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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס 

**טיבש יסוי *,ורג־ץכ ילט 

אובמ 

ןיב םיטלוב םילדבה וז הרבחב ןיאש תילארשיה הרבחה ירקוח ברקב איה תלבוקמ העד 

םירעפש םושמו לארשיב תיסחי השדח העפות םה תודמעמש ןוויכמ ,םייח ןונגסב תודמעמה 

רתוי תיללכ הנעט .(1990 ,קסילו ץיבורוה) םיידמעמה םילדבהה תא םילפרעמ םירחא 

,תיתרבח הירוגיטקכ דמעמה לש ותובישחב הדיריה תא השיגדמ תיגולויצוסה תורפסב 

הז רמאמב .תויתדו יתדע אצומ ןוגכ ,תורחא דוביר תוירוגיטק לש ןתובישחב היילעה תאו 

יתוברתה םייחה ןונגסב (היצאיצנרפיד) לודיבה תקידב תועצמאב הלא תונעט םינחוב ונא 

רתוי םייתועמשמ יתדע אצומו תויתד ילדבהש הנעטה תא דחוימב םינחוב ונא .לארשיב 

.לארשיב םייתוברת םימעטו םייח ןונגסב םילדבה תרבסהב ידמעמ םוקיממ 

חוכה תקולח לשו דובירה תוכרעמ לש תוידממה־ברל םיעדומ ונא ,רבו ןמל תוחפל 

בצימ תצובקו יתרבח דמעמ ןיב רבו לש הנחבהה תא םילבקמ םירקוחה בור .הרבחב 

םירצומב הטילש תניחבמ תיסחי תינגומוה הירוגיטקכ רדגומ יתרבח דמעמ .(סוטטס) 

.(Weber, 1946) הלש םייחה ןונגס יפ־לע תרדגומ בצימ תצובק דועב ,קוש יבאשמבו 

דחא תא הווהמ ,די־חלשמ דצלו ,הרקויל סיסב אוה םייח ןונגסש ןעוט סליש ,רבו תובקעב 

םיאור סלישו רבו .(Shils, 1970,425) תונוש תויתרבח רתי־תויוכזל תועיבתל םיסיסבה 

אוהש יפכ ילכלכה םוחתהמ תיטילנא ןחבומה יתרבח לודיבו דוביר לש דמימ םייחה ןונגסב 

ןיב יבויח םאתמ לש תורשפא לסופ וניא םהמ שיא ,תאז םע .ידמעמה הנבמה ידי־לע גצוימ 

תחא הרוצ קר אוה ילכלכה םוחתהש םיכסמ הידרוב .תיריפמאה תואיצמב הלא םידממ ינש 

הלאמ הלא תונחבומ - יתוברתו יתרבח - ןוה לש תורחא תורוצו ,םייתרבח ןיפילח לש 

דמימהש ןעוט אוה ,תאז םע .(Bourdieu, 1984) תיטסילטיפקה תינרדומה הרבחב 

רדגומה - סוטיבהה .םיידמעמ םיסחי קתעשמו ידמעמ ןויווש־יאל תורישי רושק יתוברתה 

יתוברת ןוה הווהמו ,יתרבח דמעמ יפ־לע ןחבומ - תוגהנתהו הנבה ,הבשחמ תורוצכ 

,ךכל יא .יתרבחה דובירה יכילהתב םייוצר םילומגת גישהל םייוכיסה לע עיפשמה 
.ידמעמה הנבמה תא החיצנמ סוטיבהה לש תינויווש־אלה תוגלפתהה 

םאתמ שיש הפקשהה לע םירערעמה םירקחמ לש עפשל תונורחאה םינשב םידע ונא 

ןונגס לע םירקחמ .םייח ןונגסו תוברת תכירצ לש םיסופד ןיבל ילכלכ דמעמ ןיב הובג 

הלוע תיברעמה הרבחב דובירהש הנעטב תונורחאה םינשה הרשע־שמחב םיכמות םייח 

ביבס תורצונה תוליהק ןיעמ םירצוי םייתוברת םיכילהתו םילמס .יתוברתה םוחתה ךותמ 

תורערעמה תושיג שולשב תעכ ןודנ .(Pakuiski Waters, 1996) הכירצו םעט ,תוהז 

ןונגס תעיבקב ידמעמה םוקימה תובישח תא השיגדמה תיתרוסמה הפקשהה־תדוקנ לע 

.ילקרב ,הינרופילק תטיסרבינוא ,היגולויצוסל הקלחמה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה ** 
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לודג ינוניבה דמעמה ,יתיישעת־רתבה ןדיעבש החנהה לע תססובמ הנושאר תרוקיב .םייח 

.םינטק תודמעמ ןיב םייח ןונגסב םילדבההו המוד םיטרפה בור לש םייחה תמר ,דואמ 

תורצונ ןה ,ןיפולחל .תירמוח הקולח לע קבאמל רתוי תוסחייתמ ןניא תויתרבח תוצובק 

Munters, 1977; Wilson.) הרבחב תודמעמה תא םיצוחה םינחבומ םייח תונונגס ביבס 

 1990 ,Winkler, 1989; Neveu '§> 1980; Sobel, 1983; Barbalet, 1986; Blasius).

,ןהלש יתרוסמה הכימתה סיסב תא תודבאמ בצימ תרקוי לע תוססובמה תוידמעמ תונחבה 

לש רתוי הבר תוילאודיווידניאלו רתוי לודג ןווגמל םיליבומה םיכילהתל םידע ונאו 

סיסבכ תכלוהו הלדג תובישח הכירצל תסחיימ וז השיג .(Beck, 1992) םייח תונונגס 

.םייח ןונגסו בצימל 

תרוסמהמ תעבונ ,יחכונה רקחמה לש טבמה־תדוקנמ רתוי תיזכרמ ,היינש תרוקיב 

ריצל ףסונ יתרבח לודיב לש םיבר םיריצ לש םמויק תא החינמה ,תינאירבו־ואינה 

.יתרבח םוקימ לש םיידמעמ־אל םיטביהו תוברת ןיב רשקה תא השיגדמ וז השיג .ידמעמה 

הכירצ יסופד ,יתוברת םעט תעיבקב םיבושח םימרוגכ םיספתנ תויתדו רדגמ ,יתדע אצומ 

־רתבה תורבחב .(Saunders, 1986; Hall, 1992; Maffesoli, 1993) םייח ןונגסו 

םיכרע תעיבקב רתויב בושחהו דיחיה םרוגה וניא יתקוסעתה הנבמב םוקימ ,תויתיישעת 

תוידמעמ תויוברת־תת .(Sobel, 1983; Anheier, 1995; Casteils, 1996) םיסרטניאו 

רתוי םיקזח תויתדו יתדע אצומ ,עזג ןיבל תוברת ןיב םירשקהו ,דואמ תולצופמ ושענ 

ורצונש םייתרבחה םירעפה .(Pakulski <fe Waters, 1996) דמעמו תוברת ןיב םירשקהמ 

תוחפ םה .ןשיה יגולואידיאה־ידמעמה טקילפנוקה יסופדמ םינוש הרקה המחלמה םויס ןמל 

םיסרטניאל רשאמ םייאידיא םיסרטניאל רתוי םירושקו םיידדצ־בר רתוי ,םישבוגמ 
.םיירמוח 

תורוקמ םיחינזמו ,ההובג תוברתב םידקמתמ םיבר םירקחמש תסרוג תישילש תרוקיב 

םיגהנמה לולכמ תא םינחוב רשאכש איה הנעטה .םייתוברת םיבאשמ לש םירחא 

הריכמ וז השיג .תשטשטימ הכירצ יסופד יפ־לע תודמעמ ןיב הנחבהה ,םייתוברתה 

םירשק רוקחל שיש תנעוט ךא ,יתוברת םייח ןונגסו ידמעמ םוקימ ןיב םירשקה תובישחב 

םיגוס םיכרוצ םיהובג תודמעמש הדבועה תא ,לשמל ;םתובכרומ תא ריאיש ןפואב הלא 

Peterson <fe Simkus, 1992; Peterson <fc) ההובג תוברת קר אלו ,תוברת לש םיגוש 

 1996 ,Kern).

םירעפב העוסשה הרבח ,לארשיב הלא תונעט לש ןפקות תא םינחוב ונא הז רמאמב 

יריפמא חותינ םיעיצמ ונא .תיסחי השדח העפות אוה יתרבח דמעמ הב ,םיבלטצמו םיקומע 

לש םיפסונ םיריצ םג ןובשחב םיאיבמ ונאש ךות ,דמעמו םייח ןונגס ןיב רשקה לש ףיקמ 

.רדגמו הלכשה ,תויתד ,יתדע אצומ ןוגכ ,יתרבח לודיב 

הרבחה יעדמבו תילארשיה הרבחב דמעמ 

לארשיב הרבחה יעדמבש ירה ,םלועה ןמ רבעש רבד םה תודמעמ םהב תוזוחמ שי םא 

םירעפב בור יפ־לע םידקמתמ לארשיב יתרבחה הנבמה תודוא־לע םירקחמ .ולגתה םרט ןה 

תויתדו םירוגמ ירוזאב םרוקמש םירעפו יברעה-ידוהיה רעפה ,יתדעה רעפה :םירחא 

 (1993 ,Smooha, 1978; Lewin-Epstein 8l Semyonov; 1990 ,קסילו ץיבורוה;

 1991 ,Swarzwald, 1990: Friedman). דמעמה דיקפתל םיסחייתמ דבלב םיטעמ םירקחמ
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בורל אוה ,דוביר לש ילכלכה דמימב םינד רשאכ םג .דובירו לודיב לש דמימכ יתרבחה 

םג - רשפאשכו ,הרקוי ,קוסיע ,הלכשה לש ףוריצ ,רמולכ ,"ילכלכ־יתרבח"כ גשוממ 

םע .תודמעמ אלל הרבח איה לארשיש םיבשוח הרבחה יעדמ ישנאש רמוא הז ןיא .הסנכה 

תכלוהה הצופנ העפות אוה ילכלכ ןויווש־יאש יפ־לע־ףא יכ העדב םיכמות םה ,תאז 

,השלח תידמעמה תועדומה .דואמ השלח לארשיב ידמעמה הנבמה תוינכומ ,הלדגו 

בצמ ןיב שלח רשק שי ,םיצופנ םניא ידמעמ סיסב לע יטילופ סויגו תיטילופ היגולואידיא 

קסילו ץיבורוה .(1995 ,שיעי) הבר תידמעמניב תועינ תמייקו ,תיטילופ הייטנו ידמעמ 

הביסה .םהלשמ םיקהבומ םייח תונונגס תודמעמל סחייל ןתינ אלש םינעוט (1990) 

לש האצותכ תוריהמב חתפתהו רבכמ אל שבגתה יחכונה ידמעמה הנבמהש ךכל תסחוימ 

םרטש םישדח םירשעתמ ללוכ םילהנמהו םימזיה דמעמ .1970-1950 םינשב ןוה אובי 

־ואינה חותינה אוה וז תורפסב ןפוד־אצוי .םיקהובמ םייח ןונגס וא תוברת וחתיפ 

םימייקש הארמ אוה .(1989) תרופ־ןב עיצמש לארשיב ידמעמה הנבמה לש יטסיסקרמ 

םויקל םינושארה םירושעה תשולשב ידמעמה הנבמב יוניש לחשו לארשיב תודמעמ 

יאלקח חותיפ הדדוע איה .ידמעמה הנבמה בוציעב הנידמל היה בושח דיקפת .הנידמה 

לש ותחימצלו תירפכ םגו תינוריע תונגרוב לש התחימצל הליבוהש תוינידמ ,יתיישעתו 

םילדבה שיש הנעטה תא תוחדל וא ששאל לגוסמ תרופ־ןב ןיא ,תאז םע .ןוירטלורפ 

סנדיג ןעוטש יפכ .םייח תונונגסב רקיעבו ,יתוברתהו יטילופה םוחתב םיידמעמ 

ףתושמ םייח ןונגס ןיגפהל רתוי וטיי םה ,רתוי םינבומ תודמעמהש לככ ,(111 ,1973) 

םינווחמה דחא אוה םיוסמ דמעמל דחוימה םייח ןונגס לש תוקהבומה ,ךכל־יא .קהבומו 

.תונחבומ תויתרבח תוצובק םה תודמעמ הב הדימל (םירוטקידניאה) 

לארשיב םייח ןונגס לע רקחמה 

לאכימו ץכ אוהילא ידיב השענ יאנפה תוברת אשונב לארשיב רתויב ףיקמה רקחמה 

.(1992 ,ץכ) 1990 תנשב ץכ ידי־לע רזחושו ,(1973 ,ץיברוגו ץכ> 1970 תנשב ץיברוג 

הלא תויוליעפ ןיב םיסחיבו תויתוברת תויוליעפ לש םיסופדב זכרתה םדקומה רקחמה 

:תוימוטוכיד הדימ־תומא שולש יפ־לע ופומ תויתוברת תויוליעפ .תודמעו םיכרע ןיבל 

תויוליעפ תמועל דבל תושענש תויוליעפ ;ץוחב תויוליעפ תמועל תיבב תויוליעפ 

ץיברוגו ץכ ואצמ ןושארה רקחמב .תירלופופ תוברת תמועל ההובג תוברת ;הצובקב 

לש תוירוגיטק ברקבו תויתד תמר לש תוירוגיטק ברקב יאנפ תוליעפב םילודג םילדבה 
.תיתוברת הכירצ לש םוחת לכב טעמכ הלוע הלכשההש לככ תרבוג תופתתשהה .הלכשה 

ןילמוג־רשק ול שישו ,ליגל העפשה שיש ץיברוגו ץכ ואצמ ,תויתד תמרו הלכשהל ףסונ 

הלכשה תמר ילעב םישנא ברקב יוליב יסופד לע עיפשמ ליגה ,יללכ ןפואב .הלכשה םע 

.ןמז ךרואל םיליעפ תוברת ינכרצ תויהל םיכישממ ההובגה הלכשהה ילעב דועב ,הכומנ 

1990 לש רקחמב .יאנפ תויוליעפ תריחבב םישנל םירבג ןיב םיטעמ םילדבה ואצמנ 

וקדב םה 1.תוליעפה "תמר" אוה תיתוברת הכירצ לש ןגראמה דמימהש םירקוחה םינעוט 

תוברת לש הכירצה יסופד לע יתדע אצומו תויתד ,ליג ,הלכשה לש תועפשהה תא 

,ןהלש תובכרומה תדימ סיסב לע םירקוחה ידי־לע השענ "תוכומנ" וא "תוהובג"כ תויוליעפה גוויס .1 

.םיפתתשמה תא תנייפאמה הלכשהה תמרו ןהב תופתתשהל ץוחנה עדיה 
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םיידמעמ םילדבה וקדב אל םה ךא ,םינתשמה תעברא לכ לש תועפשה ואצמו ,יאנפו 

.םימעט וא תיתוברת תופדעה ,םייח ןונגסב 

האצמ איה .(Benski, 1989)יתדע אצומו ילקיסומ םעט ןיב רשקה תא הקדב יקסנב 

רתוי םיטונ םיזנכשא .ליגו הלכשה ,יתדע אצומ יפ־לע ילקיסומ םעטב לודיב שיש 

תילארשי הקיסומ ףידעהל םיטונ םייחרזמ דועב ,תיסלק הקיסומ ףידעהל םייחרזממ 

תויתרבח תותשר ןיב רשקה תא (Ginsberg, 1975)גרבסניג הרקח ףסונ רקחמב .תינתא 

םיריבסמ יתדע אצומו הלכשהש האצמ איה םג .ביבא־לתב תונוכש יתשב יאנפ תויוליעפו 

םילגתמ ילארשיה רקחמב ,םוכיסל .תויתרבח תויוליעפבו יאנפ תויוליעפב םילדבהה תא 

םירקחמ שי .הלכשהו ליג ,יתדע אצומ סיסב לע םייחה ןונגסב םילדבה עובק ןפואב 

אל םגו ,ושפיח אל הלא םירקחמב .תויתד לש סיסב לע םג םיעובק םילדבה םיאצומה 

ושמתשה םירקחמה בורבש ןוויכמ ,ךכ לע ףסונ .םייח תונונגסב םיידמעמ םילדבה ,ואצמ 

לש םינושה םיריצה ןיב ןילמוגה־ירשק יבגל ונלש הנבהה ,םיינתשמ־וד וא ־דח םילדומב 

עיפשמ יתדע אצומ ,ללכב םא ,דציכ םיעדוי ונא ןיא ,המגודל .תלבגומ הניה יתרבח דוביר 

שולש ןייצל יואר .הלכשהו תויתד תמרכ םימרוג וילא םיפרצמשכ יתוברת םייח ןונגס לע 

םיוסמ טביה קדוב הלאה םירקחמהמ דחא לכ ,תישאר .הלא םירקחמ לש תופסונ תולבגמ 

םימעטמ םימלעתמו ,יאנפ תויוליעפב קר םידקמתמ גרבסגיגו ץיברוגו ץכ .םייח ןונגס לש 

ידממ הנחב אלו ,הקיסומב םימעטב יקסנב הקפתסה ,םתמועל .תויתוברת תופדעהמו 

.הבחרה ותועמשמב םייח ןונגס לש המלש הנבה ונל ןיא ,ךכמ האצותכ .םירחא תוברת 

וגציי אלש תומיוסמ תויסולכואל וסחייתה םירקחמהמ קלחש וז איה היינשה הלבגמה 

הייטנה איה ,רתוי תיללכה ,תישילשה היעבה .התוללכב תילארשיה הרבחה תא חרכהב 

םתרדגהו הז תא הז םיאיצומ םימוחתה וליאכ תירלופופ תוברתבו ההובג תוברתב ןודל 

לש דואמ תונוש תודידמב םישמתשמ םיגוש םירקחמ ,תואיצמבש דועב 2,לכה לע תלבוקמ 
.הלא תוברת יגוס 

ונא .לארשיב םייח ןונגס לש םיסופדבו םימעטב ידמעמ לודיב קדוב יחכונה רקחמה 

לש תונבומה תדימ לש ןדמואב םייח ןונגסו דמעמ ןיב רשקה תמצועבו םיסופדב םידקמתמ 

תא ללוכה ,ינתשמ־בר חותינב שומיש ךות תאז םישוע ונא .תילארשיה הרבחב תודמעמ 

םיעודיה םירחא םינתשמו ,הלכשהו תויתד תמר ,יתדע אצומ םייולת־יתלבה םינתשמה 

םיללוכה םייח ןונגס לש םידדמ םה םייולתה םינתשמה .םייולתה םינתשמה לע םיעיפשמכ 

.תורפסבו הקיסומב םימעטבו יאנפ תוליעפ לש םימוחתב םינווחמ 

םינתשמו םינותנ 

ונינב .םיינופלט תונויאר תועצמאב 1992 לירפאל ראוני ןיב םינותנה תא ונפסא 

לכ ונייאר .לארשיב גויחה ירוזא לכמ ןופלט ירפסמ לש (ינויצרופורפ)יסחי תובכש םגדמ 

ותואל ונרשקתהו ונרזח .ונרשקתהש העשב תיבב ההשש הרשע־הנומש ליג לעמ םדא 

שש לכה־ךסב ונייאר .ונע אלש םישנאה רפסמ תא תיחפהל ידכ ,םימעפ שולש דע רפסמ 

.םיברע םישימחו םידוהי השימחו םיעברא תואמ שש םכותמ ,םישנא השימחו םיעשת תואמ 

.Hebdige, 1979; DiMaggio, 1987 ,המגודל ואר ,2 
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95 (1 )א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

לש הזמ הובג םהלש עצוממה תיבה־קשמ לדוגש ןוויכמ ,םגדמב רסח גוציי היה םיברעל 

ונתנ אלש ןוויכמ .הברהב לודג ןופלט לכל תושפנ לש עצוממה רפסמה ןכלו ,םידוהיה 

דואמ טעמ וגל שי ,(תושעל םיכירצ ונייהש יפכ) םייברע תיב־יקשמל םגדמב רתי־גוציי 

חותינהמ םתוא איצוהל ונפדעה ךכל־יא .יתועמשמ חותינל ידמ םיטעמ ,םייברע םיבישמ 

.דבלב םידוהיב דקמתהלו 

םימעטו יאנפ תויוליעפ ,הכירצ יסופדב תיעוצקמה תורפסב רדגומ םייח ןונגס 

םימעט ,יאנפ יוליב לש םיסופד םיללוכ םייח ןונגס לש םיחיכש םינייפאמ .םייתוברת 

־ףא .(Rojek, 1985; Featherstone, 1991) דועו השפוח יסופד ,האירקו הקיסומ ,שובלב 

Sobel, 1991;) דואמ הצופנ תירלופופ תוברתו ההובג תוברת ןיב הימוטוכידהש יפ־לע 

 1994 ,Bourdieu, 1984; De Graaf, 1991; Ultee <fe Ganzeboom, 1991; DiMaggio),

ןיבל תיבב תדקמתמה תוליעפ ןיב םילדבהה ןוגכ ,םירחא םידממב םידקמתמה םירקחמ שי 

Havinghurst 8l Feigenbaum, 1959; Vitanyi, 1987;) הליהקב תדקמתמה תוליעפ 

 1992 ,Toivonen), (1973 ,ץיברוגו ץכ) ץוחב תוליעפ תמועל תיבה ךותב תוליעפ,
תא ונדדמ .(Veblen, 1934; Sobel, 1983) תיסיסב הכירצ תמועל תינתוואר הכירצו 

רקחמה תורפסב םילבוקמה םיטירפ םיינשו םישולש תועצמאב םייולתה םינתשמה 

םהב םינולאשב ונרזענ ,םינווחמה תמישר תא ונבכרה רשאכ .םייח ןונגס לש םינווחמכ 

־ילרטסוא תווצ חתיפש םינולאש תוטויטבו ,(1992) ץכו (1973) ץיברוגו ץכ ושמתשה 

םידממה תא גצייל וניסינ םינווחמה תריחבב .םובזנגו םנווא ,ילק תושארב ידנלוה 

יאנפ ,תיממע תוברת ,ההובג תוברת :תירקחמה תורפסב םיעיפומ םהש יפכ םילבוקמה 

.תויתד תויוליעפ ונדדמ ,ךכ לע ףסונ .טרופסו תיבב דקוממה 

תופדעה לש םיטירפ הרשע ,יאנפ תוליעפ לש םיטירפ רשע־העברא תללוכ המישרה 

יאנפה תועשב תויוליעפה תורידת .תויתורפס תופדעה לש םיטירפ הנומשו תוילקיסומ 

תוילקיסומ תופדעה ."עובשב רפסמ םימעפ"ל דעו "םעפ ףא"מ ענש םלוס לע הדדמנ 

לע ודדמנ תובושתה ."?םיאבה הקיסומה יגוסל ךלש סחיה והמ" הלאשה תועצמאב ודדמנ 

האירקה תופדעה תדידמב 3."דואמ בהוא"ל דעו "יל עירפמ" ,"ריכמ אל" ןיב ענש םלוס 

םיטירפה ."םוי לכ הזכ גוס ארוק" דעו "תורפס לש הזכ גוס ארוק אל"מ תובושתה וענ 

םידידי חוריא ,יאנפה יטירפ ןיבמ .1 הלבטב םיגצומ םהלש םיעצוממהו תוברת הדש לכב 

,השפוחל העיסנ ,הדעסמל האיצי ,עונלוקב רוקיב .רתויב הצופנה תוליעפה היה תיבב 
הכילה התיה הצופנ תוחפה תוליעפה .וירחא ואב טרופס תוליעפו תסנכ־תיבב הליפת 

םינועובש ,םיימוי םינותיע ויה האירקה תופדעה ןיבמ .לסרודכ וא לגרודכ יקחשמל 

םה יצרא המלשו ןייטשניא קירא ,הקיסומה םוחתב .רתויב םיארקנה םיטירפה םינמורו 

.םיטירפה ראשו ןורטעבגה ,ןבוהטב םהירחאו ,רתויב םיירלופופה 

ססובמה בישמה לש יתקוסעתה דמעמה גוויס אוה ונלש ירקיעה יולת־יתלבה הנתשמה 

לבוקמו יטרדנטס אוה יכ הז גוויסב ונשמשה .(1992) פרו'תדלוגו ןוסקירא לש המיכסה לע 

םיינגומוה תויהל םירומאה תודמעמ ןיב הניחבמ וזה תידמעמה המיכסה .תירקחמה תורפסב 

תילכלכה תומדקתהה ייוכיסו ילכלכה ןוחטיבה תדימ ,הקוסעתה יאנת תניחבמ תיסחי 

ךרעכ הדדוק הירוגיטקה ,תחאב :תורוצ יתשב וכרענ "ריכמ אל" הירוגיטקה תא וללכש םיחותינ .3 

.תומוד תואצות ובינה תויורשפאה יתש ."שידא" תיעצמאה תירוגיטקל הפרוצ איה ,תרחאבו ,רסח 

.היינשה הטישב םישמתשמ ונא ןאכ גצומה חותינב 
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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס טיבש יסוי ,ו־וג־ץכ ילט 96 

ןקת־תויטסו םיעצוממ :1 הלבט 

ת"ס  עצוממ  טירפ 

יאנפ תויוליעפ 

 0.9  2.0 עונלוקב רוקיב 

 0.7  1.7 ןואיזומב רוקיב 

 0.7  1.6 ןורטאיתב רוקיב 

 0.7  1.4 טרצנוקב רוקיב 

 0.7  1.6 לק רודיב עפומב רוקיב 

 0.9  1.4 הליל־ןודעומב רוקיב 

 1.3  1.7 רשוכו טרופס ןודעומל הכילה 

 1.1  2.1 ברע־תחוראל הדעסמל האיצי 

 0.7  1.9 תיבל ץוחמ השפוחל העיסנ 

 1.0  2.9 םידידיו םיבורק חוריא 

 1.3  2.0 תסנכ־תיבב הליפת 

 0.6  1.2 תיטילופ תוליעפב תופתתשה 

 0.8  1.3 לסרודכ/לגרודכ קחשמל הכילה 

 1.4  1.9 לגרודכ / הייחש :טרופס תולועפ עוציב 

האירק יגהנמ 
 1.3  4.0 םיימוי םינותיע תאירק 

 1.2  2.2 םינועובש תאירק 

 1.1  1.5 טרופס ינותיע תאירק 

 1.1  1.8 תיסלק תורפס תאירק 

 1.2  1.9 םינמור תאירק 

 1.0  1.7 תויפרגויב תאירק 

 1.2  1.8 תינויע תורפס תאירק 

 1.0  1.5 תיתד תורפס תאירק 

הקיסומב תופדעה 

 1.4  4.3 ןייטשנייא קירא 

 1.6  3.8 ןבוהטב 

 1.7  3.3 סקינתא 

 1.7  3.3 בוגרא השס 

 1.5  3.4 בוגרא רהוז 

 1.4  4.3 יצרא המלש 

 1.7  3.4 הנידמ והיבא 

 1.7  3.3 טרבוש 

 1.7  3.5 ירקנא יתא 

 1.8  3.7 ןורטעבגה 
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97 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו 998-טי'נשת 

תונורקע ביבס היונב הניא המיכסה .חוקיפהו תוכמסה תכרעמב םהל םוקימב םגו ,םהלש 

תיטסיסקרמ־ואינה הפולחה לע פרו'תדלוג־ןוסקירא לש המיכסה תא ונפדעה .םייכרריה 

םירקחמ םע תודיחא לע רומשל ןוצר ךותמ (Wright, 1985; BenPorat, 1989) טייר לש 

(1995) שיעי ,המגודל .לארשיב פרו'תדלוג־ןוסקירא לש גוויסב ושמתשהש םירחא 

Kraus, Shavit and) שיעיו טיבש ,םוארקו ,תידמעמניבה תועינה רקחל הב שמתשמ 

 1998 ,Yaish) רחאמ ,םוקמ לכמ .דמעמל הסינכ יכילהת תקידבב וז המיכסב ושמתשה

תוישעמהו תויריפמאה תונחבהה ,הלאה תוידמעמה תומיכסה יתש ןיב הובג םאתמ שיש 

לש המיכסה לש הסרגב םישמתשמ ונא .הז רקחמל תיזכרמ תובישח תולעב ןניא ןהיניב 

םילהנמה ,םילודגה םיקיסעמה דמעמ :םיאבה תודמעמה ןיב הניחבמה פרו'תדלוג־ןוסקירא 

4:הובגה דמעמה הז דמעמ הנכנ ןלהל .(המיכסב 11+1 תודמעמ) םיישפוח תועוצקמ ילעבו 

:(111 דמעמ) תוריכמ ישנאו רחסמבו להנימב הרגש תודובעב םיקסועה ןבל ןוראווצ ידבוע 

דמעמ) םיאלקחו ,םילעופ ילב וא םע ,הכאלמ־ילעב ,םינטק קסע ילעב ללוכ ,םינגרוב־ריעז 

 IV): םייפכ־תדובע ידבוע לש םיחקפמ ,הכומנ המרב םיאנכט םיללוכה ,םייעוצקמ םידבוע,

ידבוע ללוכ ,םייעוצקמ־אל םידבוע ;<vi+v תודמעמ) םייעוצקמ םייפכ־תדובע ידבועו 

תשמחל .<vii דמעמ) םייאלקח םילעופו הצחמל־םייעוצקמ וא םייעוצקמ־אל םייפכ־תדובע 

־חוכל םיכייש םניאש הלאו םילטבומ לש תישיש הירוגיטק ונפסוה הלאה תודמעמה 

בצימהו םהלש יחכונה קוסיעה לע ונתנש עדימה יפ־לע תודמעמל וגווס םירקחנה .הדובעה 

־חוכמ קלח ויה אלש תואושנ םישנ .(לטבומ ,יאמצע ,ריכש :רמולכ) םהלש יתקוסעתה 

לש םיזוחאה תוגלפתה .ןהלש גוזה־ןב לש ידמעמה םוקימה תא ולביק ןויארה ןמזב הדובעה 

.2 הלבט לש ןותחתה קלחב תגצומ הז הנתשמ 

תונש יפ־לע תדדמנ הלכשה .םייולת־יתלב םינתשמ העבש ללוכ יטסיטטסה חותינה 

ונחבה וב ,הלכשה לש ילנימונ דדמב הז הנתשמ ונפלחה ןאכ ללכנ אלש חותינב .דומיל 

לכב תיעוצקמו תימדקא הלכשה ןיב ןכ־ומכו ,תינושילשהו תינוינשה ,תידוסיה המרה ןיב 

םינתשמהמ קלחב תונוש ריבסהל רתוי חילצמ הלכשה לש ,רוגיטקה רואיתה .המר 

םינתשמה ראשו דמעמ לש תועפשהה תא הנשמ אוה ןיא ךא ,םייח ןונגס לש םייולתה 

לש םלוס לע הדדמנ רקחנה לש תויתדה תמר .ונלש היסרגרה תאוושמב םייולת־יתלבה 

דוק לביקש המד־הנתשמ אוה רדגמ .<3)יסקודותרוא דעו (1)ינוליחמ ,תוירוגיטק שולש 

.םינשב דדמנ ליגו ,םייחרזמל (1) דוק לביקש המד־הנתשמ אוה יתדע אצומ .םירבגל (1) 

םיברועמ םיבישמה ירוה ויה הב הדימה תא דדומה הנתשמ חותינב םיללוכ ונא ןכ־ומכ 

לש עצוממ אוה הז הנתשמ .הרשעה ליגב ויה םירקחנה רשאכ ההובג תוברת לש הכירצב 

הז דדמ .םיטרצנוקו ןורטאית ,םינואיזומל םירוהה וכלה הב תורידתה תא םידדומה םיטירפ 

םיירודניב םילדבה לטבל ידכ ,םינש רשע לש תוצובקב ,רקחנה ליג יפ־לע ןנקות 

לע םיחקפמ ונא .ילכלכ בצמ וא תושיגנ ,תומרונב יונישב םרוקמש תויוליעפה תורידתב 

ידמעמ םוקימ ןיב רשקהש תורשפאה תא ןוחבל ידכ הז הנתשמב םירקחנה ןיב םילדבה 

יזוח תרגסמב םיקסעומ וירבח בורש םושמ ,Service Class ותוא םינכמ פרו'תדלוגו ןוסקירא .4 

םירפושמ םיילאיצוס םיאנת ,הדובעב בר ןוחטיב םינקמה (םייטירבה civil servants^ ומכ) תוריש 

לש תידמעמה המיכסה תא תרבעש ןושארה ,(1995) שיעי .הדובעה םוקמב הבר תיעוצקמ תוכמסו 

יסחי םע םיריכש"ו "םילודג םיקיסעמ" תומשב 11־ו I תודמעמה תא הנכמ ,פרו'תדלוגו ןוסקירא 

."הובגה דמעמה" גשומב שמתשהלו טשפל םיפידעמ ונא ."םיתוריש לש הקוסעת 
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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס טיבש יסוי ,ורג־ץכ ילט 98 

םגש תורשפא תמייק ,םייח ןונגס לע עיפשמ דמעמש הנעטה דצל .בזוכ אוה םייח ןונגסו 

לש יתוברתה ןוההש ,לשמל .םימדוק םינתשממ םיעפשומ םייח ןונגס םגו ידמעמ םוקימ 

ןונגס לע םיעיפשמה םימעטו תופדעה לע םגו יחכונ ידמעמ םוקימ לע םג עיפשמ םירוהה 

ןוהה לע םיחקפמ רשאכ םג הובג םייח ןונגס לע עיפשמ דמעמ ,ןלהל הארנש יפכ .םייחה 

ונא ךכ םשל .םירקחנה לש םייחה תמר לע םיחקפמ ונחנא ,ףוסבל 5.םירוהה לש יתוברתה 

תיבב םימייק םא םינייצמה םינתשמ לש הצובק גציימה <רוטקפ> םרוג לדומב םיללוכ 

הנורחאל עסנ םאו תינוכמ ותחפשמל וא ול שי םא ,יתיב שומישל למשח ירישכמ רקחנה 

לש ןוילעה קלחב םיגצומ הלא םינתשמ לש ןקת־תויטסו םיעצוממ 6.ץראל־ץוחב השפוחל 
.2 הלבט 

םייולת־יתלב םינתשמ לש םיזוחא תוגלפתה ,ןקת־תויטס ,םיעצוממ :2 הלבט 

ת''ס  עצוממ  םינתשמ 

 -  0.41 רכז 

 -  0.42 םייחרזמ 

 0.74  1.69 תויתד תמר 

 16.56  42.07 ליג 

 3.37  12.52 הלכשה 

 0.57  1.35 םירוה לש ההובג תוברת 

 1.00  0.00 תירמוח םייח תמר 

 0/0

דמעמ 

 19.04 הובג דמעמ (1+11) 

 15.32 י יתרגש ןבל ןוראווצ (111) 

 15.94 םינגרוב־ריעז (1¥) 

 16.71 םייעוצקמ םידבוע דמעמ (¥+¥1) 

 10.99 םיאלקח/םייעוצקמ־אל םידבוע (¥11) 

 21.98 םיקסעומ־אל 

 N=645

לש ידמעמה םוקימה םע הז הנתשמ לש םאתמהש ןוויכמ ךא ,באה דמעמ לע םג חקפל וניסינ הליחת .5 

.יתועמשמ חותינ עצבל רשפא היה אל ,ךכ לכ הובג רקחנה 

,הסיבכ־תנוכמ ,ואירטס תכרעמ ,תינועבצ היזיוולט ,ורקימ־רונת :וללכ יתיב שומישל םירישכמה .6 

םימרוג ינש הארה חותינה .םיקסיד תעמשהל רישכמ ,קבא־באוש ,םילכ־חידמ ,ואידיו רישכמ 

.1.26 ינשה לשו 3.26 אוה ןושארה סרוגה לש eigenvalue^ .0.31 לש םאתמב ויהש (םירוטקפ) 

םתולעבב םיאצמנ הלא .הריד לע תולעבו הסיבכ־תנוכמ ,היזיוולט םע הובג םאתמב אצמנ ינשה םרוגה 

80"/0 ראשו ,םגדמהמ 100/"־כ םהש ,רתויב םיינעה ןיב ןיחבמ ינשה םרוגה .םגדמהמ 90* דע 80»/» לש 

ראש םע םאותמ ,תירמוחה םייחה תמר תדידמל וב םישמתשמ ונאש ,ןושארה םרוגה .90* דע 

.םומינימה תמרל לעמש םייחה תמרב תונוש גציימו םיטירפה 
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99 (1)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

םייח ןונגס לש םידממ יוהיז 

םידדומה םיטירפה םיינשו םישולש םישבגתמ דציכ :הלאשב חותינה תא םיחתופ ונא 

םשל ?םייח ןונגס לש םינחבומ םידממל האירק יגהנמו תוילקיסומ תופדעה ,יאנפ תויוליעפ 

תויוליעפב םיליחתמו ,תודשה תשולש ךותב םיטירפה לש םימרוג חותינ םיעצבמ ונא ךכ 

תחת תואצותה תא םיגיצמ ונאו ,sas־^ factor תרודצורפב ונשמתשה .יאנפ 

 Principal Component Extraction 7 תייצטורו.promax

יאנפ יטירפל םימרוג חותינ :3 הלבט 

יתד רכז  יאנפ טרופס  הובג יאנפ  ירלופופ יאנפ  יאנפ יטירפ 

־0.166   0.161  0.358  0.628 עונלוק 

 0.052  0.225  0.064  0.689 לק רודיב 

 -0.007  0.051  -0.259  0.681 הליל־ ןודעומ 

־0.010   0.121  0.142  0.758 הדעסמל האיצי 

 0.108  0.124  0.734  0.100 ןואיזומ 

־0.039   0.117  0.799  0.183 ןורטאית 

־0.003  ־0.071   0.744  -0.068 טרצנוק 
־0.128   0.802  0.075  0.161 רשוכ ןודעומ 

 0.072  0.838  0.148  0.096 ליעפ טרופס 

 0.300  0.457  -0.133  0.298 טרופסב הייפצ 

 0.306  0.048  0.260  0.474 השפוחל האיצי 

 0.301  0.078  0.254  0.267 םידידי חוריא 

 0.672  0.025 ־0.253  ־0.281  הליפת 

 0.608  -0.018  0.151  0.104 תיטילופ תוליעפ 

 1.155  1.269  1.784  3.436 £1§611\ז311ג6 

 0.546  0.463  0.372  0.245 תרבסומ תונוש 0/0 

םיריבסמ םיקהבומה םימרוגה תעברא .יאנפה יטירפ יבגל תואצותה תא הגיצמ 3 הלבט 

םיטירפה תשמח ךותמ העברא לע הובג ןעטנ ןושארה םרוגה .תרבטצמה תונושהמ 54.60/» 

רוקיב ,הליל־ינודעומ ,לק רודיב ,עונלוק :תוירלופופ יאנפ תויוליעפל םיסחייתמה 

יאנפ תויוליעפ רוריבב גציימ ינשה םרוגה .השפוחל העיסנ לע ןעטנ םג אוה .הדעסמב 

םיגציימה םיטירפה ינש לע הובג ןעטנ אוה .טרופסל סחייתמ ישילשה םרוגה .תוהובג 

הליפת בלשמ יעיברה םרוגה .טרופס יקחשמב הייפצב רתוי ךומנו ,תיביטרופס תוליעפ 

,ןושאר טבמב הנושמ הארנ הזה םרוגה .תיטילופ תוליעפב תופתתשה םע תסנכה־תיבב 

,ןהיניב םאתמ שיש בושחל םיטונ ונא .הלא תויוליעפ יתש ןיב רשק ןיא הרואכלש ןוויכמ 

־תיבל םיכלוה םירבג ,םייתד םידוהי ברקב .רקיעב תוירבג תויוליעפב רבודמש םושמ 

.םהיניב םאתמ תקידב תרשפאמו ,םירוטקפה לע תוילנוגותרוא הפוכ הניא promax תייצטור .7 
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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס טיבש יסוי ,ו־וג־ץכ ילט 100 

טירפה .תיטילופ תוליעפב רתוי םיברועמ םג םירבג .םישנמ רתוי תופוכת םיתיעל תסנכה 

לכ תא עצבל ןתינש םושמ ,עיתפמ הז ןיא .םרוג ףא לע ןעטנ וניא םידידי חוריא לש 
.םידידי תרבחב יאנפה תויוליעפ לש םיגוסה תעברא 

הקיסומ יטירפל םימרוג חותינ :4 הלבט 

הרבג  ירלופופ  הקיסומ יטירפ 

 0.456  0.607 ןייטשנייא 

 0.071  0.734 סקינתא 

־0.144   0.740 בוגרא רהוז 

 0.217  0.736 יצרא 

־0.181   0.769 הנידמ 

 0.151  0.738 ירקנא 

 0.845 ־0.078  ןבוהטב 

 0.559  0.478 בוגרא השס 

 0.852 ־0.196  טרבוש 

 0.628  0.448 ןורטעבג 

 2.172  3.923 £1§6ת\'ג1116 

 0.609  0.392 תרבטצמ תרבסומ תונוש 0/0 

תורפס יטירפל םימרוג חותינ :5 הלבט 

תיתד תורפס  תירלופופ תורפס  ההובג תורפס  תורפס יטירפ 

 -0.059  -0.004  0.840 תיסלק תורפס 
 0.146  0.095  0.771 םינמור 

 0.022  0.053  0.803 תויפרגויב 

 0.305  0.028  0.709 תינויע תורפס 

 -0.136  0.738  0.166 םינותיע 

 0.064  0.711  0.187 םינועובש 

 0.035  0.596  -0.227 טרופס 

 0.962  -0.019  0.002 תיתד תורפס 

 1.054  1.831  2.169 £1£0ח0;11110 

 0.612  0.500  0.326 תרבסומ תונוש 0/0 

םיקהבומ םימרוג ינש רציי ,4 הלבטב גצומה ,הקיסומה יטירפ לש םימרוגה חותינ 

הקיסומב םעטל סחייתמ ןושארה םרוגה .םיטירפה לש תרבטצמה תונושהמ 610/0 םיריבסמה 

קירא) ילארשי פופו (הנידמ והיבא ,בוגרא רהוז) תינתא הקיסומ ללוכו ,תירלופופ 
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101 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

,הובג ילקיסומ םעטל סחייתמ ינשה םרוגה .(ירקנא יתא ,יצרא המלש ,סקינתא ,ןייטשנייא 

תילארשיה הקיסומב יזכרמה םרזה לש תויסלק תומגוד יתשל ףסונ ,תיסלק הקיסומ ללוכו 

:ילקיסומ םעט לש םיגוס ינש ןיב הרורב הנחבה םילבקמ ונא ךכ .(ןורטעבגהו בוגרא השס> 

קור ,(יצרא ,ןייטשנייא) סופ ןיב הנחבה ילב תירלופופ תילארשי הקיסומ תפדעהל הייטנ 

תפדעהל הייטנו :(הנידמ ,בוגרא רהוז) תיתרוסמ תינתא הקיסומו (ירקנא ,סקינתא)ינתא 

.(ןורטעבגה ,בוגרא) תיסלק תילארשי הקיסומל ףסונ ,<טרבוש ,ןבוהטב) תיטלק הקיסומ 

םיריבסמ םימרוג השולש .(5 הלבט) האירק יגהנמ לש םימרוג חותינ ונעציב ףוסבל 

 61x םיללוכה האירקה יגהנמל סחייתמ ןושארה םרוגה .םיטירפה לש תרבטצמה תונושהמ

אוהו ,ירלופופ ונארק ינשה םרוגל .תיעוצקמ תורפסו תויפרגויב ,תרופיס תיסלק תורפס 

סחייתמ ישילשה םרוגה .טרופסל םירושקה םימוסרפו םינועובש ,םיימוי םינותיע ללוכ 
.תיתד תורפסל 

םאתהב םירדוסמ םימרוגה .םימרוגה תעשת ןיב םימאתמה תא םיגיצמ ונא 6 הלבטב 

םימרוגה ןיב םאתמה תא תוארל ןתינ םיהכה םיאתב .יתדו ירלופופ ,הובג םייח ןונגסל 

םידממה תשולש ןיב םייקתמ הובג םאתמ .םייחה ןונגס לש םיגוסה תשולשמ דחא לכב 

ינש ןיבו ירלופופה דמימה תא םיגציימה םימרוגה ןיב ידמל הובג םאתמו ,"םיהובג"ה 

האירק ,יאנפ לש תודשה תשולש ינפ לע םידדמה ןיב רשקל תודע יהוז .םייתדה םימרוגה 

םייבויח הדש לכ ךותב םימרוגה ןיב םימאתמהש אוה 6 הלבטב ןיינעמ אצממ 8.הקיסומו 

תורפס ןיב םאתמהו ירלופופ יאנפל הובג יאנפ ןיב םאתמה ,המגודל .םישלח ךא ,םנמוא 

הובג םייח ןונגסש הדיעמ וז האצות .המאתהב ,0.14־ו 0.26 םה תירלופופ תורפסו ההובג 

םניא דחאה ןמ הלודג תומכ םיכרוצה םישנא .הז תא הז םיאיצומ םניא ירלופופ םייח ןונגסו 

.רחאהמ םג םיענמנ 

םייח ןונגס לש םיגוס העשת ןיב םימאתמ :6 הלבט 

תורפס הקיסומ 
ההובג ההובג 

יאנפ 

ירלופופ 
תורפס הקיסומ 

תירלופופ תירלופופ 

טרופס  רבד 

יתד 

תורפס 

תיתד 

 60. 54.  .26  .14  -.03  .15  -.06  -.11 הובג יאנפ 

 .52  .07  .14  -.10  .04  -.11  .00 ההובג תורפס 

 .17  .20  .14  .11  -.16  -.13 ההובג הקיסומ 

 .36  .46  .35  .00  -.19 הובג יאנפ 

 .32  .25  .09  -.05

תורפס 

תירלופופ 

 .19  -.01  -.15

הקיסומ 

תירלופופ 

 .06  .01 טרופס 

 .41 יתד רכז 

םימרוג ןיב םימייקתמה םיהובגה םימאתמה ןכש ,לדומה לש יתוכאלמ רצות םניא הלא םימאתמ .8 

.הזב הז םייולת־יתלבו םידרפנ םיחותינ השולשב ורצונש 
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לארשיב תודמעמו םייח ןונגס טיבש יסוי ,ו־וג־ץכ ילט 102 

דמעמו םייח ןונגס 

םה דציכ ,7 הלבטב ,תעכ ןחבנ ,םייח ןונגס לש םיגוס העשת ונרדגהש רחאל 

דמעמ םיגציימה המד־ינתשמ השימח לע היסרגר ונדמא ךכ םשל .דמעמל םיסחייתמ 

תעשת לש תויסרגרה תא םיוושמ רשאכ II.1+9 דמעמ איה תטמשומה הירוגיטקה .יתקוסעת 

תיתועמשמ ידמעמה םוקימה תעפשהש אוה ןושארה טלובה אצממה ,םייח ןונגס לש םידממה 

80/0 דע 60/0 ריבסמ דמעמ .ההובג תוברתל םיסחייתמה םימרוגה תשולשל סחיב קר 

ימדקמ .םירחאה םימרוגב 5x דע 00/0־ל האוושהב ההובגה תוברתה ימרוג לש תונושהמ 

תיתועמשמ הרוצב םיכומנ ההובגה תוברתה ימרוג לע תודמעמה לכ לש העפשהה 

םיאור ,םינדמואה לדוג תא םיוושמ רשאכ .(11+1 דמעמ) הובגה דמעמה לש ותעפשהמ 

,רמולכ ,תוהובג יאנפ תויוליעפב תוחפ קסוע (V11) םייעוצקמ־יתלבה םידבועה דמעמש 

,IV ,111 - םירחאה תודמעמה .ההובג הקיסומ תוחפ ףידעמו ההובג תורפס תוחפ ארוק 

 vi+v םייתועמשמ ןיידע ךא ,רתוי םינטק םילדבה םילגמ ־ הדובעה קושל ץוחמש הלאו,

.הובגה דמעמהמ 

דחא לכב ללכ־ךרדב םילודג וא םיקהבומ םניא םיידמעמ םילדבהש דיעמ ינש אצממ 

הריעזה תונגרובה :וז הנעטל ללכהמ םיאצוי העברא םנשי .םייח ןונגס לש םידממה רתימ 

תיתד תורפס אורקל םיטונ (V11 דמעמ) םייעוצקמ־יתלבה םידבועה דמעמו (IV דמעמ) 

הטונ (םייתרגש ןבל ןוראווצ ידבוע) 111 דמעמ ,ךכ לע ףסונ .הובגה דמעמה רשאמ תוחפ 

.טרופסלו תירלופופ הקיסומל רתוי 

רתוי םיכומנ םיכרע יבקע ןפואב םילבקמ םה .םיקסעומ־אלל סחייתמ ישילש אצממ 

תיירוגיטק .יתד יאנפבו תיתד תורפסב דבלמ ,םידממה לכב יטננימודה דמעמה רשאמ 

םילטבומ ,תיב־תורקע ,<310/0> םיאלמג הליכמ איה .דואמ תינגורטה איה םיקסעומ־אלה 

המרה תא ריבסהל תוסנל םעט ןיא ךכל־יא .(890 םילייחו <1394) םיטנדוטס ,<1390 

.םינושה םירוטקפב וזה הירוגיטקה לש הכומנה 

םיגציימה םירוטקפה תשולשב םירכינ םיידמעמ םילדבה הארמ 7 הלבט ,םוכיסל 

םהש אוה ןושארה .הלא םילדבהל םיירשפא םירבסה העברא תעכ ןחבנ .ההובג תוברת 

םילדבהמ םיעבונ םהש אוה ינשה .ליג וא תויתד תמר ,יתדע אצוממ בזוכ חרואב םיעבונ 

םיילכלכ םילדבהמ םיעבונ םהש אוה ישילשה .םירוהה לש ההובג תוברת לש תויוליעפב 

דקמתמ יעיברה רבסהה .תירמוח םייח תמרב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ תודמעמה ןיב 

לכ .3 דע 1 םימישרתב הלא תורעשה םיקדוב ונא .תודמעמה ןיב הלכשהב םילדבהב 

תחת הובג םייח ןונגס םיגציימה םירוטקפה תשולש לע דמעמה תעפשה תא הארמ םישרת 

אוה .7 הלבטב גצומה הז אוה םישרת לכב (C) ןושארה לדומה .םינוש םילדומ השימח 

־אלהו ,VII ,vi+v ,IV ,111 ־ תודמעמהמ דחא לכ ןיב םיימלוגה םילדבהה תא הארמ 

דמעמה תועפשה תא הארמ (C+D) ינשה לדומה .הובגה דמעמה ןיבל - םיקסעומ 

םימרוג השולש ונלביקו ,םימרוגה תעשת לש םימרוג חותינ ונעציב הז רמאמ לש תמדוק הסרגב .9 

־יתלב םינתשמו דמעמ םע היסרגר םהילע ונצרה .יתדו ירלופופ ,הובג םהל ונארק .היינש הגרדמ 

תא ןוחבל ידכ םימרוגה תעשת לכ לש היסרגר גיצהל ונפדעה יחכונה רמאמב .םירחא םייולת 

הז ןיאש רבתסמ .הנוש ןפואב דמעמל םירושק האירק יגהנמו ילקיסומ םעט ,יאנפ ,קוסיעש תורשפאה 

•רכ 
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103 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

תמר תא ףיסומ ישילשה לדומה .רדגמו ליג ,תויתד תמר ,יתדע אצומ לע חוקיפ ךות 

ההובג תוברתב םירוהה תוברועמ תא ףיסומ יעיברה לדומה .(C+d+s) תירמוחה םייחה 

 (C+d+s+P), הלכשה לע םג חקפמ ןורחאה לדומהו (C+d+s+p+E).

דמעמ לע םייח ןונגס ימרוג לש היסרגר :7 הלבט 

יאנפ  תורפס  הקיסומ  יאנפ  תורפס  הקיסומ  רכז  תורפס  טרופס 

הובג  ההובג  ההובג  ירלופופ  תירלופופ תירלופופ  יתד  תיתד 

 .55**  .51**  .47**  .14  .11  -.01  -.12  .14  .14 עובק 

 -.73**  ..64**  -.42**  -.15  -.09  .32*  .16  .19  .31* 111 דמעמ 

 -.59**  -.68**  -.46**  -.02  .01  .22  .15  -.27*  -.06 1¥ דמעמ 

 -.55**  -.59**  -.40**  .09  .01  .24  .10  -.17  .09 ¥+¥1 דמעמ 

 -1.03**  -.86**  -.94**  -.14  -.29  .17  .14  -.31*  -.25 \'11 דמעמ 

 -.64**  -.50**  -.75**  -.45**  -.30*  -.33*  -.13  -.06  -.32* םיקסעומ־אל 

 .08  .06  .07  .03  .01  .05  .00  .00  .02 מ2 

א=627 

(I+II) הובגה דמעמה איה סוחייה תיירוגיטק :הרעה 

 * 0.05 > p

 ** 0.01 > p

תורוצה שולש לכב םיידמעמה םילדבהה ןמ לודג קלח ,תישאר :תורורב תואצותה 

,םינטק םיקלח קר .תודמעמה ןיב הלכשהב ןויווש־יאמ עבונ הובג יתוברת םייח ןונגס לש 

תמר ,יתדע אצומו דמעמ ןיב רשקהמ םיעבונ םיידמעמה םילדבהה לש ,בוטה הרקמב 
וליפא ,תאז םע 10.ההובג תוברתב םירוה תוברועמ וא תירמוח םייח תמר ,ליג ,תויתד 

ןיב ,םיקהבומ ללכ־ך־ודבו ,םילודג םילדבה םיאצומ ונא ,םינתשמה לכ לע חוקיפ רחאל 

.תודמעמה 

שי ידמעמ םוקימלש וניארהו ,יתוברת םייח ןונגסו דמעמ ןיבש רשקב ונדקמתה הכ דע 

רשקב בושח ךוותמ הנתשמ איה הלכשהשו ,ההובג תוברת תכירצל סחיב רקיעב תובישח 

8 הלבטב .םייח ןונגס לש םירחאה םידממלו םירחאה םימרוגל ןוידה תא תעכ ביחרנ .הזה 

.םייולת־יתלבה םינתשמה לכ לע םימרוגה תעשת לש היסרגר םיגיצמ ונא 

לכ לע טעמכ קהבומ ןפואב עיפשמה יזכרמ םרוג רוריבב איהש ,תויתדה תמרב ליחתנ 

.תיבויחו ההובג יתד םייח ןונגס לע ותעפשה ,יעבט ןפואב .םייחה ןונגס לש םידממה 

.תקהבומו תילילש איה םייחה ןונגס לש םידממה ראש לכ לע הז הנתשמ לש העפשהה 

,םיפידעמו ,תויתד ןניאש תויתוברת תויוליעפב קלח לוטילמ ענמיהל םיטונ םייתד םישנא 

לש העפשהה רסוח איה טעמ היופצ־יתלב האצות .תויתד תויוליעפב תופתתשה ,הרדגהב 

םבורש ןוויכמ טרופס יקחשמל תכלל םיגהונ םניא םייתד םידוהי .טרופס לע תויתדה תמר 

טעמב קר התיחפמ םינתשמ לש תוצובק שולש תפסוה ,D ,S ,P ינפל הלכשה לדומל םיסינכמ רשאכ .10 

.דמעמ לש וטנ העפשהה תא 
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יאנפ יוליב לש הובג ןונגס לע דמעמה תועפשה :1 םישרת 0 

 note: service class is the reference category
 c= gross class differences

 c+d= class coefficients controlling for demographic variables (ethnicity,
 religiosity, age, sex)
 c+d+s= class coefficients controlling for demographic variables and material
 standard of living
 c+d+s+p= class coefficients controlling for all of the above and parental high
 culture

 c+d+s+p+e= class coefficients controlling for all of the above and education
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םיהובג האירק ילגרה לע דמעמה תועפשה :2 םישרת 
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הקיסומב םיהובג םימעט לע דמעמה תעפשה :3 םישרת 
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 note: service class is the reference category
 c= gross class differences
 c+d= class coefficients controlling for demographic variables (ethnicity,
 religiosity, age, sex)
 c+d+s= class coefficients controlling for demographic variables and material
 standard of living
 c+d+s+p= class coefficients controlling for all of the above and parental high
 culture

 c+d+s+p+e= class coefficients controlling for all of the above and education
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םירחא םירחבנ םינתשמו דמעמ לע םייח ןונגס ימרוג לש היסרגר :8 הלבט 
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םרוג יבגל ךומנ ךרע ולבקי לארשיב םייתד םידוהיש תופצל ונלוכי ןכל .תבשב םימייקתמ 

םייתד־אלל םייתד ןיב טרופסה םרוגב יתועמשמ לדבה רדעיה .יאנפ תוליעפב טרופסה 

ואר> טרופסב ליעפ קוסיע לע קזחו טרופס יקחשמ לע שלח ןעטנ אוהש הדבועה תא ףקשמ 

.קלח לוטיל תולוכי תוצובקה יתש וב קוסיע ,<3 הלבט 

,םייחה ןונגס לש םידממה לכ לע קהבומ ןפואב עיפשמה הנתשמ ,רדגמל התע הנפנ 

הז אצממ .םישנ רשאמ תויתד יאנפ תויוליעפו תורפסל רתוי םיטונ םירבג .דחא דבלמ 

םישנל םיינייפואה םיטביהמ תומלעתהמו תיתד תוגהנתה תדידמב היטהמ וקלחב עבונ 

תניינעמ האצות .שובלה יללכ לע הרימשו תבש תורנ תקלדה ןוגכ ,םירבגל רשאמ רתוי 

טרופס תויוליעפו םיירלופופ יאנפ יקוסיע םיפידעמ םירבג ,םישנל האוושהבש וז איה רתוי 

יאנפ תויוליעפו הקיסומ ,תורפס ףידעהל תוטונ םישנ דועב ,תירלופופ תורפס םג ומכ 

.ךשמהב הז אצממב ןודנ .ההובג תוברת םע תוהוזמה 

רתוי םירגובמ םישנאש הארנ .םייח ןונגס לע םה םג םיעיפשמ יתדע אצומו ליג 

.םיירלופופ םייח תונונגס םיפידעמ םיריעצ דועב ,םיהובג הקיסומו תורפס ,יאנפ םיפידעמ 

לבא ,םייחרזמ רשאמ םיהובג הקיסומו יאנפ רתוי יתועמשמ ןפואב םיכרוצ םיזנכשא 

דמעמ לש תועפשהה לכ ךסל התוא םיוושמ רשאכ הנטק יתדע אצומ לש הרישיה העפשהה 

יאנפ יקוסיעל םיזנכשא רשאמ רתוי םיטונ םייחרזמ ,תאז תמועל 11.תויתד תמר וא 

העפשהו ,ההובג תוברת םע קזח יבויח רשק שי הלכשהל .תירלופופ הקיסומו םיירלופופ 

תוברתב תופתתשהה תא התיחפמ וא הריבגמ איה ןיא ךא ,תיתד תורפס תפדעה לע השלח 

יפכ ,םיהובג םייח תונונגס לש תירודניב תויכשמה לש הדימ ונאצמ ןכ־ומכ .תירלופופ 

םיגציימה םימרוגה לע םירוהה לש יתוברתה ןוהה לש תויבויחה תועפשהה תועיצמש 

הקיסומו תירלופופ תורפס לע תוילילשה תועפשההו ,ההובג תורפסו םיהובג יאנפ יקוסיע 
.תירלופופ 

ןויד 

הרבחה רקחב הדקמתה הנושארה :תויזכרמ תודוקנ יתש ןוחבל וניסינ הז רמאמב 

םידוהי לש םייחה תונונגס לש םיירקיעה לודיבה ידממ תא תוהזל וניסינ .תילארשיה 

ךירעהל ידכו םהייח תונונגסב םילדבנ תודמעמש הרעשהה תא ןוחבל הרטמב ,םיילארשי 

היינשה הדוקנה .תויתד תמרמ וא יתדע אצוממ עבונ םייחה תונונגסב לודיבה הדימ וזיאב 

לש ידמעמה סיסבל רשאב הידרוב לש תיללכה ותנעט לש תפסונ הניחבל הסחייתה 

תורבחב קר הידרוב לש הירואיתה תא םשייל ןתינ יכ םינעוטה שי .םייח ןונגסב םילדבה 

.םירחא םייתרבח םיעסש ללגב םישטשוטמ םניאו בטיה םישרשומ םיידמעמה םילדבהה ןהב 

.וגיצהל גוהנש יפכמ רתוי הברה בכרומ םייח ןונגסו דמעמ ןיב רשקהש ןעטנ ,ןכ־לע רתי 

םיעסש התוא םיצוחש ןוויכמ ,הלא תונעטל ןיינעמ ןחבמ־הרקמ תשמשמ תילארשיה הרבחה 

םייתדה ןיב לדבההו ,0.40־מ רתוי אוה 11+1 דמעמ ןיבל vim 111 תודמעמ ןיב לדבהה ,המגודל .11 

לכ לש ןקתה־תויטסש רוכזל שי) .הובג יאנפ לש ןקת־תויטס 0.36 אוה רתויב םייתד תוחפהו רתויב 

0.17 קר אוה םיזנכשאו םייחרזמ ןיב לדבהה ,תאז תמועל (.דחא איה םייולתה םינתשמהמ דחא 

.ןקת־תויטס 
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םיאצממה תא תעכ םכסנ .תיסחי הרצק הפוקתב שבגתה הלש ידמעמה הנבמהו ,םידחא 

.וללה תויזכרמה תודוקנה יתשל סחיב םהלש תויועמשמה תא לוקשנו ,ונלש םיירקיעה 

םהלש םימעטהו יאנפ תויוליעפ לש ןווגמב םירקחנה לש תופתתשהכ םייח ןונגס ונדדמ 

השולשל םישבגתמ הלאה תודשה תשולשב םינווחמש הליג חותינה .הקיסומבו האירקב 

םימרוגה ןיב םישלח םימאתמ ונאצמ .יתדו ירלופופ ,הובג :םייח ןונגס לש תולוכשא 

חרכהב םיענמנ םניא הובג םייח ןונגס ילעב םישגא ,רמולכ ;םידממה תשולשל םיסחייתמה 

אלא ,הז תא הז םיקזחמ םניא םידממה תשולש .יתד וא ירלופופ םייח ןונגסב קלח תליטנמ 

אוצמל ןתינ יתדה םייחה ןונגס ילעב ברקב ,המגודל .םייתרבחה םילדבהה תא םישטשטמ 

.ינוליחה םייחה ןונגס ילעב ןיב םתוא אוצמל ןתינש םשכ הובג םייח ןונגס לש םינכרצ 

תיליעה .וז תא וז תואיצומ ההובגה תוברתה וא תירלופופה תוברתה ןיא הדימ התואב 

הקיסומ םג םיכרוצ ,םייחה ןונגס לש הובגה דמימה ינכרצ ,תילארשיה תיתוברתה 

אצממהש ןכתיי .תוירלופופ יאנפ תויוליעפב םיפתתשמו תירלופופ תורפסו תירלופופ 

תדימ לעבכ לארשיב יתרבחה דובירה תא תוארל ךכ לכ לבוקמש ךכל הביסה אוה הזה 

.הטעומ תוינכומ 

דמעמה .הובג םייח ןונגסב םיקהבומ םיידמעמ םילדבה ןיידע םיאצומ ונא ,תאז םע 

תדימ הלגמ ,ההובג המרב םיאנכטו םילהנמ ,םיישפוח תועוצקמ ילעב ללוכה ,הובגה 

תונעטה תא םאות הז אצממ .תודמעמה רתי רשאמ הובג םייח ןונגסב רתוי הבר תוברועמ 

םירחאה םידממה ינשל םסחי תניחבמ םילדבנ םניא לארשיב תודמעמ ,תאז םע .הידרוב לש 

םיטונ םה ,ההובג תוברתל םסחיב המ־תדימב םילדבנ תודמעמה דועב .םייח ןונגס לש 

תוברתב קלח םילטונ תודמעמה לכ .תיתדהו תירלופופה תוברתה ימוחתב שגפיהל 

אל ךא ,רדגמו יתדע אצומ יפ־לע ןחבומ יתדה םייחה ןונגס ,הדימ התואב .תירלופופה 

.דמעמ יפ־לע 

תוברתב החמתמ וניאו ,(לכ־לכוא) רובינמוא אוהש הובג דמעמ ןכ־טא םילגמ ונא 

םידקמתמה םירקחמ .הידרוב לש הירואיתה םושיימ רעשל רשפא היהש יפכ ,דבלב ההובג 

תוריז תא םיהזמ םניא ךא ,םיידמעמ םילדבה םיאצומ םיהובג םייח ןונגסבו תוברתב קר 
.תודמעמה לכ לש יתוברתה שגפמה 

תויואר ןה ,תילארשיה היגולויצוסה לש טבמה־תדוקנמ תואצותה תא םישרפמ רשאכ 

תוחפלו ,הכ דע ובשחש יפכ ףפור וניא ידמעמה הנבמה ,תישאר .תוניחב המכמ ןוידל 

תקהבומו תיבקע העפשה שי תויתדה תמרל .קהבומ םייח ןונגס סופד ןיגפמ הובגה דמעמה 

,תירלופופו ההובג תוברתב תוברועמ השילחמ איה .םייחה ןונגס לש םידממה לכ לע 

םייח ןונגס לש לודיב .יתד םייח ןונגסב תופתתשה ,תופצל ןתינ היהש יפכ ,הריבגמו 

רתוי םיטונ םיזנכשא .םייח ןונגס לש םידממהמ קלחל סחיב קהבומ וניה יתדע אצומ יפ־לע 

,תאז םע .םיירלופופ הקיסומו יאנפ םיפידעמ םייחרזמ דועב .םיהובג הקיסומלו יאנפל 

תדימ יבגל תולאש םילעמ הלא םיאצממ .תונטק ןניה יתדע אצומ לש וטנ תועפשהה 
םילדבה .תילארשיה הרבחב יזכרמ לודיב םרוגכ יתדע אצומל בורל תסחוימה תויזכרמה 

תידמעמ תוגלפתהב ינושהמ הנושארבו שארב םיעבונ הובג םייח ןונגסב םייתדעניב 

.תויתדעה תוצובקה יתש ןיב הלכשהב ןויווש־יאמו 

,םירבג רשאמ רתוי םיהובג םימעטלו יאנפ יקוסיעל תוטונ םישנש םיאצומ ונא ,ףוסבל 

(1992) סנילוק לש וינויד תא םאות הז אצממ .יתד וא ירלופופ םייח ןונגסל תוחפ תוטונו 

םג ומכ ,תיבבש ןעוט סנילוק .תיתוברתה הדובעה תקולחב םישנו םירבג ןיב םילדבהב 
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םישנ" .בצימו רוביצ יסחיל תיטנוולרה תוגהנתהב קוסעל תוטונ םישנ ,הדובעה םוקמב 

Collins, 1992,) "דמעמ לש םלועב רשאמ סוטטס לש םלועב רתוי הברה ...תויח 

תירלופופ תוברתל םישנמ רתוי םיטונ םירבגש אצממה םע יבקע הז יומיד .(228-229 

םיקינעמה םימרוג ,תוהובג יאנפ תויוליעפו הקיסומ ,תורפס תופידעמ םישנ דועב ,טרופסו 
.רתוי הובג בצימ 

תוהזל וניסינ ,הובג יתוברת םייח ןונגסב םייתועמשמ םיידמעמ םילדבה וניהיזש רחאל 

ידמעמ ןויווש־יאמ םיעבונ םילדבהה ןמ קלחש תוארמ תואצותה .ךכל תוביסה תא 

ןונגסב םיידמעמ םילדבהש ,תודחא תוצרא ללכש רקחמב ,הארה (1982) םובזנג .הלכשהב 

שי הלכשהלש ונאצמ ונא םג .תודמעמה ןיב הלכשהב םילדבהמ םאולמב םיעבונ םייח 

םילדבהה ןמ תיצחמכל תיארחא איהשו ,הובג םייח ןונגס לע תיתועמשמ העפשה 

הלכשה לע חוקיפב םגש םיאצומ ונא ,םובזנג לש תואצותל דוגינב ,תאז םע .םיידמעמה 

םיעבונ םהש ךכל החכוה לכ ןיא .הובג םייח ןונגסב םייתועמשמ םיידמעמ םילדבה ורתונ 

שי םירוהה לש יתוברתה ןוהל .תיתוברת הכירצ לש םיסופדב תירודניב תויכשמהמ 

םילדבהה תא טעמכ ריבסמ אוה ןיא ךא ,םייח ןונגס לע יהשלכ תיתועמשמ העפשה 

םיעבונ םיידמעמ םילדבהש הרעשהה תא ונכרפה ןכ־ומכ .הובג םייח ןונגסב םיידמעמה 

אל ,חוקיפב תירמוח םייח תמר לש ןווחמה היה רשאכ םג .תודמעמה ןיב ילכלכ ןויווש־יאמ 

תעבונ דמעמה תעפשהש ןכתיי .תודמעמה ןיב הובג םייח ןונגסב םילדבהה ינדמוא ותחפ 

שי הדובעה תביבסלש וארה םירקחמ .ומצע ידמעמה םוקימה לש תתרבחמה העפשהה ןמ 

לעו םהלש םיכרעה לע ,םידבועה לש םייגולוכיספה םינייפאמה לש הבושח העפשה 

לש םייתביבס םיצחל שיש םיארמ םירקחמ ,ןכ־ומכ .(Kohn, 1969 ,המגודל) םתוגהנתה 

.(Lamont, 1992) הדובעה תומוקמב תוחוורה תויתוברתה תומרונל תייצל םידבוע 

דחוימב ןיינעמ .םייח ןונגס לש םידרפנו םינוש םידממ המכ תולגמ ונרקחמ תואצות 

תורפסב תוקוחר םיתיעל קר ןודינ אוה ךא ,לארשיל ידוחיי וניאש ,יתדה דמימה אוה 

םזילרולפ לש ףוקישכ םייחה תונונגס יוביר תא שרפל ןתינ .יתוברת םייח ןונגסב תקסועה 

הלאשה החותפ תרתונ ןיידע ,תאז םע .תויתד תמרו יתדע אצומ ,דמעמב ךורכה יתרבח 

ךרע ותוא שי - יתד ,ירלופופ ,הובג - םייחה ןונגס לש םידממה תשולשל םא תיריפמאה 

־תויוכז תא החיצנמ ההובג תוברת הב ךרדב ידוסי ןויד שי תורפסב .דובירה ךילהתב 

הלכשהה ךילהתב תונורתי בינמה ןוה לש גוס הווהמ איה .םיקזחה תודמעמה לש רתיה 

 (1985 ,DiMaggio and Mohr) הקוסעתה םלועב םגו (1992 ,Lamont). םיעדוי ונא

הביבסל סנכיהל הצורש ימל לארשיב בר ךרע תלעב הניה תיתד תוברתב תונמוימש 

תוליהקל םינופה הדובעה קושבו ךוניחה תכרעמב םילודג םירזגמ םנשי .וז תיתרבח 

םייח ןונגס םילהנמה הלאל תלבגומ הלא םירזגמל השיגה .תויסקודותרואה תוידוהיה 

הלכשה ןובשחב םיאיבמ ןיא רשאכ םגש םיארמ (1997) שיעיו טיבש ,םוארק .םלוה 

השיגל תאז םיסחיימ םה .תיעוצקמ החלצהל הרושק תויתד ,םירחא םיבושח םינתשמו 

.יסקודותרואה רזגמה ךותב תויתקוסעתה תויונמדזהל םיסקודותרואה לש תפדעומה 

ןוהל המודה ןפואב הדובע יקושב הרמה־רב וניה יתד יתוברת ןוהש ךכל תודע שי ,ןכ־םא 

.הובגה גוסהמ יתוברת 
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תורוקמ 

.רתי סמועב הרבח ,לארשי :היפוטואב תוקוצמ .(1990) השמ ,קסילו ןד ,ץיבורוה 
.דבוע םע :ביבא־לת 

גוחה ,.א.מ תדובע ."לארשיב תידמעמ תודיינו תודמעמ" .(1995) ריאמ ,שיעי 
.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל 

יוליב יסופד :לארשיב יאנפה תוברת .<ד"לשת ,1973) לאכימ ,ץיברוגו אוהילא ,ץ"כ 
.דבוע םע :ביבא־לת .תיתוברת הכירצו 

ןוכמ :םילשורי .לארשיב תוברת לש הכירצו עציה יסופד .ם"נשת ,1992) אוהילא ,ץ"כ 

.ישומיש יתרבח רקחמל ןמטוג 

 Anheier, H. (1995). "Forms of Capital and Social Structure in Cultural Fields:

 Examining Bourdieu's Social Topography". American Journal of
 Sociology, 100(4), 859-903.

 Barbalet, J.M. (1986). "Limitations of Class Theory and the Disappearance of

 Status: The Problem of the New Middle Class". Sociology, 20(4), 557
 575.

 Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage
 Publications.

 Ben-Porat, A. (1989). Divided We Stand: Class Structure in Israel from 1948 to
 the 1980s. New York: Greenwood Press.

 Blasius, J., Winkler, J. (1989). "What is the Meaning of Distinction? An

 Empirical Examination of Bourdieu's Theory". Kolner Zeitschrift für

 Soziologie und Sozial Psychologie, 41(1), 72-94.
 Benski, T. (1989). "Ethnicity and the Shaping of Musical Taste: Patterns in an

 Israeli Urban Community". Social Forces, 67(3), 731-750.

 Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique on the Judgement of Taste.

 Cambridge: Harvard University Press.

 Bourdieu, P. (1990). In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology.

 Stanford: Stanford University Press.

 Bourdieu, P., Passeron, J. (1977). Reproduction: In Education, Society, and

 Culture. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

 Castells, M. (1996). "The Net and The Self. Critique in Anthropology, 16(1),
 9-38.

 Collins, R. (1992). "Women and the Production of Status Cultures". In

 M. Lamont and M. Fournier (eds.), Cultivating Differences: Symbolic

 Boundaries and the Making of Inequality (pp. 213-231). Chicago:
 University of Chicago Press.

 De Graaf, N.D. (1991). "Distinction by Consumption in Czechoslovakia,

 Hungary, and the Netherlands". European Sociological Review, 7(3),
 267-290.
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 DiMaggio, P. (1994). "Social Stratification, Life-Style, and Social Cognition".

 In D. Grusky (ed.), Social Stratification. San Francisco: Westview Press.

 DiMaggio, P., Mohr, J. (1985). "Cultural Capital, Educational Attainment, and

 Marital Selection". American Journal of Sociology, 90, 1231-1261.

 Erikson, R., Goldthorpe, J.H. (1992). The Constant Flux: A Study of Class
 Mobility in Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press.

 Featherstone, M. (1991). Consumer Culture and Postmodernism. London: Sage
 Publications.

 Friedman, M. (1991). The Haredi Society - Sources, Trends, and Processes.
 Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies (in Hebrew).

 Ganzeboom, H.B.G. (1982). "Explaining Differential Participation in High
 Cultural Activities". In W. Raub (eds.), Theoretical Models and

 Empirical Analyses (pp. 186-205). Utrecht: ES Publications.

 Ganzeboom, H.B.G. (1986). "Cultural Socialisation and Social Reporduction: A

 Cross-National Test of Bourdieu's Theory of Stratification". Paper

 Presented at the International Sociological Association World Congress,

 New Delhi, India.

 Giddens, A. (1973). The Class Structure of the Advanced Societies. New York:
 Barnes and Noble.

 Ginsberg, Y. (1975). "Joint Leisure Activities and Social Networks in Two

 Neighbourhoods in Tel Aviv". Journal of Marriage and the Family,
 37[3), 668-676.

 Hall, J. (1992). "The Capital(s) of Cultures, How to Resolve the Problem of
 Holism with a Theory of Status Situation and Cultural Structures". In

 M. Lamont and M. Fournier (eds.), Cultivating Differences: Symbolic

 Boundaries and the Making of Inequality (pp. 257-285). Chicago:
 University of Chicago Press.

 Havinghurst, R.J., Feigenbaum, K. (1959). "Leisure and Lifestyle". American

 Journal of Sociology, 5, 396-404.

 Hebdige, D. (1979). Subculture: the Meaning of Style. London: Routledge.

 Kohn, M.L. (1969). Class and Conformity: A Study in Values. Homewood, 111.:

 Dorsey Press.

 Kraus, V., Shavit, Y., Yaish, M. (1998). "Gender and Ethnic Differences in the
 Transition from School to Work in Israel". In Y. Shavit and W. Mueller

 (eds.), From School to Work, A Comparative Study of Educational
 Qualifications and Occupational Destinations (Chapter 7). Oxford:
 Clarendon Press.

 Lamont, M. (1992). Money. Morals and Manners. Chicago: The University of

 Chicago Press.

 Lewin-Epstein, N., Semyonov, M. (1993). The Arab Minority in Israel's
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 Economy: Patterns of Ethnic Inequality. Boulder: Westview Press.

 Maffesoli, M. (1993). "The Social Ambience". Current Sociology, 41(2), 7-15.
 Munters, Q.J. (1997). "Social Stratification and Consumer Behaviour".

 Netherlands Journal of Sociology, 13(2), 137-154.

 Neveu, E. (1990). "Lifestyle... A Century's End Without Classes". Sociologie
 du Travail, 32(2), 137-154.

 Pakulski, J., Waters, M. (1996). The Death of Class. London: Sage
 Publications.

 Peterson, R.A., Simkus, A. (1992). "How Musical Tastes Mark Occupational
 Status Groups". In M. Lamont and M. Fournier (eds.), Cultivating

 Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality (pp.

 152-186). Chicago: University of Chicago Press.

 Peterson, R.A., Kern, R.M. (1996). "Changing Highbrow Taste, from Snob to
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