקלחבו תיברעמה הדגה לש םיבחרנ םירוזיאב תילארשיה 

לש םצמוצמ ףקיה ,ינידמ רדסהו תילארשי הגיסנ תפיכאל וליבויש תוימואלניב תויוברע 

לשב יוסיממ תוסנכה לע ןעשיהל תורשפא רסוחו תורז תועקשה לש טועימ ,ץוח־עויס 

העקשהה תורשפא תא דואמ ןיטקמ םיבאשמהו תורוקמה טועימ .הייסולכואה לש הינוע 

ךכיפלו ,םיירוביצה םיתורישהו החוורה םוחתבו תוילכלכ תויתשת חותיפב תיתלשממה 

םנמוא הטלק תושרה .םישדח הדובע תומוקמ רצייל תלוכיה תא הליחתכלמ דואמ ליבגמ 

תולגמ ובשש ף"שא לש ןונגנמ ישנאו םימחול יפלא םהיניב - םיקסעומ יפלא תורשע 

להנימב ,םינושה ןוחטיבה ינונגנמב - םיחטשה יבשות רבעשל םיליעפו םיריסא יפלאו 

תוישדוחה תורוכשמה תדרוה ריחמב השענ רבדה םלוא ,הבחרוהש ךוניחה תכרעמבו 

הדובעל שוקיבל תונעיהל לכותש ילבמו ,(עצוממב שדוחל ח"ש 1,500־כ> םומינימ תמרל 

המת םג ןיא .הדובעה תומוקמ עציה לע הברהב הלועה ,טרפב תיעוצקמ הקוסעתלו ללכב 

ןוחטיבב ,הרטשמב רקיעב ,ןוחטיבה ינונגנמב וטלקנ םישדחה םיקסעומה בורש ךכב 

הממ ךורע ןיאל הכומנ הז "ףנע"ב תורשמ לש רוצייה תולע ןכש ,ןיעידומבו לכסמה 

דע ,םייתרבחה םיתורישה לש רופישו הבחרהבו תינרדומ היישעת תמקהב עיקשהל שרדנש 

.לודג ףקיהב הקוסעת יקפסל הלא םיפנע תכיפהל 

דחוימב ךומנה תופתתשהה רועיש לש היעבה יכ תוארל ונל תרשפאמ וז הביטקפסרפ 

הדרפהל תנתינ הניא ,רמולכ :המצע ינפב תדמוע הניא יניטסלפה הדובעה־חוכב םישנ לש 

היעב לש היתורוקמ .םייניטסלפה םיחטשב הקוסעת תויורשפא טועימ לש תיללכה היעבהמ 

,שוביכה לש תילכלכה־תיטילופה תוינידמה לש םירבטצמה םיקזנל ,רומאכ ,םירזוח וז 

חותיפה תויורשפא תא םיליבגמה וא/ו םיענומה םימרוגל תורישי הרושק התוכשמתהו 

תודבועה םישנה בור לש ןזוכיר תעפותל שגדה תטסה .םויכ םייניטסלפה םיחטשה ימוחתב 

יכ לקנב תוארהל ןתינ ןכש ,רקיעה תא האיטחמ "םיישנ"כ םיגווסמה םיטעמ תועוצקמב 
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לש ההובג המרב ,תוביצי־יאב םינייפואמה םיפנעב םיזכורמ םירבגה םיקסעומה בור 

ךכ .םידורי םיילאיצוס םיאנתבו םיכומנ הסנכה/רכשב ,הקוסעת־תת לש וא הלטבא 

היישעת וא ריעז רחסמ ,הלבות ,ןיינב ןוגכ םיפנעל ןתרידחמ חמצת אל םישנל העושיהש 

ןמ אצויה "ירבגה קיסעמה" .שממ לש הכפהמ הלא םיפנע ורבע אל דוע לכ תוחפל ,הריעז 

הילפא" לע רבדל ןתינ םש ,הובגה להגימהו ןוחטיבה ינונגנמ םה וז הניחבמ ללכה 

,ןכ־לע רתי .םישנ דגנ הילפא לע רשאמ רתוי רבעשל םיריסאו םיליעפ תבוטל "תנקתמ 

קוידב םישנל הקוסעת תויורשפא לש הבחרהו החיתפ אוה תיחכונה הקוצמל ןורתפה 

היינשה תיצחמב הדובעה־חוכל םישנ לש תיביסמה ןתסינכ .םייסלקה "םיישנ"ה םימוחתב 

;תוינרדומה החוורה־תונידמ לש ןתחימצל קודה ןפואב הרושק ,רתיה םירשעה האמה לש 

,ךוניח יתוריש לש טרפבו ,םייתרבחה םיתורישה לש תוכרעמה תבחרהש ינפמ תאז 

יאנת ,בור יפ־לע ,ןהל החיטבהו ,םישנל םיבר הדובע תומוקמ הרצי ,החוורו תואירב 

תוקסעומ קשמב תוריכשה ללכמ בוריקב 50»/»,לשמל ,לארשיב .תיסחי "םינגומ" הקסעה 

םוחתב תוקסעומ הלאמ תיצחמ טעמכו ,(ירוביצ להנימ ללוכ) םייתרבחה םיתורישה רזגמב 

יתוריש םש ,הידוושב .(!תודבוע 190,000־ב רבודמ םיטלחומ םירפסמב) דבלב ךוניחה 

םישנ לש תופתתשהה רועישו יברעמה םלועב םיחתופמה םה תיתרבחה הקיקחהו החוורה 

,החוור וא תואירב ,ךוניחב תקסעומ היינש השא לכ ,<!)8596 תוביבסב אוה הדובע,ר־חוכב 

.(Hoem, 1995,280-281)ירוביצה רזגמב םיקסעומה םירבגהמ דבלב 1396 תמועל 

וניא םישנ לש יתרבחה ןדמעמ ןיבל םיירוביצה החוורה יתוריש ףקיה ןיב רשקה 

לככ .ןנעמל םינווגמו םיבר הקוסעת יקיפאו תויורשפא תחיתפב ,ןבומכ ,הצמתמ 

לש םייחה תמר תאלעהל קר אל םיעייסמ םה ןכ רתוי םיפיקמו םיללכושמ הלא םיתורישש 

לטומה םידליה לודיג לש לטנה תתחפהל ,דחוימב ילואו ,םג אלא ,התוללכב הייסולכואה 

"יתרוסמ" ןפואב ואלומש תוירחאו םיקוסיע ,םידיקפת "תורבדו" תועצמאב תוהמיא לע 

,"םינגומ" הדובע תומוקמ תריצי ןיב בוליש ,ףוסבל .החפשמה תרגסמב םישנ ידי־לע 

חתפמה םג אוה החוור יתוריש רופיש ןיבל ,הפוצרו העובק הקוסעת םישנל םיחיטבמה 

.ןוירפה רועיש תדירילו יתחפשמה םייחה חרואב םייונישל 

ןיבל תיניטסלפה תושרה תטילשבש םיחטשב םויכ םיררושה םיאנתה ןיבש אלא 

םתרסהש םילושכמ םידירפמ החוור־תנידמ לש הנוניכל קוניז־תדוקנכ שרדנה םומינימה 

.בורקה קפואב תנמתסמ הניא 

תורוקמ 

:םילשורי .48 ,1997 לארשיל יטסיטטס ןותנש .(1997) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 
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