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האוושה :החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח 
םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי ןיב תיתוברתניב 

*םימעה־רבח לש םיבשותו םימעה־רבחמ 

*סאילא ילנ 

אובמ 

תורורב ןניה תיתרוסמה הרבחב השיאהו לעבה ןיב הדובעה תקולחו חוכה תקולח 
לוהינלו החפשמה תסנרפל יארחא רבגה תויתרוסמה תורבחה בורב .ידמל תומכסומו 

.השיאה יפתכ לע םילטומ םידליב לופיטהו תיבה תודובע וליאו ,םייתחפשמה םיפסכה 

םימרוג ךכל ועייס .תויתרוסמה רדגמה תומרונ תא ורערע היצזינרדומהו שועיתה יכילהת 

,תיללכה הלכשהה תמר תיילע ,תיבל ץוחמ הדובעל םישנ תאיצי :םהיניב ,םינוש 

תויגולואידיא לש ןתושרתשהו ,ללכה תלחנל ןויוושהו היטרקומדה יכרע לש םתוכפהיה 

,יתחפשמה אתב םייוניש םידדועמ הלא םימרוג .השיאהו חרזאה ,םדאה תויוכזב תולגודה 

רתוי תינויווש םידיקפת תקולחב טא־טא תפלחתמ תירדגמה םידיקפתה תקולחש ךכ 
.תוחפ תילודיבו 

החפשמה לש טלובה ןייפאמה ,םינורחאה םירושעב וללוחתהש םייונישה ףא־לע םלוא 

תולטמה בור תא אלמל הכישממש ,השיאה לש לופכה הדיקפת ןיידע אוה תינרדומה 

Chafetz 8c Hagan, 1996; Coverman, 1985;) תיבל ץוחמ התדובע לע ףסונ תויתיבה 

 1988 ,Hochschild 8c Machung, 1989; Spitze). לע םיחוודמ םיבר םירקחמ ,ןכ־ומכ

םיחמתמ םירבגה היפלש ,תיבה־קשמב הדובעה תקולח ביבס תמייקתמה תירדגמ היצגרגס 

םהיניעב "תומיענ"ל תובשחנ םג ללכ־ךרדבש ,דואמ תומיוסמ תויתיב תויוליעפב קר 

 (1997 ,Berk, 1985; Blair 8c Lichter, 1991; Presser, 1994; Van-Berkel). רמולכ,

תא םיקתעשמ םישנו םירבג ובש ,"רדגמל תשורח־תיב" ןיעמ ןיידע הווהמ יתחפשמה אתה 

תיתרוסמ םידיקפת תקולח יפ־לע תיבה תודובע תא םיעצבמ םהשכ םיירדגמה םהידיקפת 

.(Berk, 1985) םינימה ןיב 

תמיש ךות תינרדומה החפשמה לש הדוקפת תא ןיבהל ןויסינב ודקמתה םיבר םירקחמ 

ןושארה גוסה .םיירקיע םיגוס ינשל םיקלחנ הלא םירקחמ .התרגסמב השיאה דמעמב שגד 

עיפשהל םייושעש ,ישונאה ןוהלו הדובעה קושל בורל םירושקה ,םינתשמה רותיאב דקמתמ 

לככש ,לשמל ,ואצמ הלא םירקחמ .החפשמב תויוכמסהו הדובעה לש הקולחה ןפוא לע 

,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחב התשענש ינש ראות תלבק םשל הדובע לע םסובמ הז רוביח * 

.1998 תנשב ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תרושקתל גוחה ** 

לעו ושידקהש ןמזה לע ,ןייטשפא־ןיול חנ 'פורפו רייטש היח ר־'ד ,ילש םיחנמל הנותנ יתדות 

תוליעומה ן/סהיתורעה לע תודוהל תשקבמ ינא ןכ־ומכ .תומרותהו תוליעומה םהיתוראהו םהיתורעה 

.רמאמה לש תיפוסה ותסרגב וצבושש תו/מיימינוגאה תו/סיכירעמה לש 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:50:29 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



תיתוברתניב האוושה :החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח סאילא ילנ 290 

ןיב רעפהש לככו רתוי ההובג תיתקוסעתה התרקויש לככ ,רתוי ההובג השיאה תלכשהש 

תינויווש גוזה־ינב ןיב תיתיבה הדובעה תקולח ןכ ,רתוי ןטק לעבה תסנכה ןיבל התסנכה 

 Brayfield, 1992; Ferree, 1991; Presser, 1994; Rosenfield, 1991; Shelton 8c) רתוי

John, 1996; Stier 8c Lewin-Epstein, 2000; Sullivan, 1998). לש היינש הצובק 

םירקחמ .גוזה־ינב לש תידיקפתה היגולואידיאה ךרד החפשמה דסומ תא תנחוב םירקחמ 

תקולח שי רדגמה ידיקפת יפלכ תוילרביל תודמע תולעב תוחפשמב יכ ואצמ הלא 

 Benjamin, 1997; Blair 8c Lichter, 1991; Brines, 1993;) רתוי תינויווש םידיקפת

 .(Chafetz 81 Hagan, 1996; Kamo, 1994

שי הנותנ הנידמב הגוהנה תיתרבחה תוינידמלו יביטמרונה־יתוברתה רשקהל םג םלוא 

.<1997 ,ילאערזי) טרפב הב השיאה דמעמ לעו ללכב החפשמה דוקפת לע הבר העפשה 

םתעפשה יכ םיארמ תונוש תונידמב םייתחפשמה םיסופדה תאוושהב םיקסועה םירקחמ 

ישונאה ןוהה יבאשמל ,הדובעה קושל םירושקה הלא ןוגכ - םינושה םימרוגה לש 

־ילכלכ רשקהב היולת אלא ,תילסרווינוא הניא - גוזה־ינב לש תידיקפתה היגולואידיאלו 

ןיב הדובעה תקולח ןפואב תונוש תונידמ ןיב םילדבה ,תורחא םילימב .םיוסמ יתוברת 

תוינידמבו םייתוברתה םיכרעב ,הדובעה קוש הנבמב םילדבה ףקשל םייושע םישנל םירבג 

Kalleberg 8c Rosenfeld, 1990; Kamo,) הדובעל החפשמ ןיב בולישל עגונב תירוביצה 

 1994 ,1994; Sanchez). אתה לש ודוקפתו ויפוא תודוא־לע דומלל ונאובב ,ןכל

.םייקתמ אוה ובש ידסומהו יתוברתה רשקהה תא ריכהל בושח ,יתחפשמה 

־ךרדב ,תללוכ החפשמב הדובעה תקולח לע עיפשהל היושעש תירוביצה תוינידמה 

תוהמיאל תופסונ תובטהו יוסימ תוטיש ןכו םידליב לופיטל תורגסמה עציה תא ,ללכ 

םישנ דדועל יושע וזכ תוינידמ םושיי .הזב אצויכו םולשתב הדיל־תשפוח ןוגכ ,תודבוע 

תוינויווש תומרונ תורצוויהל ןיפיקעב םורתל ךכ ידי־לעו הדובעה קושל תאצל תואושנ 

םידליב לופיטל תוחונ תורגסמ לש בר עציה ,המגודל .תיתיבה הדובעה תקולחב רתוי 

רתוי תינויווש הקולחל םורתל יושעו ,האלמ הרשמב הדובעב ךישמהל תוהמיאל רשפאמ 

.(Kalleberg 8c Rosenfeld, 1990 ;1997 ,,לאערזי) תויתיבה תולטמה לש 

.רכשב הדובע ןיבל תיבה ןיב בולישב יזכרמ דיקפת אלממ הדובעה קוש לש הנבמה םג 

,דחא דצמ ,רשפאמ תיקלח הדובעל תובר תויונמדזה םישנל עיצמה הדובע קוש ,לשמל 

תיתרוסמה םידיקפתה תקולח תא רמשמ ,רחא דצמ ךא ,הדובעל תיבה ןיב רתוי לק בוליש 

תונידמב וא תיקלח הדובעל תובר תויונמדזה ןהב ןיאש תונידמב ,ןיפולחל .החפשמב 

תויורשפאו תובטה ,רתוי ךומנ רכש) םיילכלכ םידספהב הכורכ תיקלח הדובע ןהבש 

םוצמצ ידי־לע ידיקפתגיבה טקילפנוקה תא רותפל תויושע םישנ ,(רתוי תוטעמ םודיק 

Alwin, Braun 8c Scott, 1992; Alwin, ;1997 ,ילאערזי) תיבה־קשמב עקשומה ןמזה 

 ,Scott 8c Braun, 1996; Kalleberg 8c Rosenfeld, 1990; Stier 8c Lewin-Epstein
 2000).

Kalleberg <fe Rosenfeld לש םרקחמ אוה הלא תונעט ןחבש םיפיקמה םירקחמה דחא 

,תונוש הלא תונידמ .הידוושו היגוורונ ,הדנק ,תירבה־תוצרא ןיב האוושה וכרעש ,(1990) 

הגוהנה תוינידמה :הדובעל החפשמ ןיב בולישב תעגונה תירוביצה תוינידמב ,רתיה ןיב 

םולשתב השפוח) הדובעל תיבה ןיב רתוי בוט בוליש םישנל תרשפאמ היבנידנקס תוצראב 

הרשמב הדובעל תובר תויורשפאו ,םירוה םע ביטימה יוסימ ,םידלי־תובצק ,הדילה ירחא 

האוושה ,ןכא .הדנקו תירבה־תוצראל האוושהב ,(םיילכלכ םידספהב הכורכ הניאש תיקלח 
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תועש רפסמ ןיב ילילש רשק םייק תויאקירמאה םישנה ברקב יכ הארמ הלא תונידמ ןיב 

םישנה ברקב וליאו ,תיבה־קשמב תועקשומה תועשה ןיבל תיבל ץוחמ הדובעה 

תירוביצה תוינידמה לש התעפשה לע עיבצמ הז אצממ .הזכ רשק אצמנ אל תויבנידנקסה 

תירבה־תוצרא .הדובעה קוש תושירדל תיבה תושירד ןיב תובלשמ םישנ ובש ןפואה לע 

לש תוטעמ תויורשפא םעו ,הז אשונב רתויב הלד תירוביצ תוינידמ תלעב הנידמ הניה 

טקילפנוקה תא רותפל תוטונ תויאקירמא םישנ ןכל .תויקלח תורשמב םישנ תקסעה 

תמועל ,תוידוושו תויגוורונ םישנ .תיבה־קשמב עקשומה ןמזה םוצמצ ידי־לע ידיקפתניבה 

תורשמב הריחב ידי־לע הדובעל תיבה ןיב טקילפנוקה תא תולק רתיב תורתופ ,הז 

.<םש> תויקלח 

Alwin, Braun <fe)ויתימעו Alwin ידי־לע התשענ אשונב םירקחמ לש תפסונ הרדס 

 1996 ,Scott, 1992; Alwin, Scott Braun), ברעמ ,הינטירב ןיב האוושהב ודקמתהש

לש םיינבמה 'םינייפאמב ןה תונוש הלא תונידמ ,םירקוחה תנעטל .תירבה־תוצראו הינמרג 

האוושהב הינטירבבו תיברעמה הינמרגב תויקלח תורשמ לש רתוי בר עציה) הדובעה קוש 

־תוצראב תיקלח הדובעב םיכורכה םיילאיצוסו םיילכלכ תונורסח דצל ,תירבה־תוצראל 

לופיטל תורגסמ לש רתוי בר עציה) םידליב לופיטל םיידסומה םירדסהב ןהו (תירבה 

םילדבה לע םיעיבצמ הלא םירקחמ יאצממ ,ןכא .(הינמרג תמועל תירבה־תוצראב םידליב 

םיבשותה ברקב רשאכ ,רדגמה ידיקפת יפלכ תודמעה תניחבמ תונידמה ןיב םייתועמשמ 

־תוצראב וליאו ,רדגמה ידיקפת יפלכ רתויב תויתרוסמה תודמעה ואצמנ הינמרג ברעמב 

לש םהיתודמעב תונושה ,םירקוחה תנעטל .רתויב תוילרבילה תודמעה ואצמנ תירבה 

ןהו םידליב לופיטל עגונב םיידסומה םילדבהה תא ןה תפקשמ תונושה תונידמב םירקחנה 

.(םש> הדובעה קוש לש םיינבמה םילדבהה תא 

יכ הנעטה תא םילעמ (Braun, Scott Alwin (1994 לש םרקחמ יאצממ ,ןכ־ומכ 
.הדובע יפלכ תודמעב םיירדגמה םילדבהה לע תרכינ העפשה שי יתרבחה רטשמה יפואל 

ומש תויטסילאיצוסה תונידמב םישנ היפלש ,תחוורה העדל דוגינב יכ םינעוט םירקוחה 

אצמנ תויברעמה םישנה ברקב אקווד ,הדובעב תימצע המשגה לש םיטביהב רתוי בר שגד 

םירקוחה .הסנכה רוקמכ תוחפו ,תימצע המשגהל תורשפאכ הדובעב רתוי בר שגד 

ןוטלשהש הבוח רדגב הניא םישנ תדובע תויברעמה תולכלכבש ךכב הז אצממ םיריבסמ 

הז קבאמ .דובעל ןתוכז לע קבאיהל תוצלאנ ןהו ,יחרזמה שוגה תונידמב היהש יפכ ,ליטמ 

.תואמצעלו תויונמדזה ןויוושל םישנ לש ןתוכזב הרכה ךותמ אלא ,ילכלכ ךרוצמ חמצ אל 

,תויטסילאיצוסה תונידמב ןוטלשה ידי־לע הגהנוהש השיאה רורחש תוינידמ ,אסיג ךדיאמ 

תודמעב יוניש המיע האיבה אל ,הדובעל תאצל םישנ דודיעב יוטיב ידיל בורל האב רשאו 

הז רקחמ יאצממ .החפשמב םייתרוסמה רדגמה ידיקפתבו הייסולכואה לש תוירדגמה 

אל ,םישנל יעוצקמ רורחש גישהל ונויסנב ,יטסילאיצוסה רטשמה יכ הנעטה תא םיששאמ 

לש תיביסמה ןתופתתשהו ,רדגמה ידיקפת יפלכ תויתרוסמה תודמעה תא םילעהל חילצה 

יפלכ רתוי תוילרביל תודמע תעפוהל יטמוטוא ןפואב המרת אל הדובעה חוכב םישנ 

.<םש> רדגמה ידיקפת 

Braun, Lewin- ןכו (Lenton (1993 ןוגכ ,םיפסונ םירקוח םג ועיגה םימוד םיאצממל 

 1999) Epstein Sl Stier). ןהיבשות ברקב רדגמ ידיקפת יפלכ תודמע ונחב הלא םירקחמ
תיתרוסמה הניה רבעשל־תוצעומה־תירב תייסולכוא יכ וליגו ,הפוריאב תונוש תונידמ לש 

,החפשמבו הדובעה קושב השיאה לש המוקמ יפלכו רדגמה ידיקפת יפלכ היתודמעב רתויב 
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תודמע הרקחש ,(Popova (1999 לש הרקחמב םג .תורחא תויפוריא תונידמל האוושהב 

לכב יכ אצמנ ,תירבה־תוצראב םיטנדוטס תמועל םימעה־רבחב םיטנדוטס ברקב תוירדגמ 

יבשות םיטנדוטס ,החפשמב גוזה־ינב לש םדמעמלו םידליה לודיגל תורושקה תודמעה 

.<םש) םייאקירמאה םהיתימעל האוושהב רתוי םייתרוסמ ויה םימעה־רבח 

םיליבומה םיאנתה תנבהל הרצ תילכלכ השיג דגנ םיעיבצמ הלא םירקחמ יאצממ 

הדובעה חוכב םישנ לש תיביסמ תופתתשה יכ הארמ יטייבוסה הרקמה .םינימה ןיב ןויוושל 

השיאה דמעמ יפלכ רתוי תוילרביל תודמע ובינה אל ההובג תיתלכשה המר םע דחי 

םינימה ןיב רתוי ינויווש בצמל םגרתל ןתינ היהי הלאה םיבאשמה תא .החפשמבו הרבחב 

עבונה רתיה־סמועמ ררחתשהל םישנל עייסתש ,תמלוה תירוביצ תוינידמ שבגתת םא קר 

תיבה־קשמ לוהינב רתוי ליעפ קלח לוטיל םירבגה תא דדועתו ,תויתיבה ןהיתובוחמ 

 .(Lenton, 1993)

םידיקפתה לש הקולחה ןפוא רבדב הלאשה דומעת וז הדובע לש הזכרמבש ,ןאכמ 

שולש ןיב האוושה ךות ,יתוברתניבה רשקהב וננמז־תב החפשמב גוזה־ינב ןיב תויוכמסהו 

םימעה־רבח תונידממ םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי :תונחבומ הייסולכוא תוצובק 

ןיב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח תא ןוחבל הדובעה תרטמ .םימעה־רבח לש םיבשותו 

רקחמ .םיפסכה לוהינו תיתיב הדובע :םייתיבה םירדסהה לש םימוחת ינשב גוזה־ינב 

תוינידמה ,הדובעה קוש הנבמ דציכ הלאשה לע רוא ךופשל יושע הז ןוגכ יתוברתניב 

םידיקפתה לש הקולחה ןפוא לע םיעיפשמ הנותנ הנידמב םייתוברתה םיכרעהו תירוביצה 

.החפשמב גוזה־ינב ןיב תויוכמסהו 

םייתוברתה־מיידסומה םיאנתה ןיב האוושה 
,לארשי לש הלא ןיבל רבעשל־תוצעומה־תירב לש 

םייתחפשמה םירדסהה לע םתעפשהו 

יזכרמ וניה הנותנ הרבח לש ידסומהו יביטמרונה־יתוברתה רשקהה ,ליעל רמאנש יפכ 

הווהמ םיעשתה תונש ףוס לש לארשי ,הז רשקהב .החפשמה לש הדוקפת תנבהב רתויב 

לארשי הטלק תונורחאה םינשה רשע ךלהמב .הז ןיעמ רקחמ תכירעל היירופ עקרק 

,(2000 ,קסילו םשל) רבעשל־תוצעומה־תירבמ םילוע ףלא םישולשו תואמ הנומשכ 

בצמ .לארשיב םיררושה הלאמ ןיטולחל םיגוש יתוברת עקרמו ילכלכ רטשממ ועיגהש 

השדחה הייסולכואה ברקב םילבוקמה םייתחפשמה םירדסהה ןיב האוושה ןמזמ הז ידוחיי 

ךדיאמו ,תטלוקה הייסולכואה ,אסיג דחמ :תואבה תויסולכואה יתשב םיגוהנה הלא ןיבל 

.םא־תוברת םהיבגל הווהמש הייסולכואה ,אסיג 

תוירשפאה תועפשהה תא תולגל איה ,ןכ םא ,תיחכונה הדובעה לש תירקיעה הרטמה 

תויוכמסו םידיקפת לש הקולחה ןפוא לע םייתוברתה םילדבההו םיידסומה םירדסהה לש 

,םיקיתווה םילארשיה :הייסולכוא תוצובק שולש ןיב האוושה תרזעב ,החפשמב גוז־ינב ןיב 

דעש ,םימעה־רבח יבשות 1;יטסילטיפק רטשמ תחת היחש הייסולכוא הז רשקהב םיגציימש 

האוושהב ךא ,הרוהט תיטסילטיפק הנידמ םנמוא התייה אל םלועמו הניא לארשי יכ ןייצל בושח ןאכ 1 

.תויברעמה תויטסילטיפקה תונידמה שוגל הכיישל רתוי ןוכנ תוצעומה־תירבל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:50:29 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



293 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

,םימעה־רבחמ םישדחה םילועהו ;יזוכיר יטסילאיצוס רטשמ תחת ויח תונורחאה םינשל 

לש םהיתודמעש איה וז האוושה ירוחאמ תדמועה החנהה .רבעמ לש ךילהתב םיאצמנש 

תוברתה ןמ ןה םיעפשומ לעופב החפשמה לש הדוקפת ןפואו רדגמה ידיקפת יפלכ םישנאה 

ןיב תוושהל דחוימב ןיינעמ הז רשקהב .תימוימויה תילכלכה תואיצמה ןמ ןהו תימוקמה 

,םימעה־רבח יבשות ןיבל םילועה ןיבו ,אסיג דחמ ,םיקיתווה םילארשיה ןיבל םילועה 

תובקעב םירבוע םישדחה םילועהש יוניש יכילהת תולגל היושע וז האוושה .אסיג ךדיאמ 

.םאצומ־ץראמ תילכתב הנושש תרחא הנידמל םרבעמ 

ילכלכה־יתרבחה־יתוברתה רשקהב בר ינוש תפשוח היסורל לארשי ןיב האוושהה 

םייתחפשמה םיטביהב יוטיב ידיל אב דחא יתועמשמ ינוש .תונידמה יתשב יוושכעה 

ידי־לע ןה קזוחמו ,דכולמו קזח וניה לארשיב יתחפשמה אתה :תונידמה יתשב םיגוהנה 

;1999 ,יוא'זיב־לגופ ;1997 ,ילאערזי) תירוביצה תוינידמה ידי־לע ןהו תידוהיה תוברתה 

־אלו שלח וניה ,הז תמועל ,רבעשל־תוצעומה־תירבב יתחפשמה אתה ;(1991 ,ץ"כו סרפ 

Gray,) תוררופתה לש ךילהתב תובר םינש רבכ אצמנ ולוכ יתחפשמה דסומהו ,ביצי 

 1994 ,1989; Imbrogno, 1986; Lapidus, 1988; Remennick, 1999; Zajda).

רועיש :תיטסיטטס םג םיכמתנ תונידמה יתש ןיב יתחפשמה אתה תוביציב םילדבהה 

ןישוריגה רועיש וליאו ,םיבשות ףלאל 1.39 לע דמועו דואמ ךומנ וניה לארשיב ןישוריגה 

תניחב םג .םיבשות ףלאל 4.48־ל עיגמו םלועב םיהובגה דחא וניה תוצעומה־תירבב 

ןוירפה רועיש לארשיב :תונידמה יתש ןיב םייתועמשמ םילדבה לע העיבצמ ןוירפה ירועיש 

ןוירפה רועיש רבעשל־תוצעומה־תירבב וליאו ,החפשמל םידלי 2.9 לע דמועו ידמל הובג 

.(United Nations, 1998) דבלב החפשמל םידלי 1.5 לע דמוע 

הניחבל היירופ עקרק קפסמו ,תונידמה ןיב הנוש םישנה לש הקוסעתה סופד םג 
דע ,תוצעומה־תירבב וליאו ,הדובעה חוכ ללכמ 40"/0־כ תווהמ םישנה לארשיב .תיתאוושה 

international Labour) הדובעה חוכ ללכמ 51"/0 םישנה וויה ,םיעשתה תונש תליחתל 

 1991 ,Office). חוכב םישנ לש ןתופתתשה דודיעל תוינידמהש ךכב רבסומ הז לדבה

־תירבו ,תויטסילאיצוסה תונידמה ברקב רתוי תחתופמ דימתמו זאמ התייה הדובעה 

תוצעומה־תירבב ונתינש תובר תובטהב יוטיב ידיל האב וז תוינידמ .ןשארב תוצעומה 

םולשתב םוי רשע־םינשו האמ לש הדיל־תשפוח הלביק תדלוי השיא לכ :תודבוע תוהמיאל 

םולשת אלל השפוחל תוכזו ,הדילה םוימ הנשל דע תישדוח הבצק םע תפסונ השפוח ,אלמ 

ונהנ תודבוע תוהמיא .קתווה תויוכזו הדובעה םוקמ לע הרימש ךות תופסונ םייתנש ךשמל 

,הנשב םוי רשע־העבראכ דע ןהידלי לש תולחמ ןיגב םולשתב הלחמ־תושפוחל תוכזמ םג 

,םידלי־ינג לש תפעוסמ תשר המייקתה ליבקמב .הלחמה־תושפוח רפסמ לש הלבגה אלל 

תויתועמשמ הלא תובטה .(1994 ,יקסרימ) ברעב 19.00 דעו רקובב 7.00־מ םיחותפ ויהש 

רבד ,תיקלח הקסעהל תויורשפא טעמכ ויה אל יטייבוסה קשמבש הדבועה חכונל רתויב 

תויתיבה ןהיתובוח ןיבל תיבל ץוחמ ןתדובע ןיב בלשל תואושנ םישנ לע השקהש 

.(1986 ,קרב־ןב> 

תדדועמש החוור־תנידמ םנמוא הניה לארשי .לארשיב םיאצומ ונא הזמ הנוש בצמ 

םוקמ תחטבה ,םולשתב הדיל־תשפוח תועצמאב הדובעה חוכב םישנ לש ןתופתתשה 

,אלמ רכשב תודבוע תוהמיאל רצוקמ הדובע םוי ,הדילה ןמל הנשכ ךשמל הדובע 

םידלי־ינג לש תשרו םילוח םידלי ןיגב הלחמ־תושפוח ,תיקלח הקסעהל תובר תויורשפא 

;1998 ,ןייטשפא־ןיולו סאילא ,ןרוא ,רייטש ;1997 ,,לאערזי) תודבוע םישנ לע הליקמה 
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 2000 ,.Benjamin, 1997; Lewin-Epstein et al). תולפונ הלאה תובטהה לכ םלוא

תכשמנ לארשיב הדילה־תשפוח ,ךכ .רבעשל־תוצעומה־תירבב םילבוקמ ויהש םירדסההמ 

.רתויה לכל הנש ךשמיהל הלוכי םולשת אלל הדיל־תשפוחו ,תועובש רשע־םינש קר 

ןובשח־לעו ,הנשב דבלב םימי השיש לש הפוקתל תרתומ דלי תלחמ לשב תורדעיהה 

,םיירהוצה דע קר םילעופ םידליה־ינג בור ,ןכ־ומכ .ומצע הרוהה לש הלחמה־תשפוח 
.(םש> 16.00 העשל דע םילעופ רתיהו 

תוינידמ לש טלובה ןייפאמה ,(1999) יוא'זיב־לגופו (1997),לאערזי לש ןתנעטל 

"סנרפמה באה" ןיב "הילאמ תנבומה" הקולחה לע תססובמ איהש אוה לארשיב החוורה 

תוחונ תורגסמ רדעה ,יוסימה תוטיש ,הקוסעתה תוינידמ ."היינשה תסנרפמה םאה" ןיבל 

,רצקה םידומילה םוי ,ךכ .התוא םיחיצנמו וז הסיפת םיאטבמ הלא לכ - םידליב לופיטל 

רפסה־תיב הבש העשב תיבב תאצמנ םאהש החנהה לע ססובמ ,לארשיב ןיידע גוהנש 

תיבה ןיב בולישה אשונב לארשיב הגוהנה החוורה תוינידמ ,רמולכ .(םש) םייתסמ 

.וזככ התוא תקתעשמו ,התיב־קשמל תירקיעה תיארחאה הגיה השיאה יכ החינמ החפשמל 

היסורל לארשי ןיב םיינבמה םירדסהב םילדבההש תופצל ןתינ ליעל רומאה סיסב לע 

תקולח לע ןכו רדגמה ידיקפת יבגל םירבגו םישנ לש םהיתוסיפתו םהיתויפיצ לע ועיפשי 

חוכב תויסורה םישנה לש תיביסמה ןתופתתשה יכ ,לשמל ,רעשל ןתינ .תיתיבה הדובעה 

תינויווש הדובע תקולחל םימרות ,תיקלח הקסעהל תויורשפא רדעה םע דחי ,הדובעה 

ליעל ואבוהש םיאצממה םלוא .םיילארשיה תוגוזל האוושהב ,םייסורה תוגוזה ברקב רתוי 

לכב תויפוריאה תונידמה ןיבמ רתויב תינרמשה הרבחה הניה תיסורה הרבחה יכ םיארמ 

תקולח רבדב תויפיצפס תורעשה חסנא םרטב ,ןכל .תירדגמה היגולואידיאל עגונה 

דסומה םהבש םייביטמרונה־םייתוברתה םיאנתה תא םג ןוחבל בושח ,תירדגמה םידיקפתה 

.תונידמה יתשב םייקתמ יתחפשמה 

,םישנ לש הקסעהה יסופדבו תירוביצה תוינידמב םילדבהל רבעמ יכ ןועטל ינוצרב 

הנקב םילוע םניאש ,רדגמה ידיקפת אשונב תונידמה יתש ןיב םייביטמרונ םילדבה םימייק 

ףוס לש לארשי תא ךיישל ןתינ הז רשקהב .ןהיניב ואצמנש םיידסומה םילדבהה םע דחא 

ימצע שומימל תוכז הדובעב תואור םישנ ןהבש ,תורחא תויברעמ תונידמל םירשעה האמה 

שיו ,הבורב תדהוא ,דניה םינימה ןיב ןויווש יפלכ תירוביצה העדה ,ןדמעמ םודיקל יעצמאו 

,ןמטרה) תיבה־קשמ תודובעב רתוי ליעפ קלח לוטיל םירבגה לש םתונוכנב תמיוסמ היילע 

,הז תמועל ,תיסורה הרבחה .(1999 ,ןמדירפ ;1982 ,טפירשו ןמדירפ ,ילאערזי ;1991 

־קשמל האלמה תוירחאה תא השיאה לע הליטמו ,תילכראירטפו תיתרוסמ ןיידע הראשנ 

Buckley, 1997; Lapidus, 1988; Lenton, 1993; Remennick, 1999;) תיבה 

 1994 ,Voronina, 1994; Zajda). רטשמה תונש םיעבש חכונל רתויב העיתפמ וז הדבוע

.קימעמ ןויד הכירצמ ןכלו ,םישנל אלמ ןויווש חיטבהש ,תוצעומה־תירבב יטסילאיצוסה 

קושב תויטייבוס םישנ לש תיביסמה ןתופתתשה תורמל יכ הלגמ תירקחמה תורפסה 

לש הקולחל רושקה לכב השדח היגולואידיא לכ תוצעומה־תירבב השבגתה אל ,הדובעה 

וססבתה םייטייבוסה תודסומה .השדחה תיטייבוסה החפשמב גוזה־ינב ןיב ןמזהו םידיקפתה 

לכ ךשמב .ינרציהו יתיבה - לופכה דיקפתה תא אלמל הכירצש איה השיאה יכ החנהה לע 

תיבה תודובע לש ימשרה יוהיזה רמשנ תוצעומה־תירבב יטסילאיצוסה רטשמה לש ומויק 

םישנה תדובע תא ומיאתהש םיבר םיקוח ידי־לע וכמתנ תויתוברתה תומרונהו ,השיאה םע 

ןויווש" לש הז גוסל .(Ben-Barak, 1990; Lapidus, 1988) החפשמה יכרוצל תיבל ץוחמ 
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לש םיילרבילה תונורקעב םישרוש לכ ויה אל תיטייבוסה היסורב רצונש "םינימה ןיב 

םע דחי ,ןכל .רטשמה לש םיינרישכמה ויכרצ לש רצות היה אוה אלא ,יברעמה םזינימפה 

םילדבהה לע וססבתהש ,תויתרוסמה רדגמה תורדגה לכ ורמשנ ,יתרהצהה "ןויוושה" 

Gray, 1989;) םאכו היערכ השיאה לש "יעבטה" הדיקפת לעו םינימה ןיב םייגולויבה 

 1994 ,Voronina).

תוצעומה־תירבב הרבחה הראשנ יטסילאיצוסה רטשמה תונש םיעבש ירחאש הרק ךכ 

רבדב תיטסינומוקה הגלפמה לש תוימשרה היתורהצה ףא־לע .תילכראירטפ! תיתרוסמ 

התוירחאו ,תויתרוסמה רדגמה תורדגה לע רגית ארק אל שיא לעופב ,השיאה רורחש 

לש האצותה .הלאש ןמיסב הדמעוה אל םלועמ תיבה תודובעל השיאה לש תידעלבה 

םתוא ואלימו האלמ הרשמב ודבע תוצעומה־תירבב םישנהש התייה וז הלופכ תוינידמ 

Remenaick,) תיבה תודובע לכ תא םג ושע דבב דבו ,םירבגה ומכ םיינרצי םידיקפת 

 1994 ,2.( 1999; Voronina, 1994; Zajda

םישנ יכ רבתסמ .הז לופכ דיקפת לע תניינעמ הבוגת העיפוה תונורחאה םינשב 

םע התוא תוהזמ ןה .תינרציה הדובעה יפלכ רוכינ תושח רבעשל־תוצעומה־תירבב 

ךכבו "האלמ הרשמב" תוהמיאל רסמתהל ןוצר תועיבמו ,ןרורחשל רוקמכ אלו ,דסממה 

תושקבמ ןה ,תיבב םגו הדובעב םג ןויווש שורדל םוקמב ."תיתימאה תוישנה" תא םישגהל 

־רתבה תימשרה תוינידמב םג .תיב־תורקע תויהל "תוכזה" תא ןמצעל ריזחהל תעכ 

תיראצה היסורב ,הרואכל ,המייקתהש "תילמרונה החפשמ"ל היגלטסונ שי תיטייבוס 

Voronina, 1988;) סנרפמ באהו תיבב תאצמנ םאה הבש החפשמ ־ הכפהמה ינפלש 

 1994 ,3.(Zajda

הבינה אל תוצעומה־תירבב הדובעה קושל םישנ לש תיביסמה ןתסינכ ,םוכיסל 

.תיבה־קשמב םידיקפתה תקולח לש יתרוסמה סופדב םיינכפהמ םייוניש היתובקעב 

,תירדגמה םידיקפתה תקולחל רשאב הרורב תינויווש היגולואידיא לש הרדעה תובקעב 

וז הפוקתב ולחש תורומתה ףרח ,תיראצה היסור תלחנ ,תיתרוסמה הסיפתה הכשמנ 

,תיטייבוסה הרבחב תלבוקמה הסיפתה .תוצעומה־תירבב םישנ לש ןתקוסעתבו ןתלכשהב 

תסנרפל הגאדהש התייה ,האלמ הרשמב ודבע הדובעה יאליגב םישנה ללכמ 90"/» הבש 

וניה תיבה־קשמ תודובעב אלמה לופיטה וליאו ,רבגה לש ודיקפתו ותוירחא הניח החפשמה 

עיבצמ יטייבוסה הרקמה .החפשמה תלכלכב תנתונ איהש "עויסה" דצל ,השיאה דיקפת 

סופדב יוניש ללוחל ידכ הב ןיא םישנ לש םיישיאה םיבאשמה תומכב היילעש ךכ לע 

תוסיפתב םיישממ םייוניש ולוחי אל דוע לכ .םידיקפתה תקולח לש יביטגרגסה־יתרוסמה 

העפשה היהת הדובעה קושל תיביסמה ןתסינכלו םישנה תלכשהב היילע ,תויכרעה 
.םייתרוסמה םייתחפשמה םיסופדה לע דבלב תמצמוצמ 

האלמ הרשמב תדבועה השיא יכ םיארמ תוצעומה־תירבב וכרענש ןמז תאצקה לע םירקחמ יאצממ 

Heinen, 1990; Lapidus,) הגוז־ןבמ רתוי העברא דע השולש יפ תיבה תודובעב ןמז העיקשמ 

 1980 ,1988; Zuzanek).

,הנושארה תופידעב החפשמה יכרוצ תא םישנהמ 54y« וביצה 1991 תנשב היסורב ךרענש רקסב 

80»/» - רקס ותואב דוע .דבלב ילכלכ חרכהכ תינרציה הדובעה תא ורידגה תורקחנהמ 80ל6־ו 

וריהצה 90"/0־מ רתויו ,לעבה לש הכומנה ותסנכה לשב קר דובעל תוצלאנ םישנש ונעט םירקחנהמ 

.(Zajda, 1994) הדובעל תאצל השיאהמ ושרדי אל םהש 
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תשרוד לארשיב תירדגמה היגולואידיאה לש םינושה הילוגלג רחא תוקחתהה םג 

תיטסילאיצוסה הכפהמה ןמ תובר העפשוה תינויצה היגולואידיאה .הרצק תירוטסיה הריקס 

הרבח תונבל ופאש תיטסילאיצוסה תונויצה ישאר םג ,ויכישממלו ןינלל המודב .היסורב 

תקולח לע רגית וארק אל רבד לש ופוסב םה םג ,ןיגלל המודבו ,תינויוושו תקדוצ 

,יתרבח ןויוושל הדובעה תעונת לש תיגולואידיאה התוביוחמ ףא־לע .תירדגמה הדובעה 

ירשפא רבסה .םישנה רורחשב תועגונה תויעבה ןמ טעמכ ןיטולחל המלעתה איה 
החפשמה לוטיב יכ הסרגש ,תיטסילאיצוסה הירואיתב יוצמ וז תנווכמ תומלעתהל 

ןיב ןויוושל ומצעמ ךילוי תיטסילטיפקה הרבחב םימייקה לוצינה יסחיו תילכראירטפה 

אשונכ ידוהיה םויקה תייעב תא הרידגה תינויצה העונתהש אוה ףסונ רבסה .םינימה 

תויתרבח תויגוס ןובשח־לע ,םיצמאמה לכ תא ןווכל שי וילאש ,עירכמהו ידוסיה יתרבחה 

;2001 ,1992 ,רורד־םיובלא) תיטסינימפ היגולואידיא לש התוחתפתה ןהיניב ,תורחא 

.(Berkovitch, 1997 ;1997 ,1984 ,,לאערזי 

,תדחוימ הלועפ שרודה בצמכ הספתנ אל השדחה הרבחב םישנה לש ןתותיחנש רחאמ 

תונושארה תוצובקב םישנה .הז בצמ ונשיש םיידסומ םירדסהל היצמיטיגל םג הנתינ אל 

החנהה .הסבכמבו םידליה־רדחב ,חבטמב הדובעל יטמוטוא חרואב וחלשנ ודסונש 

,וזמ הרתי .וילאמ ןבומה םלועהמ קלח הראשנ השיאה לש הניינע ןגיה תיבה תודובעש 

,םיינוחטבו םיילכלכ םיצוליאל הבושת תתל רקיעב דעונ תינרציה הדובעב םישנ ףותיש 

,ילאערזי ;1995 ,גוצרה ;1992 ,רורד־טיובלא) םינימה ןיב ןויוושה לאידיא תא שממל אלו 

היסורל המודב ,רמולכ .(1999 ,ןמדירפ ;1982 ,טפירשו ןמדירפ ,ילאערזי ;1984 
לאידיאה תא הללכ אל לארשיב תיטסילאיצוסה תונויצה לש היגולואידיאה םג ,תיטייבוסה 

לכ לש תידדצ־בר תוחתפתהל תויונמדזהב אלמ ןויווש לש ןויערה תא ,"ימצע שומימ" לש 

יטסילאודיווידניא ,ילרביל לאידיא וניה הז ןויער .הירושיכלו התריחבל םאתהב תוישיא 

הדימעהש תיטסיביטקלוק היגולואידיא הטלש לארשיבו תוצעומה־תירבב וליאו ,ורקיעב 

.(1982 ,טפירשו ןמדירפ ,,לאערזי) טרפה תויוכז ינפל ללכה יכרוצ תא 

זאמ ,םירשעה האמה תליחתב לארשיל היסור ןיב ברה ינויערה ןוימדה ףא־לע םלוא 

ינוש רתוי םיאצומ ונא םויכש דע ,ןהיניב תוקחרתה לש ךילהת לחה לארשי־תנידמ המקוה 

תלעבכ תוצעומה־תירב התלגתה םישימחה תונש תישארב דבכ .תונידמה ןיב ןוימד רשאמ 

הבשחמ שפוחו םיימואל םיטועימ אכדמו ינדורו ץוח יפלכ יטסילאירפמיא ,ץירע רטשמ 

.תילארשי־יטנא ץוח תוינידמ תוצעומה־תירב הטקנ ףא םישישה תונש ןמלו ,םינפ יפלכ 

הלחה תילארשיה הרבחהו ,תילארשיה הדובעה תעונת תורושב השק הבזכא םרג הז ךילהת 

.<םש) טרפב תירבה־תוצראו ,ללכב ברעמה ןוויכל הכרד תא תושעל 

םוק ןמל לארשיב תידדגמה היגולואידיאה לש התוחתפתה יכ ,ןכ םא ,רמול ןתינ 
־תירבב תויושחדתההמ רשאמ רתוי ברעמב הז םוחתב תויושחרתההמ העפשוה הנידמה 

רורחשל העונתה" תויברעמה תונידמה בורב המק םישישה תונש עצמאב .תוצעומה 

תויוכז ןויוושמ ןויוושה סיסב תא ביחרהל העיבתה התייה הלש אצומה תדוקנש ,"השיאה 

,,לאערזי ;1999 ,,לאערזי) םישנ לש יטילופהו ילכלכה ,יתרבחה דמעמב ןויוושל ילמרופ 

ובש ,ןורחאה רושעב ואישל עיגה הז ךילהת .(1999 ,ןמדירפ ;1982 ,טפירשו ןמדירפ 

רוביצה תעדו ,בחרה רוביצה ברקב רדגמה ידיקפת יפלכ תודמעב יתועמשמ יוניש שחרתה 

תיבב רתוי תינויווש הדובע תקולח יפלכ ןהו םישנ תדובע יפלכ ןה רתוי תדהוא התשענ 

 .(Chafetz 8c Hagan, 1996; Van-Berkel, 1997)
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תוינידמ) תויברעמ תועפשה ינפמ המצע תא הדדובש ,תוצעומה־תירבל דוגינב 

ברעמה תוצראמ היילע הטלק ףאו ,הלא תועפשהל החותפ לארשי התייה ,<"לזרבה־ךסמ" 

,,לאערזי ;1999 ,בלכךאהד> השדחה םישנה תעונת לש תונויערה תא המיע האיבהש 

תוררועתהב בושח דיקפת האלימ םירופיכה־טוי תמחלמ םג .(1982 ,טפירשו ןמדירפ 

הרובחתב םדא־חוכב ףירח רוסחמ הלגתה המחלמה ךלהמב .לארשיב םישנ לש תיתרבחה 

.ילארשיה הדובעה קושב המייקתהש הרומחה תירדגמה היצגרגסה תא ףשחש ,היישעתבו 

תקידבב ולחה ןהו לארשיב תובר םישנ ברקב תוחונ־יאו םלה תשוחת המרג וז "תילגת" 

,לארשיב הז אשונב תיתרבח תוררועתה תמייק זאמ .ורופישל תוינכות שופיחבו ןבצמ 

הרבחב ןהידיקפתב םישנ לש יעוצקמהו יקוחה ןדמעמב יוניש לש ךילהתב הוולמה 

;1998 ,יוא'זיב־לגופ ;1982 ,טפירשו ןמדירפ ,,לאערזי ;1999 ,,לאערזי) החפשמבו 

Azmon 8c izraeli).4, 1993 ;1995 ,ולשו יאדר ;1999 ,ןמדירפ 

חפטל רשאמ רתוי תושעל תולוכי ןה יכ הרכהה םויכ תטלוב תוילארשיה םישנה ברקב 

לוצינ ידי־לע ימצע שומימל עיגהל ןוצר ןהל שיו ,דבלב היערהו םאה ידיקפת תא 

םיישממ םייוניש לארשיב ולח םינורחאה םירושעב .ןהינפל תוחותפה תופסונ תויורשפא 

השיאה דודיעבו תיתרבחה הכימתב םג ומכ ,הדובעה קושבו החפשמב םישנה לש ןבצמב 

הכפהנ ,םינטק םידליל תוהמיא ןה רשאכ םג ,הדובעל תאצל םישנמ הייפיצה .תויגשיהל 

;1999 ,ןמדירפ ;1991 ,ןמטרה> טעמכ הייסולכואה תובכש לכב תיתרבח־ללכ המרונל 

היסורב וליאו Azmon & Izraeli, 1993; Izraeli 8c Tabory).5, 1993 ;1995 ,ולשו יאדר 
תיתיבה הדובעה תועצמאב "תיתימאה תוישנה" תא םישגהל תופאוש םישנה ונימי לש 

Lapidus,)דמעמ למסל תבשחנ תיבל ץוחמ דובעל אל תורשפאהו ,החפשמה ינבב לופיטהו 

 1994 ,1988; Zajda).

םייביטמרונהו םיינבמה םיאנתב לארשיל רבעשל־תוצעומה־תירב ןיב ינושה ,םוכיסל 

יתשב םילבוקמה םייתחפשמה םיסופדה ןיב תיריפמאה האוושהב ברה ןיינעה תא שיגדמ 

ןיבש לדבהה תא תושיגדמ תונורחאה םינשה םישימח לש תויוחתפתהה ,ךכ .תונידמה 

,"הטמלמ הכפהמה" ןיבל ,תוצעומה־תירב תא הנייפאש ,"הלעמלמ תיגולואידיא הכפהמ" 

תיגולואידיא הכפהמ לש היתולבגמ תא שיגדמ יטייבוסה הרקמה .לארשי תא הנייפאש 

תובכשל תרדוח הניא ךא תוימשרה תורהצהה תמרב דואמ הליעיש ,הלעמלמ תלהונמש 

תויתרבח תועונת ידי־לע תלהונמש ,הטמלמ הכפהמה וליאו .הייסולכואה לש תובחרה 

העפשהה לשב רתיה ןיב ,הז ךילהתב ברעמה ירחא ןיידע תרגפמ לארשי יכ ןייצל בושח ,הז םע 

תויתרבח תויגוס ןובשח־לע ינוחטבהו ינידמה םויה־רדסב םינשה־תכורא תודקמתהה ,תרכינה תיתדה 

;1982 ,טפירשו ןמדירפ ,ילאערזי) תילארשיה תוברתב החפשמה דסומ לש ותויזכרמ ןכו ,תורחא 

.(Berkovitch, 1997 ;1995 ,ולשו יאדר ;1999 ,ןמדירפ ;1999 ,יוא'זיב־לגופ 

תנשב לארשיב ךרענש תירדגמ תוהז אשונב להקה־תעד רקס לש םיאצממב אוצמל ןתינ ךכל שושיא 

הריירק חפטל תוכירצ םישנ" יכ (דחאכ םירבגו םישנ) םירקחנהמ םישילש ינש ונעט ובש ,1997 

םידליב לופיטהמ תוחפ הבושח הניא ץוחב הדובעה" יכו "החפשמל תוחונ־יא ריחמב םג ,ןהלשמ 

רשאמ רתוי ריהמ היה תוירדגמה תודמעב יונישה יכ ןייצל בושח ,הז םע .(Yishai, 1997) "םינטק 

רתוי בר ןמז ןיידע תועיקשמ לארשיב םישנו ,לעופב תירדגמה הדובעה תקולח לש םיסופדב יונישה 

.(Benjamin, 1997 ;1997 ,ילאערזי) ןגוז־ינב רשאמ טעמכ םיינש יפ ,תיבה תודובעב 
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תירוביצה העדותה לא םינשה םע רודחל החילצמ איהש ךכב הנורתי ,הימדקא ישנאו 
.הבחרה 

רקחמה תורעשה 

ךות ,החפשמב תירדגמ םידיקפת תקולח רוקחל הרידנ תונמדזה קפסמ יחכונה רקחמה 

־רבח תונידממ םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי :תונחבומ תויסולכוא שולש ןיב האוושה 

איה ,יתעדל ,רתויב תניינעמה הייסולכואה ,הז רשקהב .םימעה־רבח לש םיבשותו םימעה 

םיילכלכ םיאנת םע תדדומתמו רבעמ ךילהתב תאצמנה ,םישדחה םילועה תייסולכוא 

לע הז רבעמ עיפשה דציכ הלאשה דומעת רקחמה דקומב ןכל .םישדח םייתוברתו 
.יתחפשמה אתה - רתויב יסיסבה םוחתב םישדחה םילועה לש םתוגהנתה 

םוחתב םילועה לש םתוגהנתה התייה המ תעדל לכונ דציכ הלאשה תשקבתמ ןאכ 

היעב רותפל הסנא .הב לחש יונישה תא דומאל תנמ־לע ,היילעה ינפל יתחפשמה 

יכ םינעוט הלא םירקחמ ,ןכא .אשונב ושענש םימדוק םירקחמ תרזעב וז תיגולודותמ 

תויטילופ תודמע תלעב תינרירב הצובק םניה תוצעומה־תירב ידוהיש יפ־לע־ףא 

- םייתחפשמה םיסופדהו םישנה תקוסעת - םוימויה ייחל םירושקה םיאשונב ,תונחבומ 

לש ןרקחמב ,ךכ .תוצעומה־תירבב הייסולכואה ללכ ןיבל םניב םילדבה טעמכ ואצמנ אל 

 1983) Hansson 8c Liden), לדבה אצמנ אל ,םינומשה תונש תליחתב הבקסומב ךרענש

הרבחב השיאה דמעמל עגונה לכב תויסור םישנ ןיבל תוידוהי םישנ לש ןהיתודמע ןיב 

האצמ אל ,םיעשתה תונש לש םימעה־רבחב המוד רקחמ הכרעש ,Lenton םג .החפשמבו 

־תירב תייסולכוא ןיבל םידוהי ןיב רדגמה ידיקפתל עגונב תויתרוסמה תדימב םילדבה 

.(Lenton, 1993) התוללכב תוצעומה 

־תוצראב תוצעומה־תירבמ םירגהמב ודקמתהש םירקוח םג ועיגה םימוד םיאצממל 

היה אל יכ אצמנ (Jancar (1978 לש הרקחמב ,ךכ .(םידוהי ויה םלוככ םבורש) תירבה 

־תירבב םישנה ללכ ןיבל תוצעומה־תירבמ תורגהמ םישנ לש ןהיתודמע ןיב ינוש 

,רתוי שדח רקחמב םג .תיטייבוסה הרבחב השיאה לש הדמעמל רושקה לכב תוצעומה 

רתוי םייתרוסמ םניה תוצעומה־תירבמ םירגהמ יכ אצמנ ,םיעשתה תונשב ךרענש 

.(Goldenberg 8c Saxe, 1996) םינימה ןיב ןויוושל רושקה לכב םיאקירמאהמ 

םיאצממב םיכמות תוצעומה־תירבמ םישדח םילוע ברקב לארשיב ושענש םירקחמ םג 

־תירב ילוע ברקב לארשיב ךרענש ,(1986) קרב־ןב לש הרקחמב םינייאורמה .ליעל 
םייתחפשמה תוגהנתהה יסופדב יתוהמ ינוש היה אל יכ ונייצ ,םיעבשה תונש לש תוצעומה 

יכ הארמ קרב־ןב לש הרקחמ .תוצעומה־תירבב הייסולכואה ללכ ןיבל םידוהיה ןיב 

הסיפתה איה םידליב לופיטהו תיבה־קשמ תודובע יבגל םילועה ברקב החיכשה הסיפתה 

תיבה יוקינ ,םילכ תפיטש ,ץוהיג ,הסיבכ ,לושיב ןוגכ תולטמ :תיביטגרגסה־תיתרוסמה 

,החפשמה תסנרפ ;םיישנ םידיקפתב םירקחנה ללכ ידי־לע וספתנ םינטק םידליב לופיטו 

הווהמ התסנכהו ול רוזעל השיאה דיקפת רשאכ ,רבגה לש ודיקפתכ הספתנ ,הז תמועל 

־רבחמ םילוע ברקב לארשיב ךרענש ,רתוי שדח רקחמב םג .(םש) ותסנכהל תפסות קר 

תודמעב םיקיזחמ םישדחה םילועה יכ אצמנ ,םיעשתה תונש תליחתב הצרא ועיגהש םימעה 

הרבחבו החפשמב רדגמה ידיקפתל עגונה לכב םיקיתווה םילארשיה רשאמ רתוי תויתרוסמ 

.(1994 ,קילוק) 
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םוחתב םימעה־רבחמ םילועה לש םתוגהנתה יכ רמול ןתינ ,הלא םירקחמ לע ךמתסהב 

הבש הקילבופרב הייסולכואה ללכ לש וזל המוד התייה הצרא םתיילע ינפל יתחפשמה 

היהי םימעה־ רבחמ תוגוזה ןיבל םניב הז םוחתב ואצמייש םילדבהה תא ,ךכיפל .וררוגתה 

.לארשיל רבעמה לש תויתוברתהו תוידסומה ,תוילכלכה תועפשהל ךיישל רשפא 

םישדח םילוע ,םיקיתו םיילארשי םירבג הדימ וזיאב קודבל אופיא הסנא הז ירקחמב 

,תינויווש החפשמ ,יתנעטל .תויתיבה תולטמה עוציבב םיפתתשמ םיסורו םימעה־רבחמ 

תירדגמ היצגרגס ןיא הבש החפשמ איה ,הגוז־ןב לש הזל הווש השיאה לש הדמעמ הבש 

־תוחפה "תוישנ"ה תולטמב םג םיפתתשמ םירבג הבש ,תונושה תויתיבה תולטמה עוציבב 

יתועמשמ קלח שי השיאל וליאו ,םילוח החפשמ ינבב לופיטו הסיבכ ןוגכ ,םהילע תופדעומ 
.םיפסכה לוהינב 

:תואבה רקחמה תורעשה תולוע ןאכמ 

תוירדגמה תודמעב רתוי םיילרביל ויהי םיקיתווה םילארשיה תוגוזש תופצל ןתינ .1 

םאתהב ,תאז .םימעה־דבחמ םישדחה םילועלו םימעה־רבח יבשותל האוושהב םהלש 

,רבעשל תויטסילאיצוסה תונידמה יבשות אקווד יכ ואצמש ,םימדוק םירקחמ יאצממל 

רדגמה ידיקפת יפלכ רתוי תויתרוסמ תודמעב םיקיזחמ ,טרפב תוצעומה־תירב יבשותו 

,םירחאו רייטש) ןהיניב לארשיו ,תויברעמה תויטסילטיפקה תונידמה יבשות רשאמ 

 Braun, Lewin-Epstein <fe Stier, 1999; Braun, Scott 8c Alwin, 1994; ;1998

 .(Lapidus, 1988; Lenton, 1993; Popova, 1999; Zajda, 1994

לש םירקחנה םימוחתה לכב תויוכמסהו םידיקפתה לש הקולחה יכ תופצל ןתינ .2 

האוושהב םיקיתווה םילארשיה תוגוז ברקב תוחפ תיביטגרגס היהת םייתיבה םירדסהה 

לע תססובמ וז הרעשה .םימעה־רבח יבשותלו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה תוגוזל 

תקולחב תנייפאתמ תוצעומה־תירבב החפשמה יכ ואצמש ,םימדוק םירקחמ יאצממ 

Lapidus, 1988; Lenton,) תויטסילטיפק תונידמל האוושהב רתוי תיתרוסמ הדובע 

 1994 ,1993; Zajda).
ןפואב תוחפ םייביטגרגס ויהי םימעה־רבחמ םישדחה םילועה תוגוזש תופצל ןתינ .3 

יושע הז לדבה .םימעה־רבח יבשותל האוושהב תויוכמסהו םידיקפתה לש הקולחה 

ךירצמה ,לארשיל רבעמה בקע יתרבחהו ילכלכה םבצמב ינוציקה יונישהמ עובנל 
.יתחפשמה אתה תמרב המאתהו תולגתסה 

היגולודותמ 

םגדמה 

תרגסמב 1994 תנשב וכרענש םיליבקמ להק־תעד ירקסמ םינותנ לע םסובמ הז רקחמ 

"Family and אשונב (International Social Survey Program) ISSP טקיורפה 

 "Changing Gender Roles. ןולאש רבעוה טקיורפב ופתתשהש תונידמה עבראו םירשעב

השיאה דמעמלו החפשמה ייחל םירושקה םיאשונב תוטרופמ תולאש ,רתיה ןיב ,ללכש ,ההז 

ןכו ,החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה לש הקולחה יסופדו תוירדגמ תודמע ןוגכ ,התרגסמב 

ךרוצל .םגוז־תונב/ינבו םירקחנה לש םייפרגומד־ויצוסה םהינייפאמב תועגונה תולאש 
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6תידוהיה־תילארשיה הייסולכואה לש גציימ םגדמ :םימגדמ ינש ורחבנ יחכונה רקחמה 

ססובמה ,ףסונ םגדמ ףרוצ הלא םימגדמ ינשל 7.םימעה־רבח תייסולכוא לש גציימ םגדמו 

ועיגהש םימעה־רבחמ םילוע ברקב 1996 תנשב לארשיב ךרענש ההז רקס ינותנ לע 

8.1995-1989 םינשה ךלהמב לארשיל 

אלא ,םמצע םירקחנה תודוא־לע קר אל תוטרופמ תולאש וללכ תונידמה לכב םירקסה 

עדימ ללוכה ,"תוגוז ץבוק" ביכרהל רשפא הז רבדו ,םגוז־תונב/ינב תודוא־לע םג 

ורחבנ יחכונה רקחמה ךרוצל ,רמולכ .םתיב־קשמ לוהינו גוזה־ינב ינש תודוא־לע יטנוולר 

םע םיררוגתמ וא םיאושנ םניהש םירקחנה קר ליעל וניוצש םיירוקמה םימגדמה תשולשמ 

ביכרהל יתלוכי ,תוהז תולאש ולאשנ םירקסה לכבש ןוויכמ ,ןכ־ומכ .עובק גוז־תב/ןב 

םגדמ :וידחי םיררוגתמש תוגוז וא םיאושנ תוגוז לש םימגדמ השולש ללוכה ,דחואמ ץבוק 

תואמ שמח לש גציימ םגדמ ,םיקיתו םילארשי לש תוגוז םינומשו תואמ הנומש לש גציימ 

תואמ שולש ףלא לש גציימ םגדמו ,םימעה־רבחמ םישדח םילוע לש תוגוז דחאו םיעברא 

.םימעה־רבח יבשות לש תוגוז השישו םיעבש 

םינותנה חותינ תטישו םינתשמה רואית 

יפלכו רדגמה ידיקפת יפלכ תודמעה דדמ לש האוושה ךרעית יחכונה רקחמה תרגסמב 

שולש ןיב םייתחפשמה םיפסכה לוהינל תוירחאה לשו תיתיבה הדובעה לש הקולחה יסופד 

לש םיבשותו םימעה־רבחמ םישדח םילוע ,םיקיתו םילארשי :תורקחנה תוצובקה 

תקולחו רתוי תוינויווש תודמעה שולשה ןיבמ הצובק וזיאב ררבל שקבא .םימעה־רבח 

םילועה הצובק וזיאל קודבל ינוצרב ,ךכ לע ףסונ .תוחפ תיביטגרגס החפשמב םידיקפתה 

ןיידע םידקפתמ םילועה תוגוז םאה ,רמולכ .םירקחנה םירטמרפב רתוי םימוד םישדחה 

תושדחה תומרונה תא םמצעל וצמיא םה אמש וא היסורב תולבוקמה תומרונה יפ־לע 

תירשפאה ותעפשה לע עיבצהל היושע וז האוושה .תטלוקה הייסולכואה ברקב תולבוקמה 

תורעשה לש ןתקידב ךרוצל .החפשמה לש הדוקפת לע ידסומה־יתוברתה רשקהה לש 

:םיאבה םינתשמה ובכרוה רקחמה 

תוירדגמה תודמעה דדמ 

הלוכי תדבוע םא" (1) :םיאבה םידגיהה תנומש לש םיגורידה עצוממ הווהמ הז דדמ 

;"תדבוע הניאש םא ומכ קוידב ןוחטיב תרשמו המח םיסחי תכרעמ הידלי םע רוציל 

השיאה רשאכ ,רבד לש ומוכיסב" (3);"תדבוע םאה םא לובסל לולע ןגה ליגב דלי" (2) 

המ לבא ,רדסב הז תיבל ץוחמ דובעל" <4> ;"םיעגפנ החפשמה ייח ,האלמ הרשמב תקסעומ 

קוידב קופיס קינעמ תיב־תרקע תויהל" (5) ;"םידליו תיב הז תמאב תוצור םישנה בורש 

השיאל רתויב הבוטה ךרדה .דניה הרשמ תלעב תויהל" (6) ;"רכש תרומת הדובע ומכ 

;"תיבה־קשמ לש תוסנכהל םורתל םיכירצ השיא םגו רבג םג" <7) ;"יאמצע םדא תויהל 

 6 159,N=l, 1988 ירחא הצרא ועיגהש םישדח םילוע ללוכ אל.

.N=l,998 ז 

 8 803=N. רייטש 'ח רידו ןייטשפאךיול 'נ יפורפ וכרע הזה רקחמה תא.
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9."החפשמבו תיבב לפטל השיאה לש הדיקפת ;ףסכ חיוורהל רבגה לש ודיקפת" (8) 

"דואמ םיכסמ"מ ,תוירוגטק שמח לש םלוס לע ונתינ הלא תולאשל תוירשפאה תובושתה 

םיכרעהש ןפואב שדחמ הלאש לכ הדדוק דדמה תיינב ךרוצל ."םיכסמ אל דואמ" דעו 

הדמעה תא - םיהובגה םיכרעה וליאו ,תיתרוסמה הדמעה תא ומאתי הלש םיכומנה 

,0.תילרבילה 

הליחת :תויטסיטטס תוטיש יתש תרזעב השעיי תוירדגמה תודמעה דדמ לש חותינה 

ןיב םילדבה תולגל תנמ־לע ,T-Test ןחבמה תועצמאב ינוויכ־דח תונוש חותינ עצבא 

T-Test^ ןחבמב ולבקתהש םיאצממה תא קודבא ןכמ־רחאל ;תורקחנה תוצובקה 

קודבל רשפאמה ,Multiple Classification Analysis םיעצוממה ילדבהל ןחבמ תועצמאב 

.םייולת־יתלבה םינתשמה לע חוקיפ ךות תורקחנה תוצובקה ןיב םיעצוממה ילדבה תא 

רקחמב חקפא ,(Chafetz 8c Hagan (1996 לשו (Hartman (1993 לש ןהירקחמל םאתהב 

לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג ,ןימ :םיאבה םינתשמה לע יחכונה 

,,.םהיתוסנכהב רעפהו גוזה־ינב ינש לש הרשמה ףקיה ,החפשמה 

תיתיבה הדובעה תקולח 

וא לעבה ,השיאה)ירקיעה יארחאה ימ הלאשל סחייתמ םייתיבה םירדסהה לש הז טביה 

החפשמ ינבב לופיט" ,"םינוקית" ,"הסיבכ" :תואבה תולטמה עוציבל (הווש הדימב םהינש 

תועצמאב בישהל םיכירצ םירקחנה ויה תולאשה ןמ תחא לכ לע ."תוינק תכירע"ו "םילוח 

;"השיאה ללכ־ךרדב" <2) ;"השיאה דימת" (1) ;תואבה תויורשפאה ששמ תחאב הריחב 

דימת" <5> ;"רבגה ללכ־ךרדב" <4) ;"רתוי וא תוחפ הווש ןפואב השיאהו רבגה" (3) 
,"ישילש םדא ידי־לע השענ" (6);"רבגה 

,גוזה־ינב ןיב הדובעה תקולח ןפוא לא תוסחייתמ ןה יכ תוארל ןתינ תולאשה חוסינמ 

חותינה סחייתי ןכל .הלטמ לכל םישידקמ גוזה־ינבש ןמזה ךשמ יבגל עדימ תוללוכ ןניאו 

םיקלחמ םישנהו םירבגה ובש ןפואל :ירק ,תיבב הדובעה תקולח לש יביטגרגסה דמימל קר 

שי ,תויתיבה תולטמה לש היצגרגסב וקסעש םירקחמ יפ־לע .םהיניב תונושה תולטמה תא 

תולטמ ;םילוח החפשמ ינבב לופיטו םילכ תחדה ,לושיב ,הסיבכ ןוגכ ,"תוישנ" תולטמ 

םיעצבמ גוזה־ינב ינשש "תוילרטינ" תולטמו ;תינוכמ תקוזחתו םינוקית ןוגכ ,"תוירבג" 

Benjamin, 1997; Berk 8c Berk, 1979; ;1997 ,ילאערזי) תוינק תכירע ןוגכ ,ןתוא 

 1997 ,Presser, 1994; Van-Berkel). ןיבמ יכ קיסהל ןתינ ,הלא םירקחמ לע ךמתסהב

"םילוח החפשמ ינבב לופיט"ו "הסיבכ" ,יחכונה רקסל וסנכוהש תויתיבה תולטמה עברא 

"תוינקה תכירע" וליאו ,"תירבג" הדובעכ םיהוזמ "םינוקית" ,"תוישנ" תויוליעפב םיהוזמ 

תויתיבה תולטמה ןמ תחא לכ .תירדגמ הניחבמ ללכ־ךרדב "תילרטינ" תוליעפ הניה 

גוזה־ינב דציכ קודבל הצרא םהמ דחא לכ יבגלו ,ומצע ינפב יולת הנתשמ הווהמ 

.הלטמה עוציבל תוירחאה תא םהיניב םיקלחמ תונושה תויסולכואב 

.0.703 איה ךבנורק אפלא דדמה לש תימינפה תונמיהמה 9 

רתויב הובגה ךרעהו ,רתויב תינרמשה הדמעה תא אטבמ <1) דדמה לש רתויב ךומנה ךרעהש ,ןאכמ 10 

.רתויב תילרבילה הדמעה תא אטבמ (5)ולש 

ינש וא רתוי תרכתשמ השיאה" תמועל "רתוי רכתשמ לעבה" :תוירוגטק יתש ללוכ הז הנתשמ 11 

."המוד המרב םירכתשמ גוזה־ינב 
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םיפסכה לוהינ 

םירקחנה ?החפשמה יפסכ תא להנמ גוזה־יגבמ ימ :הלאשל סחייתמ הז הנתשמ 

:תואבה הבושתה תויורשפא שמחמ תחאב הריחב תועצמאב וז הלאש לע בישהל ושקבתה 

גוזה־תב/ןב" (2);"ה/וקלח תא גוזה־תב/קל ה/ריבעמו םיפסכה לכב ת/לפטמ ינא" (1) 

לכו ,םיפסכה תא דחי םיפרצמ ונא" (3) ;"יקלח תא יל ת/ןתונו םיפסכה לכב ת/לפטמ 

רחא קלח םירמושו ,םיפסכהמ קלח דחי םיפרצמ ונא" (4):"ויכרצ יפל םהב שמתשמ דחא 

ןיב ןיחבהל בושח היה הז הנתשמב ."דרפנב ופסכ תא קיזחמ דחא לכ" (5) ;"דרפנב 
הטילשב תונייפאתמה תוחפשמ ,םיפסכה לוהינב תירבג הטילשב תונייפאתמה תוחפשמ 

קלוח ךכיפל .םיפסכה לוהינל תפתושמ תוירחא שי ןהבש תוחפשמו ,הז םוחתב תישנ 

גוזה־ינב ינש (2) ;םיפסכה תא להנמ לעבה <1) :תואבה תוירוגטקה שולשל הז הנתשמ 

12.םיפסכה תא תלהנמ השיאה (3);דחי םיפסכה תא םילהנמ 

תוטישה תרזעב השעיי םיפסכה לוהינ לשו תיתיבה הדובעה תקולח לש חותינה 

ברקב וללה םינתשמה לש תוגלפתהה יסופד תא ןחבא הליחת :תואבה תויטסיטטסה 

ינוויכ־דח תונוש חותינ ךורעא ןכמ־רחאל ;חוולצ תוחול תועצמאב תורקחנה תוצובקה 

תוצובקה ןיב םילדבה תולגל תנמ־לע ,םינתשמהמ דחא לכל T-Test ןחבמה תועצמאב 

ןחבמ תועצמאב T-Test־n ןחבמב ולבקתהש םיאצממה תא קודבא ףוסבל ;תורקחנה 

םינתשמה לע חוקיפ ךות ,Multiple Classification Analysis םיעצוממה ילדבהל 

,החפשמה לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג :ןוגכ ,םייפרגומד־ויצוסה 

.תוירדגמה תודמעה דדמ ןכו ,םהיתוסנכה ןיב םירעפ ,גוזה־ינב ינש לש הרשמה ףקיה 

םינתשמ לש העפשה ואצמש ,םימדוק םירקחמ יאצממ חכונל ינויח הלא םינתשמ לע חוקיפ 

Brayfield, 1992; Ferree, 1991; Hartman,) ישונאה ןוהלו הדובעה קושל םירושקה 
 ;1996 ,1993; Izraeli, 1994; Presser, 1994; Rosenfield, 1992; Shelton 8c John

 1998 ,Stier 8c Lewin-Epstein, 2000; Sullivan) תוירדגמה תודמעה לש ןכו

 (1994 ,Benjamin, 1997; Blair 8c Lichter, 1991; Brines, 1993; Kamo) תקולח לע

.גוזה־ינב ןיב םידיקפתה 

םיאצממה חותינ 

,םיקיתו םילארשי ןיב תוירדגמה תודמעב םילדבהה תניחב 

םיסורו םימעה־רבחמ םישדח םילוע 

תוירדגמה תודמעה דדמ לש םיעצוממה תאוושהמ תואצותה ,1 חולב תוארל ןתינש יפכ 

הלוע םיאצממהמ .הנושארה רקחמה תרעשה תא תוששאמ תורקחנה תוצובקה שולש ברקב 

םידיקפתה תקולח יפלכ םהיתודמעב רתויב םיילרבילה םניה םיקיתווה םילארשיה יכ 
.רתויב םייתרוסמה םניה םיסורה וליאו ,עצמאב םיאצמנ םישדחה םילועה ,תירדגמה 

רחאל םג קיודמ ןפואב ורמשנ תוצובקה יעצוממ ןיב םילדבהה יכ ןייצל בושח ןכ־ומכ 

.הב ורחבש םירקחנ לש רתויב טעומ רפסמ לשב חותינהמ האצוה תישימחה הירוגטקה 12 
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הרשמה ףקיה ,החפשמה לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג ,ןימ לע חוקיפה 

.םהיתוסנכה ןיב רעפהו גוזה־ינב ינש לש 

םילוע ,םיקיתו םילארשי ברקב תוירדגמה תודמעה דדמ לש םיעצוממ תאוושה :1 חול 

וירחאו םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה ינפל ,םיסורו םימעה־רבחמ םישדח 

א *חוקיפה ירחא םיעצוממ *חוקיפה ינפל םיעצוממ 
 3.43 3.43 875

 3.27 3.19 530

 2.71 2.74 1,298

םיקיתו םילארשי 

םימעה־ רבחמ םילוע 

םיסור 

תוקהבומ תמרב תיטסיטטס םיקהבומ ואצמנ תורקחנה תוצובקה לש םיעצוממה ןיב םילדבהה לכ * 

 0.05.

תייסולכואל םהיתודמעב םימוד םניא םימעה־רבחמ םילועה יכ ,אופיא ,רמול ןתינ 

ןמ תוחפ םיילרביל םה :םיקיתווה םילארשיה תייסולכואל אל םג ךא ,םימעה־רבח 

חכונל דחוימב ןיינעמ הז אצממ .םיסורה ןמ רתוי םיילרביל ךא ,םיקיתווה םילארשיה 

תודמעב םינוש םניא םימעה־רבח ידוהי יכ אצמנ םהבש ,היסורב ושענש םירקחמ יאצממ 

ןתינ .(Lenton, 1993 :1986 ,קרב־ןב> התוללכב םימעה־רבח תייסולכואמ תוירדגמה 

תעפשה תחת ,לארשיב שחרתה םילועה לש תוירדגמה תודמעב הז יוניש יכ ,ןכ םא ,חינהל 

קודבל תנמ־לע .תוצעומה־תירבל האוושהב רתוי תילרביל הניהש ,תימוקמה תוברתה 

תוירדגמה תודמעה דדמ ןיבל ץראב םינשה רפסמ ןיב רשקה סופד תא יתקדב ,וז הנעט 

יבויח רשק םייק יכ התלעה וז הקידב ,ןכא .ןוסריפ םאתמ תועצמאב םילועה ברקב 

ןכ ,רתוי קיתו רקחנהש לככ :תוירדגמה תודמעה דדמ ןיבל ץראב קתו ןיב ,3קהבומ 
.רתוי תוילרביל ולש תוירדגמה תודמעה 

םילארשיה ברקב השעמל הכלה םייתיבה םידיקפתה תקולח לש םיסופדה תניחב 

לש התוניינעתה זכרמב ,רומאכ ,הניה םיסורהו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה ,םיקיתווה 

תישענ "הסיבכ" הלטמה ,תורקחנה תוצובקה שולש לכ ברקב יכ הלוע 2 חולמ .וז הדובע 

לופיט"ו "תוינקה תכירע" וליאו ,לעבה ידי־לע םישענ "םינוקית" ,השיאה ידי־לע רקיעב 

יכ ןייצל שי הז םע דחי .גוזה־ינב ינש ןיב יהשלכ הרוצב םיקלחתמ "םילוח החפשמ ינבב 

דבלב תורידנ םיתיעל ,תונורחאה תולטמה יתשב תיסחי ליעפ קלח םילטונ םירבגהש ףא 

תוגוזהמ 50"/0־כב ,םיקיתווה םילארשיה ברקב ,המגודל .ןעוציבל םיירקיעה םיארחאה םה 

יארחאה וניה לעבה תוגוזהמ 30/0־ב קר םלוא ,גוזה־ינב ינש ידי־לע השענ םילוחב לופיטה 

.לופיטל תירקיעה תיארחאה הניה השיאה םהבש תוגוזהמ 44"/0־ל האוושהב ,ךכל ירקיעה 

תלבקתמ תורקחנה תוצובקה שולש ברקב תיתיבה הדובעה תקולח ןפוא ןיב האוושהמ 

,הרעשהל םאתהב ,אסיג דחמ :היינשה רקחמה תרעשה תא יקלח ןפואב תרתוסש הנקסמ 

תוחפ יביטגרגס היה םיקיתווה םילארשיה ברקב תויתיבה תולטמה לש הקולחה סופד 

לש יביטגרגס־תוחפה סופדה ,הרעשהל דוגינב ,אסיג ךדיאמ :םייסורה תוגוזה ברקב רשאמ 

ברקב אלו ,םימעה־רבחמ םישדחה םילועה ברקב אקווד אצמנ תויתיבה תולטמה תקולח 

 13 r 0.01 תוקהבומ תמרב ,0.2 = ןוסריפ לש.
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םילועה תוגוז לש רתויב הובגה זוחאב יוטיב ידיל אב הז אצממ .םיקיתווה םילארשיה 
,המגודל .תויתיבה תולטמהמ תחא לכ יבגל הלטמה עוציבל םיארחא גוזה־ינב ינש םהבש 

הלטמה תא םיעצבמ םילועה תוגוזמ 240/0 ,רתויב תישנ הלטמכ ההוזמש ,"הסיבכ" הלטמב 

ההוזמש הלטמה יבגל םג .םימורהמ 60/« קרו םיקיתווה םילארשיהמ 140/0־ל האוושהב ,וידחי 

עוציבל דחי םיארחאה תוגוז לש רתויב הובגה זוחאה - "םינוקית" ־ רבגה םע ללכ־ך־חב 

םיקיתווה םילארשיהמ 110/0־ל האוושהב ,<180/0> םישדחה םילועה ברקב אצמנ וז הלטמ 
.םימעה־רבח יבשותמ דבלב 10/0־ו 

תוגוזה היפלש ,תישילשה רקחמה תרעשהל שושיא םיקפסמ רקחמה יאצממ ,ןכ־ומכ 

יכ הארמ 2 חול .תויתיבה תולטמה לש הקולחה ןפואב רתויב םייתרוסמ ויהי םייסורה 

,המגודל .תולטמה עברא לכב רתויב תיביטגרגסה ,דניה הלא תוגוז ברקב הדובעה תקולח 

האוושהב ,"הסיבכ" הלטמה עוציבל תירקיעה תיארחאה הניה השיאה םהמ 94x לצא 

.םישדחה םילועה תוגוזמ 700/» קרו םיקיתווה םילארשיה תוגוזמ 810/0־ל 

אבה דעצה ,םקלחב םייופצ־יתלב םעהש ,תורקחנה תוצובקה ןיב הלא םילדבה חכונל 

תחא לכ לש םיעצוממה ילדבה וקדבנ הז ךרוצל .וללה םילדבהה רוקמ רחא תוקחתהל אוה 

םינתשמה לע חוקיפה ירחאו ינפל תורקחנה תוצובקה שולש ברקב תויתיבה תולטמה ןמ 

ןיב תוסנכהב םירעפ ,החפשמה לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג :םיאבה 

.תוירדגמה תודמעה דדמו גוזה־ינב ינש לש הרשמה ףקיה ,השיאהו לעבה 

,םיקיתו םילארשי ברקב תויתיבה תולטמה תקולח לש םיעצוממ :1 םישרת 

םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה ירחא םיסורו םימעה־רבחמ םילוע 
14תוירדגמה תודמעה דדמ לעו 

םינוקית 

דדמ לעו םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה רחאל םג ,1 םישרתמ הלועש יפכ 

תוגוז ברקב רשאכ ,תורקחנה תוצובקה שולש ןיב םילדבהה ורמשנ תוירדגמה תודמעה 

רתויב הבר הייטנ םע ,תיביטגרגס־תוחפה הניה תיתיבה הדובעה תקולח םישדחה םילועה 

הדובעה תקולח םימעה־רבח יבשות ברקב וליאו ,דחי תולטמה תא עצבל גוזה־ינב לש 

רתויב םייפותישה םניה םימעה־רבחמ םילועהש הדבועה ,רמולכ .רתויב תיביטגרגסה הניה 

.3 חולב םיעיפומ Multiple Classification Analysis־! T-Test ינחבמ לש םיאלמ םיאצממ 14 
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יסופדב ,םייפרגומד־ויצוסה םינייפאמב םילדבההמ תעבונ הניא תויתיבה תולטמה תקולחב 

יופצ־יתלבה סופדה יכ רעשל ןתינ ןאכמ .תוירדגמה תודמעב וא גוזה־ינב לש הקוסעתה 

תואיצמל תולגתסהה יישקמ עובנל יושע םילועה תוגוז ברקב הלגתהש הדובעה תקולח לש 

החפשמה לש ילכלכה־יתרבחה בצימב הדיריב הוולמש ,השדחה תיתרבחהו תילכלכה 

יתרוסמה סופדה וליאו .לעבה לש הסנכהכו תיתקוסעתה הרקויב הדיריב דחוימבו ,הלוכ 

תילכראירטפה תידיקפתה היגולואידיאה תא ףקשמ היסורב אצמנש הדובעה תקולח לש 

Lapidus,) םימדוק םירקחמב םג אצמנש יפכ ,הב הייסולכואה תובכש לכ לע תלבוקמש 

 1994 ,1988; Lenton, 1993; Zajda).

םניה םיקיתווה םילארשיה תוגוזש ,היינשה הרעשהל יריפמא שושיא אצמנ אל ,םוכיסל 

םימעה־רבחמ םילועל האוושהב םייתיבה םידיקפתה תקולח ןפואב םייביטגרגס־תוחפה 

ןפואב רתוי םייתרוסמכ ולגתה םיקיתווה םילארשיה תוגוז ,השעמל .םימעה־רבח יבשותלו 

שושיא לבקתה ,אסיג ךדיאמ .םישדחה םילועל האוושהב תירדגמה הדובעה תקולח 

וניה םישדחה םילועה ברקב הדובעה תקולח סופד יכ אצמנ רשאכ ,תישילשה הרעשהל 

םייתרוסמה םניה םייסורה תוגוזה יכו ,םייסורה תוגוזה ברקב רשאמ תוחפ יביטגרגס 

.גוזה־ינב ןיב תיתיבה הדובעה תקולח ןפואב תורקחנה תוצובקה שולש ןיבמ רתויב 

,םיקיתווה םילארשיה ברקב החפשמב הדובעה תקולח לש תוגלפתה :2 חול 

(םיזוחאב) םיסורהו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה 

םיסור  םימעה־רבחמ םישדח םילוע  םיקיתו  םילארשי 

(א) 
 10094

םדא 

ישילש 

דחי  רבג  השיא  (א) 
 10094

םדא 

ישילש 

דחי  רבג  השיא  (א) 
 10094

םדא 

ישילש 

דחי  רבג  השיא 

 (1,291)
 100.0

 2  57  1  42  (510)

 100.0

 1  59  3  38  (842)

 100.0

 2  51  3  44 םילוחב לופיט 

 (1,322)

 100.0

 —  6  ~  94  (535)

 100.0

 4  24  3  70  (873)

 100.0

 2  14  3  81 הסיבכ 

 (1,336)

 100.0

 6  1  93 ־   (526)

 100.0

 6  18  71  5  (873)

 100.0

 9  11  71  9 םינוקית 

 (1,339)

 100.0

 3  34  5  58  (529)

 100.0

 2  67  14  18  (872)

 100.0

 1  46  19  35 תוינק 

,םיקיתו םילארשי ברקב "תויתיבה תולטמה תקולח לש םיעצוממ תאוושה :3 חול 

םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה ירחאו ינפל ,םיסורו םימעה־רבחמ םילוע 
תוירדגמה תודמעה דדמ לעו 

הסיבכ  םילוח החפשמ ינבב לופיט  תוינק תכירע  םייתיב םינוקית 

א  עצוממ  עצוממ  א  עצוממ  עצוממ  א  עצוממ  עצוממ  א  עצוממ  עצוממ 

ירחא  ינפל  ירחא  ינפל  ירחא  ינפל  ירחא  ינפל 

חוקיפה  חוקיפה  חוקיפה חוקיפה  חוקיפה  חוקיפה  חוקיפה חוקיפה 

 823  1.65  1.65  796  2.30  2.32  832  2.66  2.74  765  3.96  4.08 םיקיתו 

־רבחמ םילוע 

 489  1.83  1.90  480  2.51  2.54  495  2.94  2.93  472  4.12  4.07 םימעה 

 1,101  1.40  1.36  1,060  2.48  2.45  1,060  2.28  2.21  1,509  4.59  4.53 םיסור 

ךכ ,("ישילש םדא ידי־לע תישענ הלטמה") 6 'סמ הירוגטק חותינהמ האצוה םיעצוממה בושיח ךרוצל 15 

רתויב הובגה ךרעהו ,השיאה לש תידעלבה התוירחא תא אטבמ <1) הלטמה לש רתויב ךומנה ךרעהש 

.לעבה לש תידעלבה ותוירחא תא אטבמ (5) 
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,םיקיתווה םילארשיה ברקב םיפסכה לוהינ ןפוא לש הניחב 

םיסורהו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה 

הז רקחמ תרגסמב רקסייש החפשמב תויוכמסהו םידיקפתה תקולח לש ינשה םוחתה 

םישדחה םילועה תוגוז ,4 חולב תוארל ןתינש יפכ .םייתחפשמה םיפסכה לוהינ ןפוא אוה 

רקחמה תרעשה תא אוה םג ךירפמ הז אצממו ,הז םוחתב םג רתויב םייפותישה םניה 

ברקב אצמנ דחי םיפסכה תא םילהנמה תוגוזה לש רתויב לודגה זוחאה ,המגודל .היינשה 

.םיסורה ברקב 57.10/0 קרו םיקיתווה םילארשיה ברקב 76.4"/» תמועל ,<81.60/») םילועה 

ןפואב ךא ,רתויב תיזוכירה הניה םיפסכב הטילשה םייסורה תוגוזה ברקב יכ םג רבתסמ 

לכ תא תלהנמש וז איה השיאה םייסורה תוגוזהמ 35"/«, ברקב :השיאה תבוטל ,עיתפמ 

דוגינבו ,ןכ־ומכ .םיקיתווה םילארשיהמ 9.2»/» קרו םילועהמ 13"/» תמועל ,םיפסכה 

וניה םיקיתווה םילארשיה תוגוז ברקב םיפסכה לוהינ סופד ,היינשה רקחמה תרעשהל 

ברקב 7.90/» תמועל ,םיפסכה תא להנמש הז אוה לעבה םהמ 14.4"/» לצא :רתויב יתרוסמה 

.םילועה ברקב s.4% קרו םיסורה 

,םיקיתווה םילארשיה ברקב םיפסכה לוהינ סופד לש תוגלפתה :4 חול 

(םיזוחאב)םיסורהו םימעה־רבחמ םישדחה םילועה 

םיסור  םישדח םילוע  םיקיתו םילארשי  םיפסכה תא להנמ ימ 

םימעה־דבחמ  :החפשמב 

 7.9  5.4  14.4 לעבה רקיעב 
 57.1  81.6  76.4 דחי 

 35.0  13.0  9.2 השיאה רקיעב 

 (1,362)  (527)  (870) (א) 
 100.0  100.0  100.0  "/"100

תורקחנה תוצובקה שולש ברקב הז הנתשמב םיעצוממה ילדבה וקדבנ ךכ לע ףסונ 

רעפ ,דומיל תונש רפסמ ,ליג :ןוגכ ,םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע חוקיפה ירחאו ינפל 

לש ילכלכ־יתרבח בצימ ,גוזה־ינב ינש לש הקוסעתה ףקיה ,גוזה־ינב ןיב תוסנכהב 

לע חוקיפה ינפל ,5 חולמ תוארל ןתינש יפכ .תוירדגמה תודמעה דדמ ןכו החפשמה 

לע עיבצמש רבד ,רתויב הובגה םיסורה ברקב עצוממה היה םייולת־יתלבה םינתשמה 

םילארשיה ברקב וליאו ,תויסורה תוחפשמב םיפסכה לוהינב השיאה לש תיברמה הטילשה 

חוקיפה ירחא .לעבה לש הטילשה לע עיבצמש ,רתויב ךומנה עצוממה לבקתה םיקיתווה 

ןיב םילדבהה וליאו ,םיסורה ברקב הובגה עצוממה רמשנ םייולת־יתלבה םינתשמה לכ לע 

.טעמכ ןיטולחל ומלענ םיקיתווה םילארשיהו םילועה 
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ברקב םייתחפשמה םיפסכה לוהינל תוירחא לש םיעצוממ תאוושה :5 חול 

חוקיפה ירחאו ינפל םיסורהו םימעה־רבחמ םילועה ,םיקיתווה םילארשיה 
תוירדגמה תודמעה דדמ לעו םייפרגומד־ויצוסה םינתשמה לע 

א  ירחא עצוממ 

חוקיפה 

בצימ ללוכ) 

**(ילכלכ־יתרבח 

ידחא עצוממ 

אלל) חוקיפה 
־יתרבח בצימ 

(ילכלכ 

ינפל עצוממ 

*חוקיפה 

 784  2.01  1.95  1.95 םיקיתו 
 493  2.03  2.07  2.07 םילוע 

 1,126  2.25  2.26  2.27 םיסור 

תוקהבומ תמרב תיטסיטטס םיקהבומ ואצמנ תורקחנה תוצובקה לש םיעצוממה ןיב םילדבהה לכ * 

 0.05.

.0.05 תוקהבומ תמרב תיטסיטטס קהבומ דתיה לכ ןיבל םיסורה תוגוז ןיב לדבהה ** 

ןיב םילדבהה תומלעיהל יארחא םייולת־יתלבה םינתשמה ןיבמ הזיא ןוחבל תנמ־לע 

בלש לכב רשאכ ,םיבלשב םייולת־יתלבה םינתשמה לע חוקיפה השענ ,םיקיתוול םילועה 

ןיב לדבהה תומלעיהל "יארחא"ש הנתשמה יכ הארה הז חותינ .לדומל ףסונ הנתשמ סנכוה 

.החפשמה לש ילכלכה־יתרבחה בצימה אוה םיקיתוול םילועה 

תקולח סופד לע ילכלכה־ יתרבחה בצימה לש וז תילודיב העפשה התלגתהש רחאל 

ןיב רשקה סופד תא ןוחבל יתטלחה ,תורקחנה תוצובקה ברקב םיפסכה לוהינל תוירחאה 

יכ התלעה וז הקידב 16.םייולת־יתלבה םינתשמה רתי לע חוקיפ ךות וללה םינתשמה ינש 

־יתרבחה בצימה ןיב 170.172 לש המצועב קהבומ ילילש רשק םייק םייסורה תוגוזה ברקב 

ןכ ,רתוי הובג החפשמה לש בצימהש לככ :םיפסכה לוהינל תוירחאה תקולח ןיבל ילכלכה 

,הז תמועל .םיפסכה לוהינל תוירחאה תא ומצע לע לוטיל לעבה לש רתוי הבר הייטנ שי 

יגש ןיב קהבומ רשק אצמנ אל םיקיתווה םילארשיה תוגוזו םישדחה םילועה תוגוז ברקב 

ובש ,הילגנאב ךרענש רחא רקחמ יאצממל המוד הז אצממ יכ ןייצל בושח .הלא םינתשמ 

תודמעמהמ תוחפשמ ברקב רתוי ץופנ השיאה ידי־לע םיפסכה לוהינ סופד יכ אצמנ 

םיפסכה תא תלהנמש וז איה השיאה הלא תוחפשמב .ךומנהו ךומנה־ינוניבה םיילכלכה 

.(Pähl, 1990)תוישיאה תואצוהל םיוסמ םוכס הגוז־קל הביצקמו 

ברקב תויוכמסהו םידיקפתה תקולחש ,היינשה הרעשהה הכרפוה ןאכ םג ,םוכיסל 

.םיסורלו םישדחה םילועל האוושהב תיביטגרגס־תוחפה הניה םיקיתווה םילארשיה תוגוז 

יניינעב תוכמסה בריממ תינהנ השיאה םייסורה תוגוזה ברקב אקווד ,רעושמל דוגינב 

בצימה לש ותעפשה ,םימוד םייביטמרונו םייתוברת תורוקמ ףא־לעש םג ןיינעמ .םיפסכה 

.םייסורה תוגוזה ברקב הרוקש יפכ ,םילועה ברקב יוטיב ידיל האב הניא ילכלכה־יתרבחה 

תא תלרטנמ וב םיאצמנ םילועהש שדחה יתרבחהו ילכלכה רשקהה תעפשה ,הארנה לככ 

.םיפסכה לוהינ לש םינשיה םיסופדה 

.Partial Correlation תיטסיטטס הרודצורפ תועצמאב 16 

.0.01 תוקהבומ תמרב 17 
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תונקסמו ןויד 

םידיקפתה לש הקולחה יסופד תא ןוחבל התייה יחכונה רקחמה לש תיזכרמה הרטמה 

םילארשי ןיב האוושה ךות ,יתוברתניבה רשקהב החפשמב גוזה־ינב ןיב תויוכמסהו 

לש יזכרמה אצממה .םימעה־רבח יבשותו םימעה־רבח תונידממ םישדח םילוע ,םיקיתו 

םילארשיה תוגוז אלו ,םישדחה םילועה תוגוז אקווד ,רעושמל דוגינבש אוה יחכונה רקחמה 

תקולחל עגונה לכב תורקחנה תוצובקה שולש ןיבמ םייביטגרגס־תוחפכ ולגתה ,םיקיתווה 

.תיתיבה הדובעה 

לש םייתחפשמה םיסופדהש הדבועב ,יתעדל ,ץוענ הז עיתפמ אצממל םירבסהה דחא 

החפשמב רבגה לש ודמעמב העיגפמ האצותכ ,רתיה ןיב ,םייוניש ורבע םישדחה םילועה 

יתקוסעתה ובצמב לחש יונישה .השדחה ץראל תולגתסההו הקוסעתה יישק תובקעב 

ןיב תויוכמסהו הדובעה לש תיביטגרגסה הקולחה שוטשט ידיל איבה רבגה לש יתרבחהו 

תיקלח םיכמות רבעשל־תוצעומה־תירבמ םילוע תודוא־לע םירקחמ יאצממ .גוזה־ינב 

רתוי לק םייתקוסעתה םיפנעה לכב תיעוצקמה הטילקה ךילהתש םתוארהב ,הז רבסהב 

,תיעוצקמ הבסהל רתוי הבר תונוכנ תולגמ תושדח תולוע ,ןכ־ומכ .םירבגל רשאמ םישנל 

,ןילג) ללכב לארשיל היילעהמו תיחכונה ןתדובעמ רתוי ההובג ןוצר־תועיבש תועיבמו 

 1989; 1989 ,Ben-Barak). הכימת םיקפסמ תירבה־תוצראבו הפוריאב ושענש םירקחמ םג

דדועל םייושע םהילא םיעלקנ גוז־ינבש םיילכלכ םיישק יכ םתוארהב ,הז רבסהל הפיקע 

.(Newman, 1993) םיירדגמ םידיקפתל תיתרוסמ־אל השיג לש התעפוה 

ידיל םיאב םניא םימעה־רבח יבשות תא םידקופש םיילכלכה םיישקה ,אסיג ךדיאמ 

.םישדחה םילועה ברקב הרוקש יפכ ,גוזה־ינב ןיב תוחפ תיביטגרגס הדובע תקולחב יוטיב 

־רבחמ םישדחה םילועה - תויסולכואה יתש יכ םיארמ יחכונה רקחמה יאצממ ,רמולכ 

םיישק לש ,הרואכל ,בצמ ותוא לע הנוש ןפואב תוביגמ - םימעה־רבח יבשותו םימעה 

לש םתעפשה תא םישיגדמ םימעה־רבח יבשותל םילועה ןיב הלא םילדבה .םיילכלכ 

,לארשיל רבעמה תובקעב םהב םייוצמ םילועהש םישדחה םייתוברתהו םיילכלכה םיאנתה 

םידיקפתה תקולח לש םישדח םיסופד תעפוה ידיל הארנה לככ האיבהש העפשה 
.םיירדגמה 

םרתש ,יביטמרונה־יתוברתה רשקהה לש יזכרמה ודיקפת לע םיעיבצמ הלא םיאצממ 

תא סחייל ןתינ ,יתנעטל .םישדחה םילועה ברקב םייתחפשמה םיסופדה יונישל וקלח תא 

םג םישדחה םילועה ברקב תויוכמסהו םידיקפתה לש תוחפ יביטגרגסה הקולחה סופד 

יושע הז יביטמרונ יוניש ךילהת .תטלוקה הרבחב םילבוקמה תומרונהו םיכרעה תגיפסל 

לש הדוקפת יונישב ןהו רדגמה ידיקפת יפלכ תודמעה יונישב ןה יוטיב ידיל אובל 

רתוי םיילרביל םניה םישדחה םילועה יכ אצממה שמשמ ךכל החכוה .לעופב החפשמה 

לש תוירדגמה תודמעה לא רתוי םיברקתמו ,םימעה־רבח יבשותמ תוירדגמה םהיתודמעב 

םילועה לש תוירדגמה תודמעה ,ץראב קתווה תיילע םע ,דועו תאז '8.םיקיתווה םילארשיה 

.רתוי תוילרביל תושענ 

םגדמב אצמנש םיפסכה לוהינב םישנה תטילש לש םופדה אוה ףסונ ןיינעמ אצממ 

תוגוזה ברקב הדובעה תקולח לש םייתרוסמ םיסופד םע בשייתמ וניא רשאו ,יסורה 

.1998 ,ןייטשפאךיולו סאילא ,ןרוא ,רייטש םג ואר 18 
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ןתינ תויוכמסהו םידיקפתה לש הז הקולח סופדל רבסה .תויתיבה תולטמה רתיב םייסורה 

החפשמה יכ תונעוט הלא תורקוח .(Voronina (1994 לצאו (Gray (1989 לצא אוצמל 
וז איה השיאה רשאכ ,טכראירטמ לש ידוחיי גוסב תנייפאתמ רבעשל־תוצעומה־תירבב 

ךשמה ,תוכובסה תויטרקורויבה תוכרעמה םע םיעגמב לחה ,לכב תטלושו לכל תיארחאש 

תודובעו ןוזמ יכרצמ תגשהב הלכו ,םידליה ךוניחבו םייתחפשמה םיבאשמה לוהינב 

תא ןייפאש ,דימתמ תוביצי רסוח לש בצמב תיבה־קשמ לוהינב ןהירושיכ .תורחא תויתיב 

וליאו ,לעופב החפשמה שארל תיטייבוסה השיאה תא וכפה ,תיסורה הלכלכ־ורקימה 
.<םש> תוכמס לכ ירסוחמלו םיליבסל םינשה םע וכפהנ םייטייבוסה םירבגה 

תויסורה םישנה ,דחא דצמ :יחכונה רקחמב םג יתאצמ הדובע תקולח לש םיסופד םתוא 

םג ןה ,הז םע דחי ךא ,תויתיבה תולטמה בורל תידעלב טעמכ תוירחאב תואשונ 

הרוקמל םיירוטסיה־טייתוברת םירבסה .החפשמב םיפסכה לוהינל תוירקיעה תויארחאה 

רטשמה לש םינשה תורשע ןכמ־רחאלו ,םזילדואפ לש םינש תואמ יכ םיסרוג וז העפות לש 

םלרוגל םינודא תויהל םהל ורשפא אלו םייסורה םירבגה תא ואכיד ,יזוכירה יטייבוסה 

"תוכזה" לע רומשל וחילצה ,הז תמועל ,תויסורה םישנה .תימצע הכרעהו המזוי חתפלו 

םישנה לש ןתשלוחו ןחוכ םיצוענ ןאכ .תיבה־קשמ ־ ןהלש הנטקה הכלממב טולשל 

ךא ,יתחפשמה לוהינה לש םייגטרטסאה םיטביהה לכב ,דחא דצמ ,תוטלושש ,תויסורה 

.(Gray, 1989) דבלב ןהיפתכ לע תולטומש תוכרפמ תויתיב תולטמל תודבעושמ ןמזב־וב 

לדומל םיאתהל יושע אלא ,ידוחיי וניא תוצעומה־תירבב אצמנש הז יתחפשמ סופד 

,תירקחמה תורפסה יפ־לע .השארב תדמוע השיאהש החפשמה לדומ - תוילקופירטמה 

.ריעל רפכמ ,תוינרדומל תויתרוסממ קוחד רבעמ ירפ הניה וננמז־תב תוילקופירטמ 

בורל תמייקו ,תירוביד תושקונו ינוע לש םיבצמל ללכ־ך־חב תיוולנ תוילקופירטמ 

,רבגה תקוסעת לש הכומנ הרקוי .תוחפוקמה תוינתאה תוצובקבו םיכומנה תודמעמב 
בצמ לש וינייפאמ םה הלא לכ - םירוגמ לש תויעראו תופיפצ ,הלטבא ,הלד תרוכשמ 

וא ותחפשמ םע רשקה תא הגרדהב שילחמ ,סנרפמכ ודיקפת יולימב לשכנש ,באה .הזכ 

"קפסל" לדח אוהשכו ,יכרעו יתרבח גיהנמ תויהל לדח ,ירמוחה ןבומב ,באה .לילכ וקתנמ 

תישנ הדיחי אוה החפשמה לש קצומה ןיערגה .ישממ דיקפת אלל רתונ אוה ,הכלהכ 

,תיטייבוסה הרבחל דואמ ינייפוא הז בצמ .םיריעצה ןהידליו היתונב ,םא :תירוד־תלת 

התב ,אתבסמ בכרומה הנבמ ־ "הקשוירטמ" םגדמ החפשמ הנבמ השעמל רצונ הבש 

.(Gray, 1989; Poskanzer, 1995 :1991 ,םליע) תבה לש הידליו 

םייתרבחה ,םיירוטסיהה םהיתורוקמ תא ןובשחב איבמה יביטמרונ־יתוברת רבסה והז 

לע יתוברתה עקרה תעפשה יכ ןייצל בושח ןאכ .םייתחפשמה םיסופדה לש םייתוברתהו 

תילכלכה תואיצמה ידי־לע הארנה לככ תלרטונמ םימעה־רבחמ םישדחה םילועה 

םינושש תויוכמסו םידיקפת לש הקולח יסופד ואצמנ םלצא ןכש ,השדחה תיתרבחהו 

.םייסורה תוגוזל םיינייפואה הלאמ ןיטולחל 

חישהמ דרפנ־יתלב קלח הניח החפשמב תירדגמה הדובעה תקולח לש היגוסה ,םוכיסל 

שי תיתיבה הרפסב השיאה רורחשלו ,םינימה ןיב ןויוושה תודוא־לע יללכה יטסינימפה 

־ללכה המרב ןהו תיטרפה םיסחיה תכרעמב ןה הלש חוכה תדמע בוציעב הבר תובישח 

הדובעה תקולח לש דחוימ סופד יוליג איה יחכונה רקחמה לש תיזכרמה ותמורת .תיתרבח 

בורב תיסחי תיפותיש הקולחב יוטיב ידיל אבש ,םישדחה םילועה תוגוז ברקב תיתיבה 

לארשיב םלצא רצונ הדובע תקולח לש הז סופד ,יתנעטל .םייתיבה םירדסההו תולטמה 
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.השדחה הרבחב םישדחה םייתוברתהו םייתרבחה ,םיילכלכה םיאנתה לא לגתסהל ךרדכ 

תרבוצ השיאהו ,תויתרוסמה רדגמה תורדגה תורערעתמ רבעמ תפוקתב אקווד ,רמולכ 

הז רקחמ יאצממש ,ןאכמ .םייתיבה םידיקפתה תקולח ביבס רתוי הבר חוקימ תלוכי 

לש םבוציעב יביטמרונה־יתרבחה־ידסומה רשקהה לש תערכמה ותובישח תא םישיגדמ 

.יתחפשמה אתה תרגסמב םירבגו םישנ לש תוגהנתה יסופדו תודמע 

םישדחה םילועה ,םיקיתווה םילארשיה לש םייפרגומד־ויצוסה םהינייפאמ - חפסנ 
םגדמב ופתתשהש םיסורהו 

םיסור  םילוע  םיקיתו םילארשי  הנתשמ 

 41  48  43 עצוממה ליגה 

 (12.6)  (13.7)  (14.0) (ןקת־תייטס) 
 14.6  12.7 לעבה לש תעצוממ הלכשה 

 1911.2  (2.9)  (3.4) <זקת־תייטס> 

 (2.8)  14.5  12.4 השיאה לש תעצוממ הלכשה 

 (2.5)  (3.1) (ןקת־תייטס) 

לעבה לש יתקוסעת בצמ 
 96 5 7  7294  7794 האלמ הרשמ 

 2590  2894  2394 רחא 

השיאה לש יתקוסעת בצמ 
 569(!  4294  3494 האלמ הרשמ 

 0'89  1894  2494 תיקלח הרשמ 

 3694  3994  4294 הדובעה חוכב אל 

גוזה־ינב ןיב הסנכהב רעפ 
ינש וא רתוי תרכתשמ השיאה 

 3994  3594  2394 המוד המרב םירכתשמ גוזה־ינב 

 6194  6594  7794 רתוי רכתשמ לעבה 

לש ילכלכ־יתרבח בצימ 

החפשמה 

 5294  5794  994 ךומנ־ינוניב וא ךומנ 

 4694  4094  6494 ינוניב 

 20/0  394  2794 הובג וא הובג־ינוניב 

.ת/רקחנה יבגל קר הלכשהה תלאש הלאשנ יסורה םגדמה ברקב 19 
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תורוקמ 

.143-111 ,66 ,הרדתק ."תוינויצ תויפוטואב םישנ" .(1992)'ר ,רורד־םיובלא 

,(תכרוע) ןומצע 'י :ךותב ."תילאידיאה תינויצה השיאה" .(2001) 'ר ,רורד־־םיובלא 

:ביבא־לת .<115-95 'ע) תילארשיה תוברתב םישנ לש ןגוציי ?ילוק עמשתה 

.דחואמה ץוביקה 

תכפהמ זאמ ,ט"הרבב החפשמה תסיפתבו דיקפתב ,הנבמב םייוניש" .(1986)'ש ,קרב־ ןב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תלבק םשל רוביח ."רבוטקוא 

.(37 'םמ רקחמ ח"וד) לארשיב היסורמ םילוע :התועמשמו הדובע .(1989)'א ,ןילג 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

,,לאערזי 'ד :ךותב ."תויזנכשאל תויחרזמ ןיב םזינימפ" .(1999) 'ה ,בלכךאהד 

דדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכךאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(266-217 'ע) הקיטילופ 

ןמלדנה־רגמש 'ל :ךותב ."תוילארשי תוחפשמב הדובעה תקולח" .(1991) 'ה ,ןמטרה 

,ןומדקא :םילשורי .(210-197 'ע) לארשיב תוחפשמ ,(תוכרוע) ףסוי־רב 'רו 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

,(ךרוע) תילגרמ 'א :ךותב ."הדובעבו הרבחב םישנ ?םינימה ןורוויע" .(1995)'ח ,גוצרה 

.ירעי־די תאצוה .(84-67 'ע)יתרבח קדצל המזי - 2000־ה תונש לא לארשי 

,32 ,הרדתק ."1927 דע התישארמ לארשי־ץראב תולעופה תעונת" .(1984)'ד ,ילאערזי 
 140-108.

םישנו תוינידמ ,תוברת :תילארשי הרבחב הדובעו החפשמ" .(1997) 'ד ,,לאערזי 

החפשמ ,(םיכרוע)ןהכ 'רו רלו 'ר :ךותב ."לארשיב םיסנרפמ ינש ןהבש תוחפשמב 

.ךוניחה דרשמ :םילשורי .<107-80 'ע> החפשמה לע יוושכע טבמ :תעדו 

,ןמדירפ 'א ,,לאערזי 'ד :ךותב ."הדובעה םלועב רודגימה" .(1999) 'ד ,ילאערזי 

הקיטילופ רדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכךאהד 'ה 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(215-167 'ע> 

,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .דוכלמב םישנ .(1982)'ר ,טפירשו 'א ,ןמדירפ ,'ד ,,לאערזי 

.םודא וק 

תוצעומה תירב ידוהי ."לארשיב תיסורה הליהקה תושבגתה" .(2000)'מ ,קסילו 'א ,םשל 

.66-47 ,(19)4 ,רבעמב 

.ןליא־רב תטיסרבינוא .תוצעומה תירב ייחמ תונומת תרבוח .(1994)'י ,יקסרימ 

:ךותב ."תיניזורג 'תוילקופירטמ' לש למסכ 'הזיל הנומ"' .(1991) 'י ,םליע 
.(381-357 'ע) לארשיב תוחפשמ ,(תוכרוע) ףסוי־רב 'רו ןמלדנה־רגמש 'ל 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ןומדקא :םילשורי 

- הקיטילופ ."הקתשה לש חותינ :לארשיב תויחרזאו םישנ" .(1998)'ס ,יוא'זיב־לגופ 
.71-47,1 ,םיימואלניב םיסחיו הנידמה עדמל תע בתכ 

:ךותב ."תוינרדומ־טסופל תויתחפשמ ןיב :לארשיב תוחפשמ" .(1999)'ס ,יוא'זיב־לגופ 

,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א ,,לאערזי 'ד 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(166-107 'ע> הקיטילופ רדגימ ןימ 

,,לאערזי 'ד :ךותב ."לארשיב םישנ לש חוכו תוישנ ,םזינימפ לע" .(1999)'א ,ןמדירפ 
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רדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(48-19 'ע> הקיטילופ 

ןמלדנה־רגמש 'ל :ךותב ."תויכשמהו יוניש ,לארשיב החפשמה" .<1991> 'ר ,ץ"כו 'י ,סרפ 

,ןומדקא :םילשורי .(32-9 'ע> לארשיב תוחפשמ ,(תוכרוע) ףסוי־רב 'רו 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

ילוע םיטנדוטסל םילארשי םיטנדוטס ןיב הדובע תודמעב םילדבה" .(1994) 'ל ,קילוק 

.32-20 ,(2-1)5 ,הדובעו םדא ."םימעה רבח 

.ןקוש :םילשורי .טפשמבו הרבחב השיאה דמעמ .(1995)'כ ,ולשו 'פ ,יאדר 

,החפשמ ,דדגימ ידיקפת .(1998) 'נ ,ןייטשפא־ןיולו 'נ ,סאילא ,'ע ,ןרוא ,'ח ,רייטש 

,םישדח םילועו םיקיתו םילארשי לש תודמע - הדובעה חוכב םישנ תופתתשהו 

ןוכמה ,ביבא־לת תטיסרבינוא :ביבא־לת .(רקחמ ח"וד> תיתאוושה הביטקפסרפב 

.יתרבח רקחמל 

 Alwin, D., Braun, M. and Scott, J. (1992). "The Separation of Work and

 the Family: Attitudes toward Women's Labor Force Participation in
 Germany, Great Britain and the United States". European Sociological
 Review, S(l), 13-34.

 Alwin, D., Scott, J. and Braun, M. (1996). "Sex-Role Attitude Change in the

 United States: National Trends and Cross-National Comparisons",
 (unpublished)

 Azmon, Y. and Izraeli, D. (1993). "Introduction: Women in Israel - A

 Sociological Overview". In Y. Azmon and D. Izraeli (eds.), Women in
 Israel (pp. 1-21). London: Transaction.

 Ben-Barak, S. (1989). "Attitudes towards Work and Home of Soviet Immigrant

 Women". In T. Horowitz (ed.), The Soviet Man in an Open Society (pp.
 115-122). London and New York: Lahman.

 Ben-Barak, S. (1990). "Fertility Patterns among Soviet Immigrants to Israel:

 The Role of Cultural Variables". Journal of Family History, 75(1), 87
 100.

 Benjamin, O. (1997). "Self-Development in Israel: Does it Affect Women's

 Attempts to Increase Partners' Domestic Participation?" Israel Social
 Science Research, 12(2), 97-122.

 Berk, R.A. and Berk, S.F. (1979). Labor and Leisure at Home: Content

 Organization of the Household Day. Beverley Hills, CA: Sage.

 Berk, S.F. (1985). The Gender Factory. New York: Plenum.
 Berkovitch, N. (1997). "Motherhood as a National Mission: The Construction

 of Womanhood in the Legal Discourse in Israel". Women's Studies
 International Forum, 20(5/6), 605-619.

 Blair, S. and Lichter, D. (1991). "Measuring the Division of Household Labor:

 Gender Segregation of Housework among American Couples". Journal of

 Family Issues, 12, 91-113.
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 Braun, M., Lewin-Epstein, N. and Stier, H. (1999). "Systemic and Cultural
 Determinants of Gender-Role Attitudes". In N. Tos, P.Ph. Möhler and

 B. Malner (eds.), Modern Society and Values: A Comparative Analysis on

 ISSP Project (pp. 193-216). Ljubljana: FSS, University of Ljubljana and
 ZUMA Mannheim.
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