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הריגהה רטשמו "םירז םידבוע" לש הללכה יסופד 
*יתאוושה חותינ :לארשיב 

ףהכ קיראו **קהנזור באז 

אובמ 

םויה־רדסב ידמל יזכרמ םוקמ תונורחאה םינשב תספות "םירזה םידבועה" תייגוס 

יעצמאב אשונל ידמל תבחרנ תוסחייתהב יוטיב ידיל אב רבדהו ,לארשיב ירוביצה 

הקסעההו היחמה יאנתב ןד ירוביצה ןוידב דחא דקומ .םיבותכהו םיינורטקלאה תרושקתה 

ינוציקה ,םלוצינ תא שיגדמו ,הדובעה־ ירגהמ ןיבמ םיבר לש םקלח־תנמ םניהש םישקה 

תילארשיה הרבחל "םיקזנ"לו "תונכס"ל סחייתמ רחא דקומ .םהיקיסעמ ידי־לע ,םיתיעל 

םידבועה" תא רידגמ הז חיש .םיידוהי־אל הדובע־ירגהמ לש ץראב םתוחכונמ םיעבונה 

העיגפו תוימוהיז תולחמ לש הצפה ,תוניירבעב היילע ,הלטבא ידיל איבמה םרוגכ "םירזה 

ןוידב םיפתתשמה םידדצה ברימל תפתושמה דוסיה־תחנה .לארשי לש ידוהיה הייפואב 

ןמ קלח םניא םה יכו תיערא הניה לארשיב םתוחכונ יכ איה "םירזה םידבועה" לע ירוביצה 

,יתרבחה הנבמל ינוציח םרוגכ "םירזה םידבועה" תרדגהמ האצותכ .תילארשיה הרבחה 

םיכילהתב ,רמולכ ,םהלש (incorporation) הללכהה יכילהתב יתועמשמ ירוביצ ןויד ןיא 

.םינושה ויטביה לע ילארשיה יתרבחה םקרמב םדמעמ תא םירידגמש 

ןכוסכ םמצע תא םיננוכמ םירגהמה םידבועה םא איה הז רשקהב תובישח־תבר היגוס 

םדמעמ לע עיפשהל הרטמב תימונוטוא תיביטקלוק הלועפ טוקנל לגוסמה (agency)יתרבח 

תוצובק הדימ וזיאבו םאה :איה הלאשה ,רתוי ישחומ ןפואב .הרבחב םתללכה ןפוא לעו 

שוביגל סיסב תווהל תולוכיש תוינוגרא תורגסמ תומיקמ םירגהמ םידבוע לש תונוש 

?תילארשיה תירוביצה הריזב ,תלבגומ ולו ,תופתתשהל םיידסומ םילכ שמשלו יתליהק 

םיצוליאה ינבמ לע םיעיפשמה םימרוגל תסחייתמ הז רשקהב הלועש תפסונ הלאש 

םידבוע לש תוצובק ןתוא ינפל םידמועה תיביטקלוק תיתרבח הלועפל תויונמדזההו 

.הז רמאמ לש יטילנאהו יריפמאה םידקומה תווהמ הלא תולאש יתש .םירגהמ 

אצומ־תוצובק עברא לש תילארשיה הרבחב הללכהה יסופד תא ןוחבל איה ונתרטמ 

תאו ־ םיאקירפא־ברעמו 'תויניפיליפ ,םיאת ,םינמור ־ הדובע־ירגהמ לש תונוש 

יוורה זכרמ לש םתכימתב ךרענש לארשיב הדובע־תריגה לע רקחמ טקיורפמ קלח וניה הז רמאמ * 

רקחמ תונרקל תילארשיה הדוגאה ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב לארשי ידומילל רבליס 'ל 

האללו ןמאנ הנירל ,לארה ןורשל ונתדות .לארשי רקחל םילשורי ןוכמב ןוסבר ןרקו ,ךוניחו 

.רקחמה עוציבב ןתרזע לע יקסבוליפ 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה ** 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה *** 

יפ־לע־ףא הבקנ ןושלב רמאמב שמתשנ ןכל .םישנ םניה םיניפיליפהמ םיעיגמה םירגהמה םידבועה בור 1 

.םירבג לש לטובמ־אל רפסמ וז הצובקב שיש 
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תוצובק ברקב ושבגתהש תיתרבחה הלועפה ינפוא לע םיסופד םתוא לש תועפשהה 

ורקימהו ורקמה תומר ןיב םירשקה לש חותינ לע תססובמ היהת וז הניחב .הלא םירגהמ 

םדמעמ לע םיעיפשמ הלא םירשק ןהבש םיכרדה לשו ,ילארשיה הריגהה רטשמ לש הלועפב 

תיתרבח הלועפ לש םינוש םיסופדל םג סחייתנ ןכ־ומכ .הדובע־ירגהמ םתוא לש יתרבחה 

.ומיע תודדומתמו הריגה רטשמ ותוא לע תוביגמ תונושה םירגהמה תוצובק םתועצמאבש 

תויונמדזהה ינבמ ידי־לע תובצועמ הלא הבוגת יכרד יכ איה תיזכרמה ונתנעט 

םירדסהה ידי־לע םיעבקנ הלא םינבמ .םהב תויורש תונושה תוצובקהש םיצוליאהו 

,סויגב תוברועמה תורחא תויונכוסו םיקיסעמה ,הנידמה ידי־לע םילעפומה םיידסומה 

יתועמשמה הנתשמה יכ ,ןכ םא ,ןייצל בושח .םירגהמה םידבועה לש הקסעהבו האבהב 

הלועפה יסופדב םילדבהה תא ריבסמהו תונושה תוצובקה ןיב ןיחבמה ,תיטילנא הניחבמ 

ןהו ורקמה תמרב ןה םילעופה םיידסומה םינונגנמה אוה ,ןברקב ושבגתהש תיתרבחה 

הלא םיידסומ םינונגנמ .תילארשיה הרבחב ןתללכה ןפוא תא םיבצעמ רשאו ורקימה תמרב 

םה ובש יתקוסעתה רזגמלו יקוחה םדמעמל ,םירגהמה תוצובק לש הריגהה יכרדל םירושק 

רטשמב םינגועמה םירגהמה לש הללכהה יאנתב םידקמתמ ונא הז רמאמב .םיקסעומ 

.םאצומ־ץראמ םתיא םיאיבמ םירגהמהש יתוברתהו יתרבחה ןוהב אלו ,ילארשיה הריגהה 

וננוצרב ,תיתרבחה םתלועפ יסופד לע העפשה שי םירגהמה לש םעקרלש יפ־לע־ףא 

םילדבהה תא ריבסהל תנמ־לע הללכהה לש ידסומה טביהה לש וחוכ תא ןאכ תוארהל 

.תונושה תוצובקה ןיב םימייקה 

הריגהה רטשמ לש ויתודוסי לשו ונלש תיטרואיתה תרגסמה ירקיע לש םתגצה רחאל 

םידבוע לש תונוש תוצובק לש םילדבנה הללכהה יאנת ןיב האוושה ךורענ ,ילארשיה 

־ ירוביצה חישב םינוכמ םהש יפכ וא ,documented migrant workers) םידעותמ םירגהמ 

וז האוושה תועצמאב .םינוש םייתקוסעת םירזגמב םיקסעומה ("םייקוח םירז םידבוע" 

,תילארשיה הנידמה ידי־לע םילעפומה ,םיידסומ םינונגנמ ובש ןפואה תא ףושחנ 

תויונמדזה לש םינחבומ םינבמ םירצוי ,םמעטמ תולעופה םדאה־חוכ תויונכוסו םיקיסעמה 

הדובעה־ירגהמ לש תונושה תוצובקה לש תימונוטוא תיתרבח תוליעפל םיצוליאו 

הדובעה קושב םבולישו ץראל םידעותמה הדובעה־ירגהמ לש םתמירז .םידעותמה 

הקסעהה יאנת לע תובר םיעיפשמש ,ידמל םיחישק חוקיפ ינונגנמ תועצמאב םילהנתמ 

תוננוכמ םיקיסעמהו הנידמה ידי־לע תולעפומה חוקיפה תוקיטקרפ .םירגהמה לש היחמהו 

תווהתהל רתויב לבגומ תויונמדזה הנבמ תורצויו ,יובש הדובע־חוככ וללה םידבועה תא 

הז בצמ .תימונוטוא תיביטקלוק הלועפל רוניצכ שמשל תולוכיש תויתליהק תורגסמ לש 

,(היינבב םיקסעומה) הינמורמ ,(תואלקחב םיקסעומה) דנליאתמ הדובעה־ירגהמ תא ןייפאמ 

ףתושמ בצמל רבעמ ,םרב .(דועיסב תוקסעומה) םיניפיליפהמ הלא תא םג תמיוסמ הדימבו 

םינייפאמה חוקיפה ינונגנמ לש םייפואבו םיידסומה םיאנתב םיבושח םילדבה םימייק ,הז 

םיצוליאהו תויונמדזהה ינבמ ןיב םייתועמשמ םילדבה שי ךכמ האצותכ .יתקוסעת רזגמ לכ 

תויביטקלוק תורגסמו הליהק ייח חתפל ןהיתויורשפאל סחיב תונושה תוצובקה לש 

םירזגמב הללכהה יאנת ןיב םיניחבמה םייזכרמה םינתשמה .תיתרבח הלועפל 

תדימ ,םידבועה לש םתאבהבו םסויגב םיעגונה םיידסומ םירדסה :םה םינושה םייתקוסעתה 

לש יבחרמה רוזיפהו ,חוקיפה ףקיה ,םהילע לעפומה חוקיפה ךרעמב םואיתהו זוכירה 

.םידבועה לש םירוגמהו הדובעה תומוקמ 

הדובע־ירגהמ לש הללכהה סופדב דקמתנ יריפמאה חותינה לש ינשה קלחב 
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חישב "םייקוח־יתלב םירז םידבוע" - undocumented migrant workers) םידעותמ־יתלב 

ידי־לע םסויג סיסב לע אל ,רמולכ ,ימונוטואו ינטנופס ןפואב ץראל םיעיגמש (ירוביצה 

.םייאקירפא־בדעמה םירגהמה ידי־לע ונרקחמב גצוימ הריגה לש הז גוס .םיקיסעמה 

םהש יפ־לע־ףא ,םידעותמ־יתלבה הדובעה־ירגהמ ,םידעותמה םירגהמה לש םבצמ תמועל 

םילעפומה חוקיפה ינונגנממ קומחל םיחילצמ ,שוריגו רצעמ לש דימתמ םויא תחת םייח 

האצותכ רצונש תיסחי חותפה יתרבחה בחרמה .תורחא תויונכוסו הנידמה ידי־לע 

םתלוכי לע ןהו הדובעה קושב םתובלתשה ןפוא לע ןה עיפשמ םהלש "תויקוח־יא"המ 

םדמעמ ,הז ןבומב .ימונוטוא יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכלו תויתליהק תורגסמ רוציל 

.תיביטקלוק תיתרבח הלועפ דדועמו רשפאמה באשמ שמשמ "יקוח־יתלב"ה 

עבראב דקמתה רשאו 1999-1996 םינשב ונכרעש ינתוכיא רקחמ לע ססבתמ חותינה 

קמוע־תונויאר :ויה םייזכרמה עדימה תורוקמ .ליעל ונייוצש הדובעה־ירגהמ לש תוצובקה 

םידיקפת־ילעב ןוגכ ,הדובעה־תריגה תייגוסב םיברועמה םינוש םייתרבח םינקחש םע 

תלהנמ ,החוורהו הדובעה דרשמ ,הקוסעתה תוריש) אשונב תוקסועה תויתנידמ תויונכוסב 

תורבח ישנא ,םיקיסעמ ,םירגהמ םידבוע ,(ילוכו םינפ ןוחטבל דרשמה ,םירזה םידבועה 

תופתתשמ תויפצת :םדאו חרזא תויוכז ינוגראב םיליעפו םיקיסעמ ינוגרא ,םדא־חוכ 
תויונכוס לש םיימינפ םיכמסמ :הדובעה־ירגהמ לש םינוש םינוגרא לש תויוליעפב 

.הבותכה תונותיעב םיחווידו ;תויתנידמ 

הדובע ־ירגהמ לש םתללכהו הריגה ירטשמ 

יכילהת רקחב תויזכרמ תויגוס םניה םתלועפ יסופדו םייתליהק םינוגרא לש םתחימצ 
תולאשה תחא .תחראמה הרבחה לש תונושה תוריזב םירגהמ תויסולכוא לש הללכהה 

לוליכה תא תובכעמ וא תודדועמ הלא תויונגראתה םא איה תורפסה הסחייתה ןהילאש 

 (integration) םהל השדחה תיתוברתה־ תיתרבחה הביבסל םירגהמה לש המאתההו (-Attah

 1985 ,Poku, 1996; BiParva, 1994; Schoeneberg). םירגהמה ינוגרא ,וז טבמ־תדוקנמ

ןוגכ ,םירגהמה לש םיינרישכמ םיכרצ לש קופיס :תואבה תויצקנופה תא רקיעב םיאלממ 

תוהזהו תיתוברתה תשרומה לע הרימש :םייתרבח םיתורישו הקוסעת לע עדימ ,רויד 

־ץרא םע רשקה לע הרימשו ;שדחה יתרבחה רשקהב שדחמ ןתריצי םיתיעלו ,תינתאה 

תויודגאתה לש ןת-ונו-וכמ יכ איה וז הייאר לש דוסיה־תחגה .(Bäsch, 1987) אצומה 

םימוחתב ןהיתויוליעפ תא תודקממ ןה יכו ,םינפ יפלכ רקיעב הניה הלא תויתליהק 

.היכרצלו הליהקה לש םיימינפה םייחל םירושקה 

ןיבל םניב םיסחיה תריזב םירגהמה ינוגרא לש םהידיקפתב םידקמתמ םירחא םירקחמ 

שמשל לאיצנטופ ילעבכ םירדגומ הלא םינוגרא ,וז הייארב .היתודסומו תחראמה הרבחה 

.תירוביצה הריזב הימונוטואו הליעפ תופתתשה םירגהמל םירשפאמה םיידסומ םילכ 

ללכ־ךרדב תודדומ םירגהמ תויסולכואש הדבועה חכונל דחוימב בושח וניה הז דיקפת 

םילבוקמה תיטילופ תופתתשהל םידסוממה םיעצמאה ןכלו ,תוחרזאה תיירוגיטקמ 

Milier, 1989; Schmitter, 1980; Tomasi,) םהינפב םימוסח תוילרבילה תויטרקומדב 

םיבושח םייטילופ םינקחשכ םילגתמ םימיוסמ םירגהמ ינוגרא ,הלא םיאנתב .(1981 

סחיב תוחראמה הנידמהו הרבחה לומ לא תועיבת לש האלעהבו חוסינב ,הרדגהב םיקסועה 
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קושב םתדמעל ,םייתרבח םיתורישלו תובטהל םתושיגנל ,םירגהמה לש יקוחה םדמעמל 

,ירוביצה םויה־רדסל םהיתועיבת תאלעה תועצמאב .תויתוברתה םהיתויוכזלו הדובעה 

שדחמ רידגהל םיסנמו ,תורחאו תויתנידמ תויונכוס םע ןתמו־אשמ םילהנמ םירגהמ ינוגרא 

Hily 81 Poinard, 1987; Jaakkola, 1987; Layton-) הרבחב םהלש הללכהה יאנת תא 

 1979 ,Henry, 1990; Sassen-Koob). םידקומב בושחה םדיקפת לע ףסונ ,תורחא םילימב

תנווכמש תועיבת תאלעה לש הקיטילופ םילהנמ םיבר םירגהמ ינוגרא ,םייתליהק םייח לש 

.םירגהמה לש םיסרטניאה לש םמודיקלו םחוסינל ,םתרדגהל 

ןהו המינפ הליהקה ייחל תונווכמה !היתויוליעפ תועצמאב ןה ,הלאכ תויונגראתה 

תיתשת תווהמ ,הנידמהו הרבחה לומ לא תועיבת תאלעה לש הקיטילופ לוהינ תועצמאב 

תויתרבח תונכוסכ ןמצע תא תוננוכמ םירגהמ תויסולכוא הסיסב לעש תינויח תידסומ 

תרדגהב תוליעפ תוינקחשב ףתתשהל ךכו ,תימונוטוא תיביטקלוק תוליעפ להנל תולוכיש 

םימרוגה םהמ הלאשה הלוע םירגהמה ינוגרא לש וז תובישח חכונל .הרבחב ןתללכה יאנת 

תויתרבח תונכוסכ ןמצע תא ןנוכל תונוש םירגהמ תויסולכוא לש ןהייוכיס לע םיעיפשמה 

דע התייה תירקחמה תורפסב תטלשה הייטנה .תוינוגרא תורגסמ לש ןתמקה תועצמאב 

םרוגכ םמצע םירגהמה לש יתרבחהו יתוברתה עקרב ידעלב ןפואב דקמתהל הנורחאל 

ןתלועפ יסופדלו ןהינבמל ,הלאכ תורגסמ לש ןתמקה־יא וא ןתמקהל רבסהב עירכמ 

 (1979 ,Almirol, 1978; Fijalkowski, 1994; Sassen-Koob). השיג לש תיזכרמ הלבגמ
לש םייתוברתהו םייטילופה ,םייתרבחה םינייפאמה לש םתובישחמ התומלעתה איה וז 

ינוגראה הנבמה לע ,םירגהמה לש םתללכה ןפוא לע םיעיפשמה םימרוגכ תחראמה הרבחה 

.(Soysal, 1994)ימונוטוא יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םתלוכי לעו םהיתוליהק לש 

תויזכרמ ךכב םיקינעמו ,וללה םימרוגב םידקמתמ תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ 
לש השדחה תיתרבחה הביבסה לש יגולואידיאהו ידסומה ,יטילופה םירושימל תיטילנא 

םיספתנ םירגהמ ברקב םיינוגרא םינבמ לשו יתליהק שוביג לש םינוש םיסופד .םירגהמה 

הרבחה לש תונושה תוריזב םתללכה ןפוא ידי־לע רקיעב םיבצועמכ הלא םירקחמב אופיא 

םה תיביטקלוק הלועפ תועצמאב .ךילהתב םיליבס םיאשומ םניא םירגהמה ךא .תחראמה 

Bolzman 8l) הרבחב םתללכה יאנת לע עיפשהלו יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םילוכי 

 ;1986 ,Fibbi, 1991; Layton-Henry, 1990; Neveu, 1994; Schmitter Heisler

 1994 ,Soysal). םינונגנמה רקיעבו ,תידסומה הביבסה יכ איה וז השיג לש תידוסי הנעט

תא םיבצעמש םיצוליאו תויונמדזה ינבמ םירצוי ,םירגהמה םע היסחיב הליעפמ הנידמהש 

תיביטקלוק הלועפל תורגסמ לש ןתמקה תוברל ,םירגהמה לש תיתרבחה הלועפה יסופד 

דנלוהב ,תומיוסמ תונידמ .(Ireland, 1994; Koopmans 8c Statham, 1998) םהידי־לע 

לש םיילמרופ םימורופ תודסיימ ןהש ךכב םירגהמ ינוגרא לש םתמקה תודדועמ ,הידוושו 

םתואב םיגציימ םיפוגכ םינוגראה תא תורידגמו םירגהמה תויסולכוא םע תוצעייתה 

םיקסועש םירגהמ ינוגרא תודסבסמ הפוריא ברעמ תונידממ קלח ,ןכ־ומכ .םימורופ 

Fennema «fc Tillie, 1999;) םתמקה תא ךכב תודדועמו ,תיתוברתו תיתרבח תוליעפב 

 1999 ,Layton-Henry, 1990; Soininen).

תיתרבח תוליעפל םיצוליאו תויונמדזה ינבמ םירצויה ,םיידסומ םינונגנמ םתוא 

סחייתמ הז גשומ .הרבחה תא ןייפאמה הריגהה רטשמב םינגועמ ,םירגהמה לש תימונוטוא 

,תורטמה יכרעמ תא םיעבוקה םייגולואידיאה תודוסיהו םיידסומה תונורקעה לולכמל 

־ תוילמרופ־אלה תוקיטקרפהו םיילמרופה םילהנה תוברל ־ הלועפה יכרדו תויונכוסה 
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57 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

לע .(Freeman, 1992; Joppke, 1999) הריגהה תייגוסב הלופיטב הנידמה תא םישמשמה 

תסינכ לע חוקיפלו תוסיוול תוינידמ־יווק םימשוימו םיעבקנ םיבכרומ םיכרעמ םתוא סיסב 

יטילופהו יתרבחה ,ילכלכה דמעמב םיעגונה תוינידמ־יווקו ,תימואלה הירוטירטל םירגהמ 

ינבמ בוציעבו הרבחב םירגהמה תללכהב יזכרמ םרוג וניה הריגהה רטשמ ,ךכ .םהלש 
.םהינפל םידמועה םיצוליאהו תויונמדזהה 

לש םיצוליאהו תויונמדזהה ינבמ לע הריגהה ירטשמ לש םתעפשהב םינדה םירקחמה 

,ןכ־ומכ .הללכהה יכילהת לש יתרבח־ורקמה רושימב דקמתהל םיטונ םירגהמ תויסולכוא 

הז רמאמב .תוטקונ תויתנידמ תויונכוסש תוידסומה תוקיטקרפל תנתינ בלה־תמושת ברימ 

רטשמ לש ותלועפ ןפוא תא ןוחבלו וז תידעלב תודקמתהל רבעמ לא דועצל םישקבמ ונא 

־אל תויונכוס לש םג הז רשקהב ןתוליעפ תאו ,תיתרבח־ורקימה המרב םג הריגהה 

םתקסעהלו םתאבהל ,םסויגל םירושקה םיידסומה םירדסהה תא חתננ ,ךכיפל .תויתנידמ 

לופיטל םירושקה םיידסומה םירדסהה תא ,לארשיב הדובע־ירגהמ לש תונוש תוצובק לש 

םירדסה .םינוש םייתקוסעת םירזגמ תונייפאמה תונווגמה חוקיפה תוקיטקרפ תאו ,םהב 

םיקיסעמה ידי־לע םג אלא ,תויתנידמ תויונכוס ידי־לע קר אל םילעפומ הלא תוקיטקרפו 

הריגהה רטשמ לש םינווגמה הלועפה ינפוא תניחב .םמעטמ תולעופה םדאה־חוכ תורבחו 

הללכהה יסופד ןיב םימייקה םילדבהה תא קר אל ריבסהלו קודבל ונל רשפאת וז המרב 

םג אלא ,םידעותמ־יתלבה לש הלא ןיבל םידעותמה הדובעה־ירגהמ לש תויונמדזהה ינבמו 

םירזגמב םיקסעומה םידעותמ םירגהמ לש תונוש תוצובק ןיב םימייקה םילדבהה תא 

.םינוש םייתקוסעת 

ילארשיה הריגהה רטשמו הדובעה־ירגהמ 

תא אלמל הרטמב רקיעב ,1993 תנש ןמל לארשיל םיאבומו םיסיוגמ "םירז םידבוע" 

ןגומ־יתלבו לוז הדובע־חוככ םישובכה םיחטשה ןמ םייניתשלפה םידבועה לש םמוקמ 

םידבוע תקסעהל םירתיהה רפסמ .ינשמה הדובעה קושב תוכשומ־תוחפה תודמעב קסעומה 

אישל עיגה הז רפסמ .1995 תנשב ףלא םיעבשל 1993 תנשב םיפלא תרשעכמ הלע םירז 

םירגהמ םתוא 2.1999 תנשב ףלא םיעבשכל הרזחב דריו ,1996 תנשב ףלא האמכ לש 

,<1999 תנשב ףלא השימחו םישולשכ) היינב :םיירקיע םירזגמ השולשב םיקסעומ םידעותמ 

התואב ףלא רשע־השימחכ) דועיס יתורישו <1999 תנשב ףלא רשע־העבשכ) תואלקח 

לש אצומה־תוצרא ןיבל םייתקוסעת םירזגמ םתוא ןיב הרורב הלבקה תמייק .(הנש 

רתויב הלודגה אצומה־תצובק םיווהמו) היינבב םיקסעומ םינמורה לכ טעמכ ,ךכ .םידבועה 

אצומה־תצובק וויה םה 1998 תנש דעו) תואלקחב םיקסעומ םיאתה לכ טעמכ ,(הז רזגמב 

ברימ תווהמו) דועיסב תוקסעומ תויניפיליפה לכו 3,(רזגמ ותואב הקסעוהש הדיחיה 

ןיבל אצומ־ץרא ןיב הלבקה התוא יכ שיגדהל שי .(הז רזגמב םיקסעומה םירגהמה םידבועה 

םירגהמה .קוחה יפ־לע םיקסעומה םידבועה יבגל רקיעב הפקת יתקוסעת רזגמ 

,םדא־חוכ ןונכתל תושרה ,ימינפ ךמסמ ,"1997־ל יטסיטטס בצמ תנומת - לארשיב םירז םידבוע" 2 

.א2000 ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה ;1998 ינוי ,החוורהו הדובעה דרשמ 

.םינטק םירפסמב םיניס םג תואלקחב הדובעל ואבוה תונורחאה םייתנשב 3 
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לארשיב הריגהה רטשמו "םירז םידבוע" לש הללכה יסופד ןהכ קיראו קהנזור באז 58 

םירבוע יקוח־יתלב ןפואב םיקסעומו יקוחה םדמעמ תא םידבאמש וללה אצומה־תוצובקמ 

.ילמרופ־אלה הדובעה קושב םתסה ןמ ,םירחא םירזגמב הקסעהל םיתיעל 

הדובע־ירגהמ לש םילודג םירפסמ ץראל וסנכנ םינומשה תונש ףוס ןמל ,ליבקמב 

תרגסמב אל ,רמולכ - הריגהה רטשמ לש חוקיפה ךרעמ תפיקע ךותו ינטנופס ןפואב 

תורבח וא םיקיסעמ ידי־לע ילמרופ סויג םיבייחמ רשאו תמייקמ הנידמהש תוסיווה ילהונ 

לע תועידי .הרשא אלל לארשיב םידבועו םיהוש םהו ־ םמעטמ תולעופש םדא־חוכ 

עצמאב תילארשיה תרושקתב םסרפתהל ולחה "םייקוח־יתלב םירז םידבוע" לש םתוחכונ 

םיאקירמא־םורד ,םיניפיליפ לש םינטק םירפסמ ונייצ הלא תועידי .םינומשה תונש 

תוריש ידבועכו הובג דמעממ תוחפשמ לש ןהיתבב תיב־ירזועכ וקסעוהש םיאקירפאו 

הדובע־ירגהמ םיפלא־תעבראכ ץראב שי יכ םיגפה דרשמ ךירעה 1986 תנשב 4.תודעסמב 

־אל הריגה תותשר לש ןדוסימלו ןתורצוויהל סיסב וויה הלא םירגהמ 5.םידעותמ־יתלב 

.םיעשתה תונש תליחת ןמל דחוימב ,הגרדהב םהירפסמ ולדג הז תובקעב .תוילמרופ 

לש היינשה תיצחמבו 6,הרשא אלל הדובע־ירגהמ ףלא רשע־םינשכ לע חווד 1991 תנשב 

־חוכ ןונכתל תושרה ,המגודל 7.ףלא האמ דע ףלא םישימחכב םרפסמ דמאנ םיעשתה תונש 

אלל לארשיב והשש הדובעה־ ירגהמ רפסמ תא הכירעה החוורהו הדובעה דרשמב םדא 

יכ ריהבהל בושח .<ב2000 ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה) ףלא םינומשכב 1999 תנשב ןוישר 

ףאו ףלא םייתאמ ץראב שי וליאכ ,םיתיעל םילעמ םינוש םייטילופ םינקחשש תונעטל 

ןיבהל שי .והשלכ יתדבוע סיסב ןיא 8,"םייקוח־יתלב םירז םידבוע" ףלא תואמ שולש 

רטשמ לש וסחי לש רשקהב ,ץראב הדובעה־תדיגה לש הקיטילופב ביכרמכ הלא םירפסמ 

םינקחש ידי־לע םיטקננ םיזרפומ םירפסמ םתוא .םיידוהי־אל םירגהמל ילארשיה הריגהה 

ךכ ךותמו ,ץראב םירגהמ םתוא לש םתוחכונ ביבס תירסומ הקינפ רוציל הרטמב םייטילופ 

םיקסעומ םידעותמ־יתלבה הדובעה־ירגהמ .תילארשיה הרבחל תישממ הנכסכ םרידגהל 

הכאלמ־יתבב ,תודעסמב תוריש ידבועכ ,תיב־ירזועכ רקיעב ,ילמרופ־אלה הדובעה קושב 

ברקב תולודגה אצומה־תוצובק ןיבמ םייתש .םינטק היינב־ינלבק לצא םילעופכו ,םינטק 

9.םיאקירמא־וניטלהו םיאקירפא־ברעמה ןה םיינטנופסה הדובעה־ירגהמ 

(commuting) תוממוי לע הססבתה םתקסעהש ,םייניתשלפ לובג־ידבוע לש םתפלחה 

םידבוע קר םניאש םירגהמ םידבועב ,לארשיב םתדובע םוקמל םיחטשב םהירוגמ םוקממ 

תייעב"כ ירוביצה םויה־רדסב רדגוה הרהמ־דעש שדח בצמ רצי ,הב םיהוש םג אלא ,ץראב 

ןיב ירקיעה לדבהה ,תוילארשיה הרבחהו הנידמה לש ןטבמ־תדוקנמ ."םירזה םידבועה 

.12.12.1988 ,בירעמ ;15.7.1988 ,רבד ;8.11.1985 ,ץראה ;4.9.1984 ,תונורחא תועידי 4 

.9.12.1986 ,ץראה 5 

.21.1.1991 ,ץראה 6 

,םדא־חוכ ןונכתל תושרה ,ימינפ ךמסמ ,"1997־ל יטסיטטס בצמ תנומת - לארשיב םירז םידבוע" 7 

,"הכשלב םימייקה םינותנה - םירז םידבוע לש הקיטסיטטס" ;1998 ינוי ,החוורהו הדובעה דרשמ 

.1996 רבמבונ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,ימינפ ח"וד 

.14.11.1997 ,6.9.1996 ,ץראה ;28.10.1997 ,סבולג :המגודל ,ואר 8 

לש הינויפא .םימעה־רבח יאצוימ תבכרומ ץראב םידעותמ־יתלב םירגהמ לש תפסונ הלודג הצובק 9 

,תורחאה תוצובקה לש הלאמ דואמ םינוש םניה תילארשיה הרבחב התללכה ןפואו תאז הייסולכוא 

.הז רקחמב הב םיקסוע ונניא ןכלו 
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םייניתשלפה םידבועהש יוכיסהש דועבש אוה םיחרזא םניאש םידבוע לש הלא תוצובק יתש 

,יפוריא־ברעמה ןויסינה רואל ,תישממ תורשפא תמייק ,יספא השעמל היה ץראב ועקתשי 

וא תותימצל ץראב בשייתהל וסני םהיתוחפשמו םירגהמה םידבועהמ יתועמשמ קלחש 

.םיכורא ןמז־יקרפל תוחפל 

.ילארשיה הריגהה רטשמ לש רתויב םיידוסיה תונורקעל הרומח הריתסב דמוע הז בצמ 

םידוהי ןיב ימשר ןפואב םיניחבמש םיימואל־ונתא תונורקע לע תתשומ הז רטשמ 
תילכתכ תיגולואידיאה המרב תרדגומ ("היילע") םידוהי תריגהש דועב .םידוהי־אלל 

קר אל תספתנ םידוהי־אל תריגה ,התוא ןנוכמה ןורקיעכו תידוהיה הנידמה לש המויק 
לש ונושלב 10.תידוהי הנידמ התוא לש היתוישואל תיתוהמ תדגונמכ אלא ,היוצר־יתלבכ 

ןבומכ ותנווכשכ 11,"הריגה־תנידמ אל איה לארשי" :החוורהו הדובעה דרשמב ריכב דיקפ 

ןפואב םג אלא ,תיגולואידיאה המרב קר אל ףקתשמ הז ןורקיע .םידוהי־אל לש הריגהל 

תוינידמה־יווקבו ידסומה רושימב ,תירוביצה הריזב תחסונמ "םירזה םידבועה תייעב" ובש 

הריגהה רטשמ לש םיימואל־ונתאה תונורקעל םאתהב .תונוש תויתנידמ תויונכוס לש 

םתחימצ ידיל איבהל היושעש ,הדובעה־ירגהמ לש תילאיצנטופה תועקתשהה ,ילארשיה 

םויאכ תילארשיה הרבחב םיבחר םיגוח ידי־לע תספתנ ,םישדח םיידוהי־אל םיטועימ לש 

תררועמ םירגהמה לש םתוחכונש ששחה ,ךכמ האצותכ .לארשי לש ידוהיה הייפוא לע 

.ירוביצה םויה־רדסב הבושח היגוסל ךפהנ 

תילארשיה הנידמה לש תוינידמה סיסבב םידמוע הריגהה רטשמ לש הלא תונורקע 

.ץראב הדובעה־ירגהמ לש ילכלכהו יתרבחה ,יקוחה םדמעמו ,םתסינכ ,םסויג רבדב 

םידעוימה םינווגמ חוקיפ ינונגנמ לש םתלעפה אוה וז תוינידמ םושייל יזכרמה יעצמאה 

ןיב ,אטבתמ הז תוינידמ־וק .ץראב םתובשייתה תא עונמלו םירגהמה רפסמ תא םצמצל 

תוסכמל יקוח ןפואב סייגל םיקיסעמל רתומש הדובעה־ירגהמ לש םרפסמ תלבגהב ,רתיה 

דע הנשל) תיסחי םירצק ןמז־יקרפל הייהשו הדובע ירושיא ןתמב ,2,תעבוק הלשממהש 

דוחיא לע רומח רוסיא תלטהבו ,3,םידבוע לש הפולחת תופכל הרטמב <ללכ־ךרדב םייתנש 

גישהל המגמב ,ךשמהב וטרופיש ,םינוש םירדסה הליעפמ הנידמה ,דועו תאז .תוחפשמ 

לש הרקמב .םיקיסעמל םתופיפכ תא םיצעהלו הדובעה קושב םידבועה לע קודה חוקיפ 
תא עונמל איה הנידמה לש תרהצומה התרטמ ,הרשא אלל םיינטנופסה הדובעה־ירגהמ 

ןחבנ רמאמה ךשמהב ,4.הב םיאצמנ רבכש הלא תא םהיתוצראל שרגלו ,ץראל םתסינכ 

לש הללכהה יסופד תא םיבצעמ הלא חוקיפ ינונגנמ לש םיישחומה הלעפהה ינפוא ךיא 

תיתרבח הלועפל םיצוליאו תויונמדזה לש םינחבומ םינבמ ןהל םירצויו ,תונושה תוצובקה 

.יתליהק שוביגלו תימונוטוא 

םיעשתה תונשב ץראל םירגהמה לש ימואל־ונתאה בכרהה ןיבל הז יגולואידיא ןורקיע ןיב תוריתס 10 

תרגסמב םיבר םידוהי־אל לש םתעגהב םג אלא ,םירגהמה םידבועה לש הרקמב קר אל ולגתה 

וניה הז הרקמ ,תובשה קוח תרגסמב הצרא םיעיגמ הלא םירגהמש רחאמ ךא .םימעה־רבחמ "היילע"ה 

."םירזה םידבועה" לש הרקמהמ ,דחאכ תיגולויצוסו תיטילופ ,הנוש 

.5.1.1997 ,החוורהו הדובעה דרשמב ריכב דיקפ םע ןויאיר 11 

.דועיסה רזגמב ףקת וניא הז ןורקיע ,ךשמהב טרפנש יפכ 12 

.םינש שמח דע ,רתוי תוכורא תופוקתל םינתינ םירושיאה דועיסה רזגמב 13 

.1996 טסוגוא ,החוורהו הדובעה רש תאמ ,"םירז םידבוע אשונב הלשממל הטלחה תעצה" 14 
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םידעותמ הדובע־ירגהמ 

םיקיסעמו תויתנידמ תויונכוסש םייללכה חוקיפה ינונגנמב הליחת ןודנ הז קרפב 
־רחאלו ,יתרבחה םדמעמ לע םהיתוכלשהבו ,םידעותמה הדובעה־ירגהמ לע םיליעפמ 

דחא ,םדוק ונייצש יפכ .םירגהמה לש תונושה תוצובקה ןיב תטרופמ האוושה ךורענ ןכמ 

לש םתועקתשה תא עונמל תנמ־לע הליעפמ הנידמהש םיירקיעה חוקיפה ינונגנממ 

תורשאו הדובעה ירושיא .הפולחת לש הרימחמ תוינידמ םושיי אוה ץראב םירגהמה 

,תיסחי םירצק ןמז־יקרפל ,היינבבו תואלקחב רקיעב ,םינתינ םהל תוולנה הייהשה 

םיבאשמה תא ןהו םיצירמתה תא ןה תמצמצמ וז תוינידמ .םייתנשל וא הנשל ללכ־ךרדב 

,תיביטקלוק הלועפל תורגסמ דוסיי םשל םירגהמה םידבועה תושרל םידמועה םייתרבחה 

ץראב םתוהשש ןוויכמ .הלא תויסולכוא לש יתליהקה ןשוביג לע השקמ איה ךכבו 

הביטקפסרפ ללכ־ךרדב םיצמאמ םירגהמה םידבועה ,תיסחי םירצק ןמז־יקרפ תכשמנ 

תאז .תויכשמה תולעב תוינוגרא תורגסמ לש המקה תדדועמ הניאש תוינמז לש 

לש הלועפל םיצוחנה יתוברתו יתרבח ןוה לש הריבצ לע השקמ הרצקה םתוהש ,דועו 

םיעגמ תריציו ,תחראמה הרבחה לש קחשמה יללכ לש הרכה ןוגכ ,םייתליהק םינוגרא 

םידבועה ןיב םיכוותמכ שמשל םילוכיש םיילארשי םייתרבח םינקחשו םינוגרא םע 

דוחיא לש העינמה תוינידממ קוזיח םילבקמ הלא םיצוליא .הנידמה תויונכוס ןיבל 

־ירגהמ תייסולכוא ברקב םידלי םע תוחפשמ רדעהו תוגוז לש טעומה םרפסמ .תוחפשמ 

םיקזחמ ,דיתעב םהיתוחפשמ תא איבהל תורשפאה תמיסח דחוימבו ,םידעותמה הדובעה 

ןמ םיקתונמ ןאכ םהייח יכו תיערא ,דניה ץראב םתוהש יכ השוחתה תא םירגהמה ברקב 

םיקהל םיצירמתה תא םג ןיטקמ תוחפשמ רדעה ,וזמ הרתי .םהלש "םייתימאה םייחה" 

ידי־לע םינתינ םניאש םייתרבח םיתוריש תקפסהו תידדה הרזע לש םייתליהק םינוגרא 
.הנידמה 

,םידעותמה הדובעה־ירגהמ לש יתרבחה בחרמה תא רצמה ינש יזכרמ םרוג 

תא םיבצעמה םילהנה ביט אוה ,תימונוטוא תוליעפ טוקנל םתלוכי תא ךכב ןיטקמו 

הרטמבו ,ילארשיה הריגהה רטשמ לש תונורקעל םאתהב .הדובעה קושב םתובלתשה 

תישפוחה םתעונת תא תענומ תילארשיה הנידמה ,ץראב תועקתשה לש םיכילהת לכסל 

הדובעה דרשמ לשו הקוסעתה תוריש לש םילהנל םאתהב .הדובעה קושב םידבועה לש 

םוקמ ףילחהל תוכז ןיא דבועלו ,םיוסמ קיסעמל םידומצ הדובעה ירושיא ,החוורהו 

,יקוחה ודמעמ תא דבאמ אוה ,וקיסעמ תא בזוע דבועה םא .דחוימ רתיה אלל הדובע 

תא תננוכמ הנידמה וז ךרדב .תויקוח־יתלבל תוכפהנ ץראב ותוהש ףאו ותקסעהו 

לש םתוראשיה תא עונמל המגמב ,ןכ לע רתי .יובש הדובע־חוככ הלאה םידבועה 

תא קיסעמה לע םיליטמה םילהנ הנידמה העבק ,הרשאה תפוקת םות רחאל םידבועה 

קיסעמה תא תבייחמ הנידמה .הזוחה םותב ץראה תא ובזעי ןכא וידבועש ךכל תוירחאה 

תלבק ונממ תענומ םגו ,ץראה תא ובזעי וידבועש ךכל תוברעב יפסכ ןודקיפ דיקפהל 

ןושלב וא ,הנידמה תולובג תא אצוי וניא ומדוק דוע לכ שדח רז דבוע קיסעהל רתיה 

־חוכ תורבחו םיקיסעמה ןיבמ םיבר .הז דבוע לע "הכדזמ" וניא אוה דוע לכ - םיקיסעמה 

ידכ םידבועה לע חוקיפה תא קדהל םידעוימה םידעצב הלא םירדסה לע םיביגמ םדאה 

.םידבועה לש םהינוכרד תמרחה אוה םיטקונ םהש ירקיעה דעצה ."םתחירב" תא עונמל 

םיליעי םיעצמא הנידמה הטקנ אל הכ דע ,לילעב יקוח־יתלב וניה הז דעצש יפ־לע־ףא 
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61 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

םיפתשמ םדאה־חוכ תורבחו םיקיסעמה ,תויתנידמה תויונכוסה ,השעמל 15.ותעינמל 

םידבועה לש םדמעמ לע ןה לקשמ תולעב תוכלשה אשונה ,הז חוקיפ ךרעמב הלועפ 

.םהינפל דמועה םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמ לע ןהו הדובעה קושב םירגהמה 

הז םדמעמ קוזיחו ,יובש הדובע־חוככ הנידמה ידי־לע םירגהמה םידבועה לש םנוניכ 

םיקיסעמה ןיב חוכה יסחיב היירטמיס־אה תא םתסה ןמ םיביחרמ ,םיקיסעמה ידי־לע 

קוחב תונגועמה תויתקוסעתה םהיתויוכז לש תופוכת תורפהל םתוא םיפשוחו ,םידבועל 

םדמעמל עגונה לכב םהיקיסעמב םידבועה לש םתולת םצע ,דועו תאז .םיזוחה יאנתבו 

המרב ןיב ,תועיבת תולעהלו הלא תורפה ינפמ ןנוגתהל םתלוכי תא םצמצמ יקוחה 

טעמכ תטלחומה םתולת ,רתוי בחר ןבומב .תיביטקלוקה המרב ןיבו תילאודיווידניאה 

תריציל םהיתויונמדזה תאו םהלש יתרבחה בחרמה תא ינוציק ןפואב הרצמ םיקיסעמב 

.תימונוטוא תיתרבח הלועפל ינוגרא סיסב שמשל ולכויש תויתליהק תורגסמ 

חוקיפה ינונגנמו ,יובש הדובע־חוככ ןכ םא םיננוכמ םידעותמה הדובעה־ירגהמ 

ףתושמ הנכמ ףא־לע .םיקסעומ םה םהבש םירזגמה לכב םהיפלכ םילעפומ ליעל וראותש 

םייק .םידבועה לש הללכהה יסופד תניחבמ יתועמשמ ןפואב הזמ הז םילדבנ םירזגמה ,הז 

ופקיה ,םידבועה לע םילעפומה חוקיפה ינונגנמ תניחבמ םינושה םירזגמה ןיב רכינ ינוש 

יסופדבו םיידסומה םירדסהב ץוענ הז ינוש .ולש םואיתהו זוכירה תדימו חוקיפה לש 

תקוסעת לש תויבחרמה תוביסנב ןכו ,יתקוסעת רזגמ לכ םידחיימה יתרבחה ןוגראה 

םה ןהבש תוליהקה לש ןייפוא ,הדובעה תומוקמב םרוזיפ תדימ :םהירוגמו םידבועה 

רזגמ לכ יבגל הלאה םינויפאה תא טרפנ םיאבה םיקלחב .םתנכשה יסופדו םידבוע 

םידבועה ינפל םידמועה םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמ לע םהיתוכלשהב ןודנו ,יתקוסעת 

.םהב םיקסעומה םירגהמה 

תואלקחב םייאת םידבוע 

הז רזגמב .םיבשומה םה תואלקחה רזגמב םירגהמה םידבועה לש םיירקיעה םיקיסעמה 

םיקשמה ילעב .יזכרמה דיקפתה תא תאלממ םיבשומה תעונת ובש ידסומ ךרעמ חתפתה 

לפטל ־ םיבשומה תעונת לש ינוגרא ףגא - "עויסה תירב" תא וכימסה םיבשומב 

םיבשומה תעונת ,ךכ ךותמ .םהב לופיטהו םלוהינ ,םידבועה סויג לש םינושה םיטביהב 

- תחא הנידמב רקיעב םיסיוגמ תואלקחב םידבועה .םדא־חוכ תרבחכ השעמל תדקפתמ 

ןיב קודה הלועפ־ףותישב השענ ץראל םידבועה לש םתאבהו םסויג ךילהת .דנליאת 

,דנליאתב תולעופה סויג תויונכוסו תוילארשי םדא־חוכ תורבח ,םיבשומה תעונת 

םינושארה ויה םיבשומהש תויה .תיקלח תילארשי תולעבב תאצמנ ןהיניבמ הלודגהש 

תשר תרזעב ,םיבשומה תעונת החילצה ,תואלקחב הדובעל םירז םידבוע איבהל ולחהש 

דעו ,הז רזגמב לופונומ ןיעמ לש הדמע גישהל ,םירחאה םימרוגה םע החתיפש םירשקה 

ןוגכ ,םירחא םייאלקח םיקיסעמ ליבשב םג םידבוע לש אובייבו סויגב הלפיט איה הנורחאל 

.<1999 ,ןהכ> םייטרפ םיקשמ ילעבו םיצוביק 

םידבועה ןהבש תורהצה לע םהידבוע תא םימיתחמ םדאה־חוכ תורבחו םיקיסעמה ןיבמ םיבר 15 

.םהינוכרד לע רומשל קיסעמהמ "םישקבמ" 
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תגשהל םיבשומה תעונת ידיב בושח באשמ שמיש םידבועה אוביי לע לופונומה 

תואלקחב םייאתה הדובעה־ירגהמ לכ .םהילע חוקיפהו םידבועב לופיטה לע םג לופונומ 
לש רתויב םיבושח םיטביהב תורישי תברועמש ,"עויסה תירב" לש התוכמס תחת םייוצמ 

קיסעממ םתרבעהו םיקיסעמל םתאצקה ,םינושה םיבשומב םתבצה :ןוגכ ,םידבועה תקסעה 

תדמע ול הקינעמ דחא יזכרמ ןוגרא ידיב וזכ הטילשש קפס ןיא .בשומל בשוממ וא קיסעמל 

םולשתב םג תברועמ "עויסה תירב" ,ךכ לע ףסונ .םיאלקחה לומ רתויב תיתועמשמ חוכ 

,דנליאתב םידבועה לש קנבה תונובשחל ולש יראה־קלח תרבעהב רקיעב ,םידבועל רכשה 

תעונת וז הייבג תועצמאב .היתוריש רובעב םרכשמ םינוש םימולשתו תולמע יוכינבו 

תברועמ םיבשומה תעונת ,דועו תאז .םילטובמ־אל םימוכס התפוקל תסכנמ םיבשומה 

רתויב רומחה השינעה יעצמא .תעמשמ תורפהב םימשאומה םידבוע דגנ םידעצ תטיקנב 

.דנליאתל דבועה לש ותרזחה וניה התושרל דמועה 

חוקיפו לוהינ ינונגנמ לש הרישי הלעפהב תברועמ הניא םיבשומה תעונת ,הז םע דחי 

שש .םיכוותמ לש תבכרומ תכרעמ תועצמאב תלעופ אלא ,ורקימה תמרב םידבועה לע 
םג תושמשמ םידבועה לש םתאבהבו םסויגב תוברועמש תויטרפה םדאה־חוכ תורבח 

םהילע חקפלו ףטוש ןפואב םידבועב לפטל םדיקפתש םיפוגכ ,רמולכ ,"תוולמ תורבח"כ 

חיגשהל ידכ םיבשומב ןמזל ןמזמ םירקבמ תורבחה יגיצנ .(1999 ,יקסבוליפ :1999 ,ןהכ) 

םידבועה ןיב םיסחיב תוררועתמש תויעב רותפל ,םידבועה לש הדובעהו היחמה יאנת לע 

תושקב ,תולחמ :ןוגכ ,םוריח יבצמב לפטלו ,םמצע ןיבל םידבועה ןיב וא םהיקיסעמ ןיבל 

תמרב .דנליאתל רוזחל תושקב וא ,רחא קיסעמל וא רחא בושייל רובעל םידבוע לש 

אשונה ,"םידנליאת זכר" דיקפתל םהירבחמ דחא םינממ םיצוביקהו םיבשומה בור ,בושייה 

ןיב רשקמכ שמשמ זכרה .בושיי ותואב םיקסעומה םייאתה םידבועה לכל תללוכ תוירחאב 

חוקיפה תרשרשב תונושה תוילוחה .םיבשומה תעונתו הוולמה הרבחה ןיבל םיקיסעמה 

,ףופצו םאותמ ,יכרריה ידסומ ךרעמ דחי תוביכרמו ,ןהיניב קודה הלועפ־ףותישב תודבוע 

תכרעמ יכ ןייצל בושח .םהייח לש םיטביהה לכ תא להנלו םידבועה לע חיגשהל דעוימה 

.םידבועה רכשמ םייוכינ ידי־לע תנמוממ וז חוקיפ 

םיבשומב דחוימב ,רתויב ףיקמ םג אלא ,יזוכיר קר וניא םידבועה לע חוקיפה 

החגשהב ףקתשמ חוקיפה לש בחרה ופקיה .םהייח לש םיטביהה לכב עגונו ,םיצוביקבו 

ישפוחה ןמזב - וירחא םג אלא ,הדובעה ןמזב קר אל םידבועה לע תלעפומה הדומצה 

דבועל תורישי ןתינש רכשהמ קלחל סחיב תויחנה תנתונ םיבשומה תעונת .םהלש 

םיקיסעמהו איהו ,(דנליאתב ותחפשמל רבעומש רכשה לש יראה־קלח תמועל)"סיכ־ימד"כ 

,םיפירח תואקשמ תייתש םיליבגמ וא םירסוא ,רב־תויח דיצ לע רוסיאה תא םיפכוא 

םתאיצי לע הרקב םיליעפמ ,םידבועה ברקב םירומיהו לזמ־יקחשמ לש םמויק םיענומ 

.םידבועה ירוגמב רדסהו ןויקינה יאנת תא םיקדובו ,םיחרוא תלבק לעו בושייל םתרזחו 

לש םהייח לש רתויב םייטרפה םיטביהל חוקיפה ךרעמ לש הרידחל דחוימב טלוב יוטיב 

ןתוהש תפוקתב ןויריהל סנכיהל םישנה לע לחש רוסיאה אוה םייאתה הדובעה־ירגהמ 

יתש ןהינפל ודמעי ןויריהל וסנכיי םא יכ יעמשמ־דח ןפואב רהבומ םישנל .ץראב 

הלא חוקיפ תוקיטקרפ יכ רורב .דנליאתל תידיימ הרזח וא ןויריה תקספה :תויורשפא 

.קיסעמ-דבוע םיסחיה םוחת לש תיביטמרונה הרדגהה ןמ דואמ תוגרוח 

לש בחרה ופקיה תקדצהל םילעמ םיקיסעמהש םינועיטל םחייתהל בושח הז רשקהב 

רחאהו ,"תוסח־ינב"כ םיאתה תא ןנוכמ דחאה - םייזכרמ םיקודיצ ינש םילעמ םה .חוקיפה 
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םניה םירוסיאהו תולבגההש םינעוט םיקיסעמהו םיבשומה תעונת ,אסיג דחמ ."םויא"כ 

,םהל רזו שדח יתרבח רשקהב םהייח תא םירידסמ םה :םמצע םידבועה לש םתבוטל 

םהיתוחפשמל ךכב עייסלו ףסכ ךוסחל םהל םירזועו ,תויעבל תועלקיה םהמ םיענומ 

ינפמ םהילע ןגהל שיש םידלי לאכ םיאתל תוסחייתהב םיתיעל הוולמ הז ןועיט .דנליאתב 

בורק ,םהיבושייב םיררוגתמ םידבועה יכ םישיגדמ םיקיסעמה ,אסיג ךדיאמ .םמצע 

ידכ "םידנליאת"ה לש םייחה תוחרוא לע חקפל ץוחנ ןכ־לעו ,םהיתוחפשמלו םהיתבל 

רבעמ .תויוצר־יתלב תועפשהו תוערפה ינפמ םיבשותה לש םהייח תוכיא לע ןגהל 

אוה :םיקיסעמל לודג ךרע לעב ףסונ בושח דיקפת אלממ קודהה חוקיפה ,הלא םינועיטל 

,תע לכבו הלטמ גוס לכב תולקב וליעפהל ןתינש ,ןתייצו ןימז הדובע־חוכ םהל חיטבמ 

םידבועה לש טעמכ תטלחומה תונימזה .הדובעה יכרוצ וא םיקיסעמה תויחונ יפ־לע 

,םייניתשלפה םידבועה לע םתוא םיפידעמ םיקיסעמהש ךכל תוביסה תחא ,דניה םייאתה 

הדובעה םוקמל םיעיגמ םה :תיסחי םירצקו םירדגומ ןמז־יקרפב קר םיקיסעמל םינימזש 

.הכישחה ינפל ותוא םיבזועו רקובה תועשב 

םיחקפמ םירישיה םיקיסעמהו המעטמ תולעופה תויונכוסה ,םיבשומה תעונתש העשב 

םילפטמו ,םהיכרוצמ םיבר םיקפסמ םג םה ,םידבועה ייח לש םיטביהה לכ לע בורקמ 

רקיעב ,םירחא םייתקוסעת םירזגמב הגוהנה וזמ ללכ־ך־חב רתוי ההובג המרב םהיתויעבב 

תא םיענהל הרואכל תודעוימה "תובידנ" תולועפ םג ללוכ םידבועב לופיטה .היינבב 

תונגראמ ,םיבשומה תעונת םע ףותישב ,תוולמה תורבחה ,המגודל .ץראב םידבועה תוהש 

םידבועה לש יקנע שגפמכ <"ןארקגנוס"> יאתה יתרוסמה הנשה שאר תוגיגח תא הנש ידמ 

םינגראמ םיבשומהו תוירוזאה תוצעומה ,ךכל המודב .תואלקחב םיקסעומה םייאתה 

לש תוינק ךורעל תונמדזה םיתיעל םיללוכה ,ץראב םינוש םירוזאב םילויט םידבועל 

:חוקיפ לש טלוב דוסי שי הלא תויוליעפב םג םלוא .ביבא־לתב םייאת ןוזמ ירצומ 

הלא "תובידנ" תויוליעפ :םיעוריאה ןוגראב והשלכ קלח םילטונ םניא םמצע םידבועה 

.םידבועה רכשמ םייוכינמ תונמוממו םיחקפמה םיפוגה ידי־לע "הלעמל"מ תונגרואמ 

הנבמ דסממו חימצמ ליעל ונראיתש ינורטפהו ףיקמה חוקיפה ןונגנמ לש ותלעפה 

םמצע תא ןנוכל םייאתה םירגהמה לש םתלוכי תא רומח ןפואב ליבגמש קודה םיצוליא 

םרוזיפ .םירישיה םיקיסעמה וא םהב םילפטמה םינוגראה לומ לא ימונוטוא יתרבח ןכוסכ 

םניאש םישנא ןיב היצקארטניא תושקמה חוקיפה תוקיטקרפו ,םידבועה לש יבחרמה 
הדובעה־ירגהמ לש תויונמדזהה הנבמ תא רתוי דוע םימצמצמ ,בושיי ותואב םידבוע 

לש םיפתושמ םילויט לש וא םייללכ םישגפמ לש תורידנ תויונמדזה ןתואל רבעמ .םייאתה 

םדודיב ,דועו תאז .םבושייב םידדובמ םיראשנ םייאתה םידבועה ,םינוש םיבושיימ םידבוע 

תמקהב עייסל םילוכי ויהש תילארשיה הרבחב םייתרבח םינקחש םע עגמ ענומ יתרבחה 

ומק אל ןכא ,חותפ יתרבח בחרמ רדעהבו ,הז םיצוליא הנבמ חכונל .תויביטקלוק תורגסמ 

םייאתה םירגהמה ,תאז תחת .ןמיקהל תונויסנ לע ונל עודי אל ףאו הלאכ תורגסמ 

םתייחמ יאנת תא ,ץוח יפלכ תוחפל ,ליבס ןפואב לבקל בורל םיטונ תואלקחב םיקסעומה 

תודגנתה תוקיטקרפ ללכ־ךרדב םיטקונ הלא םיאנתמ םיצורמ םניאש םידיחי .םתקסעהו 

השקב ,הדובעב (motivation) העיגהב הדירי ,הגיסנו תורגתסה ןוגכ ,תוילאודיווידניא 

תיסחי ןטק רפסמ ,ןכ־ומכ .דנליאתל רוזחל השקב וא ,רחא בושייל וא רחא קיסעמל רובעל 

ילמרופ־אלה הדובעה קושל ורבעו םייקוחה םהיקיסעמ תא ובזע םייאת םידבוע לש 

תורגסמ לש המקהל סיסב תווהמ ןניא הלא תודגנתה תוקיטקרפ .םיינוריעה םיזכרמב 
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םילכ שמשל ולכויש ,תירוזאה המרב ףא וא ,תיצראה המרב תויביטקלוק תוינוגרא 

לש האלעהו חוסינ ,הרדגה םשלו םיסרטניא גוציי םשל תימונוטוא הלועפל םיידסומ 

.תועיבת 

היינבב םיינמור םידבוע 

ינונגנמ לש םביטו היינבה רזגמב םידעותמה םירגהמה םידבועה לש םתללכה סופד 

.תואלקחה רזגמבש הלאמ םיבושח םינייפאמ המכב םינוש םהילע םילעפומה חוקיפה 

םינובהו םינלבקה תודחאתה" - יזכרמ ןוגרא ידי־לע םיגצוימ היינבב םיקיסעמה םג 

ימשר ןפואב ךמסומ וניא הז ןוגרא ,יאלקחה רזגמב ליבקמה ףוגל דוגינב ךא - "לארשיב 

שארב תשמשמ םינלבקה תודחאתה ."םירזה םידבועה" תייגוסב םיקיסעמה םעטמ לועפל 

ביבס דחוימב ,הלשממה לומ המצוע תלעב ץחל־תצובק לש גציימ ןוגראכ הנושארבו 

םילהנ תרדגה ביבסו ,היינבה רזגמב םירז םידבוע לש הקסעהה ירתיה לש תוסכמה תעיבק 

תדקפתמ איה ,ךכ לע ףסונ .םירז םידבוע תקסעה לע םידחוימ םיסימ תלטה ןוגכ ,םינוש 

:ןוגכ ,םוחתל םייטנוולרה םייתנידמה םיפוגה ןיבל םיקיסעמה ןיב תכוותמ ןיעמכ לעופב 

תקלחמ םינלבקה תודחאתה .םיגפה דרשמו החוורהו הדובעה דרשמ ,הקוסעתה תוריש 

.הלשממה העבקש תוסכמל םאתהב םירז םידבוע קיסעהל םירושיאה תא םיקיסעמל 

םיסחייתמה "םייביטקייבוא" הדימ־ינק יפ־לע םירושיאה תא קלחל הרומא איהש יפ־לע־ףא 

יסחי תא תפקשמ לעופב םירתיהה תקולח ,םפקיהלו םינוב םינלבקהש םיטקיורפה יגוסל 

םידבועה לש לבגומה םרפסמ לע םירחתמה םינושה םינלבקה ןיב תודחאתהב חוכה 

תיסחי ןטק רפסמל םיצקומ םירושיאה בור ,ךכ ךותמ .ץראל־ץוחמ אבייל הריתמ הנידמהש 

.תודחאתהב רתויב הברה העפשהה ילעב םעהש ,תוקזח היינב תורבחו םילודג םינלבק לש 

ןיב הז ךרע לעב באשמ תקולחב םינלבקה תודחאתה לש הדיקפתש יפ־לע־ףא 

םצמוצמ וניה םירגהמה םידבועב לופיטב התלועפ ףקיה ,טלחהב בושח וניח םיקיסעמה 

תסייגמ הניא ,םיבשומה תעונתל דוגינב ,תודחאתהה .םיבשומה תעונת לש הזמ הברהב 

םלוהינ לש רושימב םדא־חוכ תרבחכ תלעופ הניאו םאצומ־ץראב םידבועה תא תורישי 

םידבועה תא סייגתש םדאה־חוכ תרבח תא ומצעל רחוב קיסעמ לכ היינבה רזגמב .ץראב 

םיבשומה תעונת ןיב םיסחיל האוושהב ,דועו תאז .םתקסעה לש םינושה םיטביהב לפטתו 

ובש ןפואה לע תוחפ העפשה חוכ שי םינלבקה תודחאתהל ,תואלקחב םיקיסעמה ןיבל 

.םתייחמ יאנת לעו םידבועה לש םתקסעה יאנת לע ,םהידבועב םילפטמ םינלבקה 

,תידסומה תלוכיה הל ןיא ,ךכל רשקב םימיוסמ םיללכ העבק תודחאתההש יפ־לע־ףא 

.לעופב םתוא ףוכאל ,ץירמתה אל ףא ילואו 

םיינוגראה םירדסהב קוסעל אל םיפידעמ היינבה תורבחו םינלבקה לש עירכמה םבור 

םתסטהו םידבועה סויג :ןוגכ ,םהב ףטושה לופיטבו םירגהמה םידבועה תקסעהב םיכורכה 

לש הלעפה ,רכש ימולשת ,תואירבה חוטיב תרדסה ,םתקזחהו םירוגמה תנכה ,ץראל 

"םינחדב" לש הסיפתו ,םידבוע לש "תוחירב" עונמל םידעוימה םינוש חוקיפ ינונגנמ 

ונינפל ןייצש יפכ .םימילא הייפכ יעצמא לש הלעפה ךות םיתיעל ,םאצומ־ץ־ואל םתרזחהו 

םה ןכלו ,"שפג־לעוג"ב קסעתהל אל םיפידעמ םה ,הלודג היינב תרבח לש הדובעה להנמ 

םה הלא םינוגרא .םירחא םינוגראל םידבועב לופיטה לש "הרוחשה הדובעה" תא םיריבעמ 

תקסעה לש םינושה םיינוגראה םיטביהב םיקיסעמה םעטמ תולפטמש םדא־־חוכ תורבח 
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יפ־לע־ףא ,םידבועה לש לעופב םיקיסעמכ םיבר םירקמב תודקפתמ הלא תורבח .םידבועה 

לש הקסעהה ירושיא ומשרנ המש־לעש היינבה תרבח דימת ראשנ יקוחה קיסעמהש 

הנשמ־ינלבקכ תושמשמ םדא־חוכ תורבח םיטעמ־אל םירקמב ,דועו תאז .םירזה םידבועה 

לש םימיוסמ םיבלש לש םעוציבבו םלוהינב םג תוקסועו ,םירושיאה תולעב תורבחה לש 

יפל םינלבקהמ ללוכ םולשת תולבקמ םדאה־חוכ תורבח הלא םירקמב .היינבה ךילהת 

.קפסה יפל םא ןיבו תועש יפל םא ןיב ,תורישי םידבועה רכש תא תומלשמו ,רוציי־תדיחי 

ולוהינ ללוכ םיתיעל ,קיסעמה םשב םיבר םידיקפת תואלממ םדאה־חוכ תורבחש תויה 

.םקיסעמ םצעב והימ םידבועל ללכ דורב הז ןיא תובר םימעפ ,הדובעה ךילהת לש ףטושה 

־דבוע יסחי יבגל היינבה רזגמב םייקה תוריהבה רסוחל יוטיב הניה וז הצופנ העפות 

,יקסבוליפ) םירגהמה םידבועה לש הקסעההו היחמה יאנתל תיקוחה תוירחאה יבגלו קיסעמ 

 1999).

ידבוע לע לעפומה חוקיפה ךרעמ ,תואלקחב חתפתהש ידסומה סופדל האוושהב ,ןכ םא 

תורבח ןיבל םיקיסעמה ןיב םידיקפתה תקולחו ,תוחפ הברה םאותמו יזוכיר וניה היינבה 

לש תיסחי ההובג הדימב ןייפאתמ חוקיפה ךרעמ ,ןכ־ומכ .תוחפ הריהב הניה םדאה־חוכ 

םיקיסעמה ןיבל תוינוניבהו תולודגה היינבה תורבח ןיב דחוימב ,רזגמה ךותב תונוש 

יפ־לע־ףא .רתוי םצמוצמ וניה םידבועה לע חוקיפה ףקיה ,דועו תאז .רתוי םינטקה 

םניא םה ,הדובעה םוחתב יתורירש םיתיעלו חושק ןפואב םילעפומ חוקיפה ינונגנמש 
םירוגמ יגוס ינשב םיררוגתמ םידבועה .יונפה םנמזב םידבועה ייחב טעמכ םיעגונ 

תורידב :םהב תולפטמה םדאה־חוכ תורבח ידי־לע וא םיקיסעמה ידי־לע םיקפוסמה 

םירוגמ לש תונחמב וא ;היינבה ירתא תברקב םיאצמנה תונוכשב וא םיבושייב תורוכש 

.םהל ךומס וא םמצע היינבה ירתאב ־ "םירוגמ"ל ובסוהש תולוכמ וא םינוורק - םיינמז 

־ תיתאורבת הניחבמ דואמ םידורי םניה םירוגמה יסופד ינשב היחמה יאנת ללכ־ךרדב 

,(הלוכמב וא הרוכש הרידב רדחב םידבוע הנומש דע> דואמ הלודג םהב תופיפצה 

םניא םיקיסעמה וא םדאה־חוכ תורבח ,םירוגמה תקפסהל רבעמ .רסחב םיקול םיתורישהו 

לכל םמצעל גואדל םירומא םידבועהו ,ןוזמ ןוגכ ,םידבועה לש םירחא םיכרצ םיקפסמ 

קודה וניה םירוגמב םייתאורבתה םיאנתהו ןויקינה לע חוקיפה ,וזמ הרתי .םוימויה יכרוצ 

.חוקיפ לכ ןיא םיבר םירקמבו ,יאלקחה רזגמב רשאמ תוחפ הברה 

ובש ןפואה תוסיוול םיללכ םיעבוק םניא םדאה־חוכ תורבחו םיקיסעמה ,ןכ־ומכ 
יבגל תוגהונ תוולמה תורבחהו םיבשומה תעונתש יפכ ,ישפוחה םנמז תא םילבמ םידבועה 

,םהב ההובגה תופיפצהו םידוריה םירוגמה יאנת חכונל .תואלקחב םייאתה םידבועה 

דחוימבו םיברעב ־ םהלש יאנפה תועש תא תולבל םיטונ היינבה רזגמב םידבועה 

םה םתביבסב וא םהבש םיבושייה יזכרמב ללכ־ךרדב ,ירוביצה בחרמב - עובש־יפוסב 

־לת םורדב ןנאש־הונ לש בוחרדמה ןוגכ - םיירוביצ תומוקמב םיזכרתמ םה .םיררוגתמ 

םהל שי םהבש םילוז הפק־ יתבב וא - םילשוריב הקיתעה ריעב ופי רעש תבחר וא ביבא 

תופצל ןתינ היה .םירחא היינב ירתאב םיקסעומה םיינמור םידבוע שוגפל תונמדזה 

תדעוימ היהתש תיביטקלוק תיתרבח תוליעפל סיסב ווהי הלא םיילמרופ־אל םיעגמש 

,םייתנידמ תודסומ יפלכ וא םהיקיסעמ יפלכ תועיבת תולעהלו םיפתושמ םיסרטניא םדקל 

ולכי הלא םיאנת .היינבה רזגמב םיררושה םידוריה היחמהו הקסעהה יאנת חכונל דחוימב 

,תאז תורמל .םידבועה ברקב םייביטקלוק האחמו תודגנתה לש םייוליג ררועל טלחהב 

הדובעה־ירגהמ ברקב ומק אל הכ דעו ,רתויב םירידנ םניה תנגרואמ האחמ ייוליג 
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הלועפ לש תויגטרטסא וטקנ אל םה הכ דע .תויכשמה תולעב תויונגראתה םיינמורה 

תאלעהו תואחמ תעבה םשל וא תידדה הרזעל תורגסמ תמקה ןוגכ ,תנגרואמ תיביטקלוק 

.תועיבת 

םילוכי הינמורמ םירגהמה םידבועה לש םתללכה ןפואל םירושקה םידחא םימרוג 

הנבמ םהינפל דמוע ,תישאר .םברקב תוינוגראה תומזויה רדעה לש רבסהל םורתל 

תורבחו םהיקיסעמ ןיבל םהיניב םיררושה חוכה יסחיב ורוקמש ,דואמ רצ תויונמדזה 

עגונה לכב םהיקיסעמב םידבועה לש תטלחומה םתולת .םהב תולפטמה םדאה־חוכ 

לכסל םמעטמ תודבועה תויונכוסלו םיקיסעמל תרשפאמ ץראב יקוחה םדמעמ לע הרימשל 

םע םיקיסעמה ודדומתה םהבש םידחא םירקמ לע עודי ,ןכא .תיביטקלוק הלועפל המזוי לכ 

הנעטב הינמורל היגיהנמ תרזחה תועצמאב היינבה ירתאב תנגרואמ האחמ לש םינצינ 

לש תויונמדזהה הנבמ תא ליבגמש דיחיה םרוגה הז ןיא ,םרב ."תורצ ישוע" םהש 
.היינבה רזגמב םיינמורה הדובעה־ירגהמ 

םדמעמ חכונל םידבועה ברקב תחתפתמש ןמזה תביטקפסרפ אוה ףסונ בושח םרוג 

ידי־לע ןנוכמ הז דמעמש יפכ ,הבוצק הפוקתל הזוח דוסי לע םיעיגמה "םירז םידבוע"כ 

םה :חווט־תרצקכו תיעראכ ץראב םתוהש תא םיספות םבור .ילארשיה הריגהה רטשמ 

רוזחל ,םינווכתמ םג בורלו ,םירומאו ,םייתנשל וא הנשל םידיחיכ ץראל םיעיגמ 

תינמז הדוזיפאכ ןאכ םתוהש תא םיאור םה ,ךכ ךותמ .וז הפוקת םות רחאל םהיתוחפשמל 

םתייחמ יאנת .םהלש "םייתימאה םייחה"מ קלח הווהמ הניאש <ללכ־ךרדב המיענ־יתלבו) 

םתוא םידדובמש תונחמב םיזכורמ םבורש הדבועהו ,םצעב תירבג הרבח םתויה ,םידוריה 

םתוהש תא םיאור םניא םיינמורה םירגהמהש ןוויכמ .וז הסיפת םיקזחמ ,תבבוסה הרבחהמ 

םיירמוחו םייתרבח םיבאשמ עיקשהל ץירמת םהל ןיא ,םימי ךרואל ךשמייש בצמכ ץראב 

הרצקה םתוהש .היצזילמרופו תויכשמה לש יהשלכ הדימ תולעב תויביטקלוק תולועפב 

יתרבח ןוה רובצל םהיתויונמדזה תא םג הליבגמ היינבה רזגמב םידבועה לש תיסחי 

תותשר לש תושבגתה לע השקמ איה .תיביטקלוק הלועפל תורגסמ דוסייל ינויחש 

שיש תוגיהנמ לש התעפוה לעו ,ןמז ךרואל ןומא יסחי לע תותתשומה תופעוסמ תויתרבח 

הרבחהמ דודיבהו תוהשה תוינמז ,דועו תאז .הכימת לש ביציו בחר סיסב תונבל התלוכיב 

קחשמה יללכ לע עדי רובצל םיינמורה םירגהמה לש םהיתויונמדזה תא םיליבגמ תחראמה 

תמקהב עייסל םילוכי ויהש םיימוקמ םייתרבח םינקחש םע םיסחי חתפלו הרבחב םיגוהנה 

.תופתושמה םהיתויעבב לופיטלו יביטקלוק גוצייל םינוגרא 

לש תירקיעה תודגנתהה תבוגת ,תיביטקלוק הלועפל לבגומה תויונמדזהה הנבמ לשב 

לש הלועפ לש המרב תראשנ םתייחמו םתקסעה יאנת חכונל םיינמורה הדובעה־ירגהמ 

.(תויתנידמה תויונכוסהו םיקיסעמה ןושלב "החירב")יקוחה קיסעמה לש הביזע :םידיחי 

לש םויאל ותוא ףשוחו ץראב דבועה לש יקוחה ודמעמ תא יטמוטוא ןפואב לטבמ הז דעצ 

וינפל חתופו יובש הדובע־חוככ ודמעממ ותוא ררחשמ אוה ןמזב־וב ךא ,שוריגו רצעמ 

םימעפל תקפסמ הז גוסמ הקסעה .חותפה הדובעה קושב תיקוח־יתלב הקסעהל תויונמדזה 

תא תפשוח איה ךא ,הרשאה יאנת יפ־לע הדובעה רשאמ רתוי םיהובג םיילכלכ םילומגת 

ןיאל רתוי ץופנ וניה תודגנתה תלועפ לש הז גוס .רתי־לוצינ לש תורשפאל םג דבועה 

םידבועה םיאתה ברקב רשאמ היינבב םיקסעומה םיינמורה םירגהמה ברקב רועיש 

יאלקחה רזגמב הקסעההו היחמה יאנת ,תישאר .םידחא םימרוג שי הז לדבהל .תואלקחב 

תאצל םייאתה םידבועל ץירמתהש ךכ ,היינבב רשאמ הברהב ללכ־ךרדב םיבוט םניה 
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לש בחרה ופקיה ,ךכ לע ףסונ .תוחפ וניה יקוחה םדמעמ דוביא ךות חותפה הדובעה קושל 

םיזכרמהמ םיקחורמ םבורש םייאלקח םיבושייב יבחרמה םרוריבו םהילע לעפומה חוקיפה 

תומייקה תויונמדזהה תא ,ריכהל ףא ילואו ,לצנל םתלוכי תא םיליבגמ םיינוריעה 

שי הינמורמ הדובעה־ירגהמל ,םתמועל .ילמרופ־אלה הדובעה קושב תיקוח־יתלב הקסעהל 

ידי־לע םסויג סיסב לע ףא םימעפל ,תיקוח־יתלב הקסעהל רובעל תוטעמ־אל תויונמדזה 

המודב ,הרקמ לכב .םירז םידבוע תקסעהל םירתיה לבקל וכז אלש םינטק םינלבק 

היינבה ידבוע ינפל דמועה רצה תויונמדזהה הנבמ ,תואלקחב םיקסעומה םייאתה םירגהמל 

.יביטקלוק יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל הכ דע םהל רשפא אל םיינמורה 

דועיסב תויניפיליפ תודבוע 

,דועיסב תויניפיליפה תודבועה לש היחמהו הקסעהה תוביסנב יחטש טבמ לע ךמתסהב 

רתי לכל האוושהב רתויב רצה תויונמדזהה הנבמ ןהינפל דמוע יכ רעשל ןתינ היה 

ןהילעו ,ןהיקיסעמ יתבב תודיחיכ תוררוגתמו תודבוע ןה .םידעותמה םירגהמה םידבועה 

םיקיסעמל הרואכל םירשפאמ דודיב לש הלא םיאנת .תע לכב םהב לפטל תונימז תויהל 

ןמ עונמל וחוכב היהש ,תודבועה לע רתויב בחרו קודה חוקיפ לש תוקיטקרפ ליעפהל 

הניחב ,םרב .תיביטקלוק תוליעפל תורגסמ תמקהו ןהיניב םייתרבח םיסחי םויק תורגהמה 

ןהש ידסומה רשקהה לשו תויניפיליפה תורגהמה לש ןתללכה ןפוא לש רתוי הקימעמ 

שוביגל תויונמדזה הנבמ ןהינפל םיחתופש םייתרבח םירדסה לש םמויק תפשוח וב תונותנ 

הדובעה־ירגהמ לש תורחאה תוצובקה יתש ינפל דמועה הזמ הברהב חותפ יתליהק 

תויתליהק תויודגאתה םיקהל תויניפיליפה תודבועה ולכי הז הנבמ תוכזב .םידעותמה 
.תימונוטוא תיתרבח הלועפל סיסב תווהמה 

רזגמל תודבועה תאבהב םיעגונה םיידסומה םירדסהה ןיב םיבושח םילדבה םימייק 

תודבועה .היינבה רזגמ תאו תואלקחה רזגמ תא םינייפאמה הלא ןיבל ןתקסעהבו דועיסה 

םירזגמה ינשב ומכ תוצובקב אלו ,ילאודיווידניא סיסב לע ץראל תועיגמ דועיסה רזגמב 

תוטלחהב עבקנ םיקיסעמל םינתינה םירושיאה רפסמ ,דועו תאז .םירחאה םייתקוסעתה 

ידי־לע הקוסעתה תורישל תושגומה תושקבה לש תיעוצקמ הכרעה דוסי לע תוינטרפ 

ןיא דועיסה רזגמב ,ףוסבל .ףנעל תוינללוכ תוסכמ םיסב לע אלו ,םיילאיצנטופ םיקיסעמ 

ןיב ךוותמכ וא הלשממה לע ץחל תלעפהל ילככ שמשל לוכיש גציימ ןוגרא םיקיסעמל 

ידסומה רשקהל ,ךשמהב טרפנש יפכ .תויתנידמ תויונכוס ןיבל םייטרפה םיקיסעמה 

לש תויונמדזהה הנבמ לע בר לקשמ תולעב תוכלשה שי דועיסה רזגמב חתפתהש ידוחייה 

.ימונוטוא יתרבח ןכוסכ ןמצע תא ןנוכל תויניפיליפה הדובעה־תורגהמ 

וסויגב ישיא ןפואב לפטל רומא קיסעמה ,דועיס דבוע לש הקסעהל רתיהה יפ־לע 

םדא־חוכ תורבח ידי־לע םישענ האבההו סויגה לעופב .ץראל־ץוחמ דבועה לש ותאבהבו 

,לודג ןרפסמש ,הלא תורבח .ומצע קיסעמה ידי־לע אלו ,םוחתב תוחמתמה תויטרפ 

תויונכוסה ןיבל ץראל־ץוחמ דועיס דבוע קיסעהל םיניינועמה ןיב תוכוותמכ םג תושמשמ 

םע .םיקיסעמה תוגיצנכ יקוח דמעמ ןהל ןיאש םגה ,םירושיאה תא תוקיפנמה תויתנידמה 

םירחאה םירזגמה ינשב םיקפוסמה םיבחר םיתוריש םתוא תוקפסמ ןניא הלא תורבח ,הז 

,ןהיקיסעמ יתבב תוררוגתמ תודבועה דועיסה רזגמבש תויה .םדאה־חוכ תורבח ידי־לע 

תאז .םיקיסעמה לע תלטומ ,הניל ירודיסו ןוזמ ןוגכ ,םייסיסבה ןהיכרוצ קופיסל תוירחאה 
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תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ןוגכ ,םירחא םימולשת ןכו תודבועל רכשה םולשת םג ,דועו 

.םיקיסעמה ידי־לע תורישי ללכ־ךרדב םישענ ,ןליבשב יטרפ 

יסחיו םיקיסעמה יתבב תודבועה ירוגמ דחוימב ,הז רזגמ םינייפאמה םיילוגסה םיאנתה 

לש םתושבגתה לע םיעיפשמ ,םהיניב ידמל םייביסנטניאו םיישיא ,םיינללוכ לפוטמ־לפטמ 

- םיקיסעמה ,יאלקחה רזגמב ומכ .םירחאה םירזגמבש הלאמ םינוש חוקיפ יסופד 

רזגממ לידבהל ךא ,רישי ןפואב תודבועה לע םיחקפמ ־ םהיתוחפשמ ינב וא/ו םילפוטמה 

ןפואב תוברועמ ןניא דועיסה רזגמב םדאה־חוכ תורבח ,דחאכ היינבה רזגממו תואלקחה 

םיקיסעמ-םידבוע יסחי לש רשקהב ןדיקפת .םהילע החגשהבו םידבועה לוהינב רישי 

םא רחא קיסעמל דבועה תרבעהבו םהיקיסעמל םידבועה ןיב םיכוסכסב ךוויתב םצמטצמ 

יזוכיר וניה דועיסה תודבוע לע חוקיפה ךרעמ ,ןכ םא .ןורתפל םינתינ םניא םיכוסכסה 

םיקיסעמה ידי־לע לעפומ אוהו ,םירחאה םייתקוסעתה םירזגמה ינשב רשאמ תוחפ הברה 

.םדא־חוכ תורבח ןוגכ ,םידבוע לוהינב םיחמתמה םיילמרופ םינוגרא ידי־לע אלו ,םמצע 

רבודמ דועיסב ,םייקסע םימרוג םניהש ,םירחאה םירזגמב םיקיסעמה תמועל יכ שיגדהל שי 

לע חוקיפ תוקיטקרפ לש הלעפהב ןויסינ ירסח םה יכ רעשל ריבסש םייטרפ םיקיסעמב 

.תוחפ םיילמרופ החגשהו לוהינ יסופד לש םתושבגתהל םרותש רבד ,םידבוע 

תא םיוסמ ןבומב ריכזמ דועיסב תוקסעומה תורגהמה לש ןבצמ ,חוקיפה ףקיה יבגל 

,אסיג דחמ .םייתועמשמ םילדבה םג שי הז םע דחי .וב םינותנ תואלקחה ידבועש בצמה 

תויהל תורומא ןהו ףקיה־בחר וניה חוקיפה ,םיקיסעמה יתבב תואצמנ תודבועה רשאכ 

רשאמ רתוי ףא תטלוב וז העפות .הממיב תועש עבראו םירשע םיקיסעמה תושירדל תונימז 

ךא .ישפוח ןמזו הדובע תועש ןיב הנחבה השעמל ןיא דועיסה רזגמב - תואלקחה רזגמב 

תיבה" םניא םיקיסעמה יתב ,תואלקחב םידבועה לש םבצמל דוגינבו ,אסיג ךדיאמ 

םירבח םע תופתושב ,תוריד תורכוש ןבור .תודבועה לש (home לש ןבומב) "יתימאה 

רתא תווהמ הלא תוריד .ישפוחה ןמוי תא אתווצב תולבמ ןה ןהבש ,אצומ ותואמ םירכמו 

ץוחמ םיימונוטוא םוימוי ייח לש לוהינל סיסבו םינוש תומוקמב תודבועה ןיב םישגפמל 

תודבועל "טלקמ" םיתיעל תושמשמ הלא תוריד .עובשב דחא םויל קר ולו ,הדובעה םוחתל 

ןדמעמ תא ןהו ןהירוגמ םוקמ תא ןה ודביא ךכו ,ןהיקיסעמ תא ובזע תונוש תוביסמש 

תורגהמה לש ןתללכה ןפוא ןיב רתויב בושח לדבה רצוי הז יתרבח רדסה .יקוחה 

תודבועה ,תורידה תריכש תועצמאב .םירחאה םירזגמב םידבועה לש הז ןיבל תויניפיליפה 

ידי־לע לעפומה חוקיפהמ תוישפוח ןה ובש ידמל חותפ יתרבח בחרמ ןמצעל תורצוי 

הלעפהו המקהל ןהלש תויונמדזהה הנבמ תא ביחרהל אופיא רשפאמ רדסהה .םיקיסעמה 

.תויביטקלוק תורגסמ לש 

יתבב םידיחיכ הדובעה־עובש ךלהמב תוררוגתמ דועיסה תודבוע ,ונייצש יפכ 

לע הרואכל תושקהל רומא הז סופד .םירחאה םירזגמבכ תוצובקב אלו ,ןהיקיסעמ 

תורידה תריכש .ןברקב תויתרבח תותשר חותיפ לעו ןהיניב תויתרבחה תויצקארטניאה 

.ןהיקיסעמ יתבב תודבועה לש ןדודיב לע ,תיקלח ולו ,הצפמש ןונגנמ הווהמ תופתושמה 

ידוחייה הדובעה יפוא ןכו םירוגמהו הדובעה תומוקמ לש יבחרמה רוזיפה ,ןכ לע רתי 

.הדובעה ימי ךלהמב םג תודבועה ןיב תויתרבח תויצקארטניא לש םויק םירשפאמ 

תולודגה םירעב בורל םיאצמנ םהב תוקסעומ דועיסה תודבועש םייטרפה תיבה־יקשמ 

ינוניבה דמעמה תונב תורגובמ תויסולכוא ררוגתהל תוטונ ןהבש תונוכשב םיזכורמו 

םע םילויטו תוינק תכירע ןוגכ ־ תודבועה ידיקפתמ קלח ,דועו תאז .הובגה־ינוניבהו 
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דועיסה רזגמ לש הלא םינייפאמ .ירוביצה בחרמל תיבהמ האיציב םיכורכ ־ ןהילפוטמ 

ןדוסי לעש ,תותימע םע ידמל תורידס תויצקארטניא םייקל תויונמדזה תודבועל םינקמ 

.תינוריעה ףאו תיתנוכשה המרב תויתרבח תותשר תוחתפתמ 

רושק םירחאה םירזגמב םירגהמה םידבועה ןיבל דועיסב תודבועה ןיב ףסונ לדבה 

לש רתוי ההובג הדימ שרוד דועיסה םוחתב הדובעה יפואש תויה .ץראב ןתוהש תפוקתל 

תרשא תא ךיראהל הז םוחתב תודבועל תורשפאמ הנידמה תויונכוס ,תועיבקו תויכשמה 

דועיס תודבוע לש תיסחי הובג זוחא ,ןכ־ומכ .םינש שמח לש הפוקתל דע ץראב הדובעה 

דובעל תוכישממ ןהמ קלח .הרשאה תפוקת םות רחאל םג ץראב תוראשנ םיניפיליפהמ 

ילמרופ־אלה הדובעה קושל תורבוע ןבור ךא ,יקוח־יתלב ןפואב דועיסה יתוריש םוחתב 

תוררוגתמ ןניא הלא תודבוע .םייטרפ םיתב המכב תועש יפל תיב־יתורישב תוקסעומו 

־תורגהמ ברקב .הימונוטוא לש תיסחי הבר הדיממ תונהנ ןה ןכילעו ,םיקיסעמה יתבב 

ןמז־יקרפ ץראב תואצמנש םישנ לש יתועמשמ רפסמ אופיא שי םיניפיליפהמ הדובעה 

הלא תורגהמ .םיקיסעמהו הנידמה לש רישיה םחוקיפל תונותנ ןניא רשאו תיסחי םיכורא 

תינמז "הערפה" קר אלו ,ןהייח ךלהמב יתועמשמ בלש ץראב םתוהשב תוארל תוטונ 

תיתרבח תוליעפ תדדועמ וז הסיפת .ןאכ ןתוהש םותב ורזחי וילאש ליגרה םייחה ךלהמב 

ןוה רובצל ןהל תקשפאמ ץראב הכוראה ןתוהש ,ךכ לע ףסונ .יתליהק שוביגו תיביטקלוק 

,תחראמה הרבחה תודוא־לע עדי :ןוגכ ,תויתליהק תורגסמ לש ןתמקהל ינויח יתרבח 

םג ןהל תרשפאמ הכוראה תוהשה .םיימוקמ םינקחש םע םיסחי תריציו הכותב םייח־ןויסג 

.םיביצי ןומא יסחי לע תוססובמה תובחר תויתרבח תותשר רוציל 

םיידסומה םינונגנמה לשו דועיסה רזגמב קיסעמ־דבוע יסחי לש ידוחייה םייפוא 

תויונמדזה הנבמ םיניפיליפהמ תורגהמל רצוי ץראל־ץוחמ םידבוע תקסעהל וב םילעופש 

הצובקה תווהמ ןה ,הז בחר תויונמדזה הנבמ חכונל .םירחאה םירזגמב רצונש הזמ הנוש 

הליהק ייח שבגל החילצהש יקוח ןפואב ץראל םיעיגמה םירגהמה םידבועה ןיבמ הדיחיה 

תולעבו תופעוסמ תוילמרופ־אל תותשר ורצי ןה .ימונוטוא יתרבח ןכוסכ המצע תא ןנוכלו 

תויודגאתה .תויתליהק תויודגאתה לש בחרנ ךרעמ ומיקהו ,תויכשמה לש ההובג הדימ 

The Association of Filipino Workers :לארשיב תולודגה םירעה שולשב תויוצמ הלא 

 in Israel םילשוריב: The Federation of Filipino Workers in Israel ביבא־לתב: Then

 Bayanihan תויסנכ המכב םג ושבגתה תימונוטוא תיביטקלוק הלועפ לש תורגסמ .הפיחב

דוע םנמוא תומייק ויהש תויסנכ ביבס ווהתה הלא תורגסמ .םילשוריבו ופיב תוילותק 

סיסב תושמשמו ןמצע תורגהמה ידי־לע ימונוטוא ןפואב תולהונמ ןה ךא ,ןתופרטצה ינפל 

ייחל הנופ דחאה .םייזכרמ הלועפ יקיפא ינש םיטקונ הלא םינוגרא .יתליהק שוביגל 

:ןוגכ ,יאנפ תויוליעפ לש ןוגראו ,עדימ תורבוח לש הצפהו םוסרפ ללוכו ,המינפ הליהקה 

לש תואמצעה םוי ןויצ תמגוד ־ םייגיגח םיעוריאו ,טרופס תויורחת ,ץראה יבחרב םילויט 

,יפוי תויורחת םימייקתמ םהבש - םיירצונה הנשה־שארו דלומה־גח תוביסמו םיניפיליפה 

,ומדוקמ תוחפ חתופמ וניה התע־תעלש ,רחאה הלועפה קיפא .םיפשנ ףאו ברע־תוחורא 

אב הז קיפא .תחראמה הרבחה ןיבל םירגהמה םידבועה ןיב תמייקה םיסחיה תכרעמל הנופ 

The Association of ־ םילשוריב הסיסבש תודגאתהה לש התלועפב רקיעב יוטיב ידיל 

 Filipino Workers in Israel - םירגהמה לכ תא גציימה ןוגרא לש דמעמל תנעוטה

יפלכ הליהקה לש תועיבת תאלעהל רוניצכ לועפל הסנמ הז ןוגרא .ץראב םייניפיליפה 

ןה םירגהמה לש יתרבחהו יקוחה םדמעמ תא רפשל הרטמב תוילארשיה הרבחהו הנידמה 
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םירגהמל קינעהל התייה ןוגראה הלעהש תירקיעה העיבתה .םיבשותכ ןהו םידבועכ 

ילעב םייערא םיבשות לש דמעמ ,תיקוח־יתלב ץראב םתוהשש הלאל םג ,םייניפיליפה 

,וז העיבתל העש יפל התנענ אל הנידמהש יפ־לע־ףא .תומיוסמ תויתרבחו תויחרזא תויוכז 

תיתרבח הלועפ טוקנל םייניפיליפה הדובעה־ירגהמ לש םתלוכי לע עיבצמ התאלעה םצע 

לוצינ ידכ ךות ,תירוביצה הריזב ןקחשכ םמצע תא ןנוכלו תיביטקלוקה המרב תימונוטוא 

.םהינפל דמועה תיסחי בחרה תויונמדזהה הנבמ לש 

הקירפא ברעממ םירעותמ־יתלב הדובע־ירגהמ 

בהנשה־ףוח ,ןואיל־הרייס ,הנאג ,הירגינמ דחוימב - הקירפא ברעממ םירגהמה 

הדובעה־ירגהמ ברקב תולודגה תוצובקה תחא םיווהמ ־ וגנוק לש תוקילבופרהו 

16,ףלא רשע־העבראכב םרפסמ תא םינפה דרשמ ךירעה 1996 תנשב .םידעותמ־יתלבה 

םירבגה בורו םישנה לכ .ריעה לש תוימורדה תונוכשב דחוימבו ,ביבא־לתב םיזכורמ םבור 

תוקוסעתב םיקסעומ םירבגהמ קלחו ,םייטרפ םיתבב תועש יפל ןויקינ־ידבועכ םיקסעומ 

הייסולכואה לע ףסונ .םידבבו תודעסמב ,הכאלמ־יתבב ,םינטק םיקסעב תויעוצקמ־יתלב 

ןטק רפסמב יכ םא ,תליאב םג םייוצמ םייאקירפא םירגהמ ,ביבא־לת רוזיאב תיאקירפאה 

.תורייתה תיישעתב תוכשומ־תוחפה תוקוסעתב רקיעב םיקסעומו ,הברהב 

הקירפאמ הדובעה־ירגהמ לש םתללכה ,יקוחה םדמעממו ץראל םתעגה יכרדמ האצותכ 

הדובעה־ירגהמ תא םינייפאמש הלאמ דואמ םיגוש םיאנתב תלהנתמ תילארשיה הרבחב 

הנידמהש חוקיפה ךרעממ םיצלחנ םה ,"םייקוח־יתלב" םתויה ללגב אקווד .םידעותמה 

םירגהמכש יפ־לע־ףא .םידעותמה םירגהמה םידבועה לע םיליחמ םיקיסעמהו תילארשיה 
תאז־לכב םינהנ םה ,םישוריגו םירצעמ לש דימתמ םויא תחת םייח םה םידעותמ־יתלב 

םייח חתפל םהל רשפאמה ,הל ץוחמ ןהו הדובעה תריזב ןה ,תיסחי חותפ יתרבח בחרממ 

"םתויקוח־יא" ,ןלהל טרפנש יפכ .תובחרנ תוינוגרא תומזוי טוקנלו םימישרמ םייתליהק 

יתרבח באשמ ,ילסקודרפ ןפואב ,ךכב הווהמו ,בחר תויונמדזה הנבמ םהינפל תחתופ 
.בושח 

בוציע לע םיעיפשמש םימרוגה דחא וניח הקירפאמ םירגהמה לש הצרא םתעגה ןפוא 

ידי־לע הצרא םיאבומו םיסיוגמה ,םידעותמה םידבועה תמועל .םהלש תויונמדזהה הנבמ 

,דניה הקירפא ברעממ הריגהה ,הנידמה לש החוקיפ תחת תוילמרופ םדא־חוכ תויונכוס 

הנידמה ,ךכ לשב .םמצע םירגהמה לש תוילמדופ־אל תותשר לע תססובמו תינטנופס 

הנידמה לש תרהצומה התרטמש יפ־לע־ףא .הז הריגה םרז לע חקפל השקתמ תילארשיה 

חוקיפ ידעצ לש הטיקנ םיענומה םייטילופו םיידסומ םימוסחמ םימייק ,הז םרז םולבל איה 

םג ומכ ,הקירפאמ םירגהמה .ץראל םיילאיצנטופ הדובע־ירגהמ לש םתסינכ לע םיפיקת 

םיסחי לש םילוקישו ,םיניילצכ וא םירייתכ ץראל םיסנכנ ,םלועב םירחא םירוזאמ םירגהמ 

,ןחטשל םירז םיחרזא לש םתסינכ רבדב תונידמ ןיב תוידדהה ןורקע ןוגכ - םיימואלניב 

.םתסינכ תמיסח לע םישקמ - םישודקה תומוקמל תישפוח השיגל תילארשיה תוביוחמהו 

םשייל תורשפא הנידמל ןיא ,ילמרופ סויג לע תתשומ וניא הריגהה םרזש תויה ,ןכ לע רתי 

םירגהמה ,ךכמ האצותכ .םידעותמה םירגהמה לע ומכ הפולחתה ןורקע תא םהילע 

.7.3.1996 ,םינפה דרשמ ,ןיסולכואה להנמ לש ימינפ הידד 16 
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71 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א'יסשת 

רשאמ הברהב םיכורא ןמז־יקרפ ץראב תוהשל םיטונ ,םיאקירפאה תוברל ,םיינטנופסה 

םירגהמה בורש יפ־לע־ףא .םיילמרופ םינונגנמ תועצמאב םיסיוגמה הדובעה־ירגהמ בור 

םה ,םתדלומל רוזחל םתנווכ לע םיריהצמו תינמזב ץראב םתוהש תא םיאור םייאקירפאה 

תויתליהק תורגסמ לש המקה תדדועמש חווט־תכוראו החותפ ןמז תביטקפסרפ וחתיפ 

הפוקת רבכ ץראב םיאצמנ םיבר םייאקירפא םירגהמ .תויכשמה תולעבו תוילמרופ 

,יתרבח ןוה ילעב םישנא לש רגאמ אופיא שי וז הליהקל .רתוי ףאו םינש רשע - תכשוממ 

םייתרבח םינקחש םע ידמל םיקודה םירשק םעו ,תילארשיה הרבחה םע תורכיהו ןויסינ 

תורגסמ לש המקהו יתליהק שוביג לש םיכילהת לע םיליקמ הלא םיבאשמ .םידחא םיימוקמ 

.היגיהנמכ םישמשמ ןכא הליהקה יקיתו .תוינוגרא 

תויתליהק תויודגאתה תמקהל םיצירמתהו תויונמדזהה הנבמ לע עיפשמש ףסונ םרוג 

ינטנופסה הייפואמ עבונה ,יפרגומדה הבכרה אוה תיאקירפאה הייסולכואה ידי־לע 

םילכ ןיא הנידמל ,םידעותמה הדובעה־ירגהמ תמועל .הצרא התריגה לש תסוומ־אלהו 

עונמל םג ומכ ,םידלי םע ףא םיתיעל ,םיאושנ םייאקירפא תוגוז לש הריגה עונמל םיידסומ 

ברקב .ץראב םידלי תדילו תושדח תוחפשמ לש המקה ,תוחפשמ דוחיא לש םיכילהת 

ולחש םיכילהתל המודב .םידליו תוחפשמ לש רכינ רפסמ ןכא שי תיאקירפאה הייסולכואה 

ןתוחכונ ,(Layton-Henry, 1990; Wihtol de Wenden, 1994a, 1994b) הפוריא ברעמב 

םינוגרא לש המקה דדועש בושח םרוג השמיש םירגהמה תייסולכוא ברקב תוחפשמ לש 

ןוגכ ,הייסולכואה לש םינוש םייתרבח םיכרצ קופיסב רתיה ןיב םיקסועה ,םייתליהק 

לש םתסיפת תא תקזחמ םג תויתחפשמ תורגסמ לש ןמויק .םידליב לופיטל תורגסמ 

.תפלוח הדוזיפא קר אלו ,םהלש "םיישממה םייחה"מ קלח םניה ןאכ םהייחש םירגהמה 

םרותש ףסונ םרוג הווהמ הדובעה קושב םייאקירפאה םירגהמה לש בולישה ביט 

הדובעה קושב םיפתתשמ הלא םירגהמ .תיסחי חותפ תויונמדזה הנבמ לש ותורצוויהל 

לע םיליעפמ םיקיסעמהו הנידמהש חוקיפה ינונגנממ םיצלחנ םה ךכו ,ילמרופ־אלה 

םניא ,"םייקוח־יתלב" םידבועכ ,םייאקירפאה םירגהמה .םידעותמה םירגהמה םידבועה 

קיסעמל תבייחמה הקיזהמ םיישפוח םה ךא ,הנידמה םעטמ יהשלכ הנגהמ םנמוא םינהנ 

םירגהמה ,"יובש הדובע־חוכ"כ םיננוכמש ,םידעותמה םידבועה תמועל ,רמולכ .םיוסמ 

חוכ לש תמיוסמ הדימ םהל הקינעמש הדבוע ,הדובעה קושב דונל םיישפוח םייאקירפאה 

ילסקודרפהו ידוחייה בצמה תא הריבסמ קושב תודיינה תלוכי .םהיקיסעמ לומ חוקימ 

רתוי םיבוט םניה םידעותמ־יתלבה םידבועה לש םרכשו םתקסעה יאנת ובש ,ץראב רצונש 

הייסולכוא ברקב ץופנה הקסעהה סופד .םידעותמה הדובעה־ירגהמ לש הלאמ ללכ־ךרדב 

.םהיקיסעמב םתולת־יא תא ריבגמ - םייטרפ תיב־יקשמ המכב תועש יפל הדובע - וז 

לע חקפל ,ןיינע אל םגו ,יהשלכ תלוכי םיקיסעמל ןיא הקסעה לש הז סופדבש רורב 

לש םהיכרוצ תא םיקפסמ םניא םה ,ןכ־ ומכ .הדובעה לש יפיצפסה םוחתל רבעמ םידבועה 

,הל רבעמ .אדירג תיתקוסעתה הריזל אופיא םימצמטצמ קיסעמ-דבוע יסחי .םידבועה 

יתרבח בחרמ תוחתפתהל םרותש רבד ,םיימונוטוא םייח םילהנמ םהיתוחפשמו םידבועה 

.תיביטקלוקה המרב םג ימונוטוא יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םהל רשפאמה חותפ 

תיאקירפאה הליהקה החתיפ ,ליעל ונראיתש םיצירמתהו תויונמדזהה הנבמ םיסב לע 

,תונגראתה יסיסב תולעב תויתליהק תויודגאתה לש תנווגמו המישרמ תשר ביבא־לתב 

Kemp et al., 2000;) םינוש תוליעפ יגוסו היצזילמרופ תומר ,(orientation) תורתוכמ 

 1999 ,Rosenhek). תא ןייפאמ תיסחי הכומנ היצזילמרופ תמרב תונגראתה סופד
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לארשיב הריגהה רטשמו "םירז םידבוע" לש הללכה יסופד ןהכ קיראו קהנזור באז 72 

וא/ו ףתושמ ינתא אצומ ,תוראש יסחי לש סיסב לע ומקוהש םיברה (clubs) "םינודעומ"ה 

םיקסוע ,םירבג לש ןטק רפסמ ללכ־ךרדב םיליכמש ,הלא םינודעומ .ףתושמ אצומ־בושיי 

םג םישמשמ םהיניבמ םידחא .תידדה הרזעבו יאנפה תועשב תיתרבח תוליעפב רקיעב 

רתויב ץופנש ,הז דסומ .(rotating credit associations)"היצטורב ןוכסיח" לש תודוגאב 

,ילארשיה רשקהב הרתי תובישח לבקמ ,(Ardener, 1964; Geertz, 1962)הקירפא ברעמב 

לש ינש גוס .םידעותמ־יתלבה םירגהמה ינפב המוסח תיאקנבה תכרעמל השיגה ובש 

םישולשכ ביבס חתפתה ,היצזילמרופ לש רתוי ההובג המר תולעב ,תויתליהק תויודגאתה 

תומוקמל המודב .ביבא־לתב םייאקירפאה םירגהמה ידי־לע ודסונש תויטנטסטורפ תויסנכ 

תודסומ ,(Peil, 1995; Van Dijk, 1997) הקירפאמ םירגהמ םיאצמנ םהבש םלועב םירחא 

,יתליהק שוביג לש יזכרמ דקומ םישמשמ ,תוילטסוקטנפ תויסנכ םבור ,הלא םייתד 

תיתד תוליעפ לע ףסונ .םיינוגרא םילכ לש ןהו תיביטקלוק תוהז לש ןה הריציב םיעייסמו 

ךלהמב ןויצ־תודוקנ ביבס םיסקט תכירעו שדוק־יבתכ דומיל ,תוליפת ןוגכ - אדירג 
עדימ יפוליחל תוריזבו יאנפ־תויוליעפל תורגסמכ םג תושמשמ תויסנכה - םייחה 

הרבחהו םירגהמה ןיב עגמה לש םירחא םיטביהו רויד ,הקוסעת תויונמדזה תודוא־לע 

,םיישיא םירבשמ לש םירקמב תידדה הרזע לש תורגסמכ םג תושמשמ תויסנכה .תחראמה 

.ןהירבח לש תוומו תונואת ,תולחמ 

סיסב לע ומקוהש םינוגראה אוה תיאקירפאה הליהקב תויודגאתה לש ישילש גוס 

(The Association of Nigerians in Israel)"לארשיב םירגינה תדוגא" ןוגכ ,אצומה־ץרא 

.(The Association of Sierra-Leonians in Israel) "לארשיב םינואיל"הרייסה תדוגא"ו 

תואמצעה ימי ןויצל תוגיגח םויק ןוגכ ,תיתרבח תוליעפב רקיעב םיקסוע הלא םינוגרא 

לש תורירגשה ןיבל םהירבח ןיב רשקל רוניצ שמשל םג םיסנמ םה םיתיעל .םיימואלה 

.םאצומ־ץיא 

תווהמ ןה ,ונייהד ,םינפ יפלכ .דניה וללה תויונגראתהה לכ לש תיסיסבה תונווכמה 

םיכרצ יולימלו הליהקה לש םיימינפה םייחל תונווכמה תיביטקלוק הלועפ לש תורגסמ 

ןיבל םירגהמה ןיב תכוותמ הילוחכ ןמצעלשכ תודקפתמ ןניא ןה .םינוש םיגוסמ םייתרבח 

דגאמה יללכה ןוגראה שמשמ הז דיקפתב .תילארשיה הרבחב תורחאו תויתנידמ תויונכוס 

African Workers) "םייאקירפאה םידבועה דוגיא" - םייאקירפאה םירגהמה לכ תא 

 Union). תילארשיה הרבחה יפלכ ,רמולכ ,ץוח יפלכ תיסיסב תונווכמ שי הז ןוגראל

ול שי םינפה דרשמב תותומעה םשרב ומושיר ףקותמו ,1997 תנשב םקוה אוה .היתודסומו 

ןוגראה לש ומושיר םצע .הזכ דמעמ ןיא ויגיהנמלו וירבחלש ףא ,לארשיב יקוח דמעמ 

לא תיאקירפאה הליהקה גוצייל ןוגרא שמשל וימיקמ תנווכ לע עיבצמ תותומעה םשרב 

ןוגראה ,ומויקב הנידמה לש תילמרופה הרכהה ידי־לע .תוילארשיה הנידמהו הרבחה לומ 

תוגיהנמ .תילארשיה הרבחב ןהו תיאקירפאה הליהקב ןה היצמיטיגלב תוכזל שקבמ 

הטלבהב ןיוצ אוה ךכ ךותמו ,םושירה לש תילמסה תובישחל בטיה תעדומ דוגיאה 

17.ןוגראה לש עדימה־ןולעב 

תועיבת תאלעה לש הקיטילופ להנמ ןוגראה ,תילארשיה הרבחה לומ הליהקה גיצנכ 

תא שדחמ תונבהלו םייאקירפאה םירגהמה לש יתרבחהו יקוחה םדמעמ תא רפשל הרטמב 

ויתועיבת ןיבמ םייתש .(Kemp et ak, 2000; Rosenhek, 1999) הרבחב םתללכה יאנת 
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םירגהמ יפלכ שוריגה תוינידמ תקספה ויה תילארשיה הנידמה ןמ ןוגראה לש תויזכרמה 

לש ןמז־קרפל) םיינמז הדובע ירושיאו תוהש תורשא ןתמו ,תיקוח־יתלב ץראב םתוהשש 

רטשמ ידי־לע םיעבקנה םיצוליאה תרגסמב 18.םייאקירפאה םירגהמל (םינש שמח דע שולש 

תנמ־לע תויגטרטסא המכב שומיש השוע םייאקירפאה םידבועה ןוגרא ,ילארשיה הריגהה 

19.ירוביצה םויה־רדסל היתועיבת תא תולעהלו הליהקה לש םייחה יאנת תא רפשל 

תוהדזה הנממ עובתלו תילארשיה להקה־תעדל תונפל איה ןוגראה לש תחא היגטרטסא 

ןוגראה יגיהנמ וחתיפש םירשקה סיסב לע תושענ הלא תוינפ .השקה םבצמ חכונל םמיע 

תורוניצכ םישמשמה ,םדא תויוכז ינוגראו םיאנותיע ןוגכ ,םיימוקמ םייתרבח םינקחש םע 

רוציל איה ןוגראה לש תפסונ היגטרטסא .ילארשיה רוביצל ןוגראה לש ויתועיבת תגצהל 

- הלשממה ףאו תסנכה ,ופי-ביבא־לת תייריע ןוגכ ־ תויתנידמ תויונכוס םע רשק 

הריגהה רטשמ לש רשקהב יכ שיגדהל שי 20.רישי ןפואב ןהילא ויתועיבת תא תולעהלו 

תויונכוס ןיבל הדובעה־ירגהמ ןיב רשק תריציל תוילמרופ תוידסומ תורגסמ ןיא ,ילארשיה 

וניב םיכוותמכ םיילארשי םינקחש לש םעויסל קקזנ ןוגראה הז קיפאב םג ,ךכיפל .הנידמה 

הצובק ןיבל ןוגראה יגיהנמ ןיב םינושארה םישגפמה ,המגודל .תויתנידמה תויונכוסה ןיבל 

תייגוסב דחוימ ןיינע הלגמה ,תילארשי תיאנותיע לש התמזויב ומייקתה תסנכ־ירבח לש 

.לארשיב םירגהמה םידבועה לש םייחה יאנת 

תא ריהבמ םייאקירפאה םירגהמה ברקב תויתליהקה תויונגראתהה תשר לש הרואית 

ינבמ לש םתורצוויה ןיבל ילארשיה הריגהה רטשמ לש הלועפה יסופד ןיב תבכרומה הקיזה 

םתוא אקווד .תונוש םירגהמ תוצובק ינפל םידמועה םינושה םיצוליאהו תויונמדזהה 
יתרבח בחרממ םינהנש הלא םה תילמרופ הניחבמ רתויב עוערו עיגפ םדמעמש םירגהמ 

םתוא ךפוהש םרוג ותוא .ימונוטוא יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םילוכי םה ובש חותפ 

ךרעממ םתוא ץלחמ םג - ץראב תיקוח־יתלבה םתוהש ־ שוריגלו רצעמל םידמעומל 

חכונל .םתלועפ בחרמ תא ליבגמ רשאו םידעותמה םירגהמה םידבועה לע לעפומש חוקיפה 

להנלו ,תויודגאתה לש רישע ןווגמ םיקהל ,םיססות הליהק ייח להנל םילוכי םה ,הז 

.תחראמה הרבחה יפלכ תועיבת תאלעה לש הקיטילופ 

םוכיס 

םינחבומה (incorporation) הללכהה יכילהת תא ריבסהלו ראתל ונשקיב הז רמאמב 

.ילארשיה הדובעה קושב םינוש םירזגמב םיקסעומש הדובע־ירגהמ תוצובק לש 

הנתשמה ."רבטצמ רבסה" ןתמ לע תססובמ התייה ונטקנש תיטילנאה היגטרטסאה 

.17.8.1997 ,"תוינידמ תעצה - לארשיב םינקירפא םידבוע" 18 

Kemp et :ואר ,ןהלש היצמיטיגלה יסיסב תאו ויתועיבת תא חסנמ ןוגראה ןהבש םיכרדה חותינל 19 

 1999 ,al., 2000; Rosenhek•

שאר םע דוגיאה יגיהנמ לש השיגפ :22.7.1997 ,תסנכ־ירבח םע דוגיאה יגיהנמ לש השיגפ :המגודל 20 

דוגיאה לש בתכמ ;30.3.1998 ,םירז םידבועל תסנכה תדעו שאר־בשוי םעו ופי-ביבא־לת תייריע 

,והינתנ ןימינב לארשי תלשממ שארל דוגיאה לש בתכמ ;2.9.1998 ,ןילייב יסוי תסנכה־רבחל 

 18.9.1998.
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הלא ןיבל ("םייקוח"ה) םידעותמה הדובעה־ירגהמ ןיב לדבהה היה ירקיעה יתרבח־ורקמה 

עפשומ הלא םירגהמ תוירוגיטק ןיב לדבהה .<"םייקוח־יתלב"ה) םידעותמ־יתלבה 

ןבצמ יכ הנקסמל ונתוא ליבוה ונחותינ .ילארשיה הריגהה רטשמ לש םיילוגסה םינויפאהמ 

רשפא היהש הזמ ילסקודרפ ןפואב ךופה וניה הדובעה־ירגהמ לש הלא תוירוגיטק יתש לש 

הללכהה יסופד :הקירמא ןופצו הפוריא ברעמ תוצראמ םירקחמ יאצממ חכונל ול תופצל 

םיביחרמו תויונמדזהה הנבמ תא םירצמ ילארשיה הריגהה רטשמב םידעותמה םידבועה לש 

יאנת רופישל תנגרואמו תימונוטוא הלועפ טוקנל םישקתמ םהש ךכ ,םיצוליאה הנבמ תא 

וסנכנש הדובעה־ירגהמל האוושהב תובר תוניחבמ םיחפוקמ םהו ,םהלש היחמהו הדובעה 

.ילארשיה הריגהה רטשמ לש םיצוליאהמ קומחל וחילצה רשאו הדובע תרשא אלל לארשיל 

תויונמדזהה הנבמ תא ביחרהל וחילצה םה ,םינורחאה לש תוחנה ילמרופה םדמעמ תורמל 

.םדמעמ רופישל תיביטקלוק תימונוטוא הלועפ טוקנלו םהלש 

לש םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמש איה ונחותינמ תועבונה תויללכה תונקסמה תחא 

חישק וניא ,תחראמה הרבחב גוהנה הריגהה רטשממ הבר הדימב עבונש ,הדובעה־ירגהמ 

,םילוכי הדובעה־ירגהמ .יתרבח ןתמו־אשמ לש תלטובמ־אל הדימל חותפ אלא ,ןיטולחל 

ליטמ הריגהה רטשמש םיצוליאל תודגנתה תולגל ,יביטקלוק וא ילאודיווידניא ןפואב 

יאנת לע עיפשהל ךכ ידי־לעו ,םתושרל תודמועה תויונמדזהה תבחרהל לועפלו םהילע 

המרב קר טעמכ תודגנתה וליג הרשאה ילעב הדובעה־ירגהמ .תחראמה הרבחב םתללכה 

תויונמדזה תבחרהל טעמכ ולעפ אלו ,("החירב"ו הדובעב העינהב הדירי ןוגכ) תישיאה 

תיביטקלוק המזוי תולגל וטנ םידעותמ־יתלבה םירגהמה ,םתמועל ;תיביטקלוקה המרב 

,םייתליהק תודסומ תמקה ידי־לע םהיתויונמדזה תא וביחרה םגו ,םיצוליאב םקבאמב 

ןיא רשאכ םג החוורו תואירב לש תויעב רותפלו "ליגר" םייח חרוא םייקל םהל םירשפאמה 

הלא םילדבה יכ הארמ ונרקחמ ."םייקוח"ה םידבועה לע םילחה חוטיבה ירדסהמ םינהנ םה 

הריגהה רטשמ לש ידסומה ךרעמל סחיב הנושה ןדמעמב םיצוענ תוירוגיטקה יתש ןיב 

חוקיפ רדעהמ םינהנו הריגהה רטשמ לש ויללכמ םיגרוח םיינטנופסה םירגהמה .ילארשיה 

.םשרגלו םרצועל תוחילצמ ןניא ןוטלשה תועורז דוע לכ ,טעמכ טלחומ 

הדובעה־ירגהמ לש תונושה תוצובקה ןיב םיבושח םילדבה םג ולגתה הז ינוש לע ףסונ 

תוצובק לש תיבחרמה תוכרעיההו (ילמרופ־אלהו ילמרופה)יתרבחה חוקיפה .םידעותמה 

םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמ לע ,ןתללכה יסופד לע םיעיפשמה - תונושה םידבועה 

ףיקע וא רישי חרואב םינגועמ - תיביטקלוק הלועפ טוקנל ןתלוכי לעו ןהינפל דמועש 

הז רטשמ ,הנידמה ידי־לע דיחאו יזוכיר תוסיו רדעה בקע .ילארשיה הריגהה רטשמב 

יבגל םינושה םייתקוסעתה םירזגמב םינקחשה ינפל בחר תויורשפא חווט לילעב דימעמ 

ןכו רזגמב םילעופה םינוגראה .תיתרבח־ורקימה המרב ופקיהו חוקיפה לש וזוכיר 

,םהלש תוידסומה תולוכיה תאו םיסרטניאה תא םאותה חוקיפה סופדב םירחוב םיקיסעמה 

,תואלקחה רזגמ ןיב הלגתמ טלוב לדבה .םירזגמה ןיב םירכינ םילדבה ורצונ ךכ ךותמו 

ףיקמו רתוי רזופמ חוקיפה ובש ,היינבה רזגמ ןיבל ,רתויב ףיקמו זכורמ חוקיפה ובש 

תודבועלש םגה ,ףיקמ ךא רזופמ חוקיפה ובש ישילש סופד שבגתה דועיסה רזגמב .תוחפ 

.ישפוחה ןמויב ונממ טלמיהל תורשפא שי 

לש םיצוליאהו תויונמדזהה הנבמ לע הפיקע העפשה שי יבחרמה םרוגל ,ףוסבל 

םידבועה ,ךכ :רזגמב םיגוהנה חוקיפה יסופד תועצמאב ףקות הנשמ תלבקמה ,םידבועה 

תולטומה ,םתעונת לע תולבגההש אלא ,םיבר םיבושיי ןיב םירזופמ קר םניא םייאתה 
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םיבושייב םיאתה ןיב עגמ תוענומו םדודיב תדימ תא תורימחמ ,תובורק םיתיעל םהילע 

תמייק הניא וז הלבגמ .תירשפא תיתליהק תונגראתה לכל יסיסב יאנת וניהש ,םינושה 

.םיינוריע םיזכרמ תברקב היינבה ירתא דיל בורל םיננושמה ,םיינמורה םידבועל סחיב 

םישגפנ ןכא םהו - הרואכל םייקתמ שגפמ לש יסיסבה יאנתהש יפ־לע־ףא םלוא 

ללגב תיביטקלוק הלועפ בינמ שגפמה ןיא - תוילארשיה םירעה יזכרמב םהינומהב 

תודבועה לש םישגפמה ,הז תמועל .רמאמה ךלהמב וטרופש םירחא םיצוליאו תולבגמ 

יתב ןיב םוימויה ייחב ןרוזיפ תורמל םיישפוחה ןהימיב םירשפאתמה ,תויניפיליפה 

תריציב םהילע ולקה םירעה יזכרמב םיאקירפאה לש םזוכיר ןכו ,םינוש םיקיסעמ 
.תויתרבח תויונגראתה 

־ירגהמ לש הללכהה יסופד לש םיידסומה םיטביהב ןווכתמב ונדקמתה הז רמאמב 

הלועפל םיצוליאו תויונמדזה ינבמ םירצוי הלא םיסופד ובש ןפואבו ,לארשיב הדובעה 

יתרבח ןכוסכ םמצע תא ןנוכל םילוכי םירגהמה התועצמאבש ,תיביטקלוק תיתרבח 

ןוהה ןיבל הלא םיידסומ םיטביה ןיב ןילמוגה־יסחי תלאש תא הלעמ הז חותינ .ימונוטוא 

לש יתרבח עקר ןוגכ םימרוג יכ רעשל ןתינ .םתיא םיאיבמ םירגהמהש יתוברתהו יתרבחה 

"הריגה תוברת" לש המויקו תחראמה הרבחה ןמ יתוברת קחרמ ,םתלכשה ,םירגהמה 

הנבמ תא ביחרהל םירגהמה לש םתלוכי לע םיעיפשמ םימדוק תונויסנ לע תססובמה 

חותינ .םהל ביצמ הריגהה רטשמש םיצוליאה לע רובגלו תויונמדזה לצנל ,תויונמדזהה 

לש יתוברתהו יתרבחה ןוהה ןיבל הריגהה רטשמ לש הלועפה ינפוא ןיב םיבכרומה םיסחיה 

.תחראמה הרבחב םתללכה יכילהת לש רתוי ףיקמ רבסה קפסל לכוי םירגהמה 

תורולמ 

טקל - םינורחאה םישדוחב לארשיב הדובעה קוש .<א2000> םדא־חוכ ןונכתל תושרה 

.החוורהו הדובעה דרשמ ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה :םילשורי .יטסיטטס םינותנ 

ףוסל ןדמוא - לארשיב רתיה אלל םירז םידבוע .<ב2000> םדא־הוכ ןונכתל תושרה 

.החוורהו הדובעה דרשמ ,םדא־חוכ ןונכתל תושרה :םילשורי .1999 

תודחא 'לו ןוונתנ 'ר :ךותב ."תילארשיה תואלקחב דנליאתמ םידבוע" .(1999)'א ,ןהכ 
.(204-155 'ע) לארשיב תורז תונידממ םידבוע - םישדחה םילעופה ,(םיכרוע) 

.דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

לופיטל םדא־חוכ ינוגרא לש םדוקפת רקח ־ 'םידקפנ םיחכונ"' .(1999)'ל ,יקסבוליפ 

תודחא 'לו ןוונתנ 'ר :ךותב ."תויושרה ןיבו םניב רשקהו לארשיב םירז םידבועב 

.(89-41 'ע) לארשיב תורז תונידממ םידבוע - םישדחה םילעופה ,(םיכרוע) 

.דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

 Almirol, E. (1978). "Filipino Voluntary Associations: Balancing Social
 Pressures and Ethnic Images". Ethnic Groups, 2(1), 65-92.

 Ardener, S. (1964). "The Comparative Study of Rotating Credit Associations".

 The Journal of the Royal Anthropological Institute, 94(2), 201-229.

 Attah-Poku, A. (1996). The Socio-Cultural Adjustment Question - The Role of

 Ghanaian Immigrant Associations in America. Aldershot: Avebury.
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 Bäsch, L. (1987). "The Vincentians and Grenadians: The Role of Voluntary

 Associations in Immigrant Adaptation to New York City". In N. Foner

 (ed.), New Immigrants in New York (pp. 159-193). New York: Columbia

 University Press.

 BiParva, E. (1994). "Ethnic Organizations: Integration and Assimilation vs.

 Cultural Preservation with Specific Reference to the Iranians in the

 Washington, D.C. Metropolitan Area". Journal of Third World Studies,

 77(1), 369-404.

 Bolzman, C. and Fibbi, R. (1991). "Collective Assertion Strategies of

 Immigrants in Switzerland". International Sociology, 6(3), 321-341.

 Fennema, M. and Tillie, J. (1999). "Political Participation and Political Trust in

 Amsterdam: Civic Communities and Ethnic Networks". Journal of Ethnic

 and Migration Studies, 25(4), 703-726.

 Fijalkowski, J. (1994). "Conditions of Ethnic Mobilization: The German Case".

 In J. Rex and B. Drury (eds.), Ethnic Mobilization in a Multi-Cultural

 Europe (pp. 123-134). Aldershot: Avebury.

 Freeman, G. (1992). "Migration Policy and Politics in the Receiving States".

 International Migration Review, 26(4), 1144-1167.

 Geertz, C. (1962). "The Rotating Credit Association: A ,Middle Rung' in

 Development". Economic Development and Cultural Change, 70(3), 241
 263.

 Hily, M.A. and Poinard, M. (1987). "Portuguese Associations in France". In
 J. Rex, D. Joly and C. Wilpert (eds.), Immigrant Associations in Europe

 (pp. 126-165). Aldershot: Gower.

 Ireland, P. (1994). The Policy Challenge of Ethnic Diversity - Immigrant
 Politics in France and Switzerland. Cambridge: Harvard University Press.

 Jaakkola, M. (1987). "Informal Networks and Formal Associations of Finnish

 Immigrants in Sweden". In J. Rex, D. Joly and C. Wilpert (eds.),
 Immigrant Associations in Europe (pp. 201-218). Aldershot: Gower.

 Joppke, C. (1999). Immigration and the Nation-State. Oxford: Oxford University
 Press.

 Kemp, A., Raijman, R., Reznik, J. and Schammah, S. (2000). "Contesting the

 Limits of Political Participation: Latinos and Black African Migrant
 Workers in Israel". Ethnic and Racial Studies, 23( 1), 94-119.

 Koopmans, R. and Statham, P. (1998). "Challenging the Liberal Nation-State?

 Postnationalism, Multiculturalism, and the Collective Claims-Making of

 Migrants and Ethnic Minorities in Britain and Germany". Discussion Paper

 FS III 98-105. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung.

 Layton-Henry, Z. (1990). "Immigrant Associations". In Z. Layton-Henry (ed.),

 The Political Rights of Migrant Workers in Western Europe (pp. 94—112).
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 London: Sage.

 Miller, M. (1989). "Political Participation and Representation of Noncitizens".
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