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יכילהתו תוהז שוביג ־ לארשיב םימעה־רבח ילוע 
*היצרגטניא 

***סרפ ןנחויו **הציסיל הביבס 

אובמ 

םימעה־רבחמ היילעה ינייפאמ 

לש תילארשיה הרבחב היצרגטניאה ךילהת אוה הז רמאמ זכרמב דמועה אשונה 

ןהו םיישקה תא ןה ןיבהל ידכ .ןורחאה היילעה לגב ץראל ועיגהש םימעה־רבחמ םירגהמ 

הרבחה םע השגפמב וז הריגה םידחיימה םינויפאה לע דומעל שי הז ךילהתב םיגשיהה תא 

דוחיי תולעב תויתרבח תוכרעמ יתש ןיב שגפמ הווהמ הריגה לכש רמול רשפא .לארשיב 

םשור רצוי םימעה־רבחמ םילועה ינויפאב ןויע םלוא ;יתוברתו יטילופ ,ילכלכ ,יפרגומד 

.םידקת תרסח תוידוחיי ונינפל יכ 

יפרגומדה טביהה 

:תוניחב שולשמ ףקיה־בחר וניה וב םיקסוע ונאש הריגהה לג 

םימעה־רבח ידוהימ ,ונייהד ,הריגהל תדמעומה הייסולכואהמ הובג זוחא ליכמ אוה .א 

.הנידמל הנידממ ולוככ ובור רבע םלש "טבש"ש רמול רשפא .(1995 ,רוג) 

תייסולכואמ הובג זוחא תווהל דיתע אוה יכ ןמתסה היילעה לג לש ותליחתב רבכ .ב 

םויכו ,ץראב תידוהיה הייסולכואהמ 10"/0־כ הלא םילוע וויה 1991 תנשב רבכ .לארשי 

.200/0־כל עיגמ הייסולכואב םרועיש 

ףקיהב רזגמ .תיטירק הסמ הווהמ - דליו השיא ,שיא ןוילימכ - םילועה לש םרפסמ .ג 

ותרשיש - תיתוברתו תיקסע ,תיטילופ - תוטילא ןווגמ סנרפלו קיסעהל לגוסמ הזכ 

.תויכשמהו דוחיי ול וקינעיו ותוא 

ישונא ןוה תלעב הריגה 

הלכשהל עגונה לכב רקיעב ,םתדלומב ינוניבה דמעמל וכייתשה םימעה־רבח ידוהי 

ידוהי" ,(1995) הניקדולוס לש תצקמב תיפיטואירטסה התשיג יפל .יעוצקמ סוטטסלו 

ודבע םה מ"הירבב .עוצקמ ישנא לש הובג ינוניבו ינוניב דמעמל בורל וכייתשה מ"הירב 

המרופרה תליחת) 1992 דעש רבד - תוברתו עדמ ישנא ,םירומ ,םיסדנהמ ,םיאפורכ 

".התואנ םייח תמר חיטבה (תילכלכה 

ןיבר זכרמ לש םתנמזהב השענש ,תילארשיה הרבחב םיעסש לע ףיקמ רקחממ קלח הווהמ הז רוביח * 

.ויתורעהו ויתוצע ,ועויס לע לאפר־ןב רזעילא 'פורפל םידומ ונא .טרבא ןרקו לארשי רקחל 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחב רקחמ־תדימלת ** 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאל! היגולויצוסל גוחה *** 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 

־תייסולכואב םרועישמ ןה הובג הלא םילוע ברקב עוצקמה־ילעבו םיליכשמה רועיש 

םרועיש ,(1995) הניקדולוס יפל .הקיתווה תילארשיה הייסולכואב םרועישמ ןהו אצומה 

־תוצעומה־תירבב עצוממה ןמ העברא יפ לודג םילועה ברקב ההובג הלכשה ילעב לש 

ברקב הלעמו דומיל תונש הרשע־שולש ילעב לש םרועיש ,(1998)ןורקיס יפלו ;רבעשל 

1989 תנשב לארשיב תידוהיה הייסולכואה ברקב 28"/» תמועל ,550/0־ל עיגמ םילועה 

.(לודגה היילעה לג ינפל) 

המצעמ הניהש אצומ־ץרא 

לש "תויתמצעמ"ה תויוכיאל םיעדומ ,רבעשל־תוצעומה־תירב יבשות לככ ,םילועה 

וא) םלועה זכרמב םהש השוחת םהל ןתנ תוצעומה־ תירב לש ימואלניבה הדמעמ .םתדלומ 

,עדמה לש תומרונה תעיבקב תפתתשמ םתנידמשו ,(םלועה תיצחמ זכרמב תוחפל 
.םיימואלניבה תוינידמהו תונמואה 

התייה התלכלכש ,רומח רבשמ הרבע המצעמהש הדבועה ןמ םלעתהל ןיא ,ינש דצמ 

לש הנוחצנב םייתסה תירבה־תוצרא םע שומיחה ץורימשו ,םיעשתה תונש ךלהמב הגיסנב 
.הנורחאה 

רטשמה תורערעתה םע .הלשמ דחוימ רבשמב הנותנ התייה םימעה־רבח תודהי ,ףוסבל 

םידוהיה תא ודיחפהש ,םיימשיטנא םינווג תולעב תוימואל תועונת וררועתה יטייבוסה 

,הניקדולוס ;2000 ,בוקדוגז יתוברתהו ילכלכה םמויק ךשמה תא הלאש ןמיסב ודימעהו 
י.( 1995 

תוללובתה לש תודוד המכ רחאל תידוהי תוררועתה 

,רתויב םיליעפהו םילודגה םיידוהיה םיצוביקה דחא רבעב ויהש ,םימעה־רבח ידוהי 

לעו תידוהיה םתוהז לע רתוול יביסמ ץחל תחת םינורחאה תורודה תשולשב םינותנ ויה 

,דלוג> שידייבו תירבעב שומיש ,תויבמופ תוידוהי תוחמש ,תסנכה־תיבב הליפת :הינממס 

.(1998 ,ןורקיסו םשל ;1995 

תוברתה לש םיירקיעה םימרזל תוברקתה ;תוירקיע תואצות שולש ויה הלא םיצחלל 

,תידוהיה תוהזה יפלכ ילילש וליפא וא יכרע־ וד סחי לש תורצוויה ;(תימוקמה וא) תיסורה 

לש תונטק תוצובק תוררועתה ,הלא לכ לומו ;קפסב תלטומ התייה הלש תוימיטיגלהש 

,ןמלטיג)ינויצ שגדהב ןהו יתד־ימואל שגדהב ןה ,תקהבומ תימואל העדות ילעב םיטועימ 

.<2000 ,גרבנטור ;1993 

הב תוכורכה תויפיצו הריגהל (motivation) העינה 

תוחוכה .(pull) םיכשומ תוחוכו (push) םיפחוד תוחוכ ידי־לע תלעפומ הריגה לכ 

םייתייעבה םיסחיה ןמו םימעה־רבחב שחרתהש רבשמה ןמ ןודינה הרקמב ועבנ םיפחודה 

.(1998 ,ןורקיסו םשל ;1998 ,םשלו ץיבורוה) הכותב םידוהי־אלהו םידוהיה ןיב ורצונש 

תנשב קסנימו בייק ,הבקסומ ידוהי ברקב ךרענש ,(Brym (1997 לש ורקחמ יאצממ יפל 

ידוהיה טועימה ןהבש ,תויזקווקו תויתאיסא תוקילבופרב דחוימב רומח ןפואב השחרתה וז העפות 1 

.םייסורה םיבשייתמה םע הלועפ ףתשמכ ספתנ 
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9 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

לע וטילחהש הלא ברקמ 590/0 לצא) תוילכלכ ויה הריגהל תוירקיעה תוביסה ,1993 

.<םהמ 20"/» ברקב) תויטילופו (הריגה 

הרבסהה תעפשהב ןה לארשי יפלכ וחתפתהש תויפיצה ןמ ונוזינ םיכשומה תוחוכה 

(הריחבהו שדוקה ץראכ לארשי־ץרא) תיתדה תידוהיה תוליעפה תעפשהב ןהו תילארשיה 

דצמ בהלנ דודיעב הכז תידוהיה־תימואלה תוררועתהב ינויצה ןפה .(1995 ,הניקדולוס) 

היסור ידוהי בור לש םדעיש הפידעה ךא תיכוניחו תירמוח הרזע הטישוהש ,הקירמא תודהי 

.תירבה־תוצרא אלו ,לארשי היהי 

"הילע םיעמוש"ש הנידמ) לארשי לש תיביטקייבואה התלוכיל ןה וסחייתה תויפיצה 

ןניהש ,תוריגהה בורל דוגינב .היסור ידוהי יפלכ התשיגל ןהו (םינטקה הידממ תורמל 

םימעה־רבח ידוהי לש םתריגה ,תימוקמה הייסולכואה ידי־לע "תולבסנ" רתויה לכל 

תילכלכ הכימתב הכוזו תוגלפמה בור לש ןעצמב תנגועמה תיקוח הריגה ,דניה לארשיל 

.םינושארה הידעצב 

הקוסעתל ,תבהלנו תיבויח םינפ־תלבקל םילועה בור ופיצ הלא תודבוע דוסי לע 

הלא תויפיצ ולכי אל ,עבטה ךרדב .םייסור םייתוברת םייח לש ךשמהלו םעוצקמב 

סחיב) יסחיהו טלחומה םרפסמ איה ךכל תוירקיעה תוביסה תחא .ןאולמב שממתהל 

תויכוניחה ,תויתקוסעתה ,תויזיפה תורגסמה .םילועה לש (הקיתווה הייסולכואל 

.(Tzaban, 1997 ;1999 ,םשלו גרבליז) הזכ ףקיהב היילעל תומאתומ ויה אל תויתוברתהו 

לארשי םע שגפמה 

ינייפאמ םע שגפמב השדח תועמשמ ולביק םילועה לש וללה רכיהה־ינמיסמ לודג קלח 

ןמ הנוש הרוצב לארשי הספתנ םילועה לש םתואר־ תדוקנמ .הקיתווה תילארשיה הרבחה 

יבחרמל האוושהב רקיעב) רתוי הנטקכ הספתנ איה .םיקיתווה לע תלבוקמה תימדתה 
לש תויעב הרתפ םרטש הנידמ ־ תדדובמו תילאיצניבורפ תוברת תלעבכו (םימעה־רבח 

.(1998 ,ןורקיסו םשל)יטילופ רטשמו תולובג ,ןוחטיב 

אל םה :תולבוקמה תויפיצה לע םילועה ונע אל ,הקיתווה תילארשיה הרבחה תניחבמ 

המל לגתסהל תונוכנ וליג אלו ,תוימוקמה תומרונהו תוברתה לש ןתונוילעב וריכה 

תומיוסמ תוצובק ,(2000)גרבליז יפל .(1995 ,הניקדולוס)"תואיצמ"כ םיקיתוול הארנש 

ןקלח .םילארשי םע חיש" ודב ןיינע ועיבה אל ףאו יתוברת דודיבב וראשנ םילועה ברקב 

הצובק ראתמ (1997) ןמלדונ םג .תיטילופומסוקה תיברעמה תוברתה לא תונווכמ ויה 

יכ השחש ,וברקבש עוצקמ־ישנאמ רקיעב ,רגובמה רודה ינבמ תבכרומה "תלדבתמ" 

םירחא עוצקמ־ילעבו םינמוא ,םינעדמ ,םיאפור)יתקוסעת־ידוביר דספה הל המרג הריגהה 

איה ,לארשיב םייחל סחיב קומע רוכינ השח וז הצובק .(םעוצקמב הדובע וגישה אלש 

ןמלדונ לש תיזחתה יפל .היכרצ בור תא ותרגסמב תקפסמו יסורה "וטג"ה ךותב תרגסנ 

אל ךא ,תירפסמ הניחבמ וז הצובק־תת לדגת תובורקה םינשב היילעה ךשמה םע" ,(1997) 

,הארנה לככ ,םחוכב היהי אל םיינוציח םיעוריא םוש ןכ לעו ...יתוכיא יוניש הב םשריי 

."תימצעה התוהז לע עיפשהל 

םתוא לש םדיצמ האב רתויב תצרמנה תילילשה הבוגתה ,תורחא תוריגה יבגל ומכ 

יבשות ,ךומנהו ךומנה־ינוניבה תודמעמה יגב - םילועה םע יביסנטניא עגמב ויהש םיקיתו 

:1995 ,קסיל ;1993 ,םהרבו םחנמ ,ןייטשפא־ןיול) חותיפה־תורייעו םיילושה־תונוכש 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 10 

,חרזמה תודע ינב לש בור שי הלא תובכש ינב ברקב .(1993 ,ירמת־מואבנזורו ןאימד 

לע ולקהש םיבאשמ םתוא .םילועה בור לש וזמ דחוימב הקוחר םהלש אצומה־תוברתש 

.םויה־ישק םהינכש םע םייתרבחה םהיסחי תא ורימחה םילועה לש תילכלכה הטילקה 

,הלעמ יפלכ םילועה לש תויליבומ ורשפא יעוצקמה ןויסינהו הלכשהה ,תונטקה תוחפשמה 

."רותב םיקחדג"כ םילועה תא וספתש ,םיקיתווה םינכשה דצמ האנק םג תינמז־וב ךא 

ןיב ןה םיטקילפנוקב הוולי היצרגטניאה ךילהת יכ תופצל הלא החיתפ ינותנב יד 

:הלא םירזגממ דחא לכ ךותב ןהו םילועל םיקיתו 

לג דוע"כ םתעדותב תיסורה הריגהה תא ומקימ םיקיתווה לש להקה־תעדו דסממה * 

:רתוי םיינויווש םיגשומב ובשח םימעה־רבח ילועש דועב ,ותוא טולקל ךירצש "היילע 

ןהיניב היצרגטניא ידיל רבד לש ופוסב איבמו תויסולכואה יתשב יוניש ללוחמה שגפמ 

.(2000 ,רנרל :1995 ,קסיל) 

ימוחתב תודמע לע רקיעב ,םירידנ םיבאשמ לע קבאמ ןבומכ םייק םילועה ברקב * 

םישיגדמה ןיב תועד־יקוליח םג ועיפוה ךכל רבעמ ךא .ךוניחהו רוידה ,הקוסעתה 

גרבליז ."יסורה" דוחייה תרימש לע םידמועה ןיבל תילארשיה תוברתל תולגתסה 

הרבחב םימעה־רבח ילוע לש םיירשפא היצרגטניא יגוס המכ תראתמ (2000) 

דעו "תילארשיה הרבחה לש םימייקה םילדומה תלבק"מ םיענש ,תיטסילרולפ 

תדלומה לא תיתוברת [תנווכמה] ...תיסורה הצופתהמ קלחכ תימצע הסיפת"ל 

,העימט - תויגטרטסא שולש לע םיעיבצמ (1999) םשלו גרבליז ,ךכ לע ףסונ ."הנשיה 

םיגוש םילהק תואטבמו תיסורה הפשב תרושקתב תופקתשמה - תולדבתה וא בוליש 

.םילועה ברקב 

םירגהמה ןמ םיפצמה שי .הריגהל סחיב םיסרטניא־ידוגינ םימייק םיקיתווה ברקב * 

,(ליכשמה־ינוליחה־יזנכשאה רזגמב רקיעב) תיתוברתו תיתרבח ,תיטילופ הכימתל 

.תורחתו םויא םהב האורש ימ ,תונחמה לכב ,שיו 

ורצונ ונלש הרקמב .היצרגטניא םיטלובש םימרוגכ םיטקילפנוק םיכירעמ ללכ־ךרדב 

.הקיתווה הרבחב םילועה בולישב םיטקילפנוקה ןמ קלח ועייס ןתוכזבש תוביסנ 

הרבחב םיעסש םתבוטל לצנל ועדי םהש ךכ לע םג הססבתה םילועה לש היצרגטניאה 

םיימואלהו םייתדה ,םיינתאה ,םיילכלכה ,םייטילופה םיעסשה .הקיתווה תילארשיה 

:תולודג תויצילאוק יתש ורצונ .ןזואמ יטילופ הנבמב ,תובר תויטרקומדב ומכ ,ומכתסה 

דצמו :תינוי תינידמ היצטניירוא ילעב ,םיברע םג השעמלו ,םיזנכשא ,םינוליח דחא דצמ 

הז ידמל חישק הנבמ .תיצינ היצטניירוא ילעב ,םייתרוסמו םייתד ,חרזמה תודע ינב ,ינש 

ץיבורוה :1995 ,קסיל :1996 ,ץיבורוה) םיינזאמךושל שמשל םימעה־רבח ילועל רשפא 

־יתלבהו ןטקה לדבהה לע הברהב הלע יתומכה םלקשמ ןכש ,(Peres, 1988 :1998 ,םשלו 

אל םה תיטילופו תיתרבח ,תיגולואידיא הניחבמ .םילודגה םייטילופה תונחמה ןיב ביצי 

ועיתרהש תועפות ויה תונחמה ןמ דחא לכב ,ןכ לע רתי .רחא וא הז הנחמל םיביוחמ ויה 

:םתוא 

,םייברעה םינכשה םע תילאירוטירט הרשפב תדקמתמ לאמשה לש תיטילופה ותדמע * 

,תיקנע הנידמב רגבתהו חמצש ימ .רתוי דוע הנטק הנידמל לארשי תא ךופהיש רבד 

ןויערל לגתסהל השקתי ,הלש "תירוחאה רצח"כ ולוכ ןוכיתה חרזמה תא האורה 

קיחרהש ףסונ םרוג .החטש תא םצמצל המצעל תושרהל הלוכי לארשיכ "תנונידמ"ש 
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11 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א"סשת 

רבעהו "לאמש" יוניכה םצע היה לאמשה ןמ רבעשל־תוצעומה־תירב ילוע תא 

םיעוגעגהו דובכה .וכותמ םיקלח לש "יטסיוושלוב־ורפ"ה וא "יטסיוושלוב־ומכ"ה 

,יטסיוושלוב־יטנא טנמיטנס םע ,םילועה ןמ קלח לצא ,םיברועמ ויה תיסורה תוברתל 

־רבח ילוע ברקב תויטננימוד תויומד םג> .יטסילאיצוס־יטנאל םימעפל בחרתהש 

(.הלאכ תודמעב וקיזחה ,ןמלדונו בוצנזוק ,יקסנרש ןוגכ ,םימעה 

.יצינה הנחמה םע םימעה־רבח ילוע לש תוהדזה וענמ תוחפ־אל םיבושח םימרוג * 

ספתנ (חרזמה תודע ינבו םייתדה לש הובגה םרועיש) הז הנחמ לש יפרגומדה בכרהה 

רמוחו לק ,יתדה־ימואלה ןונגסל רוכינ ושח םה ןכ־ומכ .הנושבו רזכ םילועה ידי־לע 

ויתודמע תא ולביקש םילוע םתוא םג ,תורחא םילימב .ינמיה הנחמב חוורש ,יחישמה 

םייתוברתה םידוקה יפלכו ונונגס יפלכ היתפמא תולגל ושקתה ןימיה לש תויטילופה 
.ולש 

םניא םה ,םיינע םניאו םירישע םניא םה ,רוביצכ :םיבטקה ןמ םיקוחר םילועה ,םוכיסל 

םניא םה ,לארשי ייברע יפלכ היתפמאב םינייטצמ םניאו תקהבומ תידוהי הרכה ילעב 

־תיילע םניא םה תיתקוסעת־תילכלכ הניחבמ .תורוחצ םינוי אל םגו םיינמחול םיצינ 

םג םרידגהל ןיא ,אסיג ךדיאמ ךא ,םיינמוה וא םיילאיצוס םימעטמ רקיעב תטלקנש הקוצמ 

תלכלכל התולעש הצובקב רבודמ .עויסל הקוקז הניאש ןוה־תריתע החוור־תיילעכ 

הדמעהש אופיא ררבתמ .(1998 ,ןמסוז) רתוי וא תוחפ תונזואמ הל התמורתו הנידמה 

םג תעבונ אלא ,םילועה לש תבשוחמ היגטרטסא קר הניא םיבטקמ תקחרתמה תיזכרמה 

.עוסשה יתרבחה הנבמב יביטקייבואה םמוקממ 

רקחמה תולאש 

ףא םימעפלו תבכרומ םתוהזש םישנא םיברתמו םיכלוה תינרדומה הרבחב 
תוהז .יוטיב םהל תנתונ ףאו םייוניש תרשפאמ תוהזה לש התובכרומ .םידוגינ־תסומע 
םילועה לצא .תוברתל תוברתמ םירבועה ,םירגהמל דחוימב תינייפוא תיתבכש־בר 

וליפא ,דחוימב םיבכרומ םיבצמ אטבלו טולקל הכירצ תוהזה התייה םימעה־רבחמ 

- תיכרע־וד תוהזב רבודמ היה אצומה־ץראב רבכ .םירחא םירגהמל האוושהב 

סוטטס ול קפיסו הביבסל ידוהיה תא בריק יסורה ביכרמה .(Farago, 1979) תידוהי־תיסור 

דצמ :תודגונמ תוכלשה יתש ויה ידוהיה ביכרמל וליאו ,(2000 ,גרבנטור) רתוי הובג 

למיס אוה ,ינש דצמ ךא ,(1993 ,ןמלטיג) תוימשיטנאל ואשונ תא ףשח אוה ,דחא 

.(Ritterband, 1997) םיל רבעמ תודימא תוידוהי תוליהקל רשקו רחבנ טועימל תוכייתשה 

תידוהיה תוהזה אקווד ,תעכ ;תומדוקה תויוהזה יתש ןיב סחיה תא התניש לארשיל היילעה 

לטנל סכנמ הכפהנ תיסורה תוהזה וליאו ,רתוי הובג סוטטס הקפיסו הביבסל הבריק 

תוהז םימעה־רבחמ הלועה לש םייחה בחרמב העיפוה תינמז־וב .(1997 ,ןמלדונ» 
.תילארשיה - תישילש 

וניהש "שדחה ידוהיה" תורצוויה היה תיפוריאה תונויצה לש דוסיה־תונורקעמ דחא 

ןמ הבר הדימב תררחושמה תוהז - הקיתעה תדלומב םיינובירה םייחה שודיח ירפ 

תוטילאה ידי־לע ןה ,אופיא הספתנ תילארשיה תוהזה .תונושה "תויולג"ה לש םינייפאמה 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 12 

ךותיהה רוכ לש ותחלצהל יוטיבכ ,םימדוקה היילעה ילגמ רכינ קלח ידי־לע ןהו תוקיתווה 

דמוע יתוברת־יתרבח דוחיי לע הזכ רותיו .תדרפנ תיתדע תוהז לע תכל־קיחרמ רותיוולו 

וחתונש יפכ ,םיקיתווה ןיבל םהיניב שגפמה ביטלו םילועה בור לש םהיתופיאשל דוגינב 

,םילועה לש םתוהזב בלתשמ ילארשיה טביהה םאה :הלאשה הלוע הז עקר לע .ליעל 

.יחכונה רקחמה ךרוא לכל ונתוא התחנהש דוסיה־תלאש וז ?דציכו 

:תויפיצפסה רקחמה תולאש ןלהל 

?היסופד םהמו םילועה לש םתוהזב היצמרופסנרט הלח הדימ וזיאב * 

םילועה םיאנת וליאב ,רתוי תיטרקנוק הרוצב וא ,תוהזה לע םיעיפשמ םימרוג וליא * 

?םילארשיל ךפהיל םיטונ 

םינוש םירזגמל םיסחייתמ םה םאה ?תילארשיה הרבחב םיעסשל םיעדומ םילועה םאה * 

?תילאיצנרפיד הרוצב תילארשיה הרבחב 

?יפיטואירטס וא ילאיצנרפיד ־ םיקיתווה ןמ םיכוז םילועה סחי הזיאב * 

?םימוחת וליאבו ,תידדה הדימלל םינכומ םידדצה ינש םאה * 

רקחמה ךרעמ 

רקחמה ילכ תנכה 

םירקוחה ,דחא דצמ .חתמ ןהיניב םייקש תולטמ יתש ינפב דמוע יתוברת־ןיב רקחמ 

דצמ .תיתרבחה ןתסיפתלו ןתפשל ,תונושה תויוברתל רקחמה ילכ תא םיאתהל םיפאוש 

םירקחנ תוצובק ןיב םילדבההש ךכ ,האוושה־ינב רקחמ יכילה לע דיפקהל םיבייח םה ,ינש 

םיאשונה תוינכדע ןיב שרדנ ףסונ ןוזיא .רקחמה יכרדב םילדבה ידי־לע "ורבסוי" אל 

תולאשמ ונרהזנ ךכיפל .ךוראו ינוניב חווטל רקחמה לש ותועמשמ תחטבה ןיבל םירקחנה 

ןתוא סופתל םנמוא רשפאש ,תויטתופיה תולאשמו ,ןנמזל קר תויתועמשמש ,תוילאוטקא 

.םוימויה ייחמ תוקתונמ ןה ךא "תויחצנ"כ 

,תולאש םישישכ ליכמה ןולאשל ףוסבל ונעגה םירקחנה םינתשמה יובירב בשחתהב 

תטיש .ףסונ תיסור רבוד ידי־לע קדבנ םוגרתהו תיסורל םגרות ןולאשה .תורוגס ןלוכ 

ללוכ ,לארשי יבשות לש עירכמה םבורלש הדבועב בשחתהב ,תינופלט התייה לואשתה 

.ןופלט שי ,םימעה־רבח ילוע 

המיגד 

םלומו ,1989 ירחא ץראל ועיגהש 2םימעה־רבחמ םילוע תואמ עברא היה םגדמה ףקיה 

4.1989 ינפל ץראל ורגיהש םישנא וא ץראה ידילי ,ונייהד 3,םיקיתו תואמ הנומש 

.תסנכלו הלשממה תושארל תוריחבל ךומס ,1999 יאמב הכרענ הדשה־תדובע 

.5« התייה המיגדה תועט ,טושפ ירקמ םגדמ הז היה וליא ,ונייהד 2 

.3.5« התייה המיגדה תועט ,טושפ ירקמ םגדמ הז היה וליא ,ונייהד 3 

.רתויב םיכומנ םימעה־רבחמ הריגהה ירועיש ויה 1988-1980 םינשב יכ ןייצל שי 4 
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13 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

המיגד .ןוניס לש תויעב םירקוחה ינפב הדימעמ הייסולכואב רזופמ טועימ לש המיגד 

רועיש םצמצל ידכ .םיגויח העבש דע השיש לכל דחא הלוע קפסת "רוויע גויח" תרזעב 

.תילע־תרצנ וא דודשא ןוגכ ,םילוע יזוכירל גייחל םיטונ םיבר םירקוח ,הז ליעי־יתלב 

ללכ־־קדב םינותנ םילוע יזוכירב םייחש םילועהש אוה וז הטיש לש ירקיעה ןורסחה 

םירגהמה תייסולכוא לע םהמ שיקהל השק ןכלו ,רתוי םייטיא היצרגטניא יכילהתב 

("רקסלט") לואשתה תא וננעמל עציבש רקחמה ןוכמ :תרחא הטיש ונטקנ ךכיפל .הללכב 

עוציב ידכ ךות .דואמ הובג םירקחנ רפסמב םימכתסמה ,םיפיקמ םילאשמ עובש ידמ םייקמ 

ןהילא עיגהל השקש תויסולכוא־תת ןתוא לש םירגאמ ןוכמה הנב הלא םיפיקמ םירקס 

.ךליאו 1989 תנשמ םימעה־ רבחמ םירגהמ ליכמ הלאה םירגאמה ןיבמ דחא .הרישי המיגדב 

ךתח ותוא גציימה םגדמ תויהל רומא הזכ ךתח .גציימ םגדמ ךותמ ךתחב אופיא רבודמ 

םגדמה לש תויוגלפתהה תאוושה ידי־לע תיריפמא הקדבנ תוגיציה תדימ .הייסולכואב 

םינתשמה יפל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הימוסרפמ תוליבקמ תויוגלפתהל 

.ץראב קתוו אצומ־תקילבופר ,ליג ,ןימ :םיאבה 

םיאצממה 

םילועה תוהז 

יתשל תילארשיה תוהזה הפסונ לארשיל היילעה רחאל םאה :התייה רקחמה תלאש 

?תויוהזה לש היכרריהב המוקמ המו ,םילועה םמיע ואיבהש (תידוהיהו תיסורה) תויוהזה 

:הנושאר תופידעב ךמצע תא ךיישמ התא תואבה ןיבמ הצובק וזיאל" :ולאשנ םילועה 
"?םידוהי וא םילארשי ,םיסור 

חוור וניא גשומהש ןוויכמ ,תישאר :"תוהז" הלמב שומישמ הנווכב ונענמנש ןייצל שי 

אקווד ואלו ,םילאוטקלטניאה יפב רוגש אוה תירבעב םגש ינפמ ,תינש ;תיסורה ןושלב 
.1 םישרתב תגצומ וז הלאשל תובושתה תוגלפתה .בחרה רוביצב 

לארשיב םימעה־רבח ילוע ידי־לע תפדעומה תוהזה :1 םישרת 

תילארשי תוהז 

תידוהי תוהז 8"/0 תיסור תוהז 
 0/"47
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תידוהי תוהזו תיסור תוהז םיפידעמ םימעה־רבח ילוע יכ תוארל ןתינ 1 םישרתב 

תופידעב םמצע תא וכייש םיבישמהמ 80/» קר ,הז תמועל 5.(450/0<470/0) הדימ התואב 

ויהש תויוהזה יתש תא ןיידע םיפידעמ םילועה ,רמולכ .םילארשיה תצובק לא הנושאר 

.השדחה תוהזה תא םילבקמ םניא םבורו ,היילעה ינפל םהילע תולבוקמ 

שי ,רתוי בחר רשקהב םילועה לש תפדעומה תוהזה תוגלפתה תא תוארל ידכ 

.<1 חול) ץראב הקיתווה הייסולכואה לש תפדעומה תוהזל התוושהל 

םיקיתו םיזנכשא ,םימעה־רבחמ םילוע ידי־לע תפדעומה תוהזה :1 חול 

6םיקיתו םיחרזמו 

ו 

6םיו־ 

םיחרזמ  םיזנכשא  ילוע  תפדעומ תוהז 

םימעה־רבח 

 1170  2570  4770 (תיחרזמ ,תיזנכשא ,תיסור) תיתדע 

 4370  2470  4570 תידוהי 

 4570 517־   870 תילארשי 

 170  -  - תרחא 

 10070 1007־   10070 כ"הס 

 364  436  400 א 

תוהזה לש הפדעהה תדימב רתויב םייתועמשמ םילדבה םימייק יכ הלוע 1 חולמ 

םיזנכשא > 45"/« םיחרזמ > 894 םילוע) הקיתווה הייסולכואה ןיבל םילועה ןיב תילארשיה 
 5194).

ילוע ברקב רתוי ההובג תיתדעה תוהזה לש הפדעהה תדימ יכ תוארל ןתינ ןכ־ומכ 

םיחרזמ < 25»/» םיזנכשא < 4794 םילוע) תוקיתווה תוצובקה יתשל האוושהב םימעה־רבח 

םיחרזמל םילועה ןיב ןוימד אצמנ תידוהיה תוהזה לש הפדעהה תדימל עגונב .(1194 

יפידעמ לש רתוי ךומנ רועיש םשרנ םיזנכשא ברקב וליאו ,<4394 םיחרזמ < 45"/« םילוע) 
.תידוהיה תוהזה 

םג הדיחיה תורשפאה הניא תילארשיה תוהזהש םיאור וגא וז האוושה לש המוכיסב 

.הברהב םלצא החיכש איה יכ םא ,םיקיתווה תניחבמ 

ןמ תעפשומ (תילארשי וא תידוהי ,תיסור) תוהזל הפדעהה הדימ וזיאב הלאשה תלאשנ 

ילוע :קתו־תוצובק שולשל םילועה וקלוח וז הלאש לע בישהל ידכ ?ץראב קתווה 
.(2 חול) +1997 ילועו 1996-1993 ילוע ,1992-1989 

;<תוחפל .05 תוקהבומ תמרב) תיטסיטטס הניחבמ קהבומ לדבהה יכ םתועמשמ > ,< םינמיסה 5 

.תיטסיטטס הניחבמ קהבומ וניאש לדבה םתועמשמ > ,< םינמיסה 

.הקירפאב וא היסאב ודלונ ומצע אוה וא באה דצמ ובס ,ויבאש ימ ־ םיחרזמ 6 

.הקירמאב וא הפוריאב ודלונ ומצע אוה וא באה דצמ ובס ,ויבאש ימ ־ םיזנכשא 
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15 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

ץראב קתו יפל ,םימעה־רבח ילוע לע תפדעומה תוהזה :2 חול 

+1997 ילוע  1996-1993 ילוע  1992-1989 ילוע  תפדעומ תוהז 

 6294  5994  3794 תיסור 

 3494  3694  5294 תידוהי 

 494  694  1194 תילארשי 

 10094  10094  10094 כ"הס 

 51  125  224 א 

םילועה ברקב האצמנ תיסורה תמועל תידוהיה תוהזה לש רתויב הקזחה הפדעהה 

:םיירשפא םירבסה ינש שי וז העפותל .רתוי םיקיתווה 

הטונו תוילארשיו תודהי השיגדמה ,תילארשיה תוהזה יסופדל תיתגרדה תולגתסה * 

.אצומה־ץראל רשקה תובישחב טיעמהל 

םילוע רתוי ועיגה היילעה לג תליחתב :קתווה־תוצובקמ תחא לכב הריגהל היצקלס * 
םיכורכה םינוכיסה תא םמצע לע לוטיל םינכומ ויהש ,תינויצ־תידוהי הרכה ילעב 

םיידוהיה םייחה תא םקשל יוכיסהמ ושאונ רשאו ,אסיג דחמ ,השדח ץראל הריגהב 

,ץראב םיאנתה היסורב ועדונ רתוי תורחואמ םינשב .אסיג ךדיאמ ,םימעה־רבחב 

התשענ היילעהש חינהל שי ןכלו ,רפתשה אל םימעה־רבחב יתרבחה־ילכלכה בצמהו 

.תידוהי תוהז ירסח םישנא הללכו ,תוחפ תיביטקלס 

שי םהינשלש םיחינמ ונא .םירבסהה ינש ןיב הערכה םירשפאמה םינותנ ונידיב ןיא 

ועיגהש הלא ןיבל היילעה לג תליחתב ועיגהש םילוע ןיב רכינה רעפה תרבסהב קלח 
.וכשמהב 

.תימצעה םתרדגהל סחיב םילאשנה לש הנושארה תופידעל קר ונסחייתה ןאכ דע 

םישרת) בלושמב היינשהו הנושארה תופדעהה חותינמ לבקתמ רתוי ןיינעמו רישע עדימ 
 2>.

לארשיב םימעה־רבח ילוע ידי־לע תפדעומה תבכרומה תוהזה :2 םישרת 

יסור־ילארשי 

4"/־ 

ידוהי־ ילארשי 

ילארשי־ידוהי 

 1696
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 16 

לע הדיעמו ,רתוי תימניד םג אלא ,רתוי תבכרומ קר אל הניה תלבקתמה הנומתה 

םיסור־םידוהיכ םיהדזמ <580/0> םילועה תיצחממ רתוי ןיידע .תישיאו תיתצובק הרומת 

.תוהזב ילארשי ביכרמ שי <420/0) דואמ לודג טועימ ברקב לבא ,םידוהי־טיסורכ וא 

ביתנ לע דיעהל היושעש הדבוע ,ינשכ עיפומ ילארשיה ביכרמה <340/«) םירקמה בורב 

לע תססובמ תימניד הניה ונינפלש תוהזהש הנקסמה .תילארשיה תוהזה לש התוחתפתה 

.ילארשיכ ההדזה םהמ דחא אל ףא םאצומ־ץ־ואב ןיידע םילועה ויה רשאכש החנהה 

תימואל תוהדזה 

ונשקיב .<םיסור ,םידוהי) תומדוקה םהיתויוהז לע םירמוש םילועה ,ליעל רכזוהש יפכ 

הרבחה םע תוהדזהה .תטלוקה הרבחה םע תוירדילוס םג םישח םה תינמז־וב םא ררבל 

:תואבה תולאשה תרזעב הנחבנ תילארשיה 

:ןלהל) ?תילארשיה הרבחהמ דרפנ־יתלב קלח התאש שיגרמ התא הדימ וזיאב .1 

הדימב" דעו "ךייש אל ללכ"מ היה תובושתה םלוס (.3 חול ואר :הרבחל תוכייתשה 
."דואמ הבר 

םלוס (.3 חול ואר ;םידליה דיתע :ןלהל) ?ץראב ויחי ךידליש הצור תייה םאה .2 
."דואמ הצור" דעו "הצור אל ללכ"מ היה תובושתה 

;ץראב תויחל ןוצר :ןלהל) ?תויחל הצור תייה הנידמ וזיאב ,תורשפא ךל התייה וליא .3 
(.4 חול ואר 

- ץראב דיתעב ויחי םידליהש ןוצרו הרבחל תוכייתשה תשוחת :3 חול 

םיקיתוול םימעה־רבחמ םילוע ןיב האוושה 

כ"הס  אל 

עדוי 

הדימב 

הבר 

הדימב 

תינוניב 

הדימב 

הכומנ 

7עצוממ 

100"/־   394  3394  3194  3394  48 םילוע 

 (?*=400) תוכייתשה 

 10094  7994  1694  594  78 םיקיתו 

 (800=4?)

הרבחל 

כ"הס  אל 

עדוי 

הצור  אל 

הנשמ 

אל 

הצור 

עצוממ 

 10094  -  7194  1194  1894  70 םילוע 

 (?4=400) דיתע 

 10094 ־   9194  594  494  91 םיקיתו 

 (800=4?)

םידליה 

הכומנ תוהדזהמ ,םלוסכ תולאשה יתשל תובושתה וכרענ ,ךשמהב םינותנה חותינ תא טשפל ידכ 7 

.(100=) תיברמ תוהדזה דע <0=> 
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17 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

םיקיתוול םימעה־רבחמ םילוע ןיב האוושה ?תויחל הצור תייה ץרא וזיאב :4 חול 

םימעה־רכחמ םילוע (םידוהי)םיקיתו 

(א=800)  (א=400) 

 820/0 670/־  לארשי 

 -  0/"9 םימעה־ רבח 

 160/0  1890 תרחא ץרא 

 20/0  0/"6 עדוי אל 

1000/ס  1000/ס  ס"הס 

קלח םמצע תא םיאור ,םיקיתווה ןמ 80»/» טעמכ תמועל ,םילועה ןמ שילשכ קר 

ברקב ןהו םילועה ברקב ןה ,הז טלוב לדבה תמועל .תילארשיה הרבחה ןמ דרפג־יתלב 

תוכייתשהה תשוחתמ הובג היה לארשיב היהי םידליה דיתעש ןוצרה ,הקיתווה הייסולכואה 

.(78<91 ;48<70) הרבחל 

ןמ ןטק קלח ףאו) םילועה לש טלחומ בור :תוימיטפוא אטבמכ הז לדבה שרפל רשפא 

וז תגייתסמ השיג ךא ,תילארשיה הרבחה ןמ דרפג־יתלב קלח םנלא םהש םישח (םיקיתווה 

.לארשיב ודיתע תא אצמי אבה רודהש הווקתה תא תלטבמ הניא 

־תנידמב תויחל םיצור ויה 90/» ,ץראב תויחל םיצור םילועה ןמ םישילש ינשמ רתוי 

םמצעבש םילועה רועישש ריכזהל שי .תרחא הנידמב תויחל םיפידעמ ויה 180/0־ו ,אצומה 

םהידלי דיתע תא תוארל םיצורש םילועה רועישמ תצקמב ךומנ ץראב תויחל םיצור 
8.(71>67> לארשיב 

םילוע) םיקיתווה לש ליבקמה רועישה ןמ ךומנ ץראב תויחל םיצורש םילועה רועיש 

קזח טעמ ץראב םהידלי דיתע תא תוארל םיקיתווה לש םנוצר םג .<820/» םיקיתו > 67"/0 

.(91 >82) םמצעב ץראב תויחל םנוצרל האוושהב רתוי 

ברקב תפדעומה תוהזה יפל תילארשיה הרבחל תוכייתשהה תשוחת לש חוליפב 

ברקב היוצמ תילארשיה הרבחל רתויב הקזחה תוכייתשהה תשוחת יכ אצמנ םילועה 

תשוחת ;תידוהיה תוהזה יפידעמ ברקב - םהירחאו ,תילארשיה תוהזה יפידעמ 

ידמל הכומנ הניה םיסורב םיהדזמש םילועה ברקב תילארשיה הרבחל תוכייתשהה 
,(36<57<62 ,המאתהב) 

ץראב םידליה דיתע תא תוארל ןוצרה יכ אצמנ םיקיתווה ברקב ןהו םילועה ברקב ןה 

;תילארשיה תוהזה יפידעמ ברקב םהירחא ;תידוהיה תוהזה יפידעמ ברקב רתויב הובג 

:םילועה ברקב) (תיחרזמ ,תיזנכשא ,תיסור) תיתדעה תוהזה יפידעמ ברקב ףוסבלו 

.(71<80<83 :םיקיתווה ברקב ;64<70<76 

ץראל םדיתע תא םירשוקה רועיש יכ אצמנ םילועה ברקב ,ץראב תויחל ןוצרל עגונב 

;תילארשיה תוהזה יפידעמ ־ םהירחא ;תידוהיה תוהזה יפידעמ ברקב רתויב הובגה וניה 

.תיסורה תוהזה יפידעמ ־ ףוסבלו 

.קהבומ וניא הז לדבהש ןייצלו בושל שי 8 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 18 

תיביטקייבוס קוחיר תשוחת 

לע וזמ וז תונושה תוצובקמ תבכרומ אלא ,תינגומוה הניא הקיתווה תילארשיה הרבחה 

וללה תוצובקה ןיב ןיחבהל םילועה לש םתלוכי םצע .ימואלו יטילופ ,יתד ,יתדע עקר 

ילוע םא תעדל וניצר הז רשקהב .השדחה הרבחב םהלש היצרגטניא לש הדימ לע הדיעמ 

םילדבתמו ,ןתיא ףתושמ הנכמ םהל שיש תוצובקל רתוי הבר הברק םישח םימעה־רבח 

וניצר ןכ־ומכ .תיטילופ וא תיתרבח ,תיתוברת הניחבמ םהמ תונושש תוצובקה ןמ רתוי 

ןתרדגהל םאתהב םילועה ןמ הגוש קחרמ תושח םיקיתו לש תונוש תוצובק םא תעדל 
.תיטילופהו תיתדעה ,תיתדה 

תויתדעה תוצובקה ןמו תויתדה תוצובקה ןמ םילועה לש תולדבתה 

.יתרבח עסש דודמל םיכרדה תחא הווהמ תרחאמ תחא הצובק לש התולדבתה תדימ 

הצובקה יגב לש קוחירה תשוחתל ונתנווכ ,תולדבתה לע םירבדמ ונא רשאכ ,הז רקחמב 

םישיגרמש םישנא שי" :היה תולדבתהה תדידמל הלאשה חסונ .תורחאה תוצובקה ןמ 

וא הברק ה/שיגרמ ה/תא המכ דע ןייצ .תרחא הצובקמ םיקוחרו תחא הצובקל םיבורק 

קוחר שיגרמ' = 5־ו ,'םהמ דחאכ שיגרמ' = 1 רשאכ ,תואבה תוצובקהמ תחא לכמ קוחיר 

קחרמ ןייצמ 0 רשאכ ,100 דע 0־מ תומלוסל "ומגרות" םינותנה לכ ,רוכזכ) ".'דואמ 

(.ילמיסקמ - 100־ו ,ילמינימ 

תויתדעהו תויתדה תוצובקהמ םימעה־רבחמ םילועה לש יביטינגוק קחרמ :3 םישרת 

ץראב 

ידרח יתרוסמ ינוליח יחרזמ יזנכשא 

(3 םישרתב תגצומה) תוצובקה לכמ םילועה לש םייביטינגוקה םיקחרמה תאוושהמ 

הצובקה יכ הארנ תויתדה תוצובקל סחיב .הדיחא תויהלמ הקוחר תולדבתהה יכ הלוע 

איה רתויב הקוחרה הצובקהו ,םייתרוסמה הירחא ,םינוליחה איה םילועל רתויב הבורקה 

םע תרבוג םיקיתווה תוצובקמ םילועה לש םתולדבתה ,רמולכ .<80>40>18) םידרחה 

.וללה תוצובקה ינב לש תויתדה תדימב היילעה 
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19 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תפדעומה תוהזה יפל תויתד תוצובקמ םילועה לש םייביטינגוקה םיקחרמה תוליפמ 

יפידעמ רשאמ םייתרוסממו םידדחמ רתוי םיקוחר תיסורה תוהזה יפידעמ יכ דומלל ןתינ 

"םיסור" :םייתרוסממ קחרמ ;75 "םידוהי" < 86 "םיסור" :םידדחמ קחרמ) תידוהיה תוהזה 
.(37 "םידוהי" < 44 

םתולדבתה תדימ יכ תדמלמ תונוש תויתדע תוצובקמ םילועה לש םיקחרמה תניחב 
.<63>26) םיחרזממ םתולדבתה תדיממ תרכינ הדימב הכומנ םיזנכשאמ 

םילועה ןמ תוקיתו תויתדו תויתדע תוצובק לש יביטינגוקה קחרמה 

לש םסחי יפ־לע ןה תעבקנ התחלצה ;ידדה ךילהת הניה היצרגטניא יכ םיחינמ וגא 

.םילועה לא םיקיתווה לש םסחי יפ־לע ןהו םיקיתווה לא םילועה 

םימעה־דבח ילועמ תויתדעהו תויתדה תוצובקה לש יביטינגוק קחרמ :4 םישרת 

תויתדע תוצובק 

 57

100 ך 
תויתד תוצובק 

 90

 80

 ". * ^ 70
 50

 60

 40

 30

^■■■■11 י-7 יי ■ו 

וווו■ הזוו 
םידרח םייתד םייתרוסמ םינוליח םיחרזמ םיזנכשא 

(דחאכ תויתדעהו תויתדה) תוקיתווה תוצובקה לש קחרמה יכ רמול ןתינ ,יללכ ןפואב 

< 59 םידרח :אוה ,דרוי רדסב ,םילועהמ תויתדה תוצובקה לש קחרמה .המוד םילועה ןמ 

םניא גרדמב תוכומסה תוצובקה ןיב םילדבהה .51 םייתד < 56 םייתרוסמ < 57 םינוליח 

.קהבומ לדבה םייק <51 םייתד < 59 םידרח) תוינוציקה תוצובקה יתש ןיב קרו ,םיקהבומ 

.56 םיזנכשא = 57 םיחרזמ :םילועה ןמ ןקחרמב טעמכ תווש תויתדעה תוצובקה יתש 

וניה םילועה ןמ םיקיתווה לש םייביטינגוקה םיקחרמה חווט יכ םיאור ונא ,ןכ םא 

תא םיקיחרמהו םיברקמה תוחוכהש איה ךכל הביסהש ןכתיי .<59־ל 51 ןיב) םצמוצמ 

םיספתנ םילועה (א) :םה םיקיחרמה תוחוכה .םה םג םימוד םילועה ןמ תוקיתווה תוצובקה 

םירמוש םילועה <ג> ;םיבאשמ לע םירחתמל םיבשחנ םילועה <ב> ;םתוברתב םינושכו םירזכ 

םילועה לש םתייטנ <ד> :תרחא וא וז הצובק םע תירבל בייחתהל םיברסמו םתואמצע לע 

יפל (א) :םה םיברקמה תוחוכה .תואשנתהכ םעפ־אל תספתנ אצומה־תוברת לע רומשל 
תפסות םיווהמ םילועה ,דחאכ תילארשיה־תימואלה הסיפתהו תינויצה היגולואידיאה 

תירב־ילעב םילועב תואור תוידוהיה תוצובקה לכ <ב> :הנידמה תא תקזחמה הייסולכוא 

תיפוסה האצותה .(תרחא וא וז הצובקל םיבייחתמ םניא םהש םושמ אקווד) םיילאיצנטופ 

.םילועה יפלכ תוצובקה לכ לש ינוניב יביטינגוק קחרמ אוה הז םילוקיש ךבס לש 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 20 

תויטילופה תוצובקהמ םילועה לש יביטינגוקה קחרמה 

.ךשמתמ יטילופ וקיתב האצמנ וזש תעב לארשיל עיגה םימעה־רבחמ לודגה היילעה לג 

דמעמה ,חותיפה־תורייע ,םיברעה ,םידרחה ,םייתדה)יטילופה הנבמב םיירקיעה םירזגמה 

הנחמל וחיטבהו ,לאמש וא ןימי ,םייטילופה תונחמה דחאל םיביוחמ ויה (.רובגה־ינוניבה 

ביוחמ וניאש רזגמב ,םימעה־רבח ילוע .םהיתולוק בור תא ,טעמכ תיטמוטוא ,םהלש 

תואצות לע םמתוח תא ועיבטה םה .העובק םיינזאמ־ןושל וויה ,והשלכ יטילופ הנחמל 

תושארל דמעומה חצינ הכרעמ לכב רשאכ ,1999־ו 1996 ,1992 םינשב תוריחבה 

היצטניירואל ןהו םתעבצהל ןה הלודג תובישח שי ךכיפל .םילועה בור וכמת ובש הלשממה 

.וז העבצה החנמה תיטילופה 

יכ הארנ ,תויטילופה תוצובקה ןמ םילועה לש םתולדבתה תדימ תא םינחוב רשאכ 

,יללכ ןפואב .תיסחי הובג וניה לאמשה ןמ ןהו ןימיה ןמ ןה םישח םילועהש קחרמה 

תולדבתה םאה .(61 >55) לאמשה ןמ םתולדבתהמ הכומנ ןימיה ןמ םילועה לש םתולדבתה 

תלוכי רסוחמ וא לאמשהו ןימיה ןיב םילועה לש המוד תוגלפתהמ תעבונ םידדצה ינשמ וז 

תא הוושנ וז הלאש לע תונעל תנמ־לע ?לאמש-ןימי ףצרה לע םמוקמ תא אוצמל 

םילועה ברקב 1999 תוריחבב העבצהה תונווכ יפל תויטילופה תוצובקה ןמ תולדבתהה 

.(5 חול) םיקיתווהו 

,םייטילופה לאמשהו ןימיה ןמ םימעה־רבח ילוע לש םתולדבתה :5 חול 
1999 תוריחבב הלשממה תושארל דמעומב םתכימת יפל 

לאמשה ןמ תולדבתה 

םיקיתו םילוע 
(א=800) (א=400) 

ןימיה ןמ תולדבתה 

םיקיתו םילוע 
(א=800) (א=400) 

העבצה תנווכ 

הלשממה תושארל 

 69 75

 51 28

 41 27

 67 72

והינתנ דעב 

קרב דעב 

 61 52  55 48 ב"הס 

ונווכתה םה ןדעבש תויטילופה תוצובקה ןמ םילועה לש קחרמה יכ הלוע םיאצממה ןמ 

םה ובש יטילופה הנחמה םע םתוהדזה ,תורחא םילימב וא) םיקיתווה לש הזמ הובג עיבצהל 

:(!תוחפ הקזח םיכמות 

םיקיתווה לש םתולדבתהמ ההובג ןימיה ןמ והינתנ יכמות םילועה לש םתולדבתה * 
;<27<41> והיגתנ יכמות 

םיקיתווה לש םתולדבתהמ ההובג לאמשה ןמ קרב יכמות םילועה לש םתולדבתה * 

.(28<51) קרב יכמות 

תדיממ הלודג ןימיל והינתנ יכמות םילועה לש םתברק תדימ יכ הארנ ,ךכ לע ףסונ 

יכמות םילועה לש קוחירה תדימ וליאו ;<51>41> לאמשל קרב יכמות םילועה לש םתברק 

.<67<69)ןימיה ןמ קרב יכמות לש קוחירה תדימל המוד לאמשה ןמ והינתנ 
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21 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

תויטילופה תוצובקה ןמ םילועה תולדבתה לש רתוי המלש הנומת לבקל תנמ־לע 

תיתגלפמה ןתכימת יפל תוצובקה יתש לש ןתולדבתה תא הוושנ ,םיקיתוול האוושהב 
.(6 חול) 

לאמשהו ןימיה ןמ םיקיתו לשו םימעה־רבחמ םילוע לש םתולדבתה :6 חול 
1999 תוריחבב תוגלפמב םתכימת יפל ,םייטילופה 

לאמשה ןמ תולדבתה  ןימיה ןמ תולדבתה  העבצה תנווכ 

םיקיתו  םילוע  םיקיתו  םילוע  הלשממה תושאדל 

 70  69  26  28 דוכילה 

 -  60  -  50 ונתיב לארשי 
 -  62  -  52 הילעב לארשי 

 24  31  75  71 תחא לארשי 

 18  25  82  77 צ"רמ 

 52  61  48  55 ב"הס 

םילועה ־ תוצובקה יתש ןיב תולדבתהב םילדבהה תיתגלפמ העבצה יפל חוליפב 

.הלשממה תושארל העבצה יפל חוליפב רשאמ תוחפ םירכינ ־ םיקיתווהו 

ןמו ןימיה ןמ תולדבתהה תדימב םירכינ םילדבה ואצמנ תוצובקה יתשמ תחא לכב 

.צ"רמו תחא לארשי ,דוכיל יעיבצמ ברקב לאמשה 

תא תוגציימש תוגלפמ דעב ועיבצהש םילועה לש ןימיה ןמ םתולדבתה יכ אצמנ 

לאמשה ןמ םתולדבתהמ רתוי הכומנ ־ "ונתיב לארשי"ו "הילעב לארשי" ־ היילעה 
.(המאתהב ,60>50 ,62>52> 

םייטילופה תונחמה ינשמ ("קחרמ םירמוש" וא> םיגייתסמ םילועהש םיאור ונא ,םוכיסל 

םתוגייתסה תא םיוושמ רשאכ דחוימ יוטיב לבקמ הז יללכ אצממ .םיקיתווה רשאמ רתוי 

רתוי םיניחבמ םילועה .(םתעבצה תנווכ יפ־לע> וב םיכמות םהש הנחמה ןמ םירקחנה לש 

הנחמה ןמ םג קחרמ לע םירמוש םה .הברק תשוחת ןיבל תיטילופ הכימת ןיב םיקיתווה ןמ 

.ודעב עיבצהל םינווכתמ םהש 

ךכ ,םיינזאמ־ןושלכ םדמעמ לע תיגולוכיספ הניחבמ םירמוש םילועהש עבונ ןאכמ 
.דיתעב םתעבצה לע חרכהב הדיעמ הניאו תיפוס הניא הווהב תיטילופה םתערכהש 

תידדה הדימלל תונוכנה 

תוארל גוהנ (םיקיתו לומ םירגהמ ללוכ) תוינתא תוצובק יסחיב תקסועה תורפסב 

.הטילקהו תוברקתהה לע דיבכמה טביהה תא קר םיקיתוול םירגהמ ןיב יתוברת ינושב 

ינושה :החטבה םג םייתוברת םירעפב הנופצ ישוקה דצב יכ שיגדהל וננוצרב הז קרפב 

תא תפתושמה תכרעמב העיקשמ הצובק לכ רשאכ ,תומילשמ תולעות בינהל יושע 

יתששכ ,"ידדה דומיל"כ תירוביצה העדותב ףקתשהל היושע האצותה .היתונורתי 

.ףוריצה ןמ תורבשנ תאצוי תוצובקה 
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לארשיב םימעה־רבח ילוע סרפ ןנחויו הציסיל הניבס 22 

וליאבו םיקיתווה יניעב "םיליבומ"כ םיספתנ םילועה םימוחת וליאב קודבל תנמ־לע 

המ ןהל שי ןתעדל םא תוצובקה יתש ולאשנ ,םיקיתווה ןמ דומלל םילוכי םילועה םימוחת 

עדמ ,החפשמ ייח ,תידוהי תרוסמל סחי :ויה וטרופש םימוחתה .תרחאה הצובקה ןמ דומלל 

המ ןיא (1> :היה םוחת לכ יבגל תובושתה םלוס .תעמשמ ,הדובעל סחי ,היגולונכטו 

ןיא = 0 :םלוסל ורמוה תובושתה .דומלל המ הברה שי (3):דומלל המ תצק שי (2);דומלל 

9.<5 םישרת ואר) דומלל המ הברה שי = 100 :דומלל המ תצק שי = 50 ;דומלל המ 

םתלוכי תדימ יבגל םיקיתו לשו םימעה־רבחמ םילוע לש םתסיפת :5 םישרת 
םוחת יפל ,הזמ הז דומלל 

תרוסמל סחי החפשמ ייח תעמשמ הדובעל סחי עדמ עצוממ 
תידוהי היגולונכטו 

םיקיתווה ןמ דומלל םילוכי םילועה ו 

םילועה ןמ דומלל םילוכי םיקיתווה 1 

ברקב המוד תרחאה הצובקה ןמ דומלל הייטנהש םידמל וגא 5 םישרתב עצוממה ןמ 

סחיב תוצובקה יתש לש ןהיתובושת ,ךכ לע ףסונ .<41>38> םיקיתו ברקבו םילוע 
עדמה ימוחתב "םיליבומ"כ םיספתנ םילועה .וז תא וז תומילשמ םינושה םימוחתל 

םהל ןיאש םישח םילועה בור הלא םיחטשב קוידבו ,הדובעל סחיהו תעמשמה ,היגולונכטהו 

ןורתי ילעבל םילועה ידי־לע םיבשחנ םיקיתווה ,הז תמועל .םיקיתווה ןמ דומלל המ הברה 

םישח ןכא םיקיתווה הלא םימוחתבו ,םיביצי החפשמ ייח לעו תידוהי תרוסמ לע הרימשב 

.םילועה ןמ דומלל המ הברה םהל ןיאש 

םתודגנתה ןבומכו ,תילארשיה תוברתה תא ץמאל םילועה לש םבוריס ,תורחא םילימב 

םירדגומ םימוחתב .םיטלחומ םניא ,תיטננימודל תיסורה תוברתה תא ךופהל םיקיתווה לש 

.הזל הז ברקתהל םינכומ םידדצה ינש (!םיבושחו) 

םימעה־רבחמ היילעה ךשמהל םיקיתווה לש םתונוכנ תדימ 

הדימ וזיאב קודבל איה םילועה לא םיקיתווה לש םסחי תא ןוחבל םיכרדה תחא 

וזיאב" :ולאשנ םיקיתווה .ךשמית םימעה־רבחמ היילעהש הנכומ הקיתווה הייסולכואה 

.רקסה ינפל וכרענש שושיג־תונויאר תרזעב ועבקנ םימוחתה 9 
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23 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א''סשת 

הדידיל םורגל לולע רבדה םא םג םימעה־רבחמ היילעה ךשמה םע םיכסמ התא הדימ 

תודעה יתש ברקב תובושתה תוגלפתה "?ץראב םיקיתווה םיבשותה לש םייחה תמרב 
.7 חולב תגצומ 

םימעה־רבחמ היילעה ךשמהל םיקיתו םיזנכשאו םיחרזמ לש םתמכסה תדימ :7 חול 

םגדמה ללכ  םיחרזמ  םיזנכשא 

51"/־  40"/־  59"/־  דואמ הבר וא הבר הדימב םיכסמ 

21"/־  30"/־  15"/־  תינוניב הדימב םיכסמ 

25"/־  30"/־  21"/־  םיכסמ אל ללכ וא םיכסמ אל 

3"/־ 
 -

5"/־  עדוי אל 

100"/־  100"/־  100"/־  לכה ךס 

100-0 םלוס לע עצוממ 

;םיכסמ אל ללכ = 0) 

 60  54  65 <הבר הדימב םיכסמ = 100 

 800  364  436 א 

הניה ,םייחה תמרב הדיריב הכורכ איה םא םג ,היילעה ךשמהל םיקיתווה לש םתונוכנ 

היילעה ךשמהל םימיכסמ םגדמהמ תיצחמכ .םלוכ לע תמכסומ תויהלמ הקוחר ךא ההובג 

לש םתונוכנ תדימ .םידגנתמ 250/0־ו ,ךכל םידגנתמ םניא םיפסונ 21"/0 ,הז ריחמב 

.<54<65) םיחרזמל האוושהב רתוי ההובג םימעה־רבחמ היילעה ךשמהל םיזנכשאה 

היסורב ורתונש םהירבחל ץילמהל םילועה לש םתונוכנ תדימ 
ץראל תולעל 

תלאשנ .לארשיב ויחי םהידליש םג םיצורו ,ץראב ראשיהל םיצור םילועה יכ וניאר 

תולעל םימעה־רבחב וראשנש םהירבחל ץילמהל םינכומ םילועה הדימ וזיאב :הלאשה 

היילעה תוסנתהבש הלילשהו בויחה ןזאמל רוטקידניא וז הלאשב תוארל רשפא ?ץראל 

.8 חולב תגצומ םילועה לש םהיתובושת תוגלפתה .ץראל 

ץראל תולעל םהירבחל ץילמהל םימעה־רבחמ םילוע לש םתונוכנ תדימ :8 חול 

 2370 דואמ הבר וא הבר הדימב 

 7470 תינוניב הדימב 

 0/"3 אל ללכ וא הכומנ הדימב 

 10070 ב"הס 

;ללכ ץילממ אל = 0) 100-0 םלוס לע עצוממ 
 56 (הבר הדימב ץילממ = 100 

 400 א 
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טקונ וניאש ,הז לודג בורש ןכתיי .תילרטינ הדמע טקונ םילועה לש עירכמה בורה 
םהייחל תוירחא םמצע לע לוטיל םינכומ םה .םילועה לש םזילאודיווידניאהמ עבונ ,הדמע 

בור ,הדמע וטקנ ןכאש הלא ןיבמ יכ ןייצנ הז םע .םירחא ייחל אל ךא ,םהידלי ייחלו 

.היילע לע ץילמה עירכמ 

?דיתעב רופיש םיפוצ םילועה םאה 

תלאשנ .םיישקל םגו תוחלצהל םג םיפשחנ םילועה היצרגטניאה ךילהתבש וניאר 

םיספות םהש וא םדקמו יבויחכ ךילהתה תא םיאור םה רבד לש ומוכיסב םא הלאשה 

התא רשאכ" :םילועה ולאשנ ,וז הלאש לע בישהל תנמ־לע .םוקמב םיכרודכ םמצע תא 

תגצומ תובושתה תוגלפתה "?רתוי בוט יתמ ,םינש שולש דועבו וישכע ךמצע לע לכתסמ 
.6 םישרתב 

םימעה־רבחמ םילועה לש תוימיטפואה תדימ :6 םישרת 

בוט רתוי הברה 

 1796

בוט רתוי הברה וישכע 

 0/"4

היהי םינש שולש דועב 
בוט רתוי טעמ וישכע 

 " 0/"6

בוט רתוי טעמ היהי םינש שולש דועב 
 380/0

רבדה ותי 

 300/0

םיפצמ םניא 30"/»,רתוי בוט םבצמ היהי םינש שולש דועב יכ םינימאמ םגדמהמ 55»/» 

הווש תעצוממה תוימיטפואה תדימ .םיימיספ םילועהמ 100/0 קרו ,בורקה דיתעב םייונישל 

.(תיברמ תוימיטפוא = 100־ו ,תיברמ תוימיספ = 0 ובש ,100-0 םלוס לע> 65־ל 

(ןוסריפ) םאתמ אצמנ :ץראב קתוולו ליגל הרושק תוימיטפואה תדימ יכ ןייצל שי 

יבויח םאתמ אצמנ ןכו ;<-.38 :םאתמה םדקמ) תוימיטפוא תדימו ליג ןיב קהבומ ילילש 

.(.20 :םאתמה םדקמ) תוימיטפוא תדימ ןיבל ץראב קתו ןיב קהבומ 

ןויד 

ךילהת לש ונוויכו ובצמ לע יעמשמ־דח רסמ םיריבעמ םניא הז רקחמ יאצממ 
םתטלחה םע םימלש םה םאה ?םילארשיל םיכפהנ םימעה־רבח ילוע םאה .היצרגטניאה 
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25 (ו )ג תילארשי היגולויצוס 2000 - א''סשת 

עייסלו וכותב תונביהל יאדכו רשפאש שדח תיב הב סיאור םה םאה ?לארשיל אובל 

לע הלוע התולעש הטלחה ,היילע רשאמ רתוי הדירי םתריגהב םיאור םה אמש וא ?וניינבב 

?הנממ םהב רוזחל תונמדזה םישפחמ םהש תועט ,התלעות 

בור יבגל יכ הארנ :תימיספ הייארל םגו תימיטפוא הייארל םג הכימת שי וניאצממב 

םידחאתמ םהש השדחה־הנשיה תדלומה הניא לארשי ,םימעה־רבחמ םיעשתה תונש ילוע 

םהש "הלוג" וא הרזג־ץרא הניא איה ,ינש דצמ לבא ;םיעוגעג לש תורוד ירחא התיא 

אל םג ךא 'ךותיה רוכ" הניא ,םילועה תניחבמ ,לארשי .דבלב ינמז ןפואב הב םיהוש 
."וטג" 

8"/0 קרו ,תידוהי וא תיסור איה ,<920/«) עירכמה םבורב ,םילועה לש תפדעומה תוהזה 

לע האוושה־ינב םינותנ ונידיב ןיא .םילארשיכ הנושאר תופידעב םמצע תא םירידגמ 

;ץראל םתעגה רחאל םינש הנומש דע עבש םישימחהו םישולשה תונש ילוע לש םתוהז 

־תוצראב המוד קתו ינב םימעה־רבחמ םיידוהי םירגהמ לש םתוהז לע םיליבקמ םינותנמ 

־םידוהיכ םמצע תא ורידגה םילאשנה ןמ שילשכ :המוד המגמ תנמתסמ (וגקיש) תירבה 

םילאשנ קר .םיאקירמא־םייטייבוסכ - םירתונהו ;םיאקירמא־םיסורכ - שילש ;םיאקירמא 

,ןכ־יפ־לע־ףא .<1993 ,ןמלטיג) הנושאר תופידעב םיאקירמאכ םמצע תא וגיצה םירופס 

הטילאה .ונרקחמ יאצממ חכונל הבזכא ונינזואב ועיבה םיילארשי םיאנותיעו רוביצ־ישנא 

.םילועה לש םתוהזב רתוי ריהמ יונישל הארנכ הפצמ הקיתווה 

םשכ) םילועה לש תבכרומה םתוהז םע קדצ השוע הניא הנושארה הפדעההש ררבתמ 

םיינרדומ םישנא לש םתוהזל םיינייפואה תוידממ־ברה תאו קמועה תא הצממ הניא איהש 

(הנושאר ףא םירקמה ןמ ןטק קלחבו) היינש הפדעהכ הלבקתה תילארשיה תוהזה .(םיבר 

שח אל םירקחנה ןיבמ דחא ףא טעמכ היסורבש חיננ םא .םילועה־ םירקחנה ןמ 40"/־ לצא 

םילועה לש תבכרומה תוהזה הנבמב רתויב לודג יונישב רבודמ יזא ,"ילארשי" ומצע תא 

.םינש רשעמ תוחפ ךלהמב שחרתהש 

ןתינש המ לכ הזש ןכתיי .היינשה תופידעה ןמ ליחתמ השדחה תוהזה ץומיא ךילהת 

תיארנ םילועה לש םתוהזב תיתגרדההו תיטיאה תוחתפתהה .הריגהל ןושאר רודמ תופצל 

"תוילארשי" םיפידעמ (!)םיקיתווה ןמ תיצחמכ קר :ףסונ אצממ ןובשחב םיאיבמ םא הריבס 

תא אופיא תפקשמ הניא "םילארשי ונלוכ לכ־םדוק"ש תלבוקמה הסיפתה .הנושאר תוהזכ 

...םיקיתווה ברקב םג תואיצמה 

ביכרמה תא טילבהל ץמאמ לע הדיעמ םילועה לש תיטילופה "ימצעה תגצה" םג 

לארשי" תוארקנ םימעה־רבחמ םילועה תא תוגציימה תוגלפמה יתש .םתוהזב ילארשיה 

תוושהל ןיינעמ .תורתוכה יתשמ רדענ הנשיה תדלומה לש המש ."ונתיב לארשי"ו "הילעב 

תונשב הפוריא זכרמ יאצוי לש) "השדח הילע" :רתוי תוקיתו םילוע תוגלפמל תאז 
ס"ש ,(םינומשה תונשב ברע תוצרא יאצוי לש לארשי תרוסמ תעונת)י"מת ,(םיעבראה 

רתוי םתוילארשי תא םישיגדמ םימעה־רבח ילוע ,ןכ םא .(ונימיב ,הרות ירמוש םידרפס) 

ץוח יפלכ הרהצה םיווהמ תוגלפמ ייוניכש ,ןבומכ ,ןועטל רשפא .תורחא םירגהמ תועונתמ 

הגיצמ תיטילופ העונת ובש ןפואה ,ונתעדל ,הז םע .תימצע הרדגהל ןכ ןויסינ רשאמ רתוי 

.הירחוב לע םג והשמ רמוא המצע תא 

הפיסומ קיתווה רוביצב םינוש םירזגמ ןיבל םילוע ןיב םיידדהה םיקחרמה תכרעמ 

םיעסשל םיעדומ םילועה .תילארשיה הרבחב םילועה לש םתובלתשה ךרד יבגל הנבות 

סחיב םיקיתווה ברקבש תונושה תוירוגיטקה לא םיסחייתמו ,הקיתווה תילארשיה הרבחב 
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,םיזנכשא) םהל םימודה םיקיתווה ןמ םינטק םיקחרמ תעיבקב אטבתמ הז סחי .ילאיצנרפיד 

םיספות" םה הז ןפואב .(םידרח ,םיחרזמ) םהמ םינושה ןמ רתוי םילודג םיקחרמו (םינוליח 

.תילארשיה הרבחב "םמוקמ תא 

היגטרטסא תאטבמכ םייתרבחהו םייביטינגוקה םיקחרמה תעיבק תא םישרפמ ונא 

,ןוילימ העבראכ לומ ןוילימכ)ולוכ קיתווה רוביצה לומ םמצע תדמעהמ ענמיהל התנווכש 

ןוצרה תא םיאטבמ םיילאיצנרפידה םיקחרמה .(דבלב ידוהיה רוביצה תא ןובשחב איבנ םא 

.םירחא םיקלח דגנכ קיתווה רוביצה ןמ קלח םע תויצילאוק רוציל 

יפלכ םישח םילועהש תיתוברתה הברקה ןכש ,תופרוג תונקסממ רהזיהל שי וז הדוקנב 

םע "תויסור"ה תוגלפמה יתש לש היצילאוקה םע חתמב תדמוע יזנכשאה־ינוליחה רזגמה 

ילוע לש היצרגטניאה ךילהת .יתד ףגא םג תללוכה ,תיטילופה הפמה לש תיצינה תיצחמה 

רזגמ םע תירב :םיכתוח םיטקילפנוק תורצוויה לע הבר הדימב אופיא ןעשנ םימעה־רבח 

...רחא ןיינעב ובירי םעו ,דחא ןיינעב םיוסמ 

ינש לש םתונוכנב ,דחאכ םילועו םיקיתו לש םעפהו ,הליבקמ היגטרטסא תוארל רשפא 

םינוירוטסיה ידי־לע הנודינ "םיחמתמ םיטועימ" לש העפותה .הזמ הז דומלל םידדצה 

Bonachich ידי־לע ויתובקעבו ,(Bialock (1967 ידי־לע תיגולויצוס הזיתכ הגצוהו 

הרבחה לש עצוממל ףרטצהל םוקמב .Middleman Minorities לע הרמאמב (1973) 

םדוחיי תא חתפל אקווד םייושע (בורקה רבעב םירגהמ םיבר םירקמב) טועימ ינב ,תטלוקה 

םדוחיי לע רומשל םירגהמה לש שוחנה םנוצר .השדחה הרבחב יסחי ןורתיל ותוא ךופהלו 

םג השורד .החמתמה טועימה לש היגטרטסאה תחלצהל קיפסמ אל ךא יחרכה יאנת הווהמ 

ןמ תונהיל םדיצמ תונוכנו ,טועימה ינב לש יסחיה םנורתיב םירזגמה ראש דצמ הרכה 

.הז ןורתימ םיעבונה תוקופתה ןמ וא םיתורישה 

םילועו םילועמ םיקיתו) רחאה דצה ןמ דומלל ןתינ המ הלאשה לע תובושתה ,ןכא 

םיסחיימ םילועהש תונורתיה .םידדצה ינש ןיב תומאותמ ויה וליאכ תוגלפתמ שיקיתוומ 

שי") םהב םיריכמ םיקיתווהשו ("םיקיתווה ןמ הלא םימוחתב דומלל המ ןיא") םמצעל 

קר אלש המוד .תעמשמו הדובעל םחי ,היגולונכטו עדמ :םה ("םילועה ןמ דומלל המ הברה 

אלא ,האוושהלו ןחבמל ןאכ תודמוע םימעה־רבח לש תיגולונכטה המרהו הדובעה־תעמשמ 

םילועה ,תורחא םילימב .רבעשל־תוצעומה־תירב ידוהי לש קזחה תונייטצהה ףחד םג 

תובלתשהל רישכמל וז רבע־תובלתשה םיכפוהו ,אצומה־תרבחב םמוקיממ תלעות םיקיפמ 

תודהיה יכרעל סחיה םוחתב םיקיתווה ןמ "דומלל" םינכומ םילועה ,הז תמועל .השדח 

הרבחה לש םייסיסב םיכרע ינש לש הלבק הווהמ וז תונוכנש קפס ןיא .החפשמה יכרעלו 

םיימואל םיכרע תלבק לש ףוריצה ,ףוסבל 10.תויתחפשמו תידוהי תוימואל :תילארשיה 

הניאש היצרגטניא לע תאז־לכב דיעמ תויתקוסעת תולוכי לש ןתמורתו םייתחפשמו 

תא הוותמה אוה קיתווה בורה ךא ,הבושח המורת םרות רגהמה טועימה .ירמגל תירטמיס 

.תיכרעה תרגסמה 

תסחיימ תיממע הרמא .סרתמה יריצ ינשמ הארנ אוהש יפכ דיתעה תניחבב םייסנ 

רבגתהל ידכ ...םילועה יפלכ תוגייתסהו תונדשח םע דחי היילעל הלודג הדהא םילארשיל 

וזיאב" :ונלאשו ,ריחמ הל ונדמצה ,היילעב תכמותה תיתרבחה הייצרה לע ןתינש לככ 

Peres 8c :ואר ,(תורחא תוינרדומ תורבחל האוושהב) תילארשיה הרבחב החפשמה תויזכרמ לע 10 

 1981 ,Katz.
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תמרב הדיריל םורגל לולע רבדה םא םג םימעה־רבחמ היילעה ךשמהל םיכסמ התא הדימ 

ןמ תיצחמכ ,םהיתובושת יפ־לע תוחפלש ררבתמ "?ץראב םיקיתווה םיבשותה לש םייחה 

ןטק םידגנתמה זוחא וליאו 1,,דיתעב םג הטילקהו היילעה ריחמב דומעל םינכומ םיקיתווה 

.(עברכ) הברהב 

םדיתע תא םירשוק םה ,תישאר ?םדיתע תא םיאור םה דציכ :םילועל התע הנפנ 

התייה אל רגהל הטלחהה .לארשיל ,<70"/0> םהידלי דיתע תא ךכמ רתוי דועו ,<670/0־כ> 

,וזכ התייה םא ףאו ,הרירב רסוח ךותמ התשענש תינמז הטלחה םילועה בור יבגל אופיא 

.התוא ועביק (תילארשיה ןהו תיסורה ןה) תואיצמב תויוחתפתהה 

תשוחת לע דומעל איה םילועה לש תילארשיה תוסנתהה םוכיסל סחייתהל תפסונ ךרד 

ובצמש רובס שילשכ ,רפתשה ובצמש רובס לודג־אל בור .םהלש הגיסנה וא תומדקתהה 

הניה םילועה לש םתסיפת ,לכה ךסב .רדרדתה ובצמש רובס ןטק טועימ קרו ,עובק 
.תימיטפוא 

לע ,ןושאר טבממ תוחפל ,הדיעמ הצרא תולעל היסורב םירבחל ץילמהל תונוכנה 

.הז ןיינעב הרורב הדמע טקונ וניא םילועה לש עירכמה בורה .הברהב התוחפ תוימיטפוא 

תוירחא לוטיל תונוכנ־יא :תיטסילאודיווידניא השיגל וז תילרטינ הדמע סחייל םיטונ ונא 

תאז־לכב וטקנש םיטעמ םתוא לש םהיתובושת תא םיחתנמ רשאכ .םירבח לש םלרוגל 

הלא לש םרפסמ לע הברהב הלוע ץראל היילע לע םיצילממה רפסמש ררבתמ ,הדמע 

.תולעל אל וצילמהש 

.םיקיתוו םילוע ןיב היצרגטניאה ךילהתב םיגלפמו םידחאמ םיטביה הלעמ ונרקחמ 

םידדחמ םה ,ינש דצמ ;תילארשיה הרבחל תובושח תומורת םימרות םילועה ,דחא דצמ 

ףוריצמ הבר הדימב תעבונ תוינשה .םהלשמ םישדח םיפיסומו םימייק םיטקילפנוקו םיעסש 

הליעפ הקיז לע רומשל םגו תילארשיה הרבחל ףרטצהל םג :הרואכל תורתוס תופיאש לש 

:םיכילהת המכ תועצמאב ,תוחפל תיקלח ,תבשוימ הריתסה .אצומה־תוברתל הפיצרו 

תויונח ,הקיזומ ,ןורטאית ,תורפס ,תונותיע) תיסור תוברת לש השינ תורצוויה .1 
.תילארשי־ללכ תיטפשמו תיטילופ ,תילכלכ תרגסמב (תוחמתמ 

םינוש םימוחתב םימישרמ םיגשיה וגישה ,םיטרפכ ,םילוע :תויללכ תורגסמב תונייטצה .2 

החלצהה יניחבת תא ולעה םה הלא םימוחתב .(טרופסב ,קט־יהב ,תונמואב ,הימדקאב) 

.םיקיתווה םירזגמה יבגל םג 

רישעמו ןווגמ יללכה קושב תישיאה החלצהה ןיבל תיסורה השינה חותיפ ןיב בולישה .3 

תא ,ונייהד ,"ילארשי" גשומה םצע תא ביחרמ הז ןוויג .תילארשיה תוברתה תא 
םיבלשה ומייתסהש רחאל .תילארשיה תוברתה תרגסמב ירשפאהו ריבסה ,רתומה 

ההזמל םג ךא תוחפ ליבגמל "ילארשי" גשומה ךפהנ ,היצרגטניאה לש םינושארה 

התמצועל רבעב ופיסוהש תומכסומ המכמ דרפיהל תצלאנ הקיתווה הטילאה .תוחפ 
.התוכמסלו 

דע .וז תכרעמב ינבמ יוניש המרג תיתוברתה תכרעמל םילועה רזגמ לש ותופרטצה .4 

־תינוליחה־תיזנכשאה תוברתה לש יטננימודהו יזכרמה הדמעמ היה םילועה תסינכל 

תמרב ,תינמז וליפא ,הדיריל םימעה־רבחמ היילעה המרג ןכא לעופב םא ללכו ללכ רורב הז ןיא 11 

.(1998 ,ןמסוז) ךפיהה תא םינעוטה םינלכלכ ףא שי .םיקיתווה לש םייחה 
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וליפא הקודה םהלש תיפוריאה הקיזהש ,םילועה תעפוה .תושלחיה תמגמב הקיתווה 

.זכרמל םינורחאה תא הריזחה ,םיקיתווה םיזנכשאה לש וזמ 

םתוביוחמ־יא לשב הרשפאתהש ,תרחא היגטרטסא םילועה וטקנ תיטילופה תכרעמב .5 

םתדמעל דוגינב .םהיניב תורשקתהו העונת שפוח ,ונייהד ,םיקיתווה תונחמה ןמ ימל 

שובכל וסינ םה יטילופה זכרמה תא ,יתוברתה הדשב תיפוריאה־תינוליחה תיבטוקה 

תוריחבה תוכרעמ שולש ןיבמ תחא לכב .םיינזאמ־ןושל לש דמעמ תשיכר ידיילע 

ךכב ומרתו ,הלשממה תושארל היציזופואה דמעומב םילועה בור ורחב תונורחאה 

הנחמ היה תוריחב תכרעמ לכבש יפ־לע־ףא ךכ וגהנ םה .ותריחבל תערכמ המורת 

לודג קחרמ לע רומשל םיטונ םילועה םירחובה יכ ררבתה ונרקחמב .היציזופואב רחא 

.םירמוש םיקיתווה םירחובהש קחרמה תמועל ועיבצה ודעבש הנחמה ןמ רתוי 

,העפשה לע םיקבאמ אופיא םיללוכ םימעה־רבח ילוע לש היצרגטניאה לש רכיהה־יווק 

הדמעהו ,םרתיהלו םורתל תונוכנ ,זכרמה לא םכרד ץורפל ידכ םירחא םיעסשב תועייתסה 

.שדוחמ ןחבמל תוילארשיה תולובג לש 

תורוקמ 

.היילע תטילקל דרשמה .1998 היילעה תטילק .(1999)(ךרוע)'ש ,רלדא 

םייגולויצוס םירקחמ ינותנ יפ לע היסורב םידוהיל סחיה" .(2000) 'ל ,בוקדוג 
.249-231 ,<19)4 ,דבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."1998־ 1990*ב 

,רבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."תירבה תוצראב םייטייבוס םידוהי" .(1995)ג"ס ,דלוג 

 2(17), 85-70.

.49-39 ,(17)2 ,דבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."תוראשהל הריגה ןיב" .(1995)'ב ,רוג 

תוצעומה־תירב ידוהי ."רבעמ תפוקתב תיטייבוס־תידוהי תוהז" .(1993) 'צ ,ןמלטיג 
.154-148 ,(16)1 ,רבעמב 

ידוהי ."היילעה יפלכ ילארשיה רוביצה תודמע" .(1993)'י ,ירמת־טואבנזורו 'ג ,ןאימד 

.183-178 ,(16)1 ,רבעמב תוצעומה־תירב 

רבעשל תוצעומה תירבמ םילועה :תויטילופ תויוברת שולש ןיב .(1996)'ת ,ץיבורוה 

.50 םוסרפ ,םיוויד ןוכמ ,תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .לארשיב 

:ךותב ."לארשיב יתוברתה בחרמב תוצעומה תירב יאצוי" .(1998)'א ,םשלו 'ת ,ץיבורוה 

.סנגאמ :םילשורי .(326-291 'ע) היילע לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקיס 'מ 

הייסולכואה לש ילכלכה הבצמ לע תוצעומה תירבמ היילעה תעפשה" .(1998)'צ ,ןמסוז 

היילע לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקימ 'מ :ךותב ."לארשיב הקיתווה 
.סנגאמ :םילשורי .(207-182 'ע) 

לש םישדח םילדומ ישופיח .לארשיב תיסור־תידוהיה היצנגילטניאה" .(2000)'נ ,גרבליז 

.212-196 ,(19)4 ,רבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."היצרגטניא 

תיסורה הפשב תונותיע :תואיצמב הליהקו המודמ הליהק" .(1999)'א ,םשלו 'נ ,גרבליז 

,<1>טי ,החוורו הרבח ."לארשיב תונידמה רבח ילוע ברקב הליהק ייח שודיחו 
 37-9.
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לש תודמע ?ןכ םג םילוע ,ןכ היילע" .(1993) 'ר ,םהרבו 'ג ,םחנמ ,ינ ,ןייטשפא־ןיול 

,(םיכרוע) םחנמ 'גו סאימחנ 'ד :ךותב ."היילע תטילק יפלכ ופי־ביבא־לת יבשות 

.(209-191 'ע> תירוביצ תוינידמו םייתרבח םיכילהת :ופי-ביבא־לת ירקחמ 
.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תומר :ביבא־לת 

פוק 'י :ךותב ."תובלתשהל תולדבתה ןיב םימעה רבחמ םילועה" .(1995) 'מ ,קסיל 

.(174-167 'ע) 1995-1994 ,םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה ,(ךרוע) 
.לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה :םילשורי 

הטיסרבינואה :םילשורי .הטיסרבינואב םייסור םירגהמ ,תעדה ךרד .(2000)'י ,דנרל 
.םילשוריב תירבעה 

,ילאיצוס ןוחטב ."90־ה תונש ילועל הסחי - תילארשיה הייסולכואה" .(1993)'א ,םשל 
 40, 73-54.

,רבעשל תוצעומה תירבמ םילועה תטילק יכילהת" .(1998) 'מ ,ןורקיסו 'א ,םשל 

לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקיס 'מ :ךותב ."םיירקיע םיאצממ :1995-1990 
.סנגאמ :םילשורי .(462-442 'ע) היילע 

,(18)3 ,רבעמב תוצעומה־תירב ידוהי ."ונמצע רחא שופיחב" .(1997) 'ר ,ןמלדונ 
 40-19.

־תירב ידוהי ."הטילקה לע םתעפשהו םיירמוח אל םימרוג" .(1995) 'מ ,הניקדולוס 
.175-166 ,(17)2 ,רבעמב תוצעומה 

."הדובעב םילועה לש םתובלתשה יכילהתו היילעה לש ישונאה ןוהה" .(1998)'מ ,ןורקיס 

:םילשורי .(181-127 'ע) היילע לש הנקויד ,(םיכרוע) םשל 'או ןורקיס 'מ :ךותב 
.סנגאמ 

."לארשיב רבעשל תוצעומה תירבמ םידוהיה לש תימצעה תוהזה" .(2000) 'ו ,גרבנטור 

.220-213 ,(19)4 ,רבעמב תוצעומה־תירב ידוהי 

 Blalock, H.M. (1967). Towards a Theory of Minority Group Relations. New
 York: John Wiley.

 Bonachich, E. (1973). "A Theory of Middleman Minorities". American
 Sociological Review, 38, 583-594.

 Brym, R.J. (1997). "Jewish Immigration from the Former U.S.S.R: Who?
 Why? How Many?" In N. Lewin-Epstein, Y. Roi and P. Ritterband (eds.),

 Russian Jews on Three Continents (pp. 177-193). London: Frank Cass.

 Farago, U. (1979). "Changes in the Ethnic Identity of Russian Immigrant
 Students in Israel (1973-1975)". Jewish Journal of Sociology, 2/(1), 37
 51.

 Peres, Y. (1988). "Stalemate: Structure Balance in Israeli Politics". Middle East

 Review, 20(4), 37-42.

 Peres, Y. and Katz, R. (1981). "Stability and Centrality, The Nuclear Family in

 Modern Israel". Social Forces, 59(3), 687-704.

 Ritterband, P. (1997). "Jewish Identity among Russian Immigrants in the US".

 In N. Lewin-Epstein, Y. Roi and P. Ritterband (eds.), Russian Jews on

 Three Continents (pp. 325-343). London: Frank Cass.
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 Tzaban, Y. (1997). "The Quandaries of an Israeli Minister of Absorption". In

 N. Lewin-Epstein, Y. Roi and P. Ritterband (eds.), Russian Jews on Three

 Continents (pp. 128-134). London: Frank Cass.
 Weber, J. (1994). "Introduction". In J. Weber (ed.), Jewish Identities in the New

 Europe (pp. 1-32). London: Littman Library of Jewish Civilization.
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