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תוידובירה היתוכלשהו ההובגה הלכשהה תובחרתה 

*1996-1980 :לארשיב 

*ףולייא הנחו טיבש יסוי ,יליוושא'צא'צ־ןיטולוב הנלטבס 

רקחמה תרטמ 

רגוב ראות קינעהל תוללכמל ריתהש ,ההובגה הלכשהה קוחל 1994 תנשמ ןוקיתה 

,םיימדקא םידומיל דומלל תורגבה־תדועת ילעב לכל תונמדזה קינעהו (BA)הטיסרבינוא 

הפונת קינעה הז ןוקית .לארשיב ינוכית־לעה ךוניחה תכרעמ לכ לש שדחמ ןוגרא בייח 

םיטנדוטסה רפסמב לודיגה דצב .ההובגה הלכשהה לש תובחרתהה ךילהתל המוצע 

הזל הווש חרכהב אל םא םג ,ימדקא דמעמ תובר תושדח תוללכמ ושכר ,תוטיסרבינואב 

בר תויונמדזה ןויווש תארקל ליבוהל היה הקיקחה לש יזכרמה דעיה .תוטיסרבינואה לש 

.ןימ וא אצומ ,םואל סיסב לע וזמ וז תונושש תוצובק ןיב ההובגה הלכשהה םוחתב רתוי 

יסופדב תדקמתמ הדובעה .הז דעי גשוה ןכא םא ררבל תוסנל איה הז רמאמ לש ותרטמ 

האמה לש םיעשתה תונש יהלש דע םינומשה תונש תישארמ לארשיב ההובגה הלכשהה 

ברקב ימדקא ראותל םידמולה ירועישב וז הפוקתב ולחש םייונישה תא תחתנמו ,םירשעה 

שגד תמיש ךות ,לארשי ידילי םירבגו םישנ לש תונוש 'תוינתא תוצובקו םואל תוצובק 

.1994 תנשמ קוחל ןוקיתה תובקעב ההובגה הלכשהה תובחרתהב 

רקחמה תורעשהו יטרואית עקר 

תובחרתה התניש הדימ וזיאב :איה ההובגה ךוניחה רקחב תויזכרמה תולאשה תחא 

־תועפשה תא - ךוניחב תומרופר תובקעב האב תובר תונידמבש ־ ההובגה הלכשהה 

דקמתי הז קלח ?ךוניחב תויונמדזה ןיבל םיילכלכ־סייתרבח םינייפאמ ןיב ןילמוגה 
.וז הלאש םיחנמה םייטרואיתה םיטביהב 

תונמדזהו תובחרתה ,המרופר 

,התרגסמבו ךוניחה תכרעמ תועצמאב תודועתל םירמומ החפשמה יבאשמ 

אצומה תעפשה תא שילחמ וא לידגמש אוה תכרעמה לש ידסומה הנבמהו 

(Erikson <fe Jonsson, 1995, 33) .יתרבחה 

.םחנמ הליג ר"דלו טיבש יסוי רוספורפל עדמה דרשממ רקחמ קנעמ ידי־לע וקלחב ןמומ רקחמה * 

.ביבאילת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחל םיכייתשמ םירבחמה תשולש ** 

.םינותנה דוביעב התרזע לע יעלקלא ןימסיל םידומ םירבחמה 

חנומהש דועב ,םיברעו םידוהי ןיבש םילדבהל סחייתמ םואל תוצובק חנומה הז רמאמב יכ ןייצל שי 1 

.הנוש אצוממ םידוהי ןיבש םילדבהל סחייתמ תוינתא תוצובק 
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יפ־לע ןגווסל ןתינו ,ידוסי ןפואב וזמ וז תולדבנש תודחא תוירואית םויכ תומייק 

דובירה ןיבל ךוניחה תכרעמ לש ידסומה רשקהה ןיבש רשקה תא תוספות ןה הבש ךרדה 

לש רתויב םייתועמשמה היגציימ םע הנמנש ,(Parsons, 1970) סנוסרפ ,המגודל .ךוניחב 

הבוגתכ תשחרתמ ךוניחה תוכרעמ לש תובחרתהה יכ חינמ ,היצזינרדומה תיירואית 

תרבוגה היצזינרדומהמ האצותכ .תשעותמה הרבחה לש תוידוקפתה תושירדה לע הרישי 

םירשכומה תא ףידעהל הטונ ךוניחב הריךבה ךילהת ,ךוניחה תוכרעמ לש ןתובחרתהמו 

םינייפאמב ותולת ידי־לע דדמנ אוהש יפכ ,ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יאש ןאכמ .רתוי 

.ןמז ךרואל הלכשהה תומר לכב םצמטצהל רומא ,םייתוברת־מייתרבחו םיילכלכ־םייתרבח 

cultural) יתוברתה קותעשה תיירואית ,היצזינרדומה תיירואיתל דוגינב 
 reproduction theory) סנילוק לש(1971 ,Collins) תודועת ןתואב תוארל ןתינש תסרוג

תוססובמ־תוחפה תוצובקה ירבח תא רידהל ודיקפתש םרוג הקיפנמ ךוניחה תכרעמש 

Bowles Sc Gintis,) סיטני'גו םלואובד אבילא .יתקוסעתה הנבמב תוקשחנ תודמעמ 

לע תססובמה הריךב תולצנמ תויטננימוד תויתרבח תוצובקש הנעטב תמא שי ,(1976 

הינומגהה תא רמשל תנמ־לע ,הדובעה קושב תילודיב םיבאשמ תאצקה םג ומכ ,הלכשה 

ןהלש רתיה־תויוכז תא רמשל תוצור ןכא תויטננימוד תוצובק םא .ןהלש רתיה־תויוכז תאו 

תחא ךרד .ההובג הלכשה לש םירושיכ תשיכרב ןנורתי לע רומשל ןהילע ,הרקויה םלוסב 

ןולייא האצמ ,המגודל ,ךכ .תוימדקאה םידומילה תוינכותב לודיב תרזעב איה תאז תושעל 

 (1999 ,Ayaion), ונייהד ,יקפואה לודיבה לודיג יכ ,ןוכיתה ךוניחל סחייתמה הרקחמב

ןיב םיגשיהב ןויוושה־יאב לודיגל ךילוה תילארשיה ךוניחה תכרעמב ,הריחבה תויורשפא 

,ןכ םא ,יתוברתה קותעשה לש טבמה־תדוקנמ .תונושה תוינתאה תוצובקה ןיב ןכו םינימה 
- הלידגמ וליפא ילואו - התיחפמ הניא הלכשהה גרדמ לש תוהובגה תומרב תובחרתה 

.יתרבחה אצומה תובישח תא 

יברמה רומישה תיירואית איה יתוברתה קותעשה תיירואיתמ רתוי ףא תילקידר הסרג 

טואהו ירטפר לש (MMI - maximally maintained inequality) ץיוושה־יא לש 
 (1993 ,Raftery <fe Hout). ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יאש םיחינמ טואהו ירטפר

הדיריל הליבומ ךוניחה תכרעמ תובחרתהש וארה הלא םירקוח ."יברמ ןפואב רמתשמ" 

עיגה הובגה דמעמהש יאנתב קר םינושה תודמעמה ןיב הלכשהב ןויוושה־יאב תיתגרדה 

םיבלושמ םניא הובגה דמעמה ינב דוע לכ .הנותנ הלכשה תמרב ולש היוורה תדוקנל 

לוטיב תמגוד - הלכשה תמר התואב תילרביל תוינידמ תטיקנ ,וז הלכשה תמרב םאולמב 

תוינויווש רתיל ליבות אל - המודכו תלוביק תלדגה ,הסינכה ףר תכמנה ,המשרה ימד 

ינוניבהו הובגה תודמעמה ינב לש םהייוכיסש ןוויכמ ,תאז .תויתרבח תוצובק ןיב ךוניחב 

הרקמה היה ךכ .םיכומנה תודמעמה ינב לש הלאמ רתוי םיהובג הלא תויונמדזה לצנל 

,הקיקחל תודוה ,רשאכ ,םירשעה האמה לש םישישהו םישימחה תונשב סלוובו הילגנאב 

ןיב ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יא ,תאז תורמלו ,לכל םניח תינוכית הלכשה העצוה 

.(Halsey, Heath <fe Ridge, 1980)ןמז ךרואל ידמל ביצי רתונ תויתרבח תובכש 

רפס־יתב לש םתיינב ןממל הנידמה הלחה 1964 תנשב .המוד בצמ רצונ דנלריאב 

םיקנעמ ונתינ ומוקמבו ,1967 תנשב לטוב דומילה רכש םולשת .םישדח םיינוכית 

תכרעמ עיצהל ולחה םייעוצקמ רפס־יתב ,םניח וקפוס רפסה־תיבל תועסה ,םייתלשממ 

הגהנוה 1968 תנשבו ,תינוכיתה םידומילה תינכות לש םינשה שמח אולמ תא הפיקמה 

םיילכלכ םיעצמא ןחבמ ךמס־לע תוטיסרבינואב דומיל יקנעמב םיטנדוטס הכזמה תנוכתמ 
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 (1993 ,Raftery Hout). ומצמטצה לכה־ךסבש הדבועה תורמלו ,הז לכ ףא־לע
וכפהנ טושפ םה :ורסוה אל םיידמעמה םילושכמה ,םידמולה ירועישב םיידמעמה םילדבהה 

הלוכי התייה איה הבש הדוקנל דע הטשפתה ךוניחה תכרעמש םושמ ,תוחפ םייתועמשמל 

םיינוכיתה רפסה־יתב תובחרתהש ,ןאכמ .תוחפ תינרירב תויהל המצעל תושרהל 

־תיבל הלבקב םיידמעמה םילדבהה תא הניטקה היינשה םלועה־תמחלמ רחאל דנלריאב 

ולוכ ךילהתהש םושמ אלא ,ותובישחמ דביא יתרבחה דמעמהש םושמ אל ןוכיתה רפסה 

.(Raftery 8c Hout, 1993) תוחפ ינריךבל ךפהנ 

,ינוכית־לעה ךוניחה רבעוה 1977 תנשב .ידוושה הרקמה תא ןוחבל יאדכ הז רשקהב 

הסינכה תונקת ונוש ךכ לע ףסונ .בחרומה יאטיסרבינואה ןוגראה תוסחל ,יעוצקמה רקיעב 

Erikson Jonsson,) םיימדקא םידומילב םידמעומה תא הכיז יעוצקמ ןויסינ םגש ךכ 

ליבוהש ,1977 תנשמ ךוניחה קוחל יכ <םש> ןוסנו'גו ןוסקירא וארה ,הז םע .(1995 

.ךוניחב ןויוושה־יא לע העפשה לכ התייה אל ,ינוכית־לעה ךוניחל רתוי הבר תושיגנל 

לולסמ תריחב לע יתרבחה עקרה לש ותעפשהש הנקסמל םתוא וכילוה הלא םיאצממ 
היצזילרבילה תוינידמ לש התעפשהמ הברהב תיתועמשמ דליה לש ינושארה םידומילה 

הב ןיא הדבל ההובגה הלכשהב היצזילרבילש ,ןאכמ .םימדקתמה םיבלשב ךוניחה תכרעמב 

תויהל תבייח איה ;הובגה ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יא תא םצמצל וליפא וא לסחל ידכ 

.ינוכיתהו ידוסיה ךוניחב רתוי םימדקומ םימסח קוליסב הוולמ 

אוה ידמעמ ןויוושל הליבומ הניא ךוניחה תכרעמ תובחרתה עודמ הלאשל ףסונ רבסה 

Shavit) ךוניחב תויונמדזהה תבחרהמ תורכשנש ןה ינוניבו הובג יתרבח דמעממ תונבש 

 1996 ,fe Biossfeld>). ידיקפת תוטשפתהו היצזיטרקורויבה ,שועיתה יכילהתל ליבקמב

לודיג דצלו ,הדובעה קושב הלכשהה תובישח תא ולעהש ,םירשעה האמה ךלהמב הנידמה 

הדח היילעב וז הפוקת הנייפאתה ,ךוניחה תכרעמל םיפרטצמה ירועישב חווט־ךורא 

תוחפשמה תעקשהב לודיגל ליבוה הז רבד .הדובעה קושב םישנ לש תופתתשהה ירועישב 

הטנ ןהלש דומילה תונש עצוממו ,תודמולה תונבה רועיש הלע ךכ .ןהיתונב תלכשהב 

ידמעמ ןויווש ,<םש> דלפסולבו טיבש םינעוט ,ךכש ןוויכמ .<םש> םינבה לש הזל תוותשהל 

םישנ לש תופתתשהה ירועישב היילע :םירחתמ םיכילהת תויהל םייושע ירדגמ ןויוושו 

,םהלש תונריךבה תדימ תא תיחפהל ךוניחה תודסומ לש םתלוכי תא הליבגה ךוניחב 

תויתרבח תובכשמ םירבגו םישנ לש תופתתשהה ירועישב היילעה תא ןתימ הז רבדו 
הלכשהה תומרב :דלפסולבו טיבש לש םתרעשהב םיכמות הידוושמ םינותנה .תוכומנ 

ידמעמה ןויווש,ד־יא ,תונריךבה תדימ תא תיחפהל םילוכי רפסה־יתב ןהבש ,תוכומנה 

דצל הז ומצמטצהו וכלה םיינוכיתה רפסה־יתבב םידמולה ירועישב ירדגמה ןויוושה־יאו 

לעו תונריךב לע רומשל תבייח ךוניחה תכרעמ ןהבש ,תוהובגה תומרב ,הז תמועל .הז 

רתוי רהמ הובגו ינוניב דמעממ םישנ לש תופתתשהה ירועיש ולדג ,תוניוצמ לש תימדת 

,mmi לש יטרפ הרקמ הווהמ הז רבסה ,השעמל .ךומנה דמעמהמ םירבגו םישנ לש הלאמ 

היוור תדוקנל עיגה אל ההובגה הלכשהה תכרעמב הובגהו ינוניבה תודמעמה גוציי ובש 

.תונבה לש תיסחי הכומנ תופתתשה בקע 

:ההובגה הלכשהה תובחרתהל עגונב תורעשה שולש רעשל ןתינ ,ליעל רומאה חכונל 

םימוסחמ תופפורתהל םורתת ההובגה הלכשהה תובחרתה - היצזינרדומה תרעשה • 

ןויווש תא םדקת ךכבו ,ההובג הלכשהל תושיגנ םיענומה םיינתאו םייתרבח 
.ההובגה הלכשהב תויונמדזהה 
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םתופתתשה דוע לכ ־ ןויוושה־יא לש יברמה רומישה תדעשהו קותעשה תרעשה 

תושדח תויונמדזה ,היוור תדוקנל עיגת אל הובגהו ינוניבה תודמעמה ינב לש 
ינב םידימלת ידי־לע ,הנושארבו שארב ,ולצוני תכרעמה תובחרתה םע ורצווייש 

לודיג ןכל .רתוי םיבר םייתוברתו םיירמוח םיבאשמב םינחינה ,הלאה תודמעמה 

אלא ,ההובגה הלכשהב תויונמדזהה תייוושהל םורתי אל תכרעמב םידמולה רפסמב 

.ותבחרהל ףאו ןויוושה־יא רומישל אקווד םורגי 

־םיימואל םירעפ םוצמצל םורתת אל ההובגה הלכשהה תובחרתה - רדגמה תרעשה 

ברקמ תוחפשמש םושמ ,תאז .ךוניחב תויונמדזה לש ירדגמ ןויוושל אלא ,םייתדע 

תויונמדזהה תא לצנל ןהל תורשפאמו תונב ינפל םימסח תוריסמ ינוניבה דמעמה 
.תווהתמה תויתלכשהה 

ילארשיה הרקמה 

ךוניחה תכרעמ ידי־לע הנידמו הנידמ לכב בצועמ ההובגה הלכשהב ןויווש־יא 

תואצותה לש חותינהו תונשרפה ןכ־לע .הל דחוימה ירוטסיהה עקרהו הלש תמיוסמה 

לשו ללכב ילארשיה עקרה לש רואית םיבייחמ לארשיב ההובגה הלכשהה סופדב תועגונה 

ושחרתהש תויוחתפתהה ריצקתב הז קלח חתפנ .טרפב תילארשיה ךוניחה תכרעמ 

.הלש ךוניחה תכרעמבו לארשיב 

ירוטסיה עקר 

Goidscheider,) הילא הריגהה יסופד ידי־לע תערכמ הדימב הבצוע תילארשיה הרבחה 

עירכמ בורו ,היתולובגל ץוחמ הדלונ לארשיב תידוהיה הייסולכואה תיצחממ רתוי .(1996 

.(Semyonov, 1997) םירגהמ לש םינבו תונב םניה תרחאה תיצחמה לש 

ףלא תואמ עבשכ לארשיל ועיגה 1951 דעו םירשעה האמה לש םיעבראה תונש ףוסמ 

וליפכהו ,ןוכיתה־חרזמהמ םקלחו (םיטילפו האוש־ילוצינ)הפוריאמ םקלח ,םיידוהי םירגהמ 

תנשב 2.םיברע לש םישוטנ םיתבב הלא םירגהמ ונכוש הליחתב .התייסולכוא תא טעמכ 

םירגהמה ןוכיש תייעב תא רותפל דעונש שדח םזימ לע תילארשיה הלשממה הזירכה 1950 

ומקומ ,"תורבעמ" ונוכש ,הלא םיינמז תונחמ .םליבשב םיינמז תונחמ תמקה תועצמאב 

.(1994 ,שולקו ןוי־ול) םילשוריו ביבא־לתכ ,תולודגה םירעה דצל רקיעב 

םירשע ךשמב .ומדוקכ לודג אל יכ םא ,לארשיל שדח םירגהמ לג עיגה 1954 תנשב 

םירגהמ ףלא תואמ הנומש טעמכ לארשיל ועיגה (1979-1954) תואבה םינשה שמחו 

הקירמאמו הפוריאמ רתיהו ,היסאמו *רקיעב) הקירפא ןופצמ םתיצחממ רתוי ,םיידוהי 

האמה לש םישימחה תונש עצמאב םשייל הלחה לארשי תלשממש ןייצל בושח .(1999 ,ןהכ) 

דודיעו הירפירפב םישדח םיבושיי תריצי תועצמאב ,ןיסולכוא רוזיפ לש תוינידמ םירשעה 

Lewin-Epstein, Elmeiech <fe Semyonov,) ףוחה־תלפשמו זכרמהמ קחרתהל םירגהמה 

.חוכב םהמ ונופ וא םיידוהיה תוחוכה דחפמ םהיתב תא םיניתשלפה בור ובזע 1948 תמחלמ ךלהמב 2 

.לארשיב הייסולכואה ךסמ 180/־־כ קר הווהמ תיברעה הייסולכואה ךכ םושמ 
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321 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

לש םיזוכירל וכפהנ רצק ןמז־קרפ ךותבו ,העורג תיתשתמ ולבס הלא םיבושיי .(1997, 8 

ץראב קתו ידי־לע קר אל תעבקנ הריגה תטילק לש התחלצה תדימ ,ןכ םא .שואייו ינוע 

תוינידמ ןוגכ ,הנידמה תודסומב תשבגתמה תוינידמה ידי־לע םג אלא ,םיישיא םינייפאמו 

םוקמב בוט רוידב תוכזל וא הריד שוכרל הקירפא ןופצמ םירגהמה לש םהייוכיס .רוידה 

םירגהמ תמגוד ,תורחא םידוהי תוצובק לש ןהייוכיסמ הברהב םיתוחנ ויה ץראב יזכרמ 

ןתינ .<םש> הירפירפבש תורייעל םתנווכה ,הקלחב ,התייה ךכל הביסה .<םש> היסא יאצוי 

לש םירחא םימוחתב םג אלא ,רוידה קושב קר אל םירעפ הרצי וז תוינידמ יכ רעשל 

.ךוניחב ןוגכ ,םייחה 

םימייק יכ בושו בוש וארה לארשיב םירגהמה לש ילכלכה־יתרבחה םבצמ לע םירקחמ 

ןיבל הקירמאו הפוריאמ םירגהמ ןיב רקיעב ,תונושה תוינתאה תוצובקה ןיב םירכינ םירעפ 

םג םיכשמנ םהו ,םינשה םע ומצמטצה אל הלא םירעפ .היסאו הקירפא ןופצמ םירגהמה 

Haberfeld).3, 1993)ינשה רודב 

ץוענ ברע־תוצרא יאצוי םידוהיה לש תוחנה םדמעמל רבסהה יכ םויכ םימיכסמ םירקוח 

םידוהיה ידי־לע וטלקנ םה הבש ךרדב םג אלא ,םהלש "תיתרוסמה" תונווכמכ קר אל 

תיילפה .(Bernstein Sc Swirski, 1982) הפוריא יאצוי םירגהמ םבורב ויהש ,םיקיתווה 

יזוכיר ןפואב ולהונש ,ךוניחהו ןוכישה ימוחתב דחוימב הפירח התייה 4םייחרזמה םידוהיה 

תוצובק ןיב םיילכלכה־םייתרבחה םירעפה תדמתהל רישיה רבסהה .הריעצה הנידמב 

.ההובגה הלכשהב דחוימבו ,ךוניחב םילדבהל סחייתמ ןמז ךרואל הלא תוינתא 

עגונ ןושארה רבסהה :ךוניחב ינתאה רעפל םיירקיע םירבסה השולש תוחפל םימייק 

תונפל םיחרזמ דדועל הרטמב וטקננש (.הללסה ןוגכ) םינושה םייתלהנמה םיעצמאב 

הלבקל יחרכה יאנת הניהש ,תורגב־תדועתל םיליבומ םניאש םייעוצקמ רפס־יתבל 

לש הכומנה המרה אוה ינשה רבסהה :(Shavit, 1990 :1990 ,יקסריבסג הטיסרבינואל 
םיעיצמש - םיחרזממ תבכרומ התייסולכוא תיברמש ־ הירפירפב םיינויעה רפסה־יתב 

:(Ayaion, 1994) תבחרומ המרב אל ללכ־ךרדב ,דומיל תועוצקמ לש םצמוצמ רחבמ 

תמר תניחבמ ןה תונושה תוינתאה תוצובקה ןיב םילדבהל סחייתמ ישילשה רבסהה 

םיטונ םיזנכשא ,לשמל .םייחה ןונגסב תופדעהה תניחבמ ןהו םירוהה לש הלכשהה 

.(1994 ,קראמ) הסנכה תמר התוא ילעב םיחרזממ ךוניחב םיירמוח םיבאשמ רתוי עיקשהל 

הצובקכ היסאו הקירפא ןופצמ םירגהמה תא םיהזמ יתדעה רעפב םיקסועה םירקחמה 

.םיעבשהו םישישה תונשב הלא תוצובק לש היצזינגומוהה תא תפקשמ וז השיג .הדיחא 

םירגהמה ברקבש הדבועה תא ריאה ,לארשיב הלכשהה יסופד תא רקחש ,(1987)ןוהנ 

ךא ,םתעגה םע הלכשהב םייתועמשמ םילדבה ומייקתה תוימלסומה תוצראה ןמ םישדחה 

הלכשה תמר ילעב ויה קריעמו םירצממ םירגהמה ,המגודל .ןמזה םע הגרדהב ומלענ וללה 

דחא .תוחפ הז לדבה רכינ ינשה רודה ברקב ךא ,וקורמ יאצוי םירגהמהמ רתוי ההובג 

םיחרזמ ןיב םיברועמה םיאושינה סופד אוה היצזינגומוהה ךילהתל םיטלובה םינמיסה 

םינומשה תונשב לארשיל ועיגהש םירגהמ ללוכ וניאו ,דבלב לארשי ידיליב דקמתמ הז רקחמ 3 

.םירשעה האמה לש םיעשתהו 

"םיזנכשא" חנומהו ,תוימלסומ תוצראמ ועיגהש םידוהיל רקיעב סחייתמ "םיחרזמ" חנומה וז הדובעב 4 

.הקירמאמו הפוריא ןופצמ ,הפוריא זכרממ ועיגהש שידיי ירבוד םידוהיל סחייתמ 
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,רייטשו טיבש) םירשעה האמה לש םיעבשה תונש ןמל היילע וקב אצמנש ,הנוש אצוממ 

רחואמ ךא ,םהלש הרישיה אצומה־תצובק ךותב קר אשניהל םיחרזמ וטנ הליחתב .(1997 

יחרזמה אצומה תולובגב רקיעב ,תורחא תוצובק רבעל "םיווקה תא תוצחל" ולחה רתוי 
.(םש> 

,תונושה תויחרזמה תוצובקה לש היצזינגומוהה ךילהת תורמל יכ שיגדהל בושח 

ןופצמ םידוהי ןיב םיימדקא תודסומב םידמולה ירועישבו ךוניחל תושיגנב םילדבה םימייק 

םירבסה ינש ןלהל .(2000 ,ןיטולובו רייטש ,ןהכ ,טיבש) היסאמ םידוהי ןיבל הקירפא 

לארשיל ועיגה קריעמ םירגהמה ,ליעל רמאנש יפכ ,תישאר :הלא םילדבהל םיירשפא 

תורבעמב םירגהמה ונכוש הבש הפוקתב ,םירשעה האמה לש םישימחה תונש תישארב 

הקירפא ןופצמ םירגהמה ,םתמועל .םיינוריעה םיזכרמל ךומס םיברע לש םישוטנ םיתבבו 

רוזיפ לש תוינידמה הגהנוה תע ,םישישה תונש תישארבו םישימחה תונש עצמאב ועיגה 

Lewin-Epstein, Elmeiech 81 Semyonov,) הירפירפב בשייתהל ןכל וצלאנו ,ןיסולכוא 

ךרע לעו הריד שוכרל םהייוכיס לע קר אל המוצע העפשה התייה וז הדבועל .(1997 
ימוחתב רתוי תובוט תויונמדזהמ תונהיל ולכי הבש הדימה לע םג אלא ,תיטרפה םתריד 

התייה הקירפא ןופצמ םירגהמה לש םתלכשה תמר ,תיגש .ךוניחב ללוכ ,םינושה םייחה 

:1987 ,ןוהנ :1961 תנשב רוידהו ןיסולכואה דקפמ ואר) היסאמ םירגהמה לש וזמ הכומנ 

 1991 ,Friedlander et al., 1998; Ben-Rafael <£. Sharot), ןיבמ םיברש םושמ ילוא

אלו ,תפרצל ורגיה הקירפא ןופצב תוידוהיה תוליהקה ברקמ םיליכשמהו םירישעה 

,הדיחא הצובק לאכ םיחרזמל םיסחייתמש ,םוחתב םירקחמה בור ומכ אל ,ןכ־לע .לארשיל 

קריעמ רקיעב - יתייסא אצוממ םיחרזמ ןיב ןיחבמו ,טוריפ רתיב תוינתא רידגמ הז רמאמ 

.וקורמ יאצוי םבורש ,יאקירפא־ןופצ אצוממ םיחרזמ ןיבל ־ ןריאמו 

(ךליאו 1989 תנשמ)ןורחאה הריגהה לג ,דבלב לארשי ידיליב דקמתמ הז רקחמש ףא 

ינתאה ןויוושה־יא תנבהל הבר תובישח אשונ רבעשל־תוצעומה־תירבמ לארשיל עיגהש 

ףלא תואמ עבראמ רתוי לארשיב ובשייתה 1991-1989 םינשה ןיב .ההובגה הלכשהב 
(זאד לארשי תייסולכוא ללכמ 10"/0־כ ,רמולכ) רבעשל־תוצעומה־תירבמ םישדח םירגהמ 

 (1996 ,Goldscheider). 5,ןכמ־רחאלש םינשב דואמ ודרי םישדחה םירגהמה ירפסמש ףא

היסורמ םירגהמה בור .הנידמה לש הנטקה התייסולכואל המוצע תיסחי תפסות וז התייה 

סחיב תוהובג תוילכלכ־תויתרבח תופיאש םהל ויהש םג שיגדהל בושחו ,םיליכשמ ויה 

דוביר לע העפשה לעב היה הז םוצע הריגה לג יכ בר ןוחטיבב חינהל ןתינ .םהידלי דיתעל 

םינותנ רדעהב םלוא .םירשעה האמה לש םיעשתה תונש ךלהמב לארשיב הלכשהה 

.ידיתע רקחמל אשונכ םוקמ הל שיו הייד הרקחנ אל וז העפשה ,םיינויח 

,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב הלכשהב םירעפב ודקמתהש םירקחמה לש ברה םרפסמל דוגינב 

תידוהיה הייסולכואה ןיב הלכשהב םירעפב וקסע םירקחמ לש תיסחי ןטק רפסמ קר 

םג אלא ,ינתא דובירב קר אל תנייפאתמש הרבח הניח לארשי .לארשיב תידוהי־אלהו 

תינתא היטרקומד הניה לארשי־תנידמ ,(Smooha, 1990) החומס יפל .ימואל דובירב 

התילכתש ,תילארשיה תיטילופה תכרעמה ןכ־לע .תינומגה הצובק הב םיווהמ םידוהיהש 

תנשב 39"/0־ו 1991 תנשב םכותמ 43'/« ,לארשיל םירגהמ ףלא םיעבשו תואמ עבש ועיגה 1992 דע 5 

 .(Goldscheider, 1996) 1990
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רתוי םידוהיה תועיבתל בויחב תינענ ,ידוהיה םואלה לש תופיאשהו םיסרטניאה תא םדקל 

הנידמהש םיבאשמהמ רתוי לודג יסחי קלחמ םינהנ םידוהיה .םיברעה תושקבל רשאמ 

ינב םיברע לש םרועיש ,לשמל .ךוניחבו הקוסעתב תויונמדזהב תופידעמ םג ומכ ,הצקמ 

,1992/93 תנשב 5.396 לע דמע לארשיב םיטנדוטסה ללכ ברקמ עבראו םירשע דע םירשע 

.(1997 ,יקסריבסו יקסריבס) 220/"־כ היה הלוכ הייסולכואב ליגה־תצובקב םלקשמש דועב 

תודסומב םייברע תוריעצו םיריעצ לש דואמ ךומנה רועישה ,(1996)'גאח־לא תעדל 

תיתרבח תועינ םדקמ הווהמ הניא ההובג הלכשה יכ םתשוחתמ עבונ ההובג הלכשהל 

,םייתרבח םיתוריש תאצקהבו הקוסעתב הילפאמ םילבוס םיברעה .הדובעה קושב ליעי 

Lewin-Epstein 81 :לשמל ,ואר) יתרבחה גרדמב ןותחתה דבורה תא םיספות םהו 

 1993 ,Semyonov). תובר תורבח ובש ןפואה אוה םיברעה דגנ הילפאה ינונגנממ דחא

םיברעה בורש רחאמ .הלבק יאנתכ יאבצ תוריש לע רושיא הדובעל םידמעוממ תושרוד 

הטילשב יוצמה ,הדובעה קושב רתוי תובוט תורשממ םידדומ םה ,אבצב םיתרשמ םניא 

םישקתמ ,םיטפשמו האופר תמגוד ,םיישפוח תועוצקמ ילעב .(Lustick, 1980) תידוהי 

ףופצ חלפב םמצע ןיבל םניב תורחתהל םיצלאנ םהו ,םיידוהי תודסומב הקוסעת אוצמל 

.םייברעה םיבושייב םייטרפ םידרשמ וא תואפרמ לש 

תורגב־תודועתב םיקיזחמה םייברע םיריעצ לע ןכ םא תועיפשמ הדובעה קוש תולבגמ 

קר ,1996 תנשב :ןטק הלא לש םרפסמ םלוא .םיימדקא םיידומילב ךישמהל םילקושו 

תמועל ,תורגב־תודועת וגישה הרשע־הנומש-הרשע־עבש יאליגב םיברעה ברקמ 230/0־כ 

.<1997 ,ךוניחה דרשמ) ליג־תצובק התואב םידוהיה ברקמ 400/0־כ 

םיבלשב םימוסחמב םילקתנ םייברע םיריעצ םג ,םייחרזמ םיריעצ ברקב בצמל המודב 

.הבוח ךוניח קוח לש הפיכאה־יא איה הנושארה היעבה .ךוניחה תכרעמ לש רתוי םימדקומ 

םעיגה ינפל םירשונ םייברעה םידימלתהמ 24.50/« ,1995 תנשמ םינותנ יפ־לע ,לשמל 

,יקסריבסו יקסריבמ) הרשע־עבשה ינב םיברעה ןמ 45"/0 קר םידמול בי התיכבו ,ט התיכל 

לרומ ,ישאב .םייברעה םיבושייב רפסה־יתב לש דוקפתה תמר איה היינש היעב .<1997 

,םיידוסיה רפסה־יתב ידימלת לש םיידומילה םיגשיהה לע םרקחמ תרגסמב ,(1981) סיוידו 

תמר .םיידוהיה רפסה־יתב לש הלא ןיבל םייברעה רפסה־יתב לש תוקופתה ןיב רעפ ואצמ 

־תורייעב ומכ אל ,ןאכ .הז רזגמב םיינוכיתה רפסה־יתב תא םג תנייפאמ הכומנ תוקופת 

רודחל לחה יגולונכטה ךוניחה ןכש ,םייעוצקמ םילולסמ הניא תירקיעה הביסה ,חותיפה 

םיבאשמ לש תינויווש־אל האצקה אלא ,םינומשה תונש עצמאב קר םייברעה םיבושייל 
.תילארשיה תיטילופה תכרעמה ידי־לע יברע רזגמל 

,תישאר .םיניינעמ םיסופד המכ ףשוח יברעה רזגמב יעוצקמ ךוניחב רוסחמה יכ ןייצנ 

לש הזמ הברהב הובג הכומנה הלכשהה תיירוגטקב םייברע םירבג לש יסחיה םרפסמ 

םהו ינויעה לולסמל הפולח ןיא םישלח םייברע םידימלתלש םושמ םיידוהיה םירבגה 

ושכרי םייברע םירבגש תוריבסה ,תינש .(Shavit, 1989) םיהובג םירועישב םירשונ 

הלא ברקמ ,תישילש .(Shavit, 1990) םיידוהי םירבג לש וזמ הכומנ םייעוצקמ םירושיכ 

הלבקה יאנתב ודמעש םייברעה םירבגה לש יסחיה םרפסמ ,םיינוכיתה רפסה־יתבב ודמלש 

םיילכלכ־םייתרבח םינייפאמ ילעב םיידוהי םירבג לש הזמ תצקמב הובג הטיסרבינואל 

ןוכיתה רפסה־תיבב ינויע לולסמב ודמל וללה םייברעה םירבגה בורש םושמ ,תאז .םיהז 

תורגב אלל יעוצקמ ךוניחב ודמל םיבר םיידוהי םירבגש דועב ,תורגבה־תוניחבל ושגינו 

 .(Shavit, 1990)
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לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמ 

לארשיב ההובגה הלכשהה לש התובחרתה 

.תונויצה - תידוהיה הייחתה ןויערל קודה ןפואב הרושק לארשיב ההובגה הלכשהה 

תא שדחמ תויחהלו ,תיאמצע תידוהי הנידמ םיקהל ויה תונויצה לש םייזכרמה היתונורקע 

תנשב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש התמקה .תירבעה הפשהו תידוהיה תוברתה 

הילוח התוויה ,רקחמלו עדמל ימואלניב ידוהי זכרמ תויהל הליחתמ הננכותש ,1925 

ךרעב ןמז ותואב הפיחב םקוהש ,ןוינכטה התמועל .תונויצה לש ינחורה טביהב תרשקמ 

ךפהיל היה ירקיעה ודועייו ,ינויצה עצמה לש ,רתוי ישעמ ,רחא טביהב שרשומ ,(1924) 

ןוכמ תובוחרב םקוה 1934 תנשב .(1985 ,דוד־ןב> היגולונכטלו הסדנהל ימואלה זכרמל 

רחאלו ,ךימסמ ימדקא דסומל אוה םג ךפהנו רקחמל ינרדומ זכרמ שמישש ,עדמל ןמציו 

,(1955) ןג־תמרב ןליא־רב תטיסרבינוא :תוטיסרבינוא עברא ומקוה הנידמה תמקה 

־ראבב ןוירוג־ןב תטיסרבינואו (1972) הפיח תטיסרבינוא ,(1956) ביבא־לת תטיסרבינוא 
.(1972) עבש 

החימצה איה הנידמה תמקה רחאל הובגה ךוניחב ןויצל תויוארה תומגמה תחא 
רפסמ .(1 םישרת ואר) הטיסרבינוא רגוב ראותל םידמולה םיטנדוטסה ירועישב 

חמצ 1979/80 תנשב וליאו ,1,635 היה 1948/49 תימדקאה הנשב םימושרה םיטנדוטסה 

,(1985) דוד־ןב יפ־לע ,ןכ־יפ־לע־ףא .54,480־ל ־ השולשו םישולש יפ הז רפסמ 

1950 ןיבש הפוקתה לש יתוהמו טלוב ןממס התוויה אל ההובגה הלכשהה תובחרתה 

וקינעה ןכ־לע .ימדקאה רקחמה היה ןמז ותואב תויופידעה רדס שארב דמעש המ .1960־ל 

.םיבוט הארוה ירושיכ ילעב םיצרמ לע םיליבומ םירקוחל תופידע תוטיסרבינואה תולהנה 

תונשב ורצונש םיאנתה ןמ םג העבנ הז תופידע רדסב תוטיסרבינואה לש ןתוקבד 

םהיניב ויה ,ןושאר ראותל םימי םתואב ודמל םיטנדוטסה בורש ףא .םישישהו םישימחה 

םיברש הדבועה .םהלש תישיא הפיאש וב ואר םיברו ,ךרעכ רקחמה תא ולביקש םיבר 

תונשב לארשיב ןוכיתה רפסה־תיב לש ויפואמ םג העבנ רקחמל וטנ םיטנדוטסה ברקמ 

1979/80־ל 1948/49 ןיב תורחבנ םינשב םיטנדוטסה רפסמ :1 םישרת 

52,088 ין^0 

 36,239

 1,635

 1979/80 1974/75 1969/70 1964/65 1959/60 1948/49

םידומילה תנש 

.1985 ,דח־ןב :רוקמ 
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ליגה־תצובקמ 2396 דע 12"/»וב ודמל :דואמ ינרי־וב רפס־תיב הז היה .םישישהו םישימחה 

־תדועת וגישה םיידוהיה הרשע־הנומשה ינבמ 1096־כ קרו ,הרשע־הנומש דע הרשע־שמח 

.(1985 ,דודךב> תורגב 
רבג ,תורגב־תדועת וגישהש םידימלתה רפסמב היילעה םע ,םיעבשה תונש תישארב 

תוללכמ םיקהל ןויערה הנושארל הלעוה זא .ההובגה הלכשהה ירעש תא חותפל ץחלה 

הענמ תוטיסרבינואה לש תצרמנ תודגנתה םלוא .תוטיסרבינואל ליבקמב ןושאר ראותל 

עגפת ההובג הלכשה תשיכרל תויונמדזהה תבחרה יכ ןועיטב הז ןויער לש ומושיי תא 

.<1992 ,םוחנ־ןב) תימדקאה הדימלה תוכיאב 

הלכשהה תכרעמב ודמלש םיטנדוטסה רפסמב שממ לש יוניש לח אל םינומשה תונשב 

האצותכ) ההובג הלכשהל שוקיבב לודיגה םע ,םיעשתה תונש תליחתב ךא .ץראב ההובגה 

,(רבעשל־תוצעומה־תירבמ היילעה תובקעבו תורגב־תודועת םיקיזחמה רפסמב לודיגמ 

לש ואיש .(2 םישרת ואר) םיטנדוטס לש בר רפסמ טולקל ולחהו תוטיסרבינואה ובחרתה 

הנש ,1991/92 תנשב היה do.5%) תוטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמב החימצה רועיש 

עירכמ בורש אוה ךכל דחא רבסה .(1990) ןורחאה הריגהה לג לש ותליחת רחאל קוידב 

ולצינש רחאל ,םתעגה םוימ הנשכ םיימדקאה םהידומיל תא ולחה םיריעצה םירגהמה לש 

דומיל־רכשמ רוטפ תקנעה םינתמ הריגהה יקוח יכ רוכזל שי .תירבע ידומילל וז הנש 

םוימ יצחו הנש הפלח םרטב דומלל וליחתהש ימל קר היילעהו הטילקה דרשמ ידי־לע 

רפסמב יתנשה לודיגה ירועישב הרורבה החינצה תא רושקל ןתינש ךכ .ץראל םתעגה 

.1992 תנש ןמל תדרל ולחה הריגהה ירועישש הדבועל םג ומכ ,הלא תונקתל םיטנדוטסה 

ןונכתה תדעו התייה םימי םתואב ההובגה הלכשהה תובחרתהל לכמ רתוי המרתש ימ 

תוטיסרבינוא יתש בל־ומש ןמזב־וב .ההובג הלכשהל הצעומה לש (ת"תו) בוצקתהו 

תוטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמ לש לודיגה רועיש :2 םישרת 

1995/96־ל 1987/88 ןיב 

"ד 1 1 1 1 1 1 1 ז־ 
 1995/96 1994/95 1993/94 1992/93 1991/92 1990/91 1989/90 1988/89 1987/88

םידומילה תנש 

.1997 ,יקסריבסו יקסריבס :רוקמ 
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ויהש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו ביבא־לת תטיסרבינוא - לארשיב תוליבומ 

הדבועל ־ לארשיב תיעדמהו תינכטה ,תילאוטקלטניאה תיליעה תביל יתרוסמ ןפואב 

וכפהנ ןה ךכמ האצותכ .רערעתמו ךלוה תיליע־תוטיסרבינואכ יתרוסמה ןדמעמש 

תויזכרמה תוכמותל ,םיעבשה תונשב ,תוללכמה תמקהל רתויב תוצרחנה תודגנתמהמ 

רמא ,1992 תנשב ,ץראה ןותיעל ןויאירב ,לשמל .ץראב תוללכמה לש ןתמקה ךילהתב 

:ןיול באז 'פורפ ,זאד חותיפו רקחמל ביבא־לת תטיסרבינוא אישנ ןגס 

וטלקנ אלש םיצרמל יוויטנרטלא הדובע םוקמ ושמשי תוללכמה 

תומא דימעהל תואטיסרבינואה ולכוי ,ךכ .תונוש תוביסמ תואטיסרבינואב 

רופיש גישהל ךוראה חווטבו ,ןהלש לגסה תריחבב רתוי תורימחמ הדימ 

,םיכומנ םהלש תורגבה ינויצש ,םירשכומ ןוכית ידימלתל .רקחמה תמרב 

רקחמל ןכמ רחאל עיגהלו תוללכמב םידומילב ןייטצהל תונמדזה ןתנית 

ןיב תודיינ לע ,אופא ,ססבתת ,תיצורע־ודה תכרעמה .יאטיסרבינוא 

.רקחמב קוסעל םירשכומ םידימלתמ ענמת אלו תואטיסרבינואל תוללכמ 

.תכרעמה תא ביחרהל ההובגה הלכשהל הצעומה הטילחה םיעשתה תונש תישארב 

הלכשהה םוחתב השדח תוינידמ לע טרופסהו תוברתה ,ךוניחה רש עידוה 1991 תנשב 

יתנש ח"וד ךותמ)ןושאר ימדקא ראות ןהירגובל קינעהל תוללכמל םג רשפאתש ,ההובגה 

'סמ הטלחה הלבקתה 1994 רבמטפס שדוח ףוסב .(367 'ע ,47 'סמ הנידמה תרקבמ לש 

תכרעמב בלתשהל תורגבה־תודועת ילעב לכל הרשפאש ,לארשי תלשממ לש 3694 

:ההובגה הלכשהה 

עצומה תומוקמה ךס ולדגי 2000 תנש דע יכ איה הלשממה תוינידמ 

רשפאתיש ךכ ,ךוניחה תכרעמ לש םירגובל ההובגה הלכשהה תכרעמב 

,תוללכמו תואטיסרבינואב םיינושאר םיראתל םיהובג םידומיל שרוד לכל 

,םייניש תאופר ,האופר ,ןוגכ (ההובג םתולע רשא) םירופס תועוצקמ טעמל 

(א ףיעס ,28.9.1994 ,3964 'םמ לארשי תלשממ תטלחה) ...הירנירטו 

תוקיתו תוללכמ ושכר ,תוטיסרבינואב םיטנדוטסה רפסמב היילעה םע דבב דב 

םימייק לארשיב .תוטיסרבינואה לש הזל הווש אל םא םג ,ימדקא דמעמ תובר תושדחו 

ןווגמ .תויטרפ תוללכמו תוירוזא תוללכמ ,תוחמתמ תוללכמ :תוללכמ לש םיגוס השולש 

הזל המוד ,םיטנדוטסה לש ילכלכה־יתרבחה עקרהו להנמ ,ביצקת לש םיטביהב ,תוללכמה 

.הז ןווגמב ןודנ אבה קלחב .תוטיסרבינואה לש 

ןומימו ןוויג ,לודיג :לארשיב תוללכמ 

ירוביצה ףוגה - ההובג הלכשהל הצעומה ידי־לע םירכומה םיימדקאה תודסומה 

:תוירוגטק עבראל םויכ םיקלחנ - לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ לע חקפמה 

תוללכמו תוירוזא תוללכמ ,םירדגומ עוצקמ ימוחתב תוחמתמה תוללכמ ,תוטיסרבינוא 

ביחרנ תעכו ,םדוקה קלחב הרצקב ונדמע ץראב תוטיסרבינואה לש םינויפאה לע .תויטרפ 

תוינכות ןווגמב ,ימשרה םדמעמב הזמ הז םילדבנה ,(תוללכמ) םישדחה תודסומב ןוידה תא 

.הנידמה ןמ םילבקמ םהש בוצקתבו םיעיצמ םהש רקחמב ,םהלש דומילה 
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תוחמתמ תוללכמ 

ןתינ ןהיניב .הטיסרבינוא רגוב יראות קינעהל תוכמסומ תוחמתמה תוללכמה לכ 

,(B.Ed.) ךוניחב רגוב ראות תוקינעמה םירומ תרשכהל תוללכמ הרשע־שולש אוצמל 

,תופסונ תוחמתמ תוללכמ המכו ,B.Tech. ראות תוקינעמה תויגולונכט תוללכמ הנומש 

,יקסריבסו יקסריבס) דוקירל רפסה־תיבו בוציעל רפסה־תיב ,הקיזומל רפסה־תיב ןוגכ 

ןהיביצקת ,ההובג הלכשהל הצעומהמ הב תוכוז הלא תוללכמש הרכהה תורמל .(1997 

.יעדמ רקחמב קוסעל ןהל םירשפאמ םניאו ,הארוה יכרוצל קר םיקיפסמ םילבגומה 

תוירוזא תוללכמ 

הלא תוללכמ ולעפ הליחתב .תוירוזא תוללכמ הרשע־טיתש םויכ תולעופ לארשיב 

,רתויו רתוי ןהמ וקתנתה ןה שדחה קוחה תובקעבש אלא ,תוטיסרבינואה תוסחב תוחולשב 

יעדמב הטיסרבינוא רגוב יראות ןתמב תודקמתמ ןהשכ ,ןיטולחל תויאמצע ושענש דע 

לגסל תוקינעמ ןניא תוירוזאה תוללכמה םג ,תוחמתמה תוללכמה ומכ .חורהו הרבחה 

.יעדמ רקחמל תויונמדזה ןהלש הארוהה 

תויטרפ תוללכמ 

האמה לש םיעשתה תונש תישארב לארשיב ועיפוה תונושארה תויטרפה תוללכמה 

תועיצמ ןלוכ טעמכ .תויטרפ תוללכמ לש טעומ רפסמ קר לארשיב םילעופ םויכ .םירשעה 

יכ ןייצל יואר .הלכלכו ןובשח־תייאר ,לוהינ ,םיטפשמ ןוגכ ,םייתרקוי םימוחתב םידומיל 
תוטיסרבינואבו תורחאה תוללכמב גוהנה הזמ הברהב הובג הלא תוללכמב דומילה רכש 

 (1996 ,Guri-Rozenbiit). רגוב יראות קינעהל תוכמסומ תויטרפה תוללכמה לכ

יקסריבס) הטיסרבינוא ךמסומ ראות קינעהל תוכמסומ ףא ןהיניבמ המכו ,הטיסרבינוא 

.(1997 ,יקסריבסו 

תורז תוטיסרבינוא 

שוכרל השדח תונמדזה םג ןתיא ואיבה םירשעה האמה לש תומדקומה םיעשתה תונש 

עיפוהל ולחה 1990 תנש ןמל .תיתרוסמה תימדקאה תרגסמל ץוחמ םיימדקא םיראת 

תודועת .הינטירבמו תירבה־תוצדאמ רקיעב ,תורז תוטיסרבינוא לש תוחולש לארשיב 

ןכלו ,(1997 ,יקסריבסו יקסריבס)ירוביצה רזגמב לומגת יכרוצל תורכומ ןהלש הכמסהה 

,ירוביצה רזגמה םע םיבורקה ןהירשק אוה תויטרפה תוטיסרבינואה לש טלובה ןייפאמה 

תורזה תוטיסרבינואה תא וגצייש םימזי עינה הז רשק .ןהלש ירקיעה חוקלל ךפהנש 

האוושהב תוימדקאה תושירדה תא לקהלו ,ןהלש םידומילה תוינכות תא םיאתהל 

םיימדקא תודסומ לש הז םגדש הדבועה ,הז םע .<1999 ,שודק) תוילארשיה תוטיסרבינואל 

ולו ,עדימ תגשה ינפב ירקיע לושכמ הווהמ ההובג הלכשהל הצעומה תרכהב הכז אל 

6.םהיתודוא־לע ,יסיסב 

.1999 ,שודק לצא אוצמל ןתינ תורזה תוטיסרבינואה תודוא־לע ףסונ עדימ 6 
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רקחמה ךלהמ 

קוחל ןוקיתה םאה ,ונייהד ,הז רקחמ לש תיזכרמה הלאשה לע תונעל תנמ־לע 

תוצובק קב הובגה ךוניחב תויונמדזהב ןויווש רתי בינה 1994 תנשמ ההובגה הלכשהה 

ןמז ךרואל ירואית חותינ ךורעל שי ,דדנעל ינתא אצומ ,םואל סיסב לע וזמ וז תונושש 

תרשפאמ וזכ השיג .הלא תוצובקב ההובגה הלכשהה יסופד לש ןמז־תדוקנב חותינ ןכו 

םעטה הז .הקיקחה לש הרוהטה העפשהה ןיבל תיללכה תכשמתמה המגמה ןיב ןיחבהל 

המגמה תא קדובה ירואית חותינ :חותינה יגוס ינש ןיב וז הדובעב תושעל שקבנש בולישל 

הליחת גיצנ .הקיקחה תעפשה תא ןחובה (Log-linear)יראיניל־גול חותינו ,תכשמתמה 

חותינל םינותנה תא םהירחאלו ,ומצע ירואיתה חותינה תאו ירואיתה חותינל םינותנה תא 

.ומצע יראיניל־גולה חותינה תאו יראיניל־גולה 

ירואיתה חותינל םינתשמו םינותנ 

םגדמה ינייפאמו םינותנה רוקמ 

םינשב וכרענש (א"כס :ןלהל) םדא־חוכ ירקס רשע־השישמ ורזגנ הז חותינל םינותנה 

ינותנ לש הדיחיה הרדסה םעה א"כסה .(םינותנ רדעה לשב ,1982 טעמל) 1996-1980 

םידמולה רועיש תכרעהל ילכ ושמיש הלא םירקס .יסיסב יפרגומד עדימ הליכמש ךתח 

ןוקיתהש רחאמ .םיעשתה תונש יהלשל דעו םינומשה תונש תישארמ םיימדקא תודסומב 

ךירעהל לכונ ,1996 תנשמ אוה ונשמתשה ובש ןורחאה א"כסהו 1994 תנשב ץמוא קוחל 

ךשמ לארשיב) םירגובה רועיש תא אלו ,םיימדקאה תודסומב םידמולה רועיש תא קר 

.(םינש עברא דע שולש אוה ןושאר ראותל עצוממה םידומילה 

םישנ ללוכ םגדמה ,תילארשיה הלכשהה תכרעמ לש חותינב קסוע רקחמהש רחאמ 

,םישולש דע שמחו םירשע םיאליגב 7,תובישי ידימלת טעמל ,ץראה ידילי םיידוהי םירבגו 

לש םיאליגה ןיב רעפה .עבראו םירשע דע הרשע־הנומש ינב 8םייברע םירבגו םישנ ןכו 

.אבצב םיתרשמ ,םיברעה בורמ לידבהל ,םידוהיש הדבועה תא ףקשמ םיברעהו םידוהיה 

.םיברעהמ רתוי רחואמ םיינוכית־לעה םהידומיל תא ליחתהל םיטונ םידוהיה ךכמ האצותכ 

ןוגכ) םירקחנה לש עקרה ינתשמ טועימ אוה םגדמה לש תונורסחה דחא יכ ןייצנ 

םגדמה לש טלובה ןורתיה םלוא ,(ילוכו םירוה לש הלכשה תמר ,תורגב־תדועתל תואכז 

.ליג־תצובק לע חוקיפ ךות הדימלה ירועישב ןמז ךרואל יוניש דומאל רשפאמה ,ולדוג אוה 

םינתשמ 

־תיב גוס"ו "תמלשהש דומיל תונש רפסמ" :הלכשה לש םידדמ ינש קר ללכ א"כסה 

םידמולה רועיש תא ךירעהל תנמ־לע ."ת/דמול ה/תא וא תדמל ובש ןורחאה רפסה 

ה/תא וא תדמל ובש ןורחאה רפסה־תיב גוס" - ינשה דדמב ונרחב םיימדקא תודסומב 

העפשה לכ התייה אל 1994 תנשמ קוחל ןוקיתלש ןוויכמ חותינה תרגסמב וללכנ אל תובישי ידימלת 7 

.םהלש תיכוניחה הריירקה לע 

הביסה ילוא וז .לארשיב הריגהה יקוחל תודוה ,לארשי ידיליל השעמל םיבשחנ לארשיב םיברעה לכ 8 

.םיברעה לש םתדלוה־ץרא תודוא־לע עדימ םיליכמ םניא א"כסהש ךכל 
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,ףיקמ ןוכית רפס־תיב ,ידוסי רפס־תיב :םה הז הנתשמ םיביכרמש םיכרעה ."ת/דמול 

רפס־תיב ,ינכט וא יאסדנה ינוכית־רתב רפס־תיב ,םירומ תרשכהל רנימס 9,הבישי 

וניא הלכשהה הנתשמ ,תוארל ןתינש יפכ .ימדקא דסומו רחא ימדקא־אל ינוכית־רתב 

ןד הז רמאמ ןיא ,וז הביסמ .הללכמב םידומיל ןיבל הטיסרבינואב םידומיל ןיב ןיחבמ 

.הובגה ךוניחה לש הללסהה תלאשב 

10,םיברע :םיכרע השימח שי אצומ הנתשמל .אצומו רדגמ םג ודדמנ הלכשה לע ףסונ 

יאקירפא־ןופצ אצוממ םידוהי ,(היסא דילי באל לארשיב ודלונש ימ)יתייסא אצוממ םידוהי 

ודלונש ימ> יאקירמא־יפוריא אצוממ םידוהי ,<הקירפא־ןופצ דילי באל לארשיב ודלונש ימ) 

ינב םיילארשי םידוהיו (הילרטסוא וא הקירפא־םורד ,הקירמא ,הפוריא דילי באל לארשיב 

םירדגומ הז רקחמב ,םדוק רמאנש יפכ .(לארשי דילי באל לארשיב ודלונש ימ)ינש רוד 

תונוש םידוהי תוצובק ןיב םילדבהש דועב ,םואל ילדבהכ םיברעל םידוהי ןיב םילדבהה 
.םיינתא םילדבהכ םירדגומ 

ההובגה הלכשהב םיינזואו םיימואל ,םיירדגמ םירעפ 

הלכשהב ינתאהו ימואלה ,ירדגמה ןויוושה־יא ףקיה תאו םיסופדה תא ראתנ הז קלחב 

.םריבסהל הסננו ,1996-1980 םינשה ךלהמב ההובגה 

ההובגה הלכשהב רדגמ ירעפ 

תודסומב רבעב ודמל וא םידמולש הלא לש םרועיש תא םיראתמ ב3־ו א3 םימישרת 

םידמולה רועיש ,א3 םישרתב תוארל ןתינש יפכ .ןימ יפ־לע (םידמולה :ןלהל) םיימדקא 

לש הזמ 1980 תנשב לופכ היה עבראו םירשע דע הרשע־הנומש ינב םייברע םירבג ברקב 

דע רגסנ םייברע םירבגל תויברע םישנ ןיב הז רעפ .<50/0־ל האוושהב 1296) תויברע םישנ 

תולעל הטנ םיימדקא תודסומב תודמולה תויברעה םישנה רועישש רחאל ,1996 תנש 

דע דרי םיימדקא תודסומב םידמולה םייברעה םירבגה רועיש וליאו ,ןמזה ךרואל הגרדהב 
.םינומשה תונש יהלש 

םירשע םיאליגב תידוהיה הייסולכואב קסועה םישרתל ונביל־תמושת תא הטנ םא 

היה םיידוהיה םירבגה ברקב םידמולה רועיש יכ הארנ ,(ב3 םישרת) םישולש דע שמחו 

םינימה ןיב רעפהש ךכ ,180/0־כ - תוידוהי םישנ ברקבו ,בוריקב 220/0־כ 1980 תנשב 

םיידוהי םירבג ןיב רעפה רגסנ 1989 תנשב .םיברעה ברקב רשאמ ןטק היה םידוהיה ברקב 

:םיידוהיה םירבגה רועיש לע תולעל תוידוהיה םישנה רועיש לחה זאמו ,תוידוהי םישנל 

דבלב 25"/» תמועל ,םיימדקא תודסומב תוידוהיה םישנהמ 30»/» ודמל 1996 תנשב 
.םיידוהיה םירבגהמ 

רפסה־תיב יכ ונייצש הלא לכ םגדמה ןמ ופונ ךכיפלו ,חותינב וללכנ אל תובישי ידימלת ,רוכזכ 9 

."הבישי" אוה םידמול וא ודמל םה ובש ןורחאה 

ןטקה ןלדוג בקע םיזורדו םיירצונ םיברע ,םיימלסומ םיברע ןיב דירפהל ונתורשפאב ןיא הז רקחמב 10 

.םימלסומ םניה םיברעה תצובקמ 800/־־כ יכ קר ןייצנ .תוצובקה לש 
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דע הרשע־הנרמש יאליגב םייברעה םישנהו םירבגה רועיש :א3 םישרת 

םיימדקא תודסומב םידמולה עבראו םירשע 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 

םישולש דע שמחו םירשע יאליגב םיידוהיה םישנהו םירבגה רועיש :ב3 םישרת 

םיימדקא תודסומב םידמולה 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 
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ההובגה הלכשהב םואל ירעפ 

תודסומב םידמולה ירועישב םיברעו םידוהי ןיב םילדבה םיגציימ ב4־ו א4 םימישרת 

ינש הלגמ (םירבגל סחייתמה) א4 םישרת תניחב .םישנלו םירבגל דרפנב ,םיימדקא 

ורתונ םיידוהיה םירבגה ברקמ םידמולה ירועישש דועב ,תישאר :ןויצל םייואר םיסופד 

םירבגה ברקמ םידמולה ירועיש ,תומדקומה םיעשתה תונש דע רתוי וא תוחפ םיעובק 

םיידוהי םירבג ןיב רעפה ךכיפל .םינומשה תונש יהלש דע הדיריב ואצמנ םייברעה 

הדיריה .םינומשה תונשב בחרתה םיימדקא תודסומב םידמולה רועישב םייברע םירבגל 

היילעהש ךכמ ,הארנה לככ ,תעבונ םייברעה םירבגה לצא םידמולה רועישב התפצנש 

;1996 ,'גאח־לא) תיתרבח תועינל הליבוה אל םברקמ הטיסרבינואה ירגוב רפסמב 

 1995 ,Mazawi). םייברע םירבג לצא הקוסעתל הלכשה ןיב רבוגה המאתהה רסוחש ןכתיי

,'גאח־לא) םיינוכית־לע םידומילל המשרהה ירועישב תיתועמשמה הדיריל הביסה אוה 

,"תוללכמה קוח" תקיקח רחאל ,םירשעה האמה לש םיעשתה תונש עצמאב ,תינש .(1996 

םייברעו םיידוהי םירבג ברקב םיימדקא תודסומב םידמולה ירועישב תמיוסמ החימצ הלח 

םידמולה ירועישב םיברעל םידוהי ןיב יטולוסבאה רעפה תובחרתהל ליבוהש רבד ,דחי־םג 

.םיימדקא תודסומב 

תודמולה ירועיש וטנ םיעשתה תונש תישאר דעש דמלמ (םישנל סחייתמה) ב4 םישרת 

רעפה רמשנ ךכיפלו ,יטיא בצקב תולעל תויברעו תוידוהי םישנ ברקב םיימדקא תודסומב 

,יתמרד ןפואב הלא םירועיש וחמצ 1994 רחאל ,הז םע .ןמז ךרואל ןהיניב יטולוסבאה 

בחרתה תויברעו תוידוהי םישנ ןיב יטולוסבאה רעפהש ךכ ,תוידוהי םישנ ברקב דחוימב 

12.םיעשתה תונש עצמאב 

םירשע יאליגב םיידוהי םירבג ברקב םיימדקא תודסומב םידמולה דועיש :א4 םישרת 

עבראו םירשע דע הרשע־הנומש יאליגב םייברע םירבג ברקבו םישולש דע שמחו 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 

האצות התייה םיעשתה תונש עצמאב ההובגה הלכשהה תובחרתה יכ ןועטל הרואכל ןתינ הז רשקהב 12 

תשיכרמ העבנ תובחרתההש ,רמולכ ,םרפסמב לודיג לש האצות אלו ,תודסומ לש יתרדגה יוניש לש 
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םירשע יאליגב תוידוהי םישנ ברקב םיימדקא תודסומב תודמולה דועיש :ב4 םישרת 

עבראו םירשע דע הרשע־הנומש יאליגב תויברע םישנ ברקבו םישולש דע שמחו 

■■ תוידוהי 

• "י תויברע 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80
רקסה תנש 

ההובגה הלכשהב םיינתא םירעפ 

ברקמ םיימדקא תודסומב םידמולה ירועישב םילדבה םיגציימ ב5־ו א5 םימישרת 

חותינ .םירבגלו םישנל דרפנב ,1996-1980 םינשב תונושה תוינתאה תוצובקה 
:םיסופד השיש טילבמ םימישרתה 

תוביצי לע רמושה גוריד תפשוח תוינתאה תוצובקה ברקמ םידמולה ירועיש תאוושה .א 

אצוממ םידוהי (2) ;ינש רוד ינב םילארשיו יפוריא אצוממ םידוהי (1) :ןמז ךרואל 

.יאקירפאךופצ אצוממ םידוהי (3);יתייסא 

תונש עצמאב ולע ,דחאכ םישנו םירבג ,תוינתאה תוצובקה לכ ברקמ םידמולה ירועיש .ב 

.םירשעה האמה לש םיעשתה 

םירבגה ברקמ םידמולה ירועיש ורתונ האמ התוא לש תומדקומה םיעשתה תונש דע .ג 

הלא םירועיש וטנ םישנה ברקב וליאו ,רתוי וא תוחפ םיביצי תוינתאה תוצובקה לכמ 

.תולעל 

.ינש רוד ינב םילארשי ןיבל יפוריא אצוממ םידוהי ןיב םידמולה ירועישב ןוימד םייק .ד 

.םיזנכשא םניה ינש רודמ םילארשיה בורש ךכל הארנה לככ הרושק וז הייטנ 

תודסומב םידמולה ירועישב יאקירפא־ןופצו יתייסא אצוממ םידוהי ןיב םילדבה םימייק .ה 

ןיב רתוי םייתועמשמ הלא םילדבה .יתייסא אצוממ םידוהיל ןורתי םע ,םיימדקא 

םירבג לש הלאל םימוד יאקירפאךופצ אצוממ םידוהי ברקב םידמולה ירועיש .םירבגה 

.םייברע 

הלוע ב1־ו א1 םיחפסנמ םלוא .קוחל שדחה ןוקיתל תודוה םיימדקא־אל תודסומ ידי־לע ימדקא דמעמ 

לכ ברקב םיעשתה תונש עצמאב ודרי אל םיימדקא־אלה תודסומב םידמולה ירועיש יכ רוריבב 

לודיג לש האצות הניה תובחרתההש םיחינמ ונא ןכל .ולע וליפא םה תויברע םישנ ברקבו ,תוצובקה 

.תודסומה רפסמב 
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טעמב םיהובג םייברע םירבג ברקב םידמולה ירועיש ויה םינומשה תונש תישארב .ו 

ובתונ םייחרזמ םידוהיש ,הארנכ ,איה ךכל הביסה .םייחרזמ םידוהי לש הלאמ 

יברעה רזגמבש דועב ,םיימדקא םידומילל םיליבומ םניאש ,םייעוצקמ דומיל ילולסמל 

.(Shavit, 1990)טעמכ םימייק ויה אל הלאכ םילולסמ 

לארשי ידילי םירבג ברקב םיימדקא תודסומב םידמולה רועיש :א5 םישרת 

וווו ינש רוד 

■0■ הפוריא יאצוי 

םיברע 

- — היסא יאצוי 

הקירפאיאצוי 
.00• *—־—־—־—־———־—"—־—־—■—־—־—י 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80
רקסה תנש 

לארשי תודילי םישנ ברקב םיימדקא תודסומב תודמולה רועיש :ב5 םישרת 

וווו ינש רוד 

■■■ הפוריא תואצוי 

- — היסא תואצוי 

■ הקירפא תואצוי 

תויברע 

 00.
 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 

,דחא דצמ :םיעשתה תונש עצמאב ההובגה הלכשהב ושחרתה םיכילהת ינש ,םוכיסל 

ךוניחה תובחרתה ,רחאה דצה ןמו ,(gender equalization)ירדגמה ןויוושה תורבגתה 

אצומהו םואלה תוצובק ןיב ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה לודיגל הליבוהש ,הובגה 

,תכשמתמ המגמ גציימ תירדגמה תוותשהה ךילהתש דועב יכ ןייצל שי .תונושה ינתאה 

תמגמ יכ ןועטל ןתינ ,ןאכמ .קוחל ןוקיתה תובקעב קר האב ההובגה הלכשהה תובחרתה 
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לש תובחרתההש דועב ,1994 תנשמ קוחל ןוקיתה לש הרישי האצות הניא ירדגמה ןויוושה 

תא ילמרופ יטסיטטס ןחבמל דימעהל אבה קלחה תרטמ .ונממ העבנ ןכא הלכשהה ירעפ 

.רקחמה תורעשה 

(Log-linear)יראיניל־גול חותינל םינתשמו םינותנ 

ינותנב ונרחב ,יתדוקנ עוריאכ הדימלה ירועיש לע הקיקחה תעפשה תא ןוחבל ידכ 

,1993 ,1992 םינשהמ ,רמולכ ,הירחאל םייתנשו (1994) הקיקחה ינפל םייתנש א"כסה 
דע שמחו םירשע ינב לארשי ידילי םיידוהי םירבגו םישנ ללכ םגדמה .1996־ו 1995 

דע הרשע־הנומש יאליגב םייברע םירבגו םישנ ןכו ,תובישי ידימלת טעמל ,םישולש 

םירבג 20,930 םכותמ ,םירקחנ 40,048 הללכ םגדמה תייסולכוא .עבראו םירשע 
.םישנ 19,118־ו 

גוס אוה יולתה הנתשמה :חותינב םילולכה םינתשמה תא תוגיצמ ב1־ו א1 תולבט 

רקחנה םא דמלמה המד־הנתשמ וניהש ,ת/דמול ה/תא וא תדמל ובש ןורחאה רפסה־תיב 

תנשו רדגמ ,אצומ :םה םייולת־יתלבה םינתשמה תשולשו :ימדקא דסומב דמול וא דמל 

השימח ליכמ אצומ ןאכ םג ,ירואיתה חותינב ליבקמה הנתשמל המודב .רקסה תכירע 

אצוממ םידוהי ,יאקירפא־ןופצ אצוממ םידוהי ,יתייסא אצוממ םידוהי ,םיברע :םיכרע 

.ינש רוד ינב םילארשיו יאקירמא-יפוריא 

יולת הנתשמ :א1 הלבט 

הנתשמה יכרע  הנתשמה רואית  הנתשמה םש 

ימדקא דסומ ,ןכ - 1 

רחא ,אל - 0 

ה/תא וא) תדמל םאה 

?ימדקא דסומב <ת/דמול 

ובש ןורחאה דסומה גוס 

[ס] תדמל 

םייולת־יתלב םינתשמ :ב1 הלבט 

הנתשמה יכרע  הנתשמה רואית  הנתשמה םש 

םיברע ־ 1 

היסא יאצוי - 2 

הקירפא יאצוי ־ 3 
הפוריא יאצוי - 4 

ינש רוד םילארשי - 5 

רקחנה יבא לש הדילה־ץרא  [^] אצומ 

השיא - 1 

רבג - 2 

רקחנה לש ןימה  [8] רדגמ 

1992/93 ־ 1 

(הקיקחה ינפל) 
1995/96 ־ 2 

(הקיקחה ירחא) 

רקסה ךרענ הבש הנשה  [0] רקסה תנש 
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םיימואל ,םיירדגמ םירעפ לע הקיקחה לש הייקנה העפשהה תא רוקחל תנמ־לע 

יתשל רקסה תכירע תנש יולת־יתלבה הנתשמה תא ונקליח ,ההובגה הלכשהב םיינתאו 

.וירחאו קוחל ןוקיתה ינפל ,רמולכ ,1995/96־ו 1992/93 :תופוקת 

חותינה תטיש 

תעפשה לש הדידמ תרשפאמ וז הטיש .םייראיניל־גול םילדומ תועצמאב ךרענ חותינה 

ימוטוכידה יולתה הנתשמה לש תחא הירוגטקל ךייתשהל יוכיסה לע םיילאירוגטק םינתשמ 

דומלל יוכיסל סחייתמ הז רקחמב חותינה .תרחאה הירוגטקל ךייתשהל יוכיסה תמועל 

הנתשמ ללוכ לדומהש רחאמ .הלא תודסומב דומלל אל יוכיסה תמועל םיימדקא תודסומב 

הז חותינ .(Swafford, 1980)יטסיגול חותינ וניה יראיניל־גולה חותינה ,ימוטוכיד יולת 

תויביטקארטניאה תועפשההו (main effects) תוידוחייה תועפשהה לש ןתמורת תא דמוא 

 (interaction effects) דסומב דומלל אל וא דומלל יוכיסה לע םיריבסמה םינתשמה לש

.ימדקא 

,(t2)ך רטמרפה ידי־לע תגצומ יולתה הנתשמה לע םייולת־יתלבה םינתשמה תעפשה 

אטבי וז הדובעב .יולתה הנתשמה לש תוירוגטקה תחא לא ךייתשהל יוכיסה ביכרמ אוהש 

לדומה רחבנ וז הדובע ךרוצל .ימדקא דסומל ךייתשהל יוכיסה ביכרמ תא ך רטמרפה 

:םייולת־יתלב םינתשמ השולש ובש אלמה יביטקילפיטלומה 

 D =y D . y AD . yBD .yCD.y ABD . y ACD . y BCD . y ABCD "
 1 jkl 1 ijk י kl 1 ij 1 1 ikl 1 1 1 י j5,2 י 1 1 ־ ijkl

תמורת תא גציימ y D. :ימדקא דסומב דומלל יוכיסה תא גציימ Q D,, :רשאכ 
 1 jk' 1

דסומב דומלל יללכה יוכיסה תא ,רמולכ ,יוכיסל יולתה הנתשמה לש תילושה תוגלפתהה 

המורתה תא - Y :יוכיסל [a] אצומה לש הייקנה המורתה תא - y ^ ;[D] ימדקא 
 CD

C]] רקסה תכירע תנש לש הייקנה המורתה תא ־ y kl :יוכיסל [B] רדגמה לש הייקנה 

:יוכיסל [B] רדגמו [A] אצומ ןיב היצקארטניאה תמורת תא - y ^0 :יוכיסל 

 y AfP - אצומ ןיב היצקארטניאה תמורת תא [A] רקסה תכירע תנשו [C] יוכיסל;

 y j^D - רדגמ ןיב היצקארטניאה תמורת תא [B] רקסה תכירע תנשו [C] יוכיסל;

 y ^D - אצומ לש היצקארטניאה תמורת תא [A], רדגמ [B] רקסה תכירע תנשו [[C

13.יוכיסל 

םייראיניל־גול םילדומ לע ףסונ עדימ 13 (Log-linear Models) תואבה תודובעב אוצמל ןתינ: 

 .Swafford, 1980; Knoke <fe Burke, 1980
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תא םילידגמ 1־מ םיהובגש y לש םיכרע ,יביטיקילפיטלומ לדומב רבודמש רחאמ 

םניא 1־ל םיבורקש םיכרעו ,םייוכיסה תא םיניטקמ 1־מ םיכומנש םיכרע ,םייוכיסה 
.םייוכיסה לע םיעיפשמ 

םיאצממ 

ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה לודיג :יראיניל־גול חותינ 

יוכיסה תמועל דואמ ךומנ "ימדקא דסומב דומלל" יללכה יוכיסה יכ הלוע 2 הלבטמ 

,הזכ רבע לעב תויהל וא ,ימדקא דסומב דומלל יוכיסה .<7=0.23>1> "םש דומלל אל" 

םירבגו םישנ ןיב םייוכיסב לדבהה ,רמולכ .םירבג ברקב רשאמ םישנ ברקב 1.11 יפ לודג 

.<7= 1.11<1) םישנה תבוטל m אוה 

(x2=y)יביטקילפיטלומ לדומ יפל םייטסיגול םיחותינ תואצות :2 הלבט 

*ימדקא דסומב דומלל יוכיסה ןדמואל 

ל 

 7= 1

 0.23 = 0.4792 ימדקא דסומב דומלל יללכה יוכיסה 
אצומ 

 0.36 = 0.5992 םיברע 

 0.46 = 0.6822 הקירפא יאצוי 

 0.88 = 0.9412 היסא יאצוי 

 2.27 = 1.5062 הקירמא-הפוריא יאצוי 

 2.98 = 1.7272 ינש רוד םילארשי 

רדגמ 

 1.107 =1.0522 םישנ 

רקסה תנש 
 1.20 = 1.0942  1995/96

קהבומ אל  רדגמ * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * רדגמ 'י אצומ 

.2 < תננקותמ X - תיטסיטטס םיקהבומ םביה הלבטב םיגצומה םימדקמה לכ * 

,ינש רוד יגב םילארשי לצא אצמנ ימדקא דסומב דומלל רתויב הובגה יוכיסה 

אצוממ םידוהיו יתייסא אצוממ םידוהי ,יאקירמא-יפוריא אצוממ םידוהי םהיתובקעבו 

תייסולכוא ברקב אצמנ ימדקא דסומב דומלל רתויב ךומנה יוכיסה .יאקירפא ־ןופצ 

,רמולכ) 0.36 יפ ימדקא דסומב דומלל יוכיסה תא לידגמ יברע אצומש דועב .םיברעה 

.2.98 יפ הז יוכיס לידגמ (ינש רוד ינב)ילארשי אצומ ,(יוכיסה תא ןיטקמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:50:56 UTC������������� 

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



337 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

םידמולה ירועישב םייתוהמ םילדבה םימייק ,ירואיתה חותינב םדוק וניארהש יפכ 

תבוטל ,יתייסא אצוממ םידוהי ןיבל יאקירפאךופצ אצוממ םידוהי ןיב םיימדקא תודסומב 

םירבג ברקב ימדקא דסומב דומלל יוכיסה היה ,לשמל ,1996-1995 םינשב .םינורחאה 

אצוממ םיידוהי םירבג לצא 150.22־ל האוושהב 14,0.11 יאקירפאךופצ אצוממ םיידוהי 

אצוממ םיידוהי םירבגל האוושהב הברהב ךומנ יוכיסה היה תוצובקה יתשבו ,יתייסא 

.(המאתהב 170.75־ו 160.57)ינש רוד ינב םיילארשי םירבגו יאקירמאו יפוריא 

<y=1.20>1) 200/0 לש תיתועמשמ החימצ לע רוריבב םיעיבצמ 2 הלבטב םינותנה 

.(1996-1995) 1994 תנשמ קוחל ןוקיתה רחאלש הפוקתב ימדקא דסומב דומלל יוכיסב 

ינתא אצומה תוצובק ,םואלה תוצובק לכ ברקב ההז היה החימצה רועישש ןייצל בושח 

ךכמ קיסהל ןתינ .(תוקהבומ־אל ויה תויצקארטניאה לכ לש תומורתה) רדגמה תוצובקו 

קוח" תובקעב םיימדקא תודסומב םידמולה רפסמב םיהז החימצ ירועישמ האצותכש 

יטולוסבאה רעפה ,ינתאה אצומהו םואלה תוצובק לכמ םירבגו םישנ ברקב "תוללכמה 

תונש ךלהמב 200/0־ב לדג תונושה ינתאה אצומהו םואלה תוצובק ןיב ההובגה הלכשהב 

םילארשיה 18.תונוש ויה תוצובקה לש קוניזה תודוקנ ןכש ,םירשעה האמה לש םיעשתה 

ההובגה החיתפה תדוקנ ילעב - יאקירמאו יפוריא אצוממ םידוהיהו ינשה רודה ינב 

.הקוחל ןוקיתהמ םיירקיעה םינהנה ןכ םא ויה - רתויב 

קרפב ונסחייתה ותועצמאבש ירואיתה חותינה תואצות תא םימאות הלא םיאצממ 

ינתא אצומו םואל תוצובק ןיב ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה תובחרתהל םדוקה 

קותעשה תיירואית תא םג םיששאמ םהו ,םירשעה האמה לש םיעשתה תונש עצמאב תונוש 

.(Halsey, Heath ä Ridge, 1980)ויתימעו יסלוה םיכמות הבש 

הובגה ךוניחב עציהו שוקיב :"תוללכמה קוח" 

ההובגה הלכשהה יכרוצ לע הנע ןכא 1994 תנשמ קוחל ןוקיתה םא ררבל ןיידע רתונ 

תונש ךלהמב תורגב־תודועתל םיאכזה רועישב לודיגה תובקעב רצונש שוקיבל רבעמ 

הקיקחה תובקעב וחתפנש תושדחה תוללכמה יכ רעשל ןתינ .םירשעה האמה לש םיעשתה 

תורגב־תודועת ילעב לש תוצובק ליבשב הובגה ךוניחב דומיל תומוקמ לש עציה ורצי 

ללגב םאו םיכומנ םיידומיל םיגשיה ללגב םא ,םיימדקא תודסומב ןכל םדוק וטלקנ אלש 

תוימדקא תושירד תוביצמ ,תוטיסרבינואל דוגינב ,תוללכמה .תושיגנ יישקו הסנרפ יכרוצ 

ןוחבל תנמ־לע .יצרא־ללכ רוזיפו םיסרוקה תכרעמב תושימג תועיצמו רתוי תוכומנ 

,הלעמו דומיל תונש הרשע־םיתש ירגוב ברקב םייראיניל־גול םילדומ ולעפוה ,וז תורשפא 

 .0.23*( 1.2/1.1 )*0.46=0.11 14

 .0.23*( 1.2/1.1 )*0.88=0.22 15

 .0.23 *(1.2/1.1 )*2.27=0.57 16

 .0.23*( 1.2/1.1 )*2.99=0.75 17

,10« אוה םידמולה רועיש א הצובקב :תוצובק יתש ונינפלש חיננ הבה ,וז העפות ןיבהל תנמ־לע 18 

רועיש תא תוצובקה יתש ולידגי ,המגודל ,םא .20"/»,ןכ םא ,אוה יטולוסבאה רעפה .30»/« ב הצובקבו 

.60"/0־ל הלעת ב הצובקש דועב ,20"/« א הצובקב שדחה םידמולה רועיש היהי ,םיינש יפ םידמולה 

.םיינש יפ לדג יטולוסבאה רעפה ,רמולכ ,40* אוה שדחה יטולוסבאה רעפהש ,ןאכמ 
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עגונב םינותנ גישהל ןתינ היה אל יכ ןייצנ .וז הירוגטקב לודיגה תעפשה תא לרטנל ידכ 

ורחבנ בי תותיכ ידימלת לש תוצובק .ונשמתשה םהבש א"כסהמ תורגב־תדועתל תואכזל 

יכ רבתסמ .תורגבה־תודועת ילעב לש םרפסמב לודיגה תעפשה תא לרטנל תנמ־לע 

תורגבה־תדועת ילעב לש םרפסמב לודיגל המוד בי ידימלת לש םרפסמב לודיגה רועיש 

םיקצומ םינותנ לע ךמתסהל ונפדעה ןכ־לעו ,(68 ,1 הלבט ,1997 ,ךוניחה דרשמ) 

.תורגב־תודועת ילעבב םוקמב דומיל תונש הרשע־טיתש ירגובב שמתשהלו 

ןדמואל (12=ף')יביטקילפיטלומ לדומ יפל םייטסיגול םיחותינ תואצות :3 הלבט 

*דומיל תונש הרשע־פיתש ירגוב ברקב ימדקא דסומב דומלל יוכיסה 

 2 !
 7= 1

 0.34 = 0.5852 ימדקא דסומב דומלל יללכה יוכיסה 
אצומ 

 0.47 = 0.6832 םיברע 

 0.49 = 0.7022 הקירפא יאצוי 

 0.83 = 0.9092 היסא יאצוי 

 2.01 = 1.4182 הקירמא-הפוריא יאצוי 
 2.62 = 1.6192 ינש רוד םילארשי 

קהבומ אל  רדגמ 

רקסה תנש 

 1.15 = 1.0732  1995/96

קהבומ אל  רדגמ * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * אצומ 

קהבומ אל  רקסה תנש * רדגמ * אצומ 

.2 < תננקותמ X - תיטסיטטס םיקהבומ םגיה הלבטב םיגצומה םימדקמה לכ * 

:בלה־תמושת תא םיכשומ 3 הלבטב םיאצממ ינש 

לצא ההז דומיל תונש הרשע־סיתש ירגוב ברקב ימדקא דסומב דומלל יללכה יוכיסה .א 

םירבגה לע ןורתי היה םישנלש ףא ,(תקהבומ הניא רדגמה תעפשה) םישנו םירבג 

וז הדבוע .(2 הלבט) תויסולכואה לכ ברקב יראיניל־גולה לדומה לעפוה רשאכ 

ךוניחב םלענש ןורתי ,םירבג לע ןורתי םישנל שי ינוכיתה ךוניחבש ךכ לע העיבצמ 

תונש הרשע־מיתש םימייסמה ירועישב רדגמה ילדבה תא םילרטנמ רשאכ ימדקאה 
.דומיל 

:ואר) העודי הדבוע וניה ינוכיתה ךוניחב םישנ לש ןנורתיש דועב יכ שיגדהל שקבנ 

 1994 ,Kfir, 1988; Ayaion), רשאכ ,ינוכית־לעה ךוניחב הז ןורתי לש ותומלעיה

19.שדח אצממ הניה ,םילרטונמ תינוכיתה הלכשהה ירועישב םינימה ןיב םילדבהה 

.אבה קרפב ןודיי וז העפותל ירשפא רבסה 

ב הצובקו ,םישנ האמ הנומה א הצובק :תוצובק יתש ונינפלש חיננ הבה ,וז העפות ריהבהל תנמ־לע 19 
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339 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

,דומיל תונש הרשע־מיתש םימייסמה רועישב החימצה הלרטונש רחאל םג יכ הארנ .ב 

ןוקיתה רחאל <y=1.15>1 ;150/0 לש היילע) 1.15 יפ לדג ימדקא דסומב דומלל יוכיסה 

לש עציה רצי ההובגה הלכשהה קוחל ןוקיתה יכ הנעטל סוסיב שי ןכ־לע .קוחל 

םהל רשפאתה אלש תורגב־תדועת ילעב לש תוצובקל הובגה ךוניחב דומיל תומוקמ 

.הקיקחל םדוק םיימדקא תודסומל סנכיהל 

תונקסמו ןויד 

ברקב םיימדקא תודסומב הדימלה ירועישב ולחש םייונישה תא ונחתינ הז רקחמב 

ןיבש הפוקתב ,לארשי ידילי םירבגו םישנ לש תונוש ינתא אצומ תוצובקו םואל תוצובק 

שגד תמיש ךות ,םירשעה האמה לש תורחואמה םיעשתה תונשל םינומשה תונש תישאר 

.1994 תנשמ ההובגה הלכשהה קוחל ןוקיתה תובקעב ההובגה הלכשהה תובחרתהב 

אצומהו םואלה תוצובק לש ןמז ךרואל ביצי גרדמ םייק יכ הלוע רקחמה תואצותמ 
דרויה רדסה יפ־לע ,ההובג הלכשהל תודסומב םידמולה ירועיש תניחבמ תונושה ינתאה 

;יתייסא אצוממ םידוהי (2) ;ינש רוד ינב םילארשיו יפוריא אצוממ םידוהי (1) :אבה 

םידמולה ירועישב םילדבה ףשח רקחמה .םיברע <4> ;יאקירפא־ןופצ אצוממ םידוהי (3) 

םידוהיו יתייסא אצוממ םידוהי - םיחרזמה תוצובק יתש ןיב ההובג הלכשהל תודסומב 

תאז .םישנ ברקב רשאמ םירבג ברקב רתוי םיקהבומ הלא םילדבה .יאקירפא־ןופצ אצוממ 

םירבגה לש הלאל םימוד יאקירפא־ןופצ אצוממ םיידוהי םירבג לש הסינכה ירועיש ,דועו 

םידוהי לשו יתייסא אצוממ םידוהי לש תורפסב לבוקמה יוהיזה יכ הלוע ןאכמ .םייברעה 

.תועטהל לולע - םיחרזמ ־ תחא הדיחא הצובקכ יאקירפאךופצ אצוממ 

תונש עצמאב ההובגה הלכשהב ושחרתהש םיכילהת ינש םילגמ הדובעה יאצממ ,תינש 

,(gender equalization)ירדגמה ןויוושה תורבגתה ,דחא דצמ :םירשעה האמה לש םיעשתה 

הלכשהב יטולוסבאה רעפה לודיגל הליבוהש ,הובגה ךוניחה תובחרתה ,רחאה דצה ןמו 

תוותשהה ךילהתש דועב .תונושה ינתאה אצומהו םואלה תוצובק ןיב 200/0־ב ההובגה 

תובקעב קר לחה ההובגה הלכשהה לש התובחרתה ךילהת ,ןמז ךרואל חתפתה תירדגמה 

האצות וניה תירדגמה תוותשהה ךילהת יכ הנעטל םוקמ ןיא ךכ םושמ ."תוללכמה קוח" 

תובקעב רצונש ,ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה לודיג ךא ,קוחל ןוקיתה לש הרישי 

.תורישי ונממ עבנ ןכא ,ההובגה הלכשהה תוטשפתה 

םידוהי ברקב השחרתה םיימדקאה תודסומב הדימלה ירועישב ירדגמה ןויוושה תמגמ 

םיעברא קר ךא ,(60*) םיינוכית םידומיל ומילשה םישנה האמ ןיבמ םישישש חיננ .םירבג האמ הנומה 

חיננ תעכ .ינוכיתה ךוניחב םירבגה לע ןורתי שי םישנלש ,ןאכמ .(40*) תאז ושע םירבגה האמ ןיבמ 

לכ ךסמ 30* רמולכ ,םיימדקא םידומילל םישולש וכישמה ןוכית ומייסש םישנה םישיש ןיבמש 

ןוכית ומייסש םירבגה םיעברא ןיבמ וליאו ,םיינוכית םידומיל ומילשהש םישנה ןמ 50* וא םישנה 

.ןוכית ומייסש םירבגה ןמ 50* וא םירבגה לכ ךסמ 20* רמולכ ,םיהובג םידומילל םירשע וכישמה 

תמועל םישנהמ 30*> ימדקא ךוניחב םירבגה לע םישנה לש ןנורתיש הנקסמל םיכילומ הלא םינותנ 

.םילרטונמ תינוכיתה הלכשהה ירועישב רדגמה ילדבה רשאכ םלענ (םירבגהמ 20* 
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םירבג לע ןורתי תוידוהי םישנ וגישה םיעשתה תונש יהלשב ,ךכמ רתוי .דחי־םג םיברעו 

ימוחתב תירדגמה הדרפהה המלענש ךכ לע םיעיבצמ םניא הלא םיאצממ ,הז םע .םיידוהי 

םימוחתב דומלל וכישמה םינבו תונבש חינהל ריבסו ,תוללכמבו תוטיסרבינואב תוחמתהה 

.םהלש "םייתרוסמה" 

םלענ תינוכיתה הלכשהב םירבגה לע םישנה לש ןנורתי יכ הז רשקהב שיגדהל בושח 

ןורתי שי תונבלש הדבועה תא םיטילבמ הלא םיאצממ .םיהובג םידומילל ןוכיתמ רבעמב 

לש םתיינפמ הארנכ עבונ רבדה .םינב םידימלת תמועל תורגב־תדועתל תואכזה ירועישב 

ינריךב ינויעה לולסמהש ןוויכמ םלוא .(Kfir, 1988) םינוש דומיל ילולסמל םינימה ינש 

ירבגה טועימה ,(יעוצקמ לולסמב רוחבל רתוי הנטק תורשפא שי תונבל) םינבל סחיב רתוי 

,ינויעה לולסמב םינבהש הרוק ךכ .םנימ ינב לש בטימה תא גציימ ינויעה לולסמב 

Ayaion) תונבה לע ןורתי םישכור ,םייתרקויה םיעדמב רתוי תובורק םיתיעל םיחמתמש 

 1997 ,fc Yogev>), םידומילב םייתרקוי תועוצקמל לבקתהל רתוי בר יוכיס םהל קינעמש
.םיהובגה 

תונש עצמאב ינתאה אצומהו םואלה תוצובק לכ ברקב ההובגה הלכשהה תובחרתה 

הלכשהה תובחרתה םנמואה :האבה הלאשה תא הררוע םירשעה האמה לש םיעשתה 

תעפשה תא הניטקה ,םיטנדוטסה רפסמב לודיגב תפקתשמ איהש יפכ ,לארשיב ההובגה 

םיימואלו םיינתא םילושכמ תרסהל הליבוהו הלכשהב תויונמדזהה לע םואלהו אצומה 

?הלכשה תשיכר םישקמה 

תובקעב הובגה ךוניחל רתוי החונ תושיגנ תופשוח יחכונה רקחמב וגשוהש תואצותה 

םישנ ברקב 200/0־ב ולדג ההובג הלכשהל םיכישממה םיריעצה ירועיש :"תוללכמה קוח" 

לש החימצה ירועישש הדבועה תורמל םלוא .ינתאה אצומהו םואלה תוצובק לכמ םירבגו 

ברקב םיהז ויה "תוללכמה קוח" תובקעב םיימדקא תודסומב םידמולה םיטנדוטסה רפסמ 

ןיב ההובגה הלכשהב יטולוסבאה רעפה ,ינתאה אצומהו םואלה תוצובק לכמ םירבגו םישנ 

האמה לש םיעשתה תונש ךלהמב 200/0־ב לדג תונושה ינתאה אצומהו םואלה תוצובק 
.םירשעה 

Halsey, Heath Sc Ridge,) ויתימעו יסלוה לש םתנקסמ תא תומאות הלא תואצות 

לע ההובגה הלכשהה לש תובחרתהה תעפשה היפלש ,קותעשה תשיגב םילגודה ,(1980 

תדימבו ,תובצינ תונושה תוצובקה הבש החיתפה תדוקנב היולת תויונמדזהה ןויווש 

יכ םתנעט תא םירשאמו םירזוח םייחכונה םיאצממהש ןאכמ .תויוצמ ןה הבש היוורה 

רומישל קר אלא ,הלכשהב תויונמדזהה תייוושהל םורתת אל הובגה ךוניחב היצזילרביל 

.ותבחרהל ףאו ןויוושה־יא 

לולסמ תריחב לע יתרבחה עקרה לש העפשההש הדבועל הארנכ רושק ךכל רבסהה 

ךוניחה תכרעמב היצזילרבילה לש התעפשהמ רתוי הקזח דליה לש תינושארה םידומילה 

תא םצמצל ףא וא קלסל ידכ הב ןיא הדבל הובגה ךוניחה תכרעמב היצזילרביל .הובגה 

ידוסיה ךוניחב םימוסחמ תרסה הילא ףרצל שי אלא ,ךוניחב תויונמדזהב ןויוושה־יא 

הובגה ךוניחה תכרעמ לש היצזילרביל ןכ־לע .(Erikson <fe Jonsson, 1995)ינוכיתהו 

ליבקמב ךרעית םא קר ההובגה הלכשהב תויונמדזהה ןויווש תא לידגהל לכות לארשיב 

הרקמה םג ומכ ,ליעל ראותש ידוושה הרקמה .לארשיב רפסה־יתב תכרעמ לש היצזילרביל 

.וז דוסי־תחנהב תענכשמ הכימת םיקפסמ ,ילארשיה 

לודיגה תובקעב רצונש שוקיבה לע הנע קר אל "תוללכמה קוח"ש אוה ףסונ אצממ 
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דומיל תומוקמ לש עציה רצי ףא אלא ,דומיל תונש הרשע־מיתש םימייסמה רועישב 

ךכל ירשפא רבסה .ימדקא דסומב דומלל ןכל םדוק ןתעדב ולעה אלש תושדח תוצובקל 

,תושדחה תוללכמה בורב רתוי הכומנה דומילה תמרבו רתוי םילקה הלבקה יאנתב ץוענ 

.ןהלש השימגה םיסרוקה תכרעמבו תוללכמה לש יצראה רוזיפב ןכו 

יכילהת לש תינושארה העפשהה תא הנחבש ,וז הדובע יאצממש רמול ןתינ ,םויסל 

,םירשעה האמה לש םיעשתה תונש יהלשב לארשיב ההובגה הלכשהה לש תובחרתהה 

רקחמ תרגסמב הלא םיכילהת לש רתוי תקדקודמו הפיקמ הקידבב ךרוצה תא םישיגדמ 

תוללכמה םאה :האבה הלאשה איה הז רשקהב תוררועתמה תולאשה תחא ,המגודל .ידיתע 

תושירדו דומילה תמר לשב תוטיסרבינואהמ תוחפ תויתרקויל תובשחנה ־ תושדחה 

,"ףס־רמוש"ו "תוחיטב־תרוגח" תוטיסרבינואל תושמשמ - ןהלש רתוי תוכומנה הלבקה 

תוטיסרבינואל תורשפאמ ךכבו ההובגה הלכשהב תויונמדזהה תא תולידגמ ןהש ךכב 

םילימב ?תיליע־תודסומכ יתרוסמה ןדמעמ תא רמשלו ןהילא הסינכה ףר תא תולעהל 

םיראתל לדגה שוקיבה ןמ עבונה יתרבחה ץחלה תא תולרטנמ תוללכמה םאה - תורחא 

רקחמה תולבגמ ?תוטיסרבינואל הלבקה יאנת תדרוהל םורגל לולע היהש ץחל ,םיימדקא 

ידיתע רקחמ ךא ,וז הלאש לע ותרגסמב תונעל תורשפאמ ןניא ,ליעל ורכזוהש ,יחכונה 

.הבושת הל קפסל לוכי 

םיחפסנ 

יאליגב םיידוהי םירבג ברקב םיימדקא־אלה תודסומב םידמולה רועיש :א1 חפסנ 

הרשע־הנומש יאליגב םייברע םירבג ברקבו םישולש דע שמחו םירשע 
עבראו םירשע דע 

■■ הפוריא יאצוי 

■וווו ינש רוד 

— — ,דיסא יאצוי 

■■■■■ הקירפא יאצוי 

םיברע 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 
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יו לארשי תודילי םישנ ברקב םיימדקא־אלה תודסומב תודמולה רועיש :ב1 חפסנ 

 sn-1 50ך.

 ■■■ הפוריא תואצוי 

■וווו  ינש רוד 

■ ■ ■ ו  הקירפא תואצוי 

 - - היסא תואצוי 

תויברע 

 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 81 80

רקסה תנש 

תורוקמ 

:םילשורי .יתרבח יונישו הטילש :לארשיב םיברעה ברקב ךוניח .(1996) 'מ ,'גאח־לא 
.סנגאמ 

ידוסיה רפסה תיב לש םיידומילה םיגשיהה .(1981) 'ד ,סיוידו 'ק ,לרוס ,יי ,ישאב 
.ךוניחל רפסה־תיב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .לארשיב יברעה 

:ךותב ."לוהינו ןוויג ,לודיג לש תומליד :לארשיב תואטיסרבינוא" .(1985) 'י ,דוד־ןב 

תכרעמה :הווהתמ הרבחב ךוניח ,(םיכרוע) רקוצ 'דו ןומרכ 'א ,ןמרקא 'ו 
.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(563-527 'ע) תילארשיה 

.ב קלח ,ץראה ."םישלחל תוללכמ" .(1992)'א ,םוחנךב 

,תומגמ ."1995-1975 ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ" .(1999)'י ,ןהכ 
 8, 145-134.

הארוהל הרשכהה לש היצזימדקאה .(1998)'צ ,ןמבילו 'ג ,ןגייפ ,'ת ,באירא ,'ד ,ריפכ 

.סנגאמ :םילשורי .הארוהה עוצקמ לשו 

.הודא זכרמ :ביבא־לת .ןויווש־יאו תוינידמ :לארשיב רויד .(1994)'ו ,שולקו 'ו ,ןוי־ול 

.םילשורי .לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומ .(1995) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

,41 ,הלכלכל ןועבר ."הכירצבו תוסנכהב םייתדע ןיב םירעפ" .(1994) 'נ ,קראמ 
 74-55.

.םילשורי .ו"נשת תורגב תוניחב ינותנ .(1997) טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ 

דמימה :הקוסעתה תויונמדזה הנבמו הלכשהה תובחרתה יסופד .(1987) 'י ,ןוהנ 
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .יתדעה 

.תורירב :ביבא־לת .םידרפנה םילולסמה זוחמ :לארשיב ךוניחה .(1990)'ש ,יקסריבס 

.8 ,ןויווש לע עדימ ."לארשיב ההובג הלכשה" .(1997) 'ב ,יקסריבסו 'ש ,יקסריבס 
.הודא זכרמ :ביבא־לת 
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:ךותב ."לארשיב היטרקומדו םיימואלו םייתדע ,םידמעמ םיעסש" .(1994) 'ס ,החומס 

:ביבא־לת .<202-172 'ע> םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה ,(ךרוע) םר 'א 
.תורירב 

."90־ה תונשב לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמב תוינבמ תורומת" .(1999) 'פ ,שודק 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח 

הלכשהב יתדע ןויווש־יא" .(2000) 'ס ,ןיטולובו 'ח ,רייטש ,יי ,ןהכ ,'י ,טיבש 

־ 391 'ע> לארשיב יתקולח קדצ ,(ךרוע)רנטואמ 'מ :ךותב ."לארשיב תיאטיסרבינוא 
.תומר :ביבא־לת .<410 

ףולחב םייוניש :לארשיב ןיאושינ יסופדב הלכשהו תויתדע" .(1997)'ח ,רייטשו 'י ,טיבש 

.226-207 ,5 ,תומגמ ."ןמזה 

 Ayaion, H. (1994). "Community Characteristics and Educational Opportunities

 in Israel". Research in Social Stratification and Mobility, 14, 99-118.

 Ayalon, H. (1999). "Curriculum Differentiation and Inequality in Achievement".

 Paper presented at the Israel-Taiwan Congress of Sociology, Israel.

 Ayalon, H. and Yogev, A. (1997). "Students, Schools, and Enrollment to

 Science and Humanity Courses in Israeli Secondary Education".
 Educational Evaluation and Policy Analysis, 4, 339-353.

 Ben-Rafael, E. and Sharot, S. (1991). Ethnicity, Religion, and Class in Israeli

 Society. New York: Cambridge University Press.

 Bernstein, D. and Swirski, S. (1982). "The Rapid Economic Development of

 Israel and the Emergence of the Ethnic Division of Labour". British

 Journal of Sociology, 33(1), 220-221.

 Blossfeld, H.P. and Shavit, Y. (1993). "Persistent Barriers. Changes in

 Educational Opportunities in Thirteen Countries". In Y. Shavit and
 H.P. Blossfeld (eds.), Persistent Inequality: Changing Educational

 Attainment in Thirteen Countries (pp. 51-74). Boulder, Col.: Westview
 Press.

 Bowles, S. and Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalistic America. New
 York: Basic Books.

 Brint, S. and Karabel, J. (1989). The Diverted Dream: Community Colleges and

 the Promise of Educational Opportunity of America, 1900-1985. New
 York: Oxford.

 Collins, R. (1971). "Functional and Conflict Theories of Educational

 Stratification". American Sociological Review, 36, 1002-1019.

 Erikson, R. and Jonsson, J. (1995). "Introduction. Explaining Class Inequality

 in Education: The Swedish Test Case". In R. Erikson and J. Jonsson (eds.),

 Can Education be Equalized? The Swedish Case in Comparative
 Perspective (pp. 1-65). Boulder, Col.: Westview Press.

 Friedlander, D., Eisenbach, Z., Ben-Moshe, E., Ben-Hur, D., Lumievski, S. and

 Hleihel, A. (1998). "Religion, Ethnicity, Type of Locality and Educational
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 Attainments among Israel's Population: 1950-1980". Working Paper
 Series.

 Goldscheider, C. (1996). Israel's Changing Society: Population, Ethnicity, and

 Development. Boulder, Col.: Westview Press.

 Guri-Rozenblit, S. (1996). "Trends in Access to Israeli Higher Education

 1981-96: From a Privilege to a Right". European Journal of Education,
 3, 321-340.

 Haberfeld, Y. (1993). "Immigration and Ethnic Origin: The Effect of
 Demographic Attributes on Earnings of Israeli Men and Women".

 International Migration Review, 27, 286-305.

 Halsey, A., Heath, A. and Ridge, I. (1980). Origins and Destinations. Oxford:
 Clarendon Press.

 Khazzoom, A. (1997). "Assessing Educational Attainment among Immigrants:

 Did Israel Really Get Mizrachim and Ashkenazim?" Paper presented at the

 annual conference of the International Sociological Association, Israel.

 Kfir, D. 1988. "Achievement and Aspirations among Boys and Girls in Higher

 School: A Comparison of Two Israeli Ethnic Groups". American
 Educational Research Journal, 25, 213-236.

 Knoke, D. and Burke, P.J. (1980). Log Linear Models. Sage University Paper.
 Kraus, V., Shavit, Y. and Yaish, M. (1998). "Gender and Ethnic Differences in

 the Transition from School to Work in Israel". In Y. Shavit and W. Muller

 (eds.), From School to Work: A Comparative Study of Educational

 Qualifications and Occupational Destinations (pp. 221-253). Oxford:
 Clarendon Press.

 Lewin-Epstein, N., Elmelech, Y. and Semyonov, M. (1997). "Ethnic Inequality

 in Home Ownership and the Value of Housing: The Case of Immigration
 in Israel". Social Force, 2, 189-214.

 Lewin-Epstein, N. and Semyonov, M. (1993). The Arab Minority in Israel's
 Economy. Boulder, Col.: Westview Press.

 Lustick, I. (1980). Arabs in the Jewish State: Israel's Control of a National

 Minority. Austin: University of Texas Press.

 Mazawi, A. (1995). "University Education, Credentialism and Social

 Stratification among Palestinian Arabs in Israel". Higher Education, 29,
 315-368.

 Parsons, T. (1970). "Equality and Inequality in Modern Society, or Social

 Stratification Revisited". In E.O. Lauman (ed.), Social Stratification.
 Indianapolis: Bobbs-Merrill.

 Raftery, A. and Hout, M. (1993). "Maximally Maintained Inequality: Expansion,

 Reform and Opportunity in Irish Education 1921-75". Sociology of
 Education, 66, 41-62.
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 Semyonov, M. (1997). "On the Cost of Being an Immigrant in Israel: The
 Effects of Tenure, Origin and Gender". Research in Social Stratification,

 15, 221-234.

 Shavit, Y. (1984). "Tracking and Ethnicity in Israeli Secondary Education".

 American Sociological Review, 49, 210-220.

 Shavit, Y. (1989). "Tracking and the Educational Spiral: Arab and Jewish

 Educational Expansion". Comparative Education Review, 33, 216-231.

 Shavit, Y. (1990). "Segregation, Tracking, and the Educational Attainment of

 Minorities: Arabs and Oriental Jews in Israel". American Sociological
 Review, 55, 115-126.

 Shavit, Y. (1992). "Arabs in the Israeli Economy: A Study of the Enclave

 Hypothesis". Israel Social Science Research, 7(1 <fe 2), 45-66.

 Shavit, Y. (1993). "From Peasantry to Proletariat: Changes in the Educational
 Stratification of Arabs in Israel". In Y. Shavit and H.P. Blossfeld (eds.),

 Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen

 Countries (pp. 337-351). Boulder, Col.: Westview Press.

 Shavit, Y. and Blossfeld, H.P. (eds.) (1993). Persistent Inequality: Changing
 Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder, Col.: Westview

 Press.

 Shavit, Y. and Blossfeld, H.P. (1996). "Equalizing Educational Opportunity: Do

 Gender and Class Compete?" In R. Erikson and J. Jonsson (eds.), Can

 Education be Equalized? The Swedish Case in Comparative Perspective

 (pp. 233-255). Boulder, Col.: Westview Press.

 Smooha, S. (1990). "Minority and Status in an Ethnic Democracy: The Status

 of the Arab Minority in Israel". Ethnic and Racial Studies, 13, 389^-13.

 Spilerman, S. and Habib, J. (1976). "Development Towns in Israel: The Role

 of Community in Creating Ethnic Disparities in Labour Force
 Characteristics". American Journal of Sociology, 81(4), 781-812.

 Swafford, M. (1980). "Three Parametric Techniques for Contingency Table

 Analysis: A Nontechnical Commentary". American Sociological Review,
 46, 664-690.

 Yogev, A. (1981). "Determinants of Early Educational Career in Israel: Further

 Evidence for the Sponsorship Thesis". Sociology of Education, 54, 181
 195.

 Yogev, A. and Ayalon, H. (1991). "Learning to Labor or Laboring to Learn?

 Curricular Stratification in Israel Vocational High Schools". International

 Journal of Educational Development, 11(3), 209-219.

 Yogev, A. (1998). "A Non-Monolithic Approach to the Development of Israeli

 Universities". Paper presented at the 16th World Congress of Sociology,
 Montreal.
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