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החוור תנידמ ןיב :לארשיב ישילשה רזגמה ץכ יגחו רב לכימ ,ןורדג ןימינב 

.םידומע 272 .2003 .םודא וק :ביבא־לת .תיחרזא הרבחל 

*רינש לאפר 

לש םינוש םיטביהב םיקסועה םימוסרפה רפסמב היילעל םידע ונא תונורחאה םינשב 

;2003 ,ישי ;2000 ,רבו ץכ ,ןורדג :המגודל) לארשיב תיחרזאה הרבחהו ישילשה רזגמה 

לש שדחה םרפס .הלא םימוחתב רבוגה ןיינעה לע הדיעמ רשא ,<2003 ,ליתש ;2002 ,רומיל 

.וז תורפסב בושח ךבדנ הווהמ ץכו רב ,ןורדג 

יתאוושהה טקיורפה אוה ןושארה רוקמה .םיירקיע תורוקמ יגש לע ססבתמ רפסה 

ןומלס רוספורפ ידי־לע םיעשתה תונשב להונ רשא ,ישילשה רזגמה לש ימואלניבה 

תילנויצרפוא הרדגה החתופ הז טקיורפ תרגסמב .רומיטלובב סניקפוה סנהו'ג תטיסרבינואב 

הוושמ יופימ ךרענו <הז רזגמ לש הדידמ הנושארב הרשפא רשא)ישילשה רזגמה ינוגרא לש 

ינשה רוקמה .לארשי םג ןהיניבו ,היסאו הקירמא ,הפוריאב תונידמ םיעבראכב רזגמה לש 

רקחל ילארשיה זכרמה ידי־לע חתופ רשא ,לארשיב ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ אוה 

ןפואב דדומתהלו תוסנל התייה חותיפה תרטמ .ןוירוג־ןב תטיסרבינואב ישילשה רזגמה 

ןווגממ םינותנ ףוסיא ידי־לע ,ישילשה רזגמה יבגל םינותנה תייעב םע חווט ךוראו ףיצר 

לע עדימ תבלצה תרשפאמה ,תחא הפיצר עדימ תכרעמב םבולישו םיירוביצ עדימ תורוקמ 

.םינוש תורוקממ ןותנ ןוגרא 

לש םייטרואתה םהיתורוקמ םיגצומ ןושארה קרפב .םיקרפ העבש ללוכ ומצע רפסה 

רזגמה תניחבל תיטרואתה תיתשתה תא ורצי רשא ,םיפפוח אל ךא ,םירושק םיגשומ ינש 

לולכמכ רדגומ "ישילשה רזגמה" ."תיחרזאה הרבחה" גשומו "ישילשה רזגמה" גשומ :ישילשה 

הרבחה" .תומיכלו הדידמל תנתינ וז הרדגה .הנידמב חוורה תנווכ ילוטנ םינוגראה לש 

רדגומו ,וטסירא לש ויבתכב רבכ םייוצמ ויתורוקמש גשומ איה ,תאז תמועל ,"תיחרזאה 

תותשר םג אלא ,םיילמרופ םינוגרא קר אל ללוכה תוליעפ בחרמכ רתוי םומע ןפואב 
םירבחמה םנמוא .םיטרפ לש תונגרואמ־אל תויוליעפו תוילמרופ־אל םינוגרא ,תויתרבח 

תרגסמ וב םיאור םה ךא ,"ישילשה רזגמה" גשומה יפלכ םג תמייקה תרוקיבל םיעדומ 

.תימינפ תויטנרהוק לש הבר הדימ לע תתתשומו תוצראו תונילפיצסיד הצוחה תיגשומ 

.רפסב םיגצומה םינותנלו תונויערל סיסב הווהמ הז גשומ ,ךכיפל 

ןושארה וקלחב .לארשיב ישילשה רזגמה יבגל םיירפסמ םינותנ גיצמ ינשה קרפה 

לכ ,םהיסופדו ונומימ תורוקמו יפנעה ובכרה ,רזגמה ףקיה לש םיילכלכ םינותנ םיגצומ 

תרגסמב תמייקתמש תילכלכה תוליעפה לש היפקיהו הייפוא .תורחא תונידמל האוושהב תאז 

תילארשיה הלכלכב הז רזגמ לש בושחה ודיקפת לע םיעיבצמ לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא 

ופיקהו רלוד דראילימ 11־מ רתוי ויה 1995 תנשב היתואצוהש "היישעת" יהוז) ללכב 

לש ינשה קלחב .טרפב םייתרבח םיתוריש תקפסהבו ,(ימלוגה ימואלה רצותהמ 130/0־כ 

תוליעפה ימוחת לע ,םינוגראה לש תוליעפהו המשרהה יסופד לע םינותנ םיגצומ קרפה 

ינוגראב תודגאתהה לש בחרנה ףקיהה .ןומימה תורוקמל הלא לכ לש רשקה לעו םהלש 

השעמל הכלה תמייקתמ לארשיב יכ םיארמ וללה םינוגראה לש םתוינוגברו ישילשה רזגמה 

.תנווגמו הבחר תיחרזא תוליעפ 

ופי־ביבא־לת לש תימדקאה הללכמה 
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םירפס תרוקיב רינש לאפר 456 

.לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא םילעופ הבש תוינידמה תרגסמ תא גיצמ ישילשה קרפה 

,חוור תנווכ ילוטנ םינוגרא לש םמויק תא תרשפאמה תיקוחה תיתשתה תראותמ הליחתב 

הנידמב תודגאתה שפוח ריתהל הפיאשה .םהיפלכ תיתלשממה תוינידמה תרקסנ ךשמהבו 

,ךכמ האצותכ תירשפא העיגפ ינפמ הנידמה לע ןגהל ךרוצהו ,אסיג דחמ ,תיטרקומד 

תלהנתמ םהיפ־לע רשא ,םייטפשמה םירדסהה לש יזכרמה ןורקיעה תא וויה ,אסיג ךדיאמ 

.המומע איה ישילשה רזגמה יפלכ תוינידמה ,ךכיפל .לארשיב ישילשה רזגמה תוליעפ 

םתקוזחתב רקיעב תקסוע לעופב תמייקה תיתלשממה תוינידמה ,םירבחמה תנעטל 

- ישילשה רזגמה לש םירחא םידיקפתל יוטיב הב ןיאו ,םיתוריש יקפס םהש םינוגרא לש 

.תיחרזאה הרבחה חותיפ לש דיקפתל דחוימב 

ןעטנ .לארשיב ישילשה רזגמה לש תירוטסיהה תוחתפתהה תא ראתמ יעיברה קרפה 

תרכינ הדימב םימרות ותוחתפתה יכילהתו םייטילופהו םייתרבחה ,םייתדה ויתורוקמ יכ 

םירבחמה ,תירוטסיהה תוחתפתהב ןוידה ךרוצל .הווהב רזגמה לש הרוצהו םינייפאמה רבסהל 

"בושייה תפוקת" :תילארשיה הרבחה חותינב לבוקמה יפל תופוקתל הקולחב םישמתשמ 

הפוקתה" ,(םיעבשה תונש עצמא דע 1948־מ) "תיתכלממה הפוקתה" ,(1948-1880) 

הנומתה תגצה דבלמ ,הפוקת לכ תריקסב .(ונימי דע םיעבשה תונש עצמאמ)"תיטסילרולפה 

.תיברעהו תידרחה - תומיוסמ תויסולכוא יתשל תדחוימ תוסחייתה הנשי ,תיללכה 

םתוברועמבו ,החוורה תוינידמל ישילשה רזגמה לש ותמורתב ןד ישימחה קרפה 

החוורה יתורישו ךוניחה ,תואירבה ימוחתב םיתורישה תקפסה תכרעמב רזגמה ינוגרא לש 

לארשיב החוורה תנידמ ןיב םינשה ךשמב ורצונש םיסחיה יכ םינעוט םירבחמה .םיישיאה 

יסחי ווהתה לעופב ךא .הרואכל הלועפ ףותיש לש םיסחיכ םיארנ ישילשה רזגמה ןיבל 

,תאז םע .היתורושל ישילשה רזגמה תא תסייגמו תסכנמ הנידמה םהבש ,טלשנ-טלוש 

םתמצוע ללגב ,רזגמה ינוגראב טולשל הנידמה לש התלוכי השלחנ תונורחאה םינשב 

,םירבחמה לש םתכרעהל .םהלש קוסיעה ימוחתב תוינידמה לע עיפשהל םנוצרו תרבוגה 

תא םישיגדמ םה ןכלו ,דיתעב לדגיו ךלי קר םיתוריש תקפסהב ישילשה רזגמה לש וקלח 

הניאש תוינידמ ,ויפלכ תיבקעו הרורב תיתלשממ תוינידמ לש התייוותהב ףוחדה ךרוצה 
.והנשמל דחא יתלשממ דרשממ הנתשמ 

תיחרזאה הרבחה רופישל ישילשה רזגמה ינוגרא לש םתמורת תגצומ ישישה קרפב 

ןכו ,תיחרזאה תוליעפל םתמורתו תיחרזא הרבח ינוגרא יבגל םינותנ וב םיאבומ .לארשיב 

.תילארשיה הרבחב המורתו תובדנתה לעו ישילש רזגמ ינוגרא לש רוגנס תולועפ לע םינותנ 

יתרבח יוניש ינוגרא םיללוכ תיחרזא הרבח ינוגרא ,םירבחמה םיכרועש גוויסה יפ־לע 

םתוליעפ דקומש םינוגרא)תויודגאתהו (התוינידמל וא הלשממל תדגנתמה הדמע םיגציימה) 

הנושב תאז .(הלשממה יפלכ תילרטינ הדמע םיגציימ רשאו ,םהב םידגואמה םירבחה אוה 

ימוחתב הלשממה תוינידמ םע םיהדזמה ,(החוורה תוינידמ ךרעמב םיבלושמ)ר"משמ ינוגראמ 

לש בחר ןווגמב םילעופ לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא .המע הלועפ םיפתשמו םתלועפ 

איה ךכל תוירשפאה תוביסה תחא .תיסחי םיכומנ םהלש תוליעפה ירועיש ךא ,םימוחת 

.יתלשממ ןומימב םיכוז םניא טעמכ וללה םינוגראהש 

םיירקיעה םיאצממה םיגצומ ןושארה וקלחב .רפסה לש םכסמה קרפה אוה יעיבשה קרפה 

:רפסה לש 

.(תיחרזא הרבח ינוגרא תמועל ר"משמ ינוגרא)ישילשה רזגמה לש וינפ ינש .א 

.תילארשיה הרבחה לע תויודגאתהה לש ןתעפשה תובישח .ב 
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.ישילשה רזגמה לש (עפשומה קר אלו) עיפשמהו יביטקאה ויפוא .ג 

,הנידמה) םיירקיע םימרוג העבראמ עפשומכ לארשיב ישילשה רזגמה לש ותוידוחיי .ד 

תויצרוגיפנוקב ,(םידבועה ידוגיאו ל"וחב תידוהיה היפורתנליפה ,תדה תודסומ 

.הירוטסיהה ךרואל תונוש תומצועבו 

,וגצוהש םינותנה ןמ תולועה תויזכרמה תומלידב ןויד ךרענ קרפה לש ינשה וקלחב 

.וב קסועה רקחמלו רזגמה יפלכ תירוביצה תוינידמל עגונב רקיעב 

תעבש לש רתוי הקימעמ הנבהל םיעייסמה ,םיחפסנ העברא רפסב םילולכ ןכ ומכ 

הנבמבו לארשיב ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ רואיתב קסוע ןושארה חפסנה .ויקרפ 

רזגמב ,ישילשה רזגמה לש האלמה תילנויצרפואה הרדגהה תא ראתמ ינשה חפסנה .דסמה 

,חוור תנווכ ילוטנ ,םייטרפ ,םיילמרופ :םיאבה םיאנתב םידמועש םינוגראה לכ תא ללוכה 

ינוגרא לש תילנויצרפואה הרדגהה תא ראתמ ישילשה חפסנה .םייתובדנתהו םייאמצע 

יפל ישילשה רזגמה ינוגרא לש גוויס אבומ יעיברה חפסנב .לארשיב תיחרזאה הרבחה 

.תוליעפ ימוחת 

:תוירקיע תולעמ שולש רפסל שי ,יתומשרתה יפ־לע 

.תומיכלו הדידמל ןתינ רשא ,ישילשה רזגמה גשומ לע תוססבתהה .א 

בויטו ףוסיא לע תססבתמה ,לארשיב ישילשה רזגמה רואיתל תידממ־וד הביטקפסרפ .ב 

לש ותוידוחיי תשגדה ,(לארשיב ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ) םיימוקמ םינותנ 

האוושה תכירע םע דבב דב ,תירוטסיהה ותוחתפתה רואיתו לארשיב ישילשה רזגמה 

.(ישילשה רזגמה לש ימואלניבה יתאוושהה טקיורפהמ קלחכ) תורחא תונידמל 

חכונל תאז .לארשיב ישילשה רזגמה לש הפיקמו תללוכ הנומת גיצהל םישרמ ןויסינ .ג 

םימיוסמ םיטביהב רקיעב ודקמתה םוחתב םימדוקה םימוסרפה ןמ רכינ קלחש הדבועה 

.(המודכו םיילכלכ ,םייטפשמ)ולש 

ריתעו דואמ טרופמ רפסהש הדבועה יכ ןייצל שי ,ינכטה טביהה ןמ יתרוקיב טבמב 

קרפבש ןייצל שי יתוהמה טביהה ןמ .וב האירקה ףצר לע םיתעל הדיבכמ םייתומכ םינותנב 

,יתרבח יונישל םילעופה תיחרזא הרבח ינוגרא יפלכ תיתלשממה תוינידמב קסועה ,יעיבשה 

.יברע-ידוהיה עסשל דחוימבו ,תילארשיה הרבחב םיעסשל תוסחייתהל ,יתעדל ,םוקמ היה 

תויחה תוצובקה רשאכ קר םייקתהל הלוכי תיחרזא הרבח" ,(203 'ע ,2003)ישי יפ־לע 

תקולחמה .םיכסהל אלש המכסהה הז ללכבו ,דוסי תונורקע לע ןהיניב תומיכסמ הנידמב 

."םירשפתמ יתלב םידוגינו המטשמ תרצוי הניאש דבלבו ,תיחרזאה הרבחה לש הניע תבב איה 

תומיכסמ ןניא ןיידע תויחה תוצובקהו תווהתה יכילהתב ןיידע היוצמ רשא ,תילארשיה הרבחב 

לכ תנידמ" תמועל "םידוהיה תנידמ"כ לארשי תנידמ ,המגודל)"קחשמה יללכ" לע ןהיניב 

קלח ןיבל הלשממה ןיב הנבומ חתמ םייק ,(דועו ,הנידמה תולובג יבגל תקולחמה ,"היחרזא 

דודיעל (ףיקע ולו) לושכמ תווהל לולע הז חתמ .יתרבח יונישל םילעופה םינוגראהמ 
.ללכב תיחרזא הרבח חותיפלו הלא םינוגרא 

,ישילשה רזגמה אשונב ןוידה תא חותפל אוה רפסה תרטמ יכ שרופמב םינייצמ םירבחמה 

:םה םיפסונ רקחמלו תוסחייתהל םתעדל םייוארה םיאשונה ןמ השולש .ומכסל אלש יאדוו 

רזגמה לש וינייפאמו ובכרה ,לארשיב תדה תוכרעמב ישילשה רזגמה ינוגרא לש םמוקמ 

ךרעמב ישילשה רזגמה לש וידיקפתו ,תילארשיה הרבחב תוידוחיי תויסולכוא ברקב ישילשה 
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תמרב) רקיעב ורקמ ינותנ םה רפסב םיאבומה םינותנהש תויה ,ימעטל .יתגלפמ־יטילופה 

טרפה תמרב)ורקימ ינותנ לש חותינו ףוסיא ,(ןוגראה תמרב וא ,ותוללכב ישילשה רזגמה 

ינש לע עיבצהל רשפא הז רשקהב .וינייפאמו רזגמה תנבהל בושח דממ ופיסוי (הצובקהו 

לש םתמורת תא קודבתש ,תיריפמא הניחב אוה ןושארה ןוויכה :םייואר רקחמ ינוויכ 

תוצובקמ םישנא תמצעהלו תיתצובקהו תימצעה תוללוהה תאלעהל יתרבח יוניש ינוגרא 

ןוויכ .יטנוולר "ףתושמ יטירק ןייפאמ" ילעב ־ (1999)ןדס לש התרדגהכ וא ,תוחפוקמ 

הניחב אוה (לארשיב ישילשה רזגמה לש הלודגה תילכלכה ותובישח חכונל)ינשה רקחמה 

לכב .ישילשה רזגמב םידבוע ברקב ,הדובעל היצביטומה דחוימב ,הדובע יפלכ תודמע לש 

רבכ ועצוב יטרפה רזגמה ידבועל ירוביצה רזגמה ידבוע ןיב הדובע יפלכ תודמעל עגונה 

הרתי .דקפנ ישילשה רזגמה לש ומוקמ ךא ,<Snir 5c Harpaz, 2002 ,המגודל) תואוושה 

.אוה ףא ןיינעמ ישילשה רזגמב םיבדנתמ ברקב תובדנתהל היצביטומה יפוא ,ךכמ 

ץלמומ תיחרזא הרבחל החוור תנידמ ןיב :לארשיב ישילשה רזגמה רפסה ,םוכיסל 

.הזה חתפתמהו ימנידה םוחתה רקחב ןיינעתמש ימ לכלו םיטנדוטסל אובמ רפסכ טלחהב 

תורוקמ 

.רזגמה ידיקפת :2000 לארשיב ישילשה רזגמה .(2000)לכימ ,רבו יגח ,ץכ ,ןימינב ,ןורדג 

.ןוירוג־ק תטיסרבינוא :עבש ראב 

.למרכ :םילשורי .לארשיב תיחרזאה הרבחה :סויפל סויג ןיב .(2003) לעי ,ישי 

תיירפס :ביבא־לת .חוור תנווכ אלל םינוגרא לש תירוביצ הלהנה .(2002)ןסינ ,רומיל 

.םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ .םייעוצקמ םימוסרפ 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .יתליהק ןונכתו המצעה .<1999> עבשילא ,ןדס 

.ליתש :םילשורי .םייתרבח םינוגראל ךירדמ :הליהקב םיפתושכ םיקסע .(2003) ליתש 

 Snir, R. Sc Harpaz, I. (2002). The meaning of work for public sector vs. private sector

 employees. In Eran Vigoda (Ed.), Public administration: An interdisciplinary critical

 analysis (pp. 119—138). New York: Marcel Dekker Inc.
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