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יתרבח רוזיש ןיב הקיזה :תרתוסה השירדה סקודרפ 
תיתלשממה המריפה לש עוציבה תלוכי ןיבל 

**יקציבוני קחצי ,*דומלת ןליא 

אובמ 

,םהב םילעופ םהש םיקוושב דורשל םישקתמ םיבר םינוגרא יכ הארנ תונורחאה םינשב 

תנווכ אלל תומריפב ןיבו (Preisendorfer Voss, 1990) תויקסע תומריפב רבודמש ןיב 

Bruderl et al.,)יטרפה רזגמב תומקוממה תומריפב ,(Salipante Golden, 1995) חוור 

לש התוחיכש .(Pitelis and Clarke, 1993)ירוביצה רזגמב תומקוממה תומריפבו (1992 

תונתשמו תוימניד תוביבסב תומריפ לש עוציבה תלוכיש ךכ ידיל האיבה וז העפות 

Singh 8c Lumsden,) םינוגראה םוחתמ םיבר עוצקמ־ישנאו םירקוח הנורחאל הקיסעמ 

לע םיעיפשמה םימרוג לש םייללכ םיגוס ינש םישיגדמ אשונב םיקסועה םירקחמה .(1990 

־ץוח םימרוגו םיינוגרא־םינפ םימרוג :המריפה לש (performance) "עוציב"ה ייוכיס 

תא העיגה םיינוגרא־ץוחהו םיינוגרא־םינפה םימרוגה לש תבלושמה םתעפשה .םיינוגרא 

יוצמ המריפה לש העוציבל חתפמה יכ הנקסמל עיגהל םיינונקה םיינוגראה םירקוחה בור 

םישחרתמה םיכילהתהו ינוגראה הנבמה תניחבמ התביבסל המצע תא םיאתהל התלוכיב 

.(Pettigrew, 1973) הכותב 

תוילכלכו תויטילופ תודונת דצל השק תילכלכ תורחתב םינייפאתמה םיקווש ,םרב 

.תובר תומריפ לש ןהינפ לע החפטש ,הנתשמו תימניד תואיצמ ורצי (תוילבולגו תוימוקמ) 

"תוליעי"ה רופישל תופיקמ תוינכות ץומיאש חכוויהל ולחה םוחתב םיקסועה ,ךכ לע ףסונ 

.(Mordock, 1989) היעוציבל הבורע דוע הווהמ וניא המריפה לש "תויביטקפא"הו 

םייתרוקיבו םינקפסל הגרדהב וכפהנ תינלהנימה השיגה תא וצמיאש הלא םג ,ליבקמב 
.הלא םיגשומ יפלכ רתוי 

תלוכי לע םיעיפשמה םייתביבסה םימרוגה תא ןוחבל איה יחכונה רקחמה תרטמ 

,הפיקמ חותינ תרגסמ עיצהל ונשקיב ךכ לע ףסונ .תיתלשממה המריפה לש עוציבה 

־תבר איה חותינה תרגסמ .ןהב הרוזש המריפהש תונושה תוביבסב תינמז־וב תבשחתמה 

םידממה תא רתוי בחר רשקהב ןוחבל ונל תרשפאמ איה ךכבו ,(multi-level) תומר 

ותוגהנתה תא תונשל יקסעה ןוגראה לש תיסחי תלבגומה ותלוכי לע םיעיפשמה םינושה 
.יטסרד חרואב הנתשמ תינוציחה ותביבס רשאכ 

.הפיח תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

 .Annenberg School of Communication, PA, USA **
.תוליעומה םהיתורעה לע םיימינונאה םיטפושה ינשל תודוהל וננוצרב 
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המריפה לש עוציבה תלוכי לע םיעיפשמה םימרוג :אצומ־תדוקנ 

ינשב תומריפ לש ןהיעוציב לע םיעיפשמה םינווגמ םימרוג תנחוב תירקחמה תורפסה 

םימרוג םינחבנ ימינפה רשקהב .(Pettigrew, 1973)ימינפ רשקהו ינוציח רשקה :םירשקה 

הנבמב אוה דוקימה רשאכ ,התודרשיה לע םיעיפשמו המריפה ךותב םילעופה םינוש 

יכילהת) וכותב םישחרתמה םיכילהתבו (המודכו ישונא ,ילכלכ ,ינכט הנבמ) ןוגראה 

.(דועו תינוגראה תוברתב םייוניש ,תונושה תודיחיה ןיב תרושקת תמירז ,תוטלחה תלבק 

הדוקפת ,המריפה הנבמ לע תוכלשה ילעב םייתביבס םימרוג םינחבנ ינוציחה רשקהב 

1.(םירחאו םייתוברת ,םיילכלכ ,םייטילופ ,םייגולוקא םימרוג) התודרשיה תלוכיו 

תערכמ הדימב עבקנ תומריפ לש עוציבה רשוכש איה ןאכ תגצומה תיזכרמה הנעטה 

ןהיתומושת תא ןגראלו םיינויח םיבאשמל רתוי הבר תושיגנ ןמצעל חיטבהל ןתלוכי יפ־לע 

.(Yuchtman <fe Seashore, 1967) םאתהב 

םלעתהל ללככ תוטונ םיינוגרא־טינפ םיטביהב תודקמתמה תוירואיתה יכ םירבוס ונא 

־תודש לש הינבה לש רצות ,םיבר םירקמב ,םניה םהב תולעופ תומריפהש םיקוושש ךכמ 

קינעמה ,ינחוכ יתרבח הנבמב תורוזש תומריפ ,ךכמ הרתי .(Fligstien, 1990)תוברתו חוכ 

Talmud, 1992,1994; Talmud and Mesch).2, 1997)ןקלחל םיוסמ יתטיש ןורתי 

ושיגדה ןקלח .ןהב הצממ ןוידו תונושה תוירואיתה לש הפיקמ הריקס הזב איבהל ידכמ העיריה הרצק 

רופישו (Alchian iSc Demsetz. 1972) המריפה לש "תולישמ" תויעבו םייזוחה םיסחיה הנבמ תא 

.(Lawrence Sc Lorsch, 1967; Galbraith, 1973) המריפב עדימה תמירז לש םיכילהתה 

החנהב .המריפב םישחרתמה םייתרבח־םייגולוכיספ םיכילהתל הנתינ הבר תירקחמ בל־תמושת 

תויעב תונחבנ ,(March, 1978) תלבגומ תוילנויצר ךותמ םילעופ המריפב תוטלחהה ילבקמש 

,המריפב תוטלחהה תלבק ךילהת לע עיפשהל תולולעה זדועו תיתצובק הבישח ,יביטינגוק סננוסיד) 

Levitt Sc) הלש תולוכיה רופישל ןווכמה תינוגרא הדימל לש ךשמתמ ךילהתב ךרוצה שגדומו 

 1988 ,March). המריפה תחלצהל תינוגראה תוברתה לש התובישח תשגדומ םג ןאכ (Deal Sc

 1982 ,Kennedy). תיינבה לש םיכילהתה תעפשהב םג דקמתמ הז םוחתב רקחמה ,ךכ לע ףסונ

םתעפשהב תודקמתהה .(Weick, 1979) הכותב םייזכרמ םיכילהת לע המריפב םישחרתמה תואיצמה 

דוקימה תקתה תא היתובקעב הררג המריפה לש עוציבה תלוכי לע םיינוגרא־ץוח םימרוג לש 

organizational) "ינוגראה ךרעמה" תמגוד ,תורחא חותינ תודיחיל המצע המריפהמ יטרואיתה 

 Hirsch, 1972) (set), םינוש םינזמ םינוגרא לש תויסולכוא (1977 ,Hannan Sc Freeman) וא

DiMaggio Sc Powell,) םהב תורבח ילכלכ ףנע ותואב תולעופה תומריפש םיינוגרא תודש 
תוליבסה תסיפתמ הרענתה (Pfeffer 81 Salancik, 1978) תיבאשמה תולתה תיירואית .(1983 

הנויסנב תאלממ המריפהש ליעפה דיקפתב הדקמתהו ,תיגולוקאה השיגה תא תנייפאמה ,המריפה לש 

םמיע הפילחמ איהש (תויתלשממ תויונכוס ,תוחוקל ,םיקפס) םירחא םימרוגב התולת תא ןיטקהל 

לש םזינוטרופואב הטילש תועצמאב יכ וארה (Williamson, 1975) םירחא .םיינויח םיבאשמ 

Perrow,) המריפה ילהנמ לש םזינוטרופואב וא (Williamson, 1981) קושב תונושה תומריפה 

,ףוסבל .וב תלעופ איהש קושב התחלצהו התודרשיה תלוכי תא רפשל הלוכי המריפה ,(1986 

התביבסב המריפה לש דוסימה יפוא תא השיגדה (Zucker, 1983; Scott, 1985) תידסומה השיגה 

ךירצ וניא המריפה לש התודרשיה לע םיעיפשמה םימרוגה יוביר .התודרשיה תלוכיב בושח םרוגכ 

בור יכ הארנ תאו םע .תונוש טבמ־תודוקנמ אשונב תוקסועה תוירואיתה יוביר חכונל עיתפהל 
ביכרמכ התביבסל לגתסהל המריפה לש התלוכי תא שיגדהל תוטונ אשונל תוסחייתמה תוירואיתה 

.(Aldrich 8c Marsden, 1988) הלש תודרשיהה תלוכיב עירכמה 

לדומ יכ הארהש ,(Polanyi, 1968) ינלופ לראק עיבצה קושב יתרבחה ביכרמה לש ומויק לע 

הניא הלכלכה ןכש ,תואיצמה ןחבמב םידמוע םניא "המלענה דיה" ןורקעו "ללכושמה קושה" 
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תא חינמ ןפואב ריבסהל תוחילצמ ןניא תומייקה תושיגה יכ איה היינש תיזכרמ הדוקנ 

היגטרטסאה לש המושיי תויעב תאו המריפה לש "תיגטרטסאה הריחבה" ןפוא תא תעדה 

וא הרואכל םיילנויצרה םילוקישה תא תושיגדמ תושיגהמ קלחש דועב .ןוגראב 
תורחא תושיג ,הלש היגטרטסאה בוציעב המריפה תא םיחנמה "הצחמל־םיילנויצרה" 

תויגטרטסאה תא םיבצעמה םייתרבח־םייגולוכיםפ םיטביה וא םיידסומ םיטביה תושיגדמ 

3.ןהב תורחוב תומריפש תוקיטקרפה תאו 

חותינ תומרב תונושה תוירואיתה לש ןתודקמתהב ןומט היעבה שרוש יכ הארנ ,ףוסבל 

תמר ,םינוגרא לש תויסולכוא תמר ,ינוגראה ךרעמה תמר ,המצע המריפה תמר :תונוש 

חותינ תמרב ןיא .(תיתרבח־ורקמ השיג) התוללכב הביבסה תמר וא םיינוגראה תודשה 

וז תא וז תומילשמכ תוארנ הלא חותינ תומר :ךפיהל אלא ,תורחאה תא לוספל ידכ תחא 

תינמז־וב תורוזש תומריפ יכ הנבהה ,ךכיפל .רתוי המיאתמו הפיקמ חותינ תרגסמ ללכל 

תא ןוחבל ןויסינ לכב תינויח הניה (Granovetter, 1985) םידחא םייתרבח םידממב 

Astly and) ךכל רתויב םיאתמה רשקהב המריפה לש היעוציב לע םיעיפשמה םימרוגה 

 1983 ,Van der Ven).

תומריפ לש דוקפת לע םיעיפשמה םימרוגה תא ןוחבל ידכש םיסרוג ונא הז סיסב לע 

תידממ־בר חותינ תרגסמב ךרוצ שי ,רוציי לש יתרבח הנבמ תרגסמבו תונתשמ תוביבסב 

.יתרבחה רוזישה תשיג תרזעב ,םיגדנש יפכ ,תקפוסמ ,וז חותינ תרגסמ .המיאתמ 

התביבסב הרוזשה המריפה :חותינה תרגסמ 

םושייב תונורחאה םינשב הכוז (social embeddedness) יתרבחה רוזישה תשיג 

הווהמו ,(Grabher, 1995) םינוגראה רקחו היגולויצוסה ימוחתב בחרנ ירקחמו יטרואית 

Granovetter, 1985;) "השדחה תילכלכה היגולויצוסה" לש תיטרואיתה הבילה תא 

 1994 ,Swedberg). םייניבה־תמרב רקיעב תדקמתמ וז השיג (meso-ievel) חותינ תמרכ

םע םייתרבח־ורקמ םייטרואית םיביכרמ בלשל ןויסינ איה םייניבה־תמר .תיטרואית 

םינקחשש איה הילע תססובמ וז השיגש דוסיה־תחנה .םייתרבח־ורקימ םייטרואית םיביכרמ 

תוביבסבו םידחא םידממב תינמז־וב םירוזש (תויסולכוא ,םינוגרא ,תוצובק ,םידיחי) םינוש 

לע רבגתהל התלוכיבש ,רתוי תיטנוולרו המיאתמ חותינ תרגסמ תרצונ הז ןפואב .רפסמ 

תשיג ,המגודל ,ךכ .(ליעל ונגצהש תושלוח) תומייקה חותינה תורגסמ לש ןהיתושלוח בור 

,ןהב תלעופ המריפהש םיקוושה לש םיידוחייה םינייפאמב בשחתהל ונל תרשפאמ רוזישה 

לש הסיפת תועצמאב .שדחמ־האצקהו תוידדה ינונגנמ לע םג אלא ,ןיפילח לש ןונגנמ לע קר תתתשומ 

ןגרואמה ןיפילחה ןונגנמ רקיעבו ,הרבחה לש ילכלכה הנבמהש ינלופ הארה ,תיביטנטסבוס הלכלכ 

םירשקהב (embedded) תרזושמה תידסומ הריז הווהמ אלא ,ומצע ינפב דמוע וניא ,(קושה) 

םינייפאתמ םהב תולעופ תומריפש םיקוושה בורש הרוק ךכ .יטילופה־יתרבחה הנבמבו םייתוברת 

."תללכושמ־יתלב" תילכלכ תורחת לש המויקב 

םינוש םיביכרמ ןכש ,ןהלש תויגטרטסאה בוציעב טלחומ הלועפ שפוח תומריפל ןיא ,לעופב 

ןיטולחל תויולת וא םינוא־תורסח ןה ןיא תע התואב ךא ,ןתטילשל ללכ םינותנ םניא ןתביבסב 

תונויסנ ,תיטסימוטא תואר־תדוקנמ ,עודמ רורב הלא םיאנתב .ןהלש תויגטרטסאה בוציעב ןתביבסב 

עוציב תא םיריבסמ םניא וכותב םינוש םיביכרמ לש םתלועפ תא רפשל ןוגראה לש "םיילנויצר" 

.(Pfeffer, 1987; Granovetter, 1985) המריפה 
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המריפה תא םיחנמה םילוקישהו תונומאה תכרעמבו התביבסב םינוש םימרוג םע היסחיב 

תונושה תוביבסה םע תודדומתהל המיאתמ היגטרטסא תריחבב תונושה היתודיחי תאו 

.ןהב הרוזש איהש 

האר)יטילנא לדומב רזעיהל ונרחב ,המריפה לש רוזישה ינייפאמ תא ןוחבל תנמ־לע 

לש ןילמוגה־יסחיב דקמתמ לדומה .רוזישה תשיג לש תונורקעה לע ססבתמה (1 םישרת 

רוזישה םינחבנ הב ,ורקמ,ר תמרב :יתרבח רוזיש לש םידממ השולשב התביבס םע המריפה 

;המריפה לש ינבמה רוזישה ןחבנ הב ,םייניב,ד תמרב ;המריפה לש יתוברתה־יטילופה 

.הלש יביטינגוקה רוזישה ןחבנ הב ,ורקימה תמרבו 

יטילנא לדומ - התביבסב הרוזשה המריפה :1 םישרת 

4המריפה לש יתוברתה־יטילופה רוזישה 

תורחתמ תומריפ וב חוכ־הדשב תלעופ המריפה יכ החינמ רוזישה תשיג ,ורקמה תמרב 

תמרו םייטילופה ןהירשק תועצמאב (תוילמסו תוירמוח) ןוטלשה תומושת לע ןהיניב 

רזגמב תולעופה תומריפ לע םילעפומ םייתועמשמ םיידסומ םינונגנמ .יתוברתה ןדוסימ 

,הז ץחל .תיטילופה־תיתוברתה ןתביבסל תילמס תוימרופנוק תולגל ןעינהל ידכ יטילופה 

תודש לע םג אלא ,(Meyer <fe Rowan, 1977) תודדוב תומריפ לע קר אל לעפומה 

םיסותימ ץמאל ןוגראה תא דדועמ ,(DiMaggio <fe Powell, 1983) םימלש םיינוגרא 

,תינתומ המריפה לש התודרשיה .וכותב םעימטהלו ותביבסב םימייקה םייתוברת תודוסיו 

לככ :התביבס ןיבל הניב םייקה *םזיפרומוזיא) יתוברתה ןוימדה תדימב ,ךכל םאתהב 

.דורשלו ויתולועפל היצמיטיגל לבקל ןוגראה לש וייוכיס םילדג ןכ ,רתוי לודג הז ןוימדש 

רשקהב .(Zukin and DiMaggio (1990 תובקעב התשענ רוזישה ידממ ןיב תיטילנאה הנחבהה .4 

לע ףסונ .חותינה תוחונ ךרוצל ,תוברתל יטילופה םידממה ןיב בלשל ונרחב ,תיחכונה הדובעה 

המצוע יקבאמש ןוויכמ ,הטילשה הנבמב יולת־יתלב וניא יתוברתה דמימהש םיחינמ ונא ךכ 

.ידדהא םירושק תויתרבח תויגולואידיאו 
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59 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

המצעל סכנל התלוכי תדימב הבר הדימב תינתומ דורשל המריפ לכ לש התלוכי 

 appropriate)) המריפה לש סוכינה תלוכי יכ אצמנ .ןוטלשה תומושתמ רתוי לודג קלח

Laumann and Knoke, 1988;)יתוברתהו יטילופה זכרמה לא התברקל רשי סחיב לדג 

 1992 ,Talmud). רתוי םיקזחו רתוי םירישי יטילופה זכרמה םע הירשקש המריפל

תמייקש המריפלו ,(הלאב אצויכו ןוטלש ישנאל תושיגנ ,ץחל־תוצובק ,תולודש תועצמאב) 

תיקסעה התלועפב הרואכל תשמממ איהש םיכרעה ןיב (םזיפרומוזיא) רתוי הלודג תוהז 

םיבאשמ סייגל רתוי לק ,הבחרה הרבחה תא םיחנמה םיסותימהו םילמסה ןיבל 

םג הרושק המריפה עוציב לע יטילופה זכרמה לש ותעפשה ,אסיג ךדיאמ .םייביטקלוק 

.התלועפב הימונוטוא לש תמיוסמ הדימ המריפל תוריתומ ויתולועפו ויתוטלחה וב ןפואל 

,תויטילופה ויתוטלחהבו יטילופה זכרמב תולתמ ענמיהל המריפה חילצתש לככ ,הז יפל 

תוחילצמ ןכא תודחא תומריפ .(Pfeffer <fe Salancik, 1978) הלש עוציבה תלוכי לדגת ןכ 

תויולתה תומריפש תודיעמ תויודע לש רכינ רפסמ :ןוטלשה לומ הימונוטוא תונבהל 

Burt, 1992;) רכינ ןמז ךרואל ןתודירשו ןהיעוציב תא תונכסמ ןניא ןתסנרפל הלשממב 

 1997 ,Han, 1993; Talmud and Mesch).

המריפה לש ינבמה רוזישה 

ילאידיאה יומידהמ תיתוהמ גרוחה ,רורב יתרבח הנבמ שי המריפה לש ןיפילחה תשרל 

יחרכה יאנת .תיסלק־ואינה הלכלכל סיסבה לדומ הווהמה יומיד ,"תללכושמ תורחת" לש 

רשפאה לככ הבר הדימ המצעל גישהל התלוכי אוה תיקסעה התביבסב המריפה יעוציבל 

הנווכהה .הקותעשו הלולפת ,תיקסעה תשרה תיימהמ האצותכ "תינבמ הימונוטוא" לש 

תיביטקפאו הליעי ,דניה המריפה לש תוקסעה תשר הב הדימל איה "תינבמ הימונוטוא"ב 

תניחבמ הב תולתה םוצמצבו הביבסהמ תויטנוולרה תוימזיה תויונמדזההו עדימה םוסקמב 

לכ לש תינבמה הימונוטואה תדימ .(Burt, 1992, 44) התודרשיהל םיינויחה םיבאשמה 

לש תוקסעה תשר לש םינייפאמה :הזב הז םירושקה םירטמרפ ינשל םאתהב תעבקנ המריפ 

ידי־לע הטעמ־אל הדימב םיבצועמ ,םרותב ,הלא .תורחא תומריפב התולת תדימו המריפה 

תולת ,תוידדה ודדועי םיירטמיס םירשק :תשרב תורבחה תומריפה ןיב םירשקה יפוא 

,תילאיצנרפיד תולת ודדועי םיירטמיס־א םירשק ,אסיג ךדיאמ ;הלועפ־ףותישו תידדה 

Baker,)"תולת לוהינ" תועצמאב קושב ןורתי גישהל ןויסינו תומריפה לש םזינוטרופוא 

 1992 ,1990; Burt).

איהש םיבאשמה תומכ תא םסקמל המריפל תרשפאמה תשר איה הליעי תוקסע תשר 

הליעי תשר יכ הז רשקהב אצמ (Granovetter, 1973,1985) רטוונרג .הביבסה ןמ תלטונ 

הדמע לעב ןקחש .תיתרבחה תשרב ולש םירשקה ביט לעו ומוקימ לע תססבתמ ןקחש לש 

םינקחשה ידיב םייוצמ םניאש םיבאשמ וא עדימ לבקל לוכי ("רשג") תשרב תיזכרמ 

םיבאשמה תליטנ תא םסקמל תלוכיה .םהילע יסחי ןורתי גישמ אוה ךכבו ,תשרב םירחאה 

םישלח םירשק :תיתרבחה תשרב ןקחשה לש םירשקה יפואמ םג תעפשומ הביבסה ןמ 

(non-redundant ties) םירתוימ־אל םירשקו (תוירטמיס רסוחב םינייפאתמה םיינמז םירשק) 

(תשרב םירחא םירשק תועצמאב גישהל ןתינ אלש עדימ םתועצמאב גישהל ןתינש םירשק) 

הדמעב יוצמ אוהש לככ וא רתוי םיבר םישלח םירשק ןקחשל שיש לככ .וז תלוכי םירפשמ 

רתוי הנהנ אוה ןכלו ,רתוי הליעי ולש תוקסעה תשר ,תיתרבחה תשרב רתוי תיזכרמ 

לש ינבמה רוזישל םחייתמה ינשה רטמרפה .(Burt, 1983, 1992) תינבמ הימונוטואמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:51:18 UTC������������� 

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



תויתלשממ תורבחו יתרבח רוזיש יקציבוני קחצי ,דימלת ןליא 60 

התביבסב םירחא םימרוגל המריפה ןיב תמייקה תולתה תדימ ,רומאכ ,אוה המריפה 

תולת איה תשרל םיפתושה ןיב תמייקתמה תולתה .(דועו םיקפס ,תוחוקל ,םירחתמ) 

תמייק רשאכ תרצונ תירטמיס תולת .םהיניב םירשקה יפואמ תרזגנה ,התוהמב תיבאשמ 

.הקסעב םיפתתשמה ןיב ינויווש חוכ לע תססובמה תוקסע לש הביצי תשר תומריפה ןיב 

ףתתשמ לכל שיש םייפולחה םיבאשמה תדימ לש הרישי היצקנופ איה הירטמיס ,ונייהד 

הנקמ איהו ,םיירטמיס־א םירשק לש רצות איה תירטמיס־א תולת ,תאז דגנכ .הקסעב 

,ךכ לע ףסונ .רתוי הלודג תינבמ הימונוטוא תולעב תומיוסמ תומריפל רתוי הלודג המצוע 

םג הרושק המריפ לכ לש המצועה .םיידסומו םייטילופ םיכילהתמ ףח וניא ינבמ רוזיש 

םינקחש לע םינקחש לש תויצלופינמ תרצויו ,יטילופה זכרמלו עדימל תנחבומ תושיגנל 

הלודגה תילכלכה המצועה ילעב םינקחשה ידי־לע תורחתה לש םירטמרפה תעיבקו םירחא 

־ןוגרא וא יוניש הבינמ םג המצוע לש תנחבומ הקולח .(Talmud, 1992, 1994) רתוי 

שקבמ רתוי הלודגה המצועה ילעב םינקחשה דחאש תמיא לכ תשרה הנבמ לש שדחמ 

.(Grabher, 1995) םישדח םינקחש לש הסינכ עונמל וא תשרב ודמעמ תא ביטיהל 

המריפה תלהנה לש יביטינגוקה רוזישה 

,םידסוממ םיכרע ,תוחוור תומרונל םאתהב תילכלכה הריזה תא םיספות םינקחש 

Zukin and) תילכלכה הלועפה ביט לע תומדקומ תוחנהו םייאידיאו םיילמס םיגוויס 

 1990 ,DiMaggio). אלא ,יביטקייבוא ןפואב ןתביבס תא תוספות ןניא תומריפ ,ןכ־טא

"ילנויצר" סיסב לע תוטקונ ןהש תויגטרטסאה תא ןוחבל ןתינ אל ןכלו ,יביטקייבוס ןפואב 

םיצוליא וב ןפואב תאטבתמ המריפה לע תיביטקייבואה הביבסה לש התעפשה .דבלב 
הסיפתה דועב ,תינוימדה "הריבסה המריפה" לע הלועפ תויצפוא םינתמ םיינוציח 

יסופדמו הלהנהה לש תיתצובק תונשרפמ םג תעפשומה - הביבסה לש תיביטקייבוסה 

תואיצמב תלעופה וז - תיטרקנוקה המריפה תלהנה תא העינמ - םילהנמ לש הריירק 

Weick,) הלש תיקסעה היגטרטסאה תא תומלוהה תוביבסב רוחבל - יתרבחה בחרמה 

יתשב המריפה לש הרוזיש ינייפאממ טעמ־אל הרותב תעפשומ םינקחשה תונשרפ .(1979 

תוחנהה ןיבו המריפה לש הלהנהה תדמע ןיב הקיז תמייקש רורב .תורחאה תומרה 

,תישאר .הלא תוחנה לש אלמ ףוקיש הווהמ וניא ,דז רשק םלוא ,תוחוורה תויתוברתה 

רוזישב הריהמ הרומת לש בצמב ,תינש .הדיחא תונשרפל ביקע ןגוע הניא "תוברת"ה 

םיכרע ןיבל המריפה לש תילוהינה היגולואידיאה ןיב הקיזה ,לשמל ,יטילופה־יתוברתה 

תוחישקל םיטונה ,םיידסומ םינוגראב רקיעב תאז ;רתוי תפפור תישעג םייללכ םייתרבח 

המריפה תלהנה וב בצמ םג ןכתיי ,דגנמ .(Meyer and Rowan, 1977) היצרנאלו תינבמ 

.תודסוממ תויתרבח תומרונל הריתסב דמועה ינוגרא שודיח עימטהל הסנמ 

(החלצהב אקווד ואל) הביבסה ירגתא םע תודדומתה יאוות בצעל תוסנמ תומריפ 

םהילא םיעיגמה תותואה תא םישרפמו םיטלוק תומריפה ישאר וב ןפואל םאתהב 

התדמעל סחיב המריפב תטלשה "תואיצמ"ה תסיפת תא ןנוכל הסנמ וז תונשרפ .םתביבסמ 

תוטלחהה תלבק ךילהת ןכ־םא אוה ורקימה תמר לש יביטרפואה יוטיבה .התביבס ךותב 

רופישל עייסל רומאה תוטלחה תלבק ךילהת ;ןותנ עגר לכב המריפה תא ןייפאמה 
5.הלהנהה תסיפת יפל תוחפל ,המריפה לש היעוציב 

םג ומכ ,המריפה ברקב תובורמ תוסיפתמ הז חותינב םלעתהל םירחוב ונא ,םוקמו תוטשפ ילוקישמ .5 
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61 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו 998-ט"נשת 

לש םינוש םידממ השולשב תדדובה המריפה תא םקממ עצומה יטילנאה לדומה ,םוכיסל 

שי םהיניב ןילמוגה־תוסחייתהלש ךכ ,הזב הז םירוזש הלא םידממ .תונושה היתוביבס 

םע היסחיב הב תטקונ המריפהש הלועפ לכ .המריפה לש עוציבה תלוכי לע תרכינ העפשה 

תומרה שולשב הרוזיש ינייפאמ רואל ןחביהל הכירצו ,תידממ־בר ךכיפל איה התביבס 
.וללה 

ינוגרא עוציבו רוזיש 

יוניש דציכ םיגדהל ונל תרשפאמ ותביבסב רוזשה ןוגראכ המריפה לש הסיפתה 

ינוגרא עוציב ןכ־סא תוראבמ רוזישב תורומת .ודוקפת יונישל םרות ןוגראה תביבסב 

 (organizational performance). 6,גשומה לש תילמרופה תועמשמל הנווכה ןיא "עוציב"ב

,תומכ התביבסל קפסלו ,התביבס םע ןיפילחה ךילהתב טולשל המריפה לש התלוכיל אלא 

םישקבמ ונא ,תורחא םילימב 7.הביבסה ידי־לע םיכרעומה םירצומ לש םיגוסו תוכיא 

תומריפ לש ןתלוכי תדימ תא וכותב לולכיש ךכ "עוציב" גשומה תועמשמ תא ביחרהל 

ןהלש ידממ־ברה רוזישה ינייפאמ תא החלצהב םותרלו ןהלש ינוגראה ךרעמב טולשל 

שומימלו ןתודרשיהל םישורדה םיבאשמה תגשה תבוטל (יביטינגוקהו ינבמה ,יטילופה) 

תכרעמה" לש תוארה־תדוקנמ ,תונחובה תודובעב תזמרנ עוציב לש וז הסיפת .ןהיתורטמ 

(תומושת וא) םיבאשמ תשיכר לע תודדומתמה תומריפ לש תויביטקפאה תא ,"החותפה 

 (1967 ,Yuchtman Seashore), תא לצנל תומריפ לש ןתלוכיב תוקסועה תודובעבו

תומריפ לע יסחי ןורתי תגשה םשל םירחא םינוגרא םע ןהלש הדובעה יסחי לש םינייפאמה 

,ליעפ ןקחשכ ,המ־תדימב ,ןאכ תספתנ המריפה .(Dore, 1983) רתוי תוססובמו תולודג 

ותלוכי תא ריבגהל ידכ םלצנל םג אלא ,ותביבסב םייונישל לגתסהל קר אל שקבמה 

 (1993 ,Groenewegen), שי תורחתה לש יתרבחה הנבמלש ,תאז םע ,םיחינמ ונא םלוא

.תינורתי הדמעל ליעפ חרואב עיגהל המריפה תלוכי תא הנתמה ,תננוכמ העפשה 

.התביבסב דלתש,ד ינייפאממ תעפשומ המריפה לש עוציבה :םיסרוג ונא ךבל םאתהב 

לארשיל תיאבצה ,רישעת,ד לש הרקמה־רקחב רזעיהל ונרחב ,וז הנעט ןוחבל ידכ 

יכ ,ונתעדל ,המיגדמ שעתה ייחב תונוש תופוקת יתש לש תיתטיש האוושה 8.(שעת,ד; 

השקמ ,ינוגראה עוציבב תויתועמשמ תורומת ררוג התביבסב המריפה רוזישב ףירח יוניש 

טלחומ אל יכ םא בר חוכ םילהנמל יכ שרופמב םיחינמ ונא .םינקחשה ברקב תויצילאוק תיינבמ 

םוקמ רסוחמ .ןוגראב דוסיה־תוחנה לש קותעשו לולפת ,ןוניכב - ערומו ןווכמ אקוור ואל םיתיעלו 

.וז הדובע־תחנה ןאכ קמנל לכונ אל 

תוליעפ תועצמאב היוצר האצות גישהל המריפה לש התלוכיב תילמרופ רדגומ ינוגרא עוציב .6 

.(Scott, 1977) ךכל תנווכמה תיתמישמ 

.וז הדוקנ לע םיטפושה דחאל םידומ ונא .7 

שי .שעתה :םשב שמתשנ רמאמה ךשמהב .(,שעתה; לארשיל תיאבצה הישעתה :אוה ימשרה המש .8 

יכ שיגדהל וננוצרב .,טסינוטרופוא חרואב רחבנו יטודקנא תויהל הטונ הרקמ־רקח יכ םיסרוגה 

ינוגרא רזגמ גציימכ ונינועיט תא םיגדהל דעונ שעתה לש הרקמה רקח .תירקמ הניא ןאכ הריחבה 

הנתשמו תימניד הביבסב םויכ תלעופה תיתלשממ המריפב ןאכ ןוידה ךרוצל הרחבנ שעתה .ינייפוא 

תריחבו הרקמ רקח לע .תללכושמ־יתלב תילכלכ תורחת ינייפאמ לעב קושבו (תשעוג הביבס) 

•Stakes, 1994; Huberman and Miles, 1994; Eccles and White, 1988 :ואר םיעוריא 
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םיריהמ םייוניש ףרח תאזו ;םילהנמה לש הבוגתה תלוכי תא טאמו ןוגראה דוקפת לע 

9.תימינפה התולעייתה ןוגכ ,המריפב םישחרתמה ,הרואכל ,רתוי 

"תיאוריהה" הפוקתה :שעת ייחב תופוקת יתש 
"תיתורחתה" הפוקתהו 

לש ךרוצה לע תונעל הרטמב 1933 תנשב הדסונ <שעתה> לארשיל תיאבצה הישעתה 

לש התמקה םע .התנגהל לק קשנב תודייטצהב לארשי־ץרא/הניתשלפב תידוהיה הליהקה 

ךמס־תדיחיל ,<ג"מקו ל"אפר ,א"עת) תוינוחטבה תוישעתה רתיכ ,שעתה הכפהנ ,הנידמה 

.ל"הצ ליבשב תשומחתו קשנ לש רוצייו חותיפ ,דתיה תירקיעה התרטמו ,ןוחטיבה דרשמב 

הנושארבו שארב עבנ לארשיב תוינוחטבה תוישעתל ךמס־תודיחי לש דמעמה תקנעה 

־לאיצוסה היגולואידיאה םע דחי הנידמה לש םיברה ןוחטיבה יכרוצ ."םיימואל" םיעינממ 

תדקפהמ הנידמה הששח וב בצמ ורצי "םיירוביצ םירצומ"ב ןנכותמ קשמ לש תיטרקומד 

היולת תויהלמ וא ,תויטרפ םיידיב המויקל םיינויח הכ וארנש קשנה־ילכ לש רוצייה 

יתנידמ לופונומל ,ןללכב שעתהו ,תוינוחטבה תוישעתה וכפהנ ךכ .תורחא תונידמ ידסחב 

תיתומכ ,ל"הצ לש ויכרצ תא ,הנושארבו שארב ,קפסל ושרדנ ןה ,הזככ ."יעבט־אל" 

תויאדכ ילוקיש ידי־לע התחנוה אל ךמס־תודיחיכ הלא תוישעת לש ןתלועפ .תיתוכיאו 

המב תודקמתה ךותמו םיינוחטבו םיימואל םילוקיש לש תכרעמ ידי־לע אלא ,תילכלכ 

תוינוחטבה תוישעתה ונהנ םג ךכיפל .וב הנותנ לארשי־תגידמש ימויקה םויאכ ספתנש 

תובר םינש ךשמב .תשרדנה תיתשתה תיינב לש תולעה תא ונמימש ,םילודג םיביצקתמ 

תוישעתה חותיפב הלש תימלוגה תימואלה הקופתהמ לודג חתנ לארשי העיקשה 
דדומתהל התלוכיב שיש ,היגולונכט־תריתע תינוחטב היישעת הגישהו ,תוינוחטבה 

תוינוחטבה תוישעתה לש ןדיצל .המוחתב תוימואלניב תוישעת לש תלוכיבו תוכיאב 

תוינוחטבה תוישעתה ומרת ךכבו ,הנשמ־תוינלבקכ תובר תויחרזא תוישעת וחתפתה 

.(1992 ,ןורבע ;1990 ,ןירפלה)ילארשיה קשמב הקוסעתה לגעמ תבחרהל 

"תיאוריהה" הפוקתב שעתה לש תיקסעה היגטרטסאה 

ותויזכרמ ביבס השבוג ךמס־תדיחי התויה תפוקתב שעתה לש תיקסעה היגטרטסאה 

לש בושח חוקלל הכפהנ ,השארב ל"הצו ,ןוחטיבה תכרעמ .תילארשיה הרבחב ןוחטיבה לש 

ןוחטיבה תכרעמ לש תושיכרה .בחר ימוקמ קוש לש ותריציל רוקמו לארשיב היישעתה 

תא קפסלו ,תוכיא תרוקיב לשו ביט לש תוינדפק תושירדב דומעל היישעתה תא וצליא 

לע ופכנש תופוכתה תומחלמה .(175-174 ,1991 ,ינורהא) עבקנש דעומב הרוחסה 
לדג הב היצאוטיס ורצי ל"הצ לש ריהמה ולודיגו תונושארה היתונשב לארשי־תנידמ 

,ימוקמה קושה תושירדב דומעל ידכ .התושרבש עציהה לע שעתה לש הירצומל שוקיבה 

10:< 1992 ,ןורבע> םידחא םיביכרמ הסיסבבש תיקסע היגטרטסאב שעתה הטקנ 

,הרוזיש לע ןהו שעתה לש התוליעי לע ןה ,םייולג םינותנב קר ונרזענ הרקמה־רקח ךרוצל .9 

םיקסועה םירקוחה בורש םינותנל תושיגנה תייעב לשב רקיעב תאז .םינשה ךרואל ומסרפתהש 

.<1992 ,ןמיילק) הב םילקתנ לארשיב תוינוחטבה תוישעתב 

.(Bhagwati (1982 ואר תילכלכ תוליעפל תידעלב תיתלשממ הדמע ןיב רשקה לע .10 
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63 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

ל"הצ רציש לודגה שוקיבה - םרכשבו םתרשכהב ,םידבועה תבצמב תרכינ היילע 

ףלאמ ,התושרל דמעש םדאה־חוכ תא תוריהמב לידגהל שעתה תא בייח םייאבצ םירצומל 

ףסונ .(2 םישרת האר) 1985־ב םידבוע תואמ שמחו ףלא רשע־העבראל 1949־ב םידבוע 

ןמוימ םדא־חוכ לע ססובמה ישונא ןוה תיינבב םיבר םיבאשמ שעתה העיקשה ךכ לע 

םידבועו םיימוי םידבוע :תוצובק יתשל םידבועה וקלוח 1958 טסוגוא דע .החמתמו 

תופיפכב עבקנ םרכשו ,הנידמ ידבוע לש דמעמב םידבועה וכז הז ךיראתמ .םיישדוח 

שעתה תלהנה השפיח ,ר"ישקתה יאנתל הפופכ התויהמ .תורדתסהה םע יצוביקה םכסהל 

לש ותלועפ תוכזב רקיעבו ,וז הפוקת ךרואל .הידבועל לומגתה תא לידגהל םיכרד רחא 

םג ,תוהובג רכש תופסותו תובטה ,תוימרפ םידבועל ונתינ ,שעתה לש קזחה םידבועה דעו 

.שעתב יתוכיאה םדאה־חוכ לע רומשלו הקופתה תא לידגהל ןוצר ךותמ 

יוניש לח םישימחה תונש ףוס תארקל - (פ"ומ) חותיפו רקחמב תרכינ העקשה 
רצייל הילעש החנהב שעתה הלעפ זא דע .הרצייש םירצומה יפוא יבגל שעתב הסיפת 

תולתהמ קתנתהל ידכ .ץראל־ץוחב השענש יאבצה שכרל םימילשמ םירצומ ל"הצל 

עיקשהל הנידמה ידי־לע שעתה הענוה ,ל"הצל יתוכיא ןורתי חיטבהלו תורז תונידמב 

תוכרעמ ףאו המצע לשמ םישדח םירצומ חתפל הרטמב ,חותיפו רקחמב תורכינ תועקשה 

.תומלש קשנ 

שעתה לש תרכינה העקשהה לש האצותה - םירצומ לש דואמ בחר ןווגמ רוצי 

,לק קשנ :(רפסמב תואמ שמחכ) דואמ בחרו ןווגמ םירצומ־לס תיינב התיה חותיפו רקחמב 

,הפועת ירצומ ,יליטו יטקר קשנ ,םיש"מגנו םיקנט יקלח ,םיחתות ,הדבכו הלק תשומחת 
שעתה הרצייש םירצומה לש ההובגה תוכיאה .דועו הצירפו רושיג יעצמא ,םיליטל םיעונמ 

םירצומ תובלתשה .הלא םירצומ לע ידעלב ןפואב טעמכ ל"הצ לש ותוססבתה ידיל האיבה 

םלועב הלש ןיטינומה לע ססבתהל שעתל ורשפיא ל"הצ לש םחולה ךרעמב הלא תוכרעמו 

.(1992 ,ןמיילק) ץראל־ץוחל הירצומ תא אצייל ידכ 

1985-1949 םינשה ןיב שעתה לש םדאה־חוכ תבצמב םייוניש :2 םישרת 
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.227-107 ,1992 ,ןורבע :ךותמ ופסאנ םינותנה 

רוציי רשוכ חתפל התוא בייח שעתה לש הירצומ יפוא - לודג רוציי רשוכ חותיפ 

הדימע ךותו ההובג תוכיאב ,ינומה רוצייב הירצומ תא רצייל תלוכי לע ססבתהש ,םישרמ 

לכ תא התרגסמב זכרל שעתה הדיפקה הזכ רוציי רשוכ םייקל ידכ .ץוחל םינמז־חולב 
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בחר יטסיגול ךרעמו יסדנהו ינכט ךרעמ ,ימינפ הקוזחת ךרעמ :ךכל תושורדה תויצקנופה 

.(המודכו הקפסה ,הרובחת) 

לכל ץוח־ימרוגב תולת־יאה ןורקע תא הביתכה הנידמה - "תולת־יא"ה ןורקע 

שעתה תא בייח היקרטוא לש הבר הדימ םייקל ךרוצה .לארשיב תוינוחטבה תוישעתה 

רצומב הלכו יסיסבה םלגה־רמוח לש בלשב לחה ,םירצומ רוצייב םיבר םיבאשמ עיקשהל 

תודובע תיינפה ידי־לע היתויולעב ךוסחל הלכי םיבלשהמ קלחבש יפ־לע־ףא ,רמגומה 

ךותב תויוליעפה בור זוכירב אטבתהש ,יכנא גוזימ ,דתיה הרישיה האצותה .תורז תונידמל 

ץוח־יגלבקל היינפ תועצמאב ןהיתויולע תא ליזוהל ןתינ היהש תויוליעפ ללוכ ,םילעפמה 

םג הז ןורקיע .(דועו ןויקינ ,תואלמשחו הקזחא יתוריש ,יבבש דוביע ,תורגנ ,הרובחת) 

ידכ םלג־ירמוח לש הלודג תומכ תשיכרב םיבר ףסכ ימוכס עיקשהל שעתה תא עיגה 

תולודג תויומכ תובורק םיתיעל ורבצנ ךכמ האצותכ .המחלמ תעל םיקיפסמ םיאלמ רוציל 
.רוציי יכרוצל ידיימ שומיש םהב היה אלש םלג־ירמוח לש 

דצמ הירצומל לודגה שוקיבה - אוציל תינשמ תופידע ןתמו ימוקמה קושב תודקמתה 

אוציב תוחפו ימוקמה קושב הירצומ קווישב רקיעב דקמתהל שעתה תא עינה ל"הצ 

.םיקוושה ינשל שעתה לש היתוריכמ ןיב סחיה תא ראתמ 3 םישרת .הירצומ 

לש הירצוממ 700/"־כ ורכמנ (ללוכ) 1976 תנשל דע יכ רוריבב םישרתב תוארל ןתינ 

ןפואב רתוי ןטק קלח ספת אוציהש דועב ,(ל''הצל רקיעב)ימוקמה קושל ורכמנ שעתה 

העובק המר לע רמוש אוציה לש וקלח :המגמ ךופיהל םידע ונא וז הנשב לחה .יתועמשמ 

תוריכמה דועב ,<1985־ב 700/0־ל עיגמ ףא אוהו) שעתה לש היתוריכמ ללכמ 600/0 לש 

איה ךכל הביסה .תמדוקה הפוקתל האוושהב תיצחמב טעמכ תותחופ ימוקמה קושל 

ונטקש תמיא לכ הלצה־לבחכ יחרזאה רזגמל רוצייהו אוציה וספתנ ךרדה תישארבש 

יעוצקמה לאיצנטופה לע רומשל ידכ תאזו ,העיגר תופוקתב ןוחטיבה תכרעממ תונמזהה 

:םידבוע לש םיידיימ םירוטיפמ ענמיהלו (בר הכ למעב רגאנש) 

ןעמל התדובעב הכורכ תיאבצה היישעתה לש תירקיעה התקוסעת... 

השגדהה] תינמז הקספה םיתיעל הלח ,םירבד לש םעבטמ ךא ,ל"הצ 

דעומב העיגמ םתקפסאש ,םיטירפ המכ לש םרוצייב ['י 'יו 'ת 'א ־ ונלש 

תיאבצה היישעתה ןיא הלא םירקמב .יברימה הטילקה לובג דע םייוסמ 

,יקסעה םנזאמ בושיחש ,םייטרפ םילעב ךרדכ גוהנל המצעל תושר האור 

םניאש עוצקמה ילעב ףדוע תא רטפל םהל השרמ ,תינמז הקספה תעב 

םדאה־חוכ לע הרימשב אוה תיאבצה היישעתה לש החוכ רקיע .םייחרכה 

,ינשהו ,אוצי יכרוצל הדובעה - בחרה ,דחאה :םיינש םה םיקיפאהו ,הלש 

ןכש ,אוה לבגומ ןורחאה קיפאה .ימוקמה קושה יכרוצל - הברהב הזמ רצה 

תשורחב רבכ תרצוימ ותמגודש ,ךרצמ רציית אל תיאבצה היישעתה 

...יחרזאה קושב תונמזה תלבקל םיזרכמב קלח לוטית אל ףאו ,תימוקמה 

.(141-140 ,1992 ,ןורבע) 

תוכזב רבג ץראל־ץוחמ תונמזהה רבצ .םימיה־תשש תמחלמ ירחא הגרדהב לדג אוציה 

רשוכ תאו הידבוע רפסמ תא לידגהל שעתה תא בייחש רבד ,ומצעל ל"הצ שכרש ןיטינומה 

1953 ןיבש הפוקתב ץראל־ץוחב שעתה לש היתוריכמ תא תראתמ 1 הלבט .הלש רוצייה 
.1985־ל 
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65 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

היתוריכמ ןיבל ץראל־ץוח יקושל שעתה לש היתוריכמ ןיב (םיזוחאב)סחיה :3 םישרת 

1985-1963 םינשה ןיב ימוקמה קושל 
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□ ימוקמה קושל הקפסהה זוחא □ אוצי יקושל הקפסהה זוחא 

.227-107 ,1992 ,ןורבע :ךותמ ופסאנ םינותנה 

ישוג יפל ךתחב 1985-1979 םינשה ןיב ץראל־ץיחב היתוחוקלל שעתה תוריכמ :1 הלבט 
(רוציל תוריכמה ללכמ זוחאו)םירלוד ינוילימב תונידמ 

כ"הם  ישילשה םלועה תונידמ שוג  תויברעמה תונידמה שוג  הנשה 

 0.14  -  -  1953

 0.77  -  -  1955

 3  -  -  1965

 10  -  -  1970

 05  -  -  1975

 241.4  135.7  105.7  1979

 (5670)  (4470)

 291.4  194  97.4  1980

 (6770)  (3370)

 307.5  101.8  205.7  1981

 (3370)  (6770)

 315.1  80.9  234.2  1982

 (2670)  (7470)

 227  88.2  138.8  1983

 (3970)  (6170)

 333.3  183  150.3  1984

 (5570)  (4570)

 303.8  106.1  197.7  1985

 (3570)  (6570)

.227-107 ,1992 ,ן1רבע :ךותמ ופסאנ םינותנה 

רבעמב רקיעבו ,אוציב לודיג לש תרבוגו תכלוה המגמב הלבטה ןמ חכוויהל ןתינ 
העבראו םירשע יפ שעתה לש אוציה לדג וב ,םינומשה תונש תליחתל םיעבשה תונשמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:51:18 UTC������������� 

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



תויתלשממ תורבחו יתרבח רוזיש יקציבוני קחצי ,דומלת ןליא 66 

,ישילשה םלועה תונידמ רקיעב הליחתב ונמנ שעתה לש םיינוציחה היתוחוקל םע .בוריקב 

קושה חתנ תא לידגהל שעתה החילצה הגרדהב .תורחאו הינק ,הדנגוא ,המרוב תמגוד 

תונש עצמא תארקלו ,תירבה־תוצראב םג רתוי רחואמו ,הפוריא־ברעמ תונידמ ברקב הלש 

.תונידמ םירשעכ םע םייקסע םירשק הל ויה םינומשה 

"תיאוריהה הפוקתה" שעתה לש הייחב הנושארה הפוקתה תא ןאכ תונכל ונרחב 

םילוקיש ידי־לע שעתה הענוה ,וז הפוקת לכ לש הכרואל .(1983 ,גרבנירג תובקעב) 

חותיפב שעתה לש התודקמתה .יניינע יקסע לוקיש לכ הדיצה וקחדש ,םיימואל־םיינוחטב 

דמעמ הל וקינעה ןוחטיבה דרשמב ךמס־תדיחיכ התלועפו ימוקמה קושל םירצומ תקפסהבו 

הפוקת התואב קשנה רוציי לש קושה ינייפאמ .לארשיב קשנה קושב יעבט לופונומ לש 

תומריפה ןיב תורחתה יפוא ,םיריחמה תמר ,ולש תיגולונכטה המרה ,קושה לאיצנטופ) 

ןתסינכ תא ןיטולחל טעמכ ענמש רבד ,שעתה ידי־לע הבר הדימב ועבקנ (דועו תונושה 

הז קושב שעתה לש תיזכרמה התדמע .(הסינכ־ימסח) הז קושל תופסונ תומריפ לש 
אופיא אלפיי אל .ילמיטפוא חרואב היתורטמ תא שממלו תוריהמב לודגל הל הרשפיא 

.המריפב התחירפ אישל שעתה העיגה םינומשה תונש תליחת תארקלש 

"תיתורחתה" הפוקתב שעתה לש תיקסעה היגטרטסאה 

הפוקתה" :ןיטולחל הנוש הפוקת לש התליחת תא רשיב םינומשה תונש עצמא 

עבונה ,קומע ילכלכ רבשמב היוצמ שעתה הלא םינשב לחה .שעתה לש הייחב "תיתורחתה 

ימוקמה קושה תמרו ימלועה קושה תמר :תומר יתשב םתוא ןוחבל ןתינש רפסמ םימרוגמ 

קשנה קוש ינייפאמב יתוהמ יוניש לח ימלועה קושה תמרב .(1994 ,הנידמה־רקבמ ח"וד) 

הנייפוא םינומשה תונש תליחת .םויה דעו םינומשה תונש לש היינשה תיצחמה ןמל 

ורשפיא הלא םישוקיב .טרפב שעתה ירצומלו ללכב םייאבצ םירצומל םילודג םישוקיבב 

חוור ירועישבו ןוחטיבה תכרעמל םיריבס חוור ירועישב הירצומ ןווגמ תא רוכמל שעתל 

,םישדח םירצומ חתפל ורשפיא ורצונש םינמוזמה יפדוע .אוציה יקושל רתוי םיהובג 
לש היינשה תיצחמהמ .הרבחה תואצוהב רכשה ביכרמ תולעהלו אוציה רשוכ תא לידגהל 

לש תויתרוסמה תוחוקלה ויהש תונידמב תכל־תוקיחרמ תורומת ולח םינומשה תונש 

שוגה לש ותוטטומתה רקיעב ךכל ומרג .הנממ שכרה תקספהל ומרג הלא תורומתו ,שעתה 

ץורימ תא ושילחה הלא תויוחתפתה .תירבה־תוצראב ןוחטיבה ביצקת םוצמצו יטסינומוקה 

ןהיתובקעב .(1992 ,ןמיילק) םילודג רוציי רשוכו דויצ יפדוע ורציו ימלועה שומיחה 

האבש תיביסמה םיריחמה תדרוהו ,תוימלועה קשנה תוינרצי ןיב הזע תורחת הרצונ 

ירקיעה ביכרמה תא ,רומאכ ,וויהש ,אוציה תוקסע לש תויחוורה תא הקחש היתובקעב 
.הרבחה לש היחוורב 

הקפיס ,רומאכ .שעתה לש התביבסב םיגילפמ םייוניש ולח ימוקמה קושה תמרב םג 

םיריבס םיחוורב (ןוחטיבה תכרעמלו ל"הצל)ימוקמה קושל רקיעב התרצות תא שעתה 

רשאכ לחה ימוקמה קושב רבשמה .ןוחטיבה דרשמ לש ךמס־תדיחי התויה תדבועל ףופכו 

תכרעמ לש ימוקמה שכרה תמגמב דח יוניש םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב לח 

לש ןיפילחה רעש תאפקהו ,1985 ילויב הגהנוהש ,םיריחמה בוציי תוינידמ .ןוחטיבה 

עובקו יתועמשמ ץוציקל ומרגו ,שעתה לש תוילקשה היתומושת תא ולידגה רלודה 

1988־ו 1985 םינשה ןיב) .ימוקמה שכרה םוצמצל ורקיעב בתונש ,ןוחטיבה ביצקתב 
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67 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

וליטהש הלבגמה םג <!460/0־כ לש רועישב שעתמ היתוינק תא ןוחטיבה תכרעמ המצמצ 

תוישעתמ ל"הצ לש יאבצ שכר םיפסכה ונממי היפל ,יאבצה עויסה יפסכ לע םיאקירמאה 

הלדגש ,שעתה .ימוקמה קושל שעתה לש קווישה לאיצנטופב העגפ ,תירבה־תוצראב קשנה 

־יקושל היתוריכמ תא לידגהל הצלאנ ,ימוקמה קושה יכרוצ תא קפסל ידכ רכינ ןפואב 

תומיוסמ תוצראל אוציה ךא ,(היתוריכמ ללכמ 730/0־כל הלע אוציל היתוריכמ ףקיה) ץוחה 

םירוזיאל ינוחטבה אוציה לע לארשי תלשממ הליטהש תולבגמ בקע רתוי השק השענ 

יתועמשמ םוצמצל ןוחטיבה דרשמ תופתתשהו ןומימה םוצמצ ומרג ךכ לע ףסונ .םימיוסמ 

םירצומ חתפל שעתה לש התלוכיב תושק עגפש רבד ,הרבחב חותיפהו רקחמה ףקיהב 

.(1995 ,הדש)ימלועה קושב םקוושלו םייביטקרטא 

ותוא הנכמ (1988) תרבד ןורהאש ,רבשמל שעת העלקנ וללה םימרוגה לכ ללגב 

רוזיש לש תויתייעבה תא ןמסמ (Emic Concept) הז "ידילי" גשומ ,"בלושמ רבשמ" 

הב הפוקתב תדדובה המריפה תא דקופה ,ינטרפ רבשמ אוה "בלושמ רבשמ" .המריפה 

תויהל הלולע תילוהינ תועט לכ ,תרבד םרוג ,הז גוסמ רבשמב .רבשמב ןותנ ולוכ קשמה 

אצמנ ומצע קשמה הב הפוקתב רבשמב תואצמנה תורבח לוהינ .ןוגראה תניחבמ תינלטק 

תילכלכ־ורקמה תוינידמה לש ליבקמ לוהינ אלל ירשפא־יתלב תויהל לולע רבשמב 

הלוכי הלשממה ןיא הזכ בצמב .רבשמהמ ולוכ קשמה תא ץלחל ץמאמב הלשממה ידי־לע 

רדעיה לש האצות םניה םירבשמהמ לטובמ־אל קלחש ןוויכמ ,תוברועמ־יאל ןועטל 
.תילכלכ תוינידמ 

דחי ,התמקה ןמל טעמכ הרבחה תא ןייפיאש ,תוליעי רסוחו ילוהינ לשכ לש בולישה 

לש בצמל התוא ורדרד ,םיימלועה קשנה יקושבו ילארשיה קשמב ילכלכ־ורקמ רבשמ םע 

לאכימ ,וז הפוקתב שעתה ל"כנמ .יהשלכ אלפ־תפורת ול היהתש ידכמ קומעו השק רבשמ 

לע תוכמתסה ךות ,רושיג לש היגטרטסא סיסב לע רבשמה םע דדומתהל רחב ,רוש 

רחב אוה ,לעייתהלו שעתה לש תיקסעה תוליעפה ףקיה תא םצמצל תחת .רבעה ימידקת 

.הידבועל הקוסעת קפסלו הלדוג תא רמשל ידכ שעתה לש אוציה ףקיה תא ביחרהל אקווד 

ךלה הלש ילילשה ןזאמהו ,שעתה לש תויחוור־אלה תוקסעה לש ןרפסמ לדג ךכמ האצותכ 

וליכשה אל ,ןללכב שעתו ,לארשיב תוינוחטבה תוישעתה לכ .<328 ,1992 ,ןורבע> חפתו 

תוינכותה בור .עובק ילבולג יוניש וניה קשנה קושב לחש ינוציקה יונישהש ןיבהל 

תא רמשל שי ןכ־לעו ,דבלב ינמז וניה יונישהש החנהה לע וססבתה שעתה לש תויקסעה 

רוצייה רשוכ לש םיפדועה לכ תא אציילו םייניבה־תפוקתב דורשל ,הובגה רוצייה רשוכ 

תנשב שעתה תושרל ודמעש םינמוזמה יפדוע ,דבלב הילושב הול!;,ד יוסיכ ךות וליפא 

1990 תנש ףוס תארקל .תוריהמב התנתשה הנומתה ךא ,הז ךלהמ עצבל ורשפיא 1985 

ףקיהב תיטסרד הדירי :םינייפאמ המכב שעתה העלקנ וילא קומעה רבשמה אטבתה 

תורוקמ תליזאו תויאקנבה תורתיה תקיחש :ימוקמה קושב ןהו ימלועה קושב ןה תוריכמה 

לע וססבתהש ,תועטומ תיגטרטסא הבישחו תוינידממ האצותכ שעתה לש םיימצעה ןומימה 

ךכ לע ףסונו ,םדא־חוכו רוציי תלוכי ףדוע לש "תנביג" םויק :הרהזאה ינמיסמ תומלעתה 

תרגסמב תוליעפל םילשב־אל םיילוהינ םיכרעמו :םירחתמל האוושהב הכומנ תוליעי םג 

.םישק תורחת יללכ לעב קוש 

וניח קושב לחש יונישה יכ הנקסמל שעתה העיגה םינומשה תונש םות תארקל קר 

יכ רורב היה .הלש ימצעה ןוהה תא תקחוש קר הטקננש תוינידמה יכו ,ךורא חווטל יוניש 

תניחבמ ןמז לש ץחל םייק רחא דצמו ,ןוגראה ייח לע ישחומ ימויק םויא םייק דחא דצמ 
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םרת הרבחה לע רבעש ףסונ ךילהת .ול יופצה ןויליכהמ ןוגראה תא ליצהל ךרוצה 

יניינעל םירשה תדעו הרשיא 1990 רבוטקוא שדוחב :ןוגראב הדרחהו םלהה תורבגתהל 

,ט"עב תיתלשממ הרבחל ןוחטיבה דרשמ לש ךמס־תדיחימ שעתה לש רבעמה תא הלכלכ 

.םייקסע םילוקיש ידי־לע םג התעמ תענומה הרבחל ,תורחא םילימב וא 

ךלוהה רבשמב היורש הרבחה יכ הרבחה תלהנהל רורב היה 1990 ףוס תארקל 

.הבצמב הבטה לע ועיבצי 1990 תנש לש תויקסעה תואצותהש ויה תויפיצה םלוא ,ףירחמו 

תיתלשממ הרבחכ שדחה הדמעמב שעתה לש התלועפ תליחתל ךומס ,1991 תישארב 

ףאו וכשמיי םיילכלכה םיישקה יכו ,ושממתה אל תוימיטפואה תויזחתה יכ רהבוה ,מ"עב 

,שדחה המשב וא) שעתה העלקנ וילא קומעה רבשמה תורמל .1991 ךלהמב ורימחי 
תוליעפה אולמ תא תיבשהל תישעמ תורשפא לכ ,דתיה אל ,<מ"עב לארשיל תוישעת-שעת 

תיקסע הרבח לש יפואל םיאתמה הנבמב התוליעפ תא שדחלו ,הכורא הפוקתל הרבחה לש 

רוציי ידכ ךות םייונישה לכ תא עצבל ךרוצ היה .(התעשב לע־לא תרבח התשעש יפכ) 

.תוחוקלכו םייחוורה רוצייה יווקב תילמינימ העיגפ ךותו רידס 

קלחל ןתינו ,וז הפוקתב שעתה לש תיקסעה היגטרטסאה לע תוכלשה ךכל ויה 

היגטרטסאב תטקונ שעתה ,("תינפת" תינכות)ןושארה בלשב :םיבלש ינשל וז היגטרטסא 

דחי םג םיבלשה ינש .רושיג לש היגטרטסאל םג תרבוע איה ינשה בלשב וליאו ,המילב לש 

רתיב לגתסהל ידכ תולעייתה לש ךילהת רובעל שעתה לעש דוסיה־תחנהמ םיאצוי 
תורומחה תוכלשהה תא םולבל תוסנל ידכ .התביבסב ולחש םייטסרדה םייונישל תוריהמ 

הביבסה לש םירקה םימה ךותל "התכלשה"מו העלקנ וילא בלושמה רבשמהמ ורזגנש 

לש רדוסמ־אל ךילהתב שעתה תלהנה הטקנ ,תיתלשממ הרבחל התכיפה םע תיקסעה 
ססבתהש) הידבוע רפסמ לש יתגרדה םוצמצב הלחה 1991 תישארב .םימוצמצו תולעייתה 

תא ריבגהש רבד - םירוטיפ לע רשאמ םילדגומ השירפ יאנת םע ןוצרמ השירפ לע רתוי 

לש סיסב לע אוציה תלדגהבו םיטעמ םיסכנ תריכמב ,(הרבחה לע לטומה יסנניפה לטנה 

תולעייתהה תינכות לש הנולשכ .תולע יריחמב תוריכמ ףא םיתיעלו הטעמ תויחוור 

תובקעב .הרבחה תלהנה ברקב שפנ־ ןובשח בינה רבשמהמ שעתה לש הצוליחב םימוצמצהו 

הלהנהב וניבה ,1991 תנשב הרבחה לש תוריכמה ףקיהב 300/0־כ לש הדחה הדיריה 

ךרוצ שי יכ ,ץאומ בצקב רימחמ תונורחאה םינשה ששב שעתה תא דקפש יקסעה רבשמהש 

םייטמסוקה םייונישב יד ןיאו ,הרבחה תארבהל תיתנש־ברו הפיקמ תיגטרטסא תינכותב 

היתורטמש ,תיתנש־בר תיגטרטסא תינכותכ הרדגוה "תינפת" תינכות .הכ דע ושענש 

םיינוגראה םייונישה תלחהו ותנטקה ,דספהה תוחתפתה לש המילב :ויה תוירקיעה 

תגשהו תויקסעה תואצותה רופיש :תינוגראו תיקסע הניחבמ שעתה בוציי :ךכמ םירזגנה 

.(1992 ,ןורבע) התואנ תויחוור 

11:םיביכרמ השולש וללכ וז הפוקתב שעתה לש תיגטרטסאה תינכותה ירקיע 
הווהמ שעתה לש תילועפתה הארבהה תינכות ־ הרבחה לש ינוגראה הנבמה יוניש 

שעתה לש תיקסעה היגטרטסאל סיסב וויהש תוינידמה יווקו םיביכרמל סחיב יתוהמ יוניש 

,הרצ תילכלכ תויאדכ ילוקיש אלל ,רומאכ ,הלהונ שעתה .ךמס־תדיחי התויה תפוקתב 

תרדגהו שעתה לש השדחה תינוגראה הסיפתה .חוור יזכרמכ היתודיחי תא הליעפה אלו 

ינוגרא הנבממ רבעמב ךרוצה :םיירקיע םיכרצ המכמ ורזגנ הרבחל יוצרה ינוגראה הנבמה 

.842-814 ,1994 ,הנידמה־רקבמ ח"וד .11 
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רתוי תובחרנ תויוכמס קינעמה ,רזובמ הנבמל ,תיזכרמ הלהנה ידי־לע לעפוהש ,יזוכיר 

תוכמסהו תוירחאה ימוחת ןיב רורבו דח רשק תריציב ךרוצה ;תונושה תויקסעה תודיחיל 

רקחמ ,קוויש - םיבושח םידממ השולשב תויקסעה ןהיתואצות ןיבל תויקסעה תודיחיה לש 

הסמ" לש השוביג ךרוצל (םילעפמ) תויקסע תודיחי דוחיאב ךרוצהו ;לועפתו חותיפו 

םאתהב עבקנ תוצובקה לש הנבמהו ןוגראה .יתורחת ןורתי רוציל הנווכ ךותמ ,"תיטירק 

ילעב םייאבצ םימוחתב רקיעב תדקמתמ איה היפל ,שעתה לש השדחה תיקסעה תוינידמל 

הנומשמ .המריפה לש (Business Core) םיקסעה תביל תא םיווהמה ,הובג יסדנה ביכרמ 

,קשנ) רוציי תוצובק עבראל הנבמה םצמוצ ,יגולונכט סיסב לע ונגרואש תוביטח 
חוור יזכרמ תווהמ ןהו ,רצומ סיסב לע ונגרואש ,(תויגולונכטו תוכרעמ ,תשומחת 

םיינשו םישולשמ דחא לכ לש ותמאתה הנחבנ ,תוצובקל הקולחה העצובש רחאל ;םייאמצע 

עבראמ תחא לכב .ללכנ הב הצובקה לש תיקסעה היגטרטסאל שעתה לש םילעפמה 

לעפמ לע תינבנ הצובק לכש ךכ ,הלעמל הנייוצש הקולחה יפל םילעפמה וגווס תוצובקה 

םיווהמ הצובקל םיכיישה םילעפמה ראשו ,חוורה זכרמ תא םירצויה םילעפמ תצובק וא 

םילעופה ,(הצובקב םיימינפ תוחוקלל תרבעומ ןתרצות בורש) תוימינפ תוריש תודיחי 

םישולשמ ךכמ האצותכ םצמוצ םילעפמה רפסמ .(Cost Centers) תולע יזכרמכ השעמל 

עבראל סיסבה תא רוציל ידכ וגזומ םירחאו ורגסנ םילעפמהמ קלח .רשע־םינשל םיינשו 

תיגטרטסא הטילשל םצמוצ םדיקפתו ,השישל רשע־דחאמ ומצמוצ הטמה יפגא ;תוצובקה 

,קוויש ,םיפסכ - לדוגל ןורתי םהב שיש םייזכרמ םיאשונ לוהינו הנווכה ,םואית) דבלב 

.(המודכו ןוחטיב ,תוחיטב ,הקיטסיגול 

תויחוור־אל תויוליעפ תקספה לש תועמשמה - תויולע תנטקהו םדא־חוכ םוצמצ 
םישרת .רוצייה תויולע םוצמצו םידבוע ירוטיפ חרכהב השוריפ הארבהה תינכות תרגסמב 

ןיב םידבועה רכשבו דבועל הקופתב ,שעתה לש םדאה־חוכ תבצמב םייונישה תא ראתמ 4 
.1995-1988 םינשה 

םידבועה רכשבו דבועל הקופתב ,שעתה לש םדאה־חוכ תבצמב םייוניש :4 םישרת 

1995-1988 םינשה ןיב 

 1993 1992 1991 1990 1989 1988

ן םיפלאב םידבועה רפסמ ₪ םירלוד יפלאב דבועל הקופת ■ םירלוד ינוילימב םידבועה רכש 1 

.29-15 ,1995 ,הדש ךותמ וחקלנ םינותנה 

:הלא םינשב ביאכמו יטסרד ץוציק לח שעתב םדאה־חוכ תבצמב יכ תוארל ןתינ 
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םישישו םיפלא תעברא ורתונ 1985 תנשב ויהש םידבועה תואמ שמחו ףלא רשע־העבראמ 

לש ההובגה תולעה בקע תואיצמה ביוחמ היה םדאה־חוכב יטסרדה ץוציקה .1996־ב דבלב 

ןוצר ךותמו (תללוכה תולעהמ 500/0־כ> שעתה לש תואצוהה ביכרמב רכשה תואצוה 

טרפ .הרבחה ידיבש תונמזהה עוציבל שרדנה ףקיהל םידבועה ףקיה תא םיאתהל 

(םיתורישה תוקלחממ) םיפיקעה םידבועה ףקיה םצמוצ ,םידבוע לש םירישיה םירוטיפל 

לש הנטקהל .הטמה יפגא םוצמצו תולהנימו םיתוריש תודיחי גוזימ ,םילעפמ דוחיא ידי־לע 

קלחכ םמיע םילשהל וצלאנ םידבועהש ,רכשה יביכרמב םירותיו םג וולתה םידבועה תבצמ 
לוטיבו ירוביצה רזגמל רכשה םכסה לש שומימה תייחד תא וללכ הלא םירותיו .תינכותהמ 

ומתח 1993 סרמ שדוח ףוסב .הלאב אצויכו תוימרפה ,דוגיבה ,השפוחה ,בכרה תופסות 

יכ עבוק םכסהה .הרבחה לש הארבהה תינכות שומימל םכסה לע םידבועהו שעתה תלהנה 

יכו אפקוי ורתווייש הלא רכשש ,םיפדעומ השירפ יאנת ונתניי הרבחהמ ושרפיש םידבועל 

אלא ,םיינוציח םיפוגל ורסמיי תויחוורה ןחבמב תודמוע ןניאש םיתורישו רוציי תויוליעפ 

שבגת (חוור זכרמ) לעפמ לכ תלהנהש עבקנ ןכ־ומכ .יתורחת ריחמ םידבועה ועיצי ןכ־םא 

לעפמה תא איבהל הרטמב ,הדובעה תולע תדרוהל םיכרדה תא לעפמב םידבועה דעו םע 

,הארבהה תינכותב הללכנש ,הלהנהה תשירדל הנענ םג םידבועה ןוגרא .ילועפת חוורל 

ומצעב עובקל חוור זכרמ לכל חינהלו ,שעתה ילעפמ לכב דיחאה רכשה םלוס תא לטבל 

עוגפל לכוי אל לשוכ לעפמש ידכ ,םידבועה תטילק תוינידמ תאו רכשה תוינידמ תא 

םידבועה לש הבצמה תנטקהו רכשב ץוציקה יכ םא .(31.3.93 ,"ץראה") חיוורמ לעפמב 

םיכרדב םג תויולעה תנטקה הגשוה ,הרבחה לש תויולעה תנטקהב יראה־קלח תא םיווהמ 

הניטקה ,(דויצ יפדועו ן"לדנ רקיעב) בחרה רוביצל םיסכנ רוכמל הלחה שעתה .תורחא 

תאו דויצבו םינבמב תועקשהה תא המצמצ ,םילעפמה גוזימ ידי־לע הנונראה תומושת תא 

,בכר תריכשל תואצוה תמגוד ,תפטושה תוליעפב הצציקו ימצעה חותיפהו רקחמה תואצוה 

יתועמשמ ןפואב הלדג ,םישרתב תוארל ןתינש יפכ ,ליבקמב .המודכו ץראל־ץוחל תועיסנ 

.ונטקו וכלה רכשה תואצוהש דועב ,דבועל הקופתה 

ןיב םיזוחאב סחיה תא ראתמ 5 םישרת - םייחרזא םירצומ רוצייו אוציה תבחרה 

םינשה ןיב ימוקמה קושל היתוריכמ ןיבל ץראל־ץוח יקושל שעתה לש היתוריכמ 
 1994-1988.

היתוריכמ ןיבל ץראל־ץיח יקושל שעתה לש היתוריכמ ןיב (םיזוחאב)סחיה :5 םישרת 

1994-1988 םינשה ןיב ימוקמה קושל 

 52.50*

 47,50*

 51*

 49*

 53*

 47*

100* ך 

 *48 *56 *73

 *52 *44
 *27

 0*■

 1991 1990 1988

ימוקמה קושל הקפסהה זוחא □ אוצי יקושל הקפסהה זוחא 

.314,1992 ,ןורבע :ךותמ ופסאנ םינותנה 
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לש םקלחב רכינ םוצמצ לח ,<"תיאוריהה"> תמדוקה הפוקתל האוושהב יכ תוארל ןתינ 

לידגהש רבד ,(דבלב 500/0 ידכל דע) שעתה לש תוריכמה־לסב ןוחטיבה תכרעמ לשו ל"הצ 

לע ססבתהל ךישמהל ןתינ יכ וכירעה הרבחה תלהנהב .אוציב שעתה לש התולת תא 

הרק ךכ .חותיפו רקחמל םיביצקת רדעיה לשב םג ,שעתה לש םייקה םירצומה־לס 

תיקסעה הלוכסאה .םידספהב ךורכ רבדה םא םג ,ריחמ לכב אצייל הרחב הרבחהש 

רכינ קלחו יגטרטסא ןונכתל םיחמומה בור ידי־לע הכמתנו ,םינומשה תונש ףוסב הררשש 

יחרזאה םוחתל יאבצה רוצייה םוחתמ םילעפמ תבסה עצבל ןתינש התיה ,םינלכלכהמ 

םייחרזא םירצומ רחא רותל שעתה הלחה וז הלוכסאל םאתהב .הריבס הפוקת ךותב 
רוצייב שעתה לש הנויסנ .הלש רוצייה רשוכ יפדוע תא לצנל ידכ רצייל התלוכיבש 

תופסכ רוציי ,יתלשממה רזגמל םילקימיכ תריכמל זא דע םצמטצה יחרזאה קושל םירצומ 

םיטלובה םייחרזאה םיטקיורפה .קזב תרבחל <"טרכלט"> סיטרכ ילעפומ םינופלט רוצייו 

תשעותמ היינבב םיתבה לעפמ ויה תיתלשממ הרבחל הכפהנ זאמ םירהל שעתה התסינש 

.לארשי תבכרל תובכרל םיבסמ רוצייו 

בטיה תורכינ תונורחאה םינשה שמחב שעתה הרבעש הארבהה תינכות לש תואצותה 

*אל םיגשיהל שעתה העיגה תונורחאה םינשה עברא ךלהמב יכ תוארל ןתינ .2 הלבטב 

הדיריל ומיאתהל ידכ יטסרד ןפואב םצמוצ םידבועה רפסמ :תולעייתה תניחבמ םילטובמ 

335־מ> יתועמשמ חרואב ונטק רכשה תויולע ;הלפכוה םידבועה תקופת ;תונמזהה רבצב 

םידספההו לדג אוציה ףקיה ;<1994־ב רלוד ןוילימ 171־ל 1990־ב רלוד ןוילימ 

הידספהמ קלח יכ רוכזל שי) .רלוד ןוילימ 38־ל רלוד ןוילימ 127־מ ומצמוצ םיילועפתה 

,םידבוע ףדוע לשב רקיעב ,ךמס־תדיחי התויה תפוקתמ "ררגנ" שעתה לש םיילועפתה 

(.תומיאתמ לוהינ תוכרעמ רדעיהו תונשוימ תויגולונכטב שומיש 

לש םידעיב דומעל החילצה אל איהו ,רימחהו שעתה לש הבצמ ךלה ,הלא לכ תורמל 

־אל תוכמתסה :רפסמ םימרוג ךכל ומרת .רבשמהמ ץלחיהלו תילועפתה הארבהה תינכות 

וא תולע יריחמב םירצומ לש הריכמ ;ןוחטיבה תכרעמל יתנשה תוריכמה ףקיה לע תילאיר 

רבצ תדירי ;םידבועה תשירפ לש תויולע לטנ ;(תוחוקלב תולתה לש היטעב) דספה 

־רקבמ ח"וד) םייחוור־אלה םילעפמה לש םתריגס־יאו רלוד ןוילימ 100־כב תונמזהה 

יפסכ עויס תמרזהב ךרוצ ןמזל ןמזמ ורצי הרבחה יישק .(839-829 ,1994 ,הנידמה 
12.לארשי תלשמממ 

"תיאוריהה" הפוקתה ,תונושה תופוקתה יתשב שעתה לש הבצמ תניחב ,םוכיסל 

םינמיסה לכש ןמזב־וב :סקודרפ לש ומויק לע חרכהב העיבצמ ,"תיתורחתה" הפוקתהו 

וז הפוקתב אקווד ,"תיאוריה"ה הפוקתב "הליעי" המריפ התיה אל שעתה יכ םידיעמ 

לש םישרמ ךילהת הרבעש ירחא אקווד ,תאז תמועל ;התחירפ אישל שעתה העיגה 

רבשמהמ ץלחיהל החילצמ איה ןיא ,יתורחת קושל המצע תא לגסל ידכ "תולעייתה" 

ינושל חתפמה יכ ןכ" םא הארנ .התודרשיה לע קבאיהל תצלאנ איהו ,התוא דקפש ילכלכה 

.ןלהל הארנש יפכ ,התביבסב הלש רוזישה ינייפאמב יוצמ שעתה יעוציבב 

,(םידבועה תשירפל תינכותה ןומימל רקיעב) רלוד ןוילימ 292־כ שעתל ומרזוה 1994 ףוס דע .12 

ןוילימ 800־ל קקדזת שעתש איה הכרעהה .רלוד ןוילימ 400־ל עויסה םוכס הלע 1995 עצמא תארקלו 

.(13.4.95 ,"ץראה") אירבהל ידכ םיפסונ רלוד 
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1994-1985 ,שעתה לש יקסעה הבצמב יונישה :2 הלבט 

־1985 

 1988

 1989  1990  1991  1992  1993  1994

(םירלוד ינוילימב) תוריכמ 

 122  -  297 273 225 226 215 (ט"בהשמ)ימוקמ קוש 

 331 -  275 250 255 237 237 אוצי 

 12,216  11,873  11,148  9,115  7,118  5,517  5,450 םידבוע רפסמ 

 324  336  335  308  260  209  171 (םירלוד ינוילימ) רכש תואצוה 

קסעומל הקופת 

 34.32  47.32  58.38  51.62  59.13  73.29  85.63 *םירלוד יפלאב) 

תפטוש תוליעפמ ידספה 

 288  45.5  39  127  103.4  79  48 (םירלוד ינוילימב) 

.817 ,1995 ,[45] הנידמה־רקבמ ח"וד :רוקמ 

לטנל סכנמ :שעתה לש יטילופה רוזישה ינייפאמב םייוניש 

סחייתמ שעתה לש עוציבה תלוכיב תודונתה תא ריבסהל ונלש ןויסינב דחא ביכרמ 

תונושה תופוקתה יתשב שעתה לש יתוברתהו יטילופה רוזישה ינייפאמב ולחש םייונישל 

שי ,שעתה לש יטילופה רוזישה ינייפאמב וללוחתהש םייונישה תא ןיבהל ידכ .הייחב 

הנבמב ןייפאתמ ילארשיה קשמה .ותוללכב ילארשיה קשמה לש בחרה רשקהב םתוא ןוחבל 

יתורדתסההו ירוביצה רזגמל רוצייה יעצמא לע תולעבב בר לקשמ קינעמה ,ירזגמ 

תניחבמ םלועב םילודגהמ אוה לארשיב ירוביצה רזגמה לש וקלח .יטרפה רזגמל האוושהב 

תיזוכירו תיגרדמ איה תילכלכה תכרעמה .וב תללוכה העקשההו םיקסעומה רפסמ ,רצותה 

קושה .תימואלה הקופתה לש הובג זוחא תורציימ תומריפ לש תיסחי ןטק רפסמ :דואמ 

הנקמ היגולונכטהש םיפנעל םישדח םיימוקמ םירחתמ לש הסינכ םסוח םצמוצמה ימינפה 

םייטסילופונומ םיאנתב לעופ רוצייה תכרעממ רכינ קלח ,וז הביסמ .לדוגל תונורתי םהב 

לע תיביסמה הנגהה ללגבו ץוחה־יקושמ רכינה קוחירה לשב םג תאזו ,םייטסילופוגילוא וא 

.<1991 ,ינורהא)ימוקמה רוצייה 

תרמוש הלשממה .הלכלכה ןיבל הקיטילופה ןיב הבר תידדה תולת תמייק לארשיב 

םייתרבח ,םיינוחטב ,םיימואל םילוקיש םשב קשמב רזגמ לכב ברעתהל תוכזה תא המצעל 

רקיעב ,לופונומ יריחמ לע חקפל המצעל הבוח האור תיתלשממה היטרקורויבה :םיילכלכו 

:לארשיב תומריפה בור םע תונורטפ יסחי תחתפמ הלשממה :הרחתמ אובי הריתמ הניאשכ 

ונתניי םיתוריש וא םירצומ וליאל ,תורתומ רצומ והמו ינויח רצומ והמ תעבוקש איה 

תאצקהב תברעתמ םג הלשממה ,ףוסבל ;םהלש םיריחמה תמר היהת המו תוידיסבוס 

םימוחתב רוצייה תא הביתכמו ,רכשה תוינידמבו (םימו עקרק ,הדובע ,ןוה) םיבאשמה 

.(1991 ,ינורהא) םינוש 

תיתלשממ תוברועמ ,םזיטרופרוק לש הכורא תרוסמב ןכ־םא ןייפאתמ ילארשיה קשמה 

לע ףסונ .תללכושמ־יתלב תורחת לש םיטלוב םינייפאמו הפיקמ החוור תוינידמ ,תיביסמ 
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האצותכ קושב חתפמ־תדמע ןהל התיהש תוישעת ןתואב ךומתל הנידמה התטנ ךכ 
הלשממהמ םיבאשמ סויג לש ההובג תלוכי תולעב ויהשו תללכושמ־יתלבה תורחתהמ 

לע הבר העפשה ןבומכ שי הלא םינייפאמל .(Talmud, 1992) םייטילופ םירשק תועצמאב 

.ןללכב שעתהו ,הב תולעופ תילארשיה הרבחב תונוש תומריפש הביבסה ינייפאמ 

זכרמל שעתה לש ההובג תושיגנ תדימב הנייפאתה שעתה ייחב "תיאוריהה" הפוקתה 

ןורטפ תלעב תיתלשממ ךמס־תדיחי שעתה לש התויה .ומיע םיקזח םירשקבו יטילופה 

תאצקה לש תויופידעה רדס שארב תובורק םיתיעל התוא םקימ (ןוחטיבה דרשמ) לוכי־לכ 

ץראל־ץוחמ המיחל יעצמא תשיכרב תולבגמהו ינוחטבה םויאה .םייתלשממה םיבאשמה 

תכרעמו טרפב ל"הצ לש וחוכ תיינבב שעתה לש הברה תובישחה תא רתוי דוע וטילבה 

לש ההובג הדימ רצי תילארשיה הרבחב יזכרמ ךרע ןוחטיבה תויה .ללכב ןוחטיבה 

שעתה לש התוליעפ .(1992 ,ןמיילק) תיתרבחה התביבס ןיבל שעתה ןיב םזיפרומוזיא 

,הנושאר הגרדמ תימואל המישמ לש םיחנומב התביבס ידי־לעו הדי־לע הספתנ וז הפוקתב 

תוינידמ עוציבל רישכמ שעתה השמיש ליבקמב .(1992 ,ןורבע> םיילכלכ םיחנומב אלו 

שעתה ילעפמ םיינשו םישולש .הקוסעת דודיעו הייסולכוא רוזיפ לש םימוחתב הלשממה 

,תולעמ ,הנומש־תיירק תמגוד חותיפ תורייעב םללכבו ,םינוש םירתא רשע־השישב ורזופ 

שעתה לש הברה התברק .םימודא רושימו עקב־תמר תמגוד חותיפ ירוזאבו ,דולו תרצנ 

תיזכרמ הדמעב שעתה תא ומקימ הלש ההובגה יתוברתה דוסימה תמרו יטילופה זכרמל 

קשנה קושב לופונומל ךפהיל הל ורשפיאו ,תורחא תומריפל האוושהב ילארשיה קשמב 

,ןמיילק) לארשי־תנידמ לש ריכבה ןאוציה םינש ךשמב שעתה תויה .הנידמה תוסחב 

.זפב אלוסי אלש ימואל סכנל התוא ךפה <1992 

ךלהמב רתוי ףא תורכינ שעתה לש יתוברתהו יטילופה רוזישה לש ויתועבצא תועיבט 

ןיבהל שי ,םייביטקייבואה םיילכלכה םיטביהל רבעמ ,ןכש ,הייחב "תיתורחתה" הפוקתה 

.התביבסב שעתה לש הז רוזישב ולחש םייונישה לש רשקהב םג העלקנ וילאש רבשמה תא 

תוינוחטבה תוישעתה יכ הנבהה לארשי תולשממב הררועתה םינומשה תונש עצמאמ 

םייונישהו תימלועה הביבסב קושה יאנת יוניש .רתוי תיקסע היצטניירואל רובעל תובייח 

הנקסמל הנידמה יטינרבק תא ואיבה ןוכיתה־חרזמב וללוחתהש םייגטרטסאהו םייטילופה 

םיקסעב תוינוחטבה תוישעתה ולהוני היפל ,השדחב הנשיה הסיפתה תא ףילחהל שיש 

תדעוול השגוה 1989 יאמב .ילכלכ חוור לש ןורקיעל םאתהב ,רבד לכל םייתלשממ 
־תדיחימ <שעתה> תיאבצה הישעתה תכיפה רבדב הטלחה־תעצה הלכלכ יניינעל םירשה 

לש שדחה הדמעמ תא רידסהל הדעונ וז העצה .תיתלשממ הרבחל ןוחטיבה דרשמ לש ךמס 

רשה ,ןוירוטקרידה בכרה ,הלש ןוהה תא ,היתורטמ תא רידגהל ,תיתלשממ הרבחכ שעתה 

־תדיחימ תיאבצה היישעתה תכיפהב ךרוצל רבסהכ .התלועפ לע חוקיפהו היפוא ,הנוממה 

קיסעמה יקסע ףוג התויהב ,תיאבצה היישעתהש החנהה הגצוה ,תיתלשממ הרבחל ךמס 

,רלוד ןוילימ 600־כ לש ףקיהב םיקסע רוזחמ םייקמו םידבוע תואמ שמחו ףלא רשע־דחאכ 

יפכ ,הרבחה לש תירקיעה הרטמה .יתלשממ דרשמב הקלחמכ דקפתל רתוי המיאתמ הניא 

.ןוחטיבה תכרעמל תשומחתו קשנ תוכרעמ קפסל איה ,הדעווה תטלחהב הרדגוהש 

.םיימוקמ םיפוגלו אוציל םיתורישו םירצומ רוכמלו קפסל ,רצייל תשרדנ שעתה ,ליבקמב 

תולעבב ורתונ היתוינמ לכו ,ןוחטיבה רשל הפופכ שעתה הרתונ תיתלשממ הרבחכ 
תומוד תויתיישעת תורבח לש וזמ הנוש התעמ ,רתיה אל ידסומ עויסל התואכז .הנידמה 

הרבחל ךמסה־תדיחימ (תולמגו םייוציפ ללוכ) םידבועה תרבעה לש תולעה .לארשיב 
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יכ עבקנ .הלשממה ידי־לע הרשואו םידבועה םע ןתמו־אשמ תועצמאב הרדסוה תיתלשממה 

ידבוע םתויהב םהל ויהש הלאמ ותחפי אלו ועגפיי אל םידבועה לש םתקסעה יאנתו םרכש 

הרבחל ךמס־תדיחימ רבעמה תפוקת) דוגאיתה ךילהתמ קלחכ .ךמס־תדיחיכ שעתה 

,שעתה תלהנה ומתח ,<1.11.90־ל דע ,םישדוח רשע־השישכ הכשמנש ,תיתלשממ 

םלשל הלהנהה הבייחתה וב ,שדח רכש םכסה לע םידבועה יגיצנו תיללכה תורדתסהה 

הנתינ וז תפסות .הרבחל רובעל םתמכסה בקע 1294 לש תדחוימ רכש תפסות םידבועל 

לש יקסעה הבצמל רשק לכ אלל תויתלשממה תורבחה תושרו ןוחטיבה דרשמ רושיאב 

תטישל תויפולח םיכרד ונחבנש ילבמו <819 ,1994 ,הנידמה־תרקבמ ח"וד> שעתה 

.תלבוקמה הטרפהה 

התמצוע .קיר ללחב הלבקתה אל מ"עב תיתלשממ הרבחל שעתה תא ךופהל הטלחהה 

ןונבל תמחלמ ןמל הנידמה לע םיידיימה םיינוחטבה םימויאה םוצמצו לארשי לש תיאבצה 

וז הפוקתב ינוחטבה אוציה .יטילופה זכרמה םע שעתל ויהש םירשקה קזוח תא ושילחה 

ףידעה ל"הצ .(1992 ,ןמיילק) לארשי לש ץוחה תוינידמ לוהינב בושח ךבדנל ךפהנ 

־תוצראב רקיעב שכרש תוללכושמ תוינורטקלא קשנ תוכרעמב דייטצהל וז הפוקתב 

וחמתהש תורבחב וא ותולעבבש םילעפמב תומייק קשנ תוכרעמ תחבשהב קפתסהו ,תירבה 

ביצקתב יבקעה ץוציקה ,ךכ לע ףסונ .(המודכו פוא־לא ,אתלא ,סקטיאס ,טיבלא) ךכב 

הנטק ךכבו ,םינומיא תשומחתב ל"הצ לש שומישה תורידת תא תיתועמשמ ןיטקה ןוחטיבה 

הרבחב וללוחתהש םייכרעה םייונישל ויה ,ךכל ליבקמב .שעתה לש רוצייב ותולת 

.יתוברתה זכרמה ןמ םג שעתה לש התקיחד לע תוכלשה 1967 ןמל תילארשיה 

אל ,הלא םייוניש תובקעב שלחנו ךלה תיתרבחה התביבסל שעתה ןיב םזיפרומוזיאה 

ךרע תבוטל ,תילארשיה הרבחב יזכרמ ךרעכ ןוחטיבה תסיפתב לחש תוחיפה לשב טעמ 

םהילע םיינויצה־טיימואלה םיסותימהש הרק ךכ .(Shamir, 1992) םולשה - רחא 

םילמסה תאו הבחרה תוברקה תא ופקיש אל בוש שעתה לש תינוגראה תוברתה התתשוה 

הרכהב ההוזמה ,יתרקוי ימואל סכנמ שעתה הכפהנ ,רושעמ תוחפ ךותב ,ךכ .התוא וחנהש 

ןוחטיבה רשו הלשממה שאר :ףדוע־חרסל ,הנידמה ןוחטבמ דרפנ־יתלב קלחכ תירוביצה 

בטומש לטנל הכפהנ איה יכו ,הב הצור וניא יכ בר ןמז ךשמב ןעט ,ןיבר קחצי ,רבעשל 

תא רפה ל"הצ ;יתלשממ עויס הל ריבעהל שש אל רצואה דרשמ ;םייק היה אלש 

ילכלכה לטנב תאשל אל ידכ הטירפהל זרדזה ןוחטיבה דרשמו ;הנממ שכרל ויתויובייחתה 

.(1995 ,ןורמוש ;1994 ,רוצהדפ) הרבחה תארבה לש 

תדימב תיתועמשמ ומגפ שעתה לש יתוברתהו יטילופה הרוזישב םייונישהש קפס ןיא 

יתוברתהו יטילופה זכרמהמו ירוביצה רזגמהמ התוקחרתה .המריפב הלש תויביטקפאה 

העיגפה ךא .קושב הריכב הדמע קוחר־אלה רבעב הל ונקהש םיבאשמהמ דבכנ קלח הלטנ 

יטילופה הרוזיש לש יטנלוויבמא ןייפאממ אקווד העבנ הלש תויביטקפאה תדימב השונאה 

השירדה סקודרפ ."תרת10ה השירדה סקודרפ" ותונכל ונרחבש ןייפאמ - יתוברתהו 
הנידמה יחרזא לש עירכמה םבורו לארשי תולשממ לש םתונוכנ־יאמ עבונ תרתוסה 

תרתוסה השירדה סקודרפ לש רתויב ישחומה יוטיבה .ימויק חרכהכ ןוחטיבה לע "רתוול" 

,תשרדנ שעתה ,דחא דצמ :תיתלשממ הרבחכ שעתל הלשממה הרידגהש םידעיב יוצמ 

הז חתנש יפ־לע־ףא)ןוחטיבה תכרעמלו ל"הצל קשנ קפסל ךישמהל ,הלש יזכרמ דעיכ 
;המחלמ תעל הובג רוציי רשוכ םאתהב רמשלו ,(דבלב 200/» לע דמוע היתוריכמ־לסב 

לע הנידמה תפוקל םיחוור סינכהלו לעייתהל תשרדנ איה ,המישנ התואבו רחא דצמו 
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שעתה ךכ .קושה לש ויכרצ ןחבמב תדמוע הניא בר ןמז רבכש קוידב תרצות התוא סיסב 

םימגופה ,םירתוס םידעי ינשב תועדה לכל אוה רבודמה ןכש ,םותס יובמל העלקנ 

,חוור ילוקיש לע ללוכה ינוחטבה־ימואלה לוקישה תפדעה .הרבחה לש תויביטקפאב 

םויק הל ןיא ,ילארשיה קשמב תיתלשממה תוברועמה יפוא תא ןייפאל הכישממו הגייפיאש 

לכ םילטבתמ הז בצמב .םלועבו לארשיב םויכ ביתכמ תיאבצה תרצותה קושש םיאנתב 

:ירוקמה הדעי תא אלמלו לודגל הל ועייסשו ,רבעב שעתה התנהנ םהמ םייסחיה תונורתיה 

.לארשיב ןוחטיבה תכרעמ לש תשומחתהו קשנה יכרוצ קופיס 

תטלוב המגוד .שעתה לש םיינוגראה םידברה לכב םייק תרתוסה השירדה סקודרפ 

םיעינממ הנמזב שעתה המיקהש חותיפה־תורייעב םילעפמה לש "השורי"ב הרושק ךכל 

,םויכ םידיספמ םילעפמ םניה הלא םילעפמ .הלשממה לש הרישיה התנווכהבו םיימואל 

םילעפמה לש םינטקה םיחוורב םיסגונ םהידספה .ףורצ ילכלכ ןויגיה לכ יפל םרגוסל שיש 

תוגויסנה לכ .ילועפת ןוזיאל עיגהל תלוכי רסוחלו הרבחל רכינ דספהל םימרוגו זכרמב 

,תונושה תולשממה דצמ תודגנתהב ולקתנ וללה םילעפמה תריגסל תינכות תוותהל 

ינפמ ששחה רקיעב) םיילרוטקלאו םייתרבח םילוקישמ םילעפמה תא רוגסלמ תוענמנה 

שעתה ידבוע לש םיינומהה םירוטיפה תובקעב חותיפה־ירעב הלטבאה לגעמ תבחרה 

.האירבהל ןויסינב הרבחה לש הבצמ תא ףירחמ קרש רבד ,(הלא תומוקמב 

לש הארבהה תינכות הרשוא הב ,16.12.1992־ה םוימ לארשי תלשממ תטלחהב 

תוינכות תיתלשממה יוגיהה תדעו ינפל גיצהלו קודבל הרבחה תא הלשממה החנמ ,שעתה 

ןתרטמש ,הנומש־תיירקבו תולעמב ,םימודא רושימב ,םילשוריב םילעפמל תויפולח 

רשוכ לע הרימשהו תויחוורה ידעיל ףופכ םילעפמה לש הלעפהה ךשמה תא רשפאל 

םג תקפסמ וז הטלחה .םרגוסל הטלחה שעתה תלהנהב הלבקתהש יפ־לע־ףא ,תורחתה 

םואית ךות עצובת תילועפתה הארבהה תינכות יכ הב תעבוק הלשממה :תפסונ המגוד 

,שעתה לש םידבועה ןוגרא .הפוצמל רבעמ ךילהתה תא ךיראמה רבד ,םידבועה םע אלמ 

רחאל םג הבר המצוע לעב ןוגרא וניח ,תוינוחטבה תוישעתה רתי לש הלאל המודב 

תלהנה לש ךלהמ לכ (החלצהב תאז השוע ףא אוהו) שבשל ותלוכיבו ,םירוטיפה תינכות 

,םידבועה םע ןתמו־אשמ לוהינב רקיו בר ןמז העיקשמ הלהנהה ,ךכמ האצותכ .הרבחה 

*רקבמ ח"וד> ןנכותמל רבעמ ךשמנ הארבהה ךילהתו ,תורדתסהה ידי־לע םיכמתנה 

יכ תונעט תועמשנ שעתה תלהנהמש אלפ ןיא הלא לכ רואל .(825 ,1994 ,הנידמה 

אלו ,הנידמה לע יכו ,(30.3.95 ,"ץראה") הרבחה תוליעפ לע השקמ תיתלשממה תולעבה 

,"ץראה") תימואלה תובישחה תולעב תויחוור־אלה תויוליעפה תא ןממל ,שעתה לע 
 31.1.95).

:שעתה לש ינבמה רוזישה ינייפאמב םייוניש 

םיקזחה םירשקה לש םתשלוח 

לש חותינב יוצמ שעתה לש התודרשיה תלוכיב ולחש םייונישל רבסהב ינש ביכרמ 

ינש ידי־לע ,רומאכ ,ןחבנ המריפ לש ינבמה רוזישה .הלש ינבמה רוזישה ינייפאמ 

םינקחשב התולת תדימו המריפה לש תוקסעה תשר לש תוליעיה :םייזכרמ םירטמרפ 

תדימ תא םיעבוק הלא םירטמרפ ינש .םירידנ םיבאשמ תניחבמ התביבסב םירחא 
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תדימ לע הבר הכלשה םהל שי ןכלו ,הנממ תינהנ המריפהש תינבמה הימונוטואה 

.הלש תויביטקפאה 

:תוירטמיס לש הבר הדימב תנייפאתמ "תיאוריהה" הפוקתב שעתה לש תוקסעה תשר 

(ילופוגילוא רזגמ .דמיע דחי תורצויה) תורחא תוינוחטב תוישעת ןיבל הניב םיקזח םירשק 

לע .םירתוימ םירשק לש יובירו תידדה תולת ,ןוחטיבה דרשמ אוה ןהלש ירקיעה חוקלהש 

תופסונ תומריפ תמקה הכרבב המדיק שעתהש הדבועה הדיעמ וללה םירשקה קזוח 

,ןורבע) המצע שעתה לש הלא תמגוד םירצומ רוצייב וחמתהש (המגודל ,ם"תלוס) לארשיב 

רזגמה םע הירשק בורו םיינוציחה םיקוושה םע הירשק לכ .ןתמקהב העייס ףאו ,(1992 

רתי לעו הילע יארחאה דרשמה אוהש ,ןוחטיבה דרשמ ידי־לע וכוות לארשיב יתלשממה 

,ורצי הלא לכ .(תוקסעה תשרב "רשג" לש דמעמ ול קינעמה רבד) תוינוחטבה תוישעתה 

.תינבמ הימונוטוא לש הטעומ הדימ שעתל הריתוהש ,הליעי־אל תוקסע תשר ,הרואכל 

הבר תולת רציש רבד ,ל"הצל רקיעבו ,ימוקמה קושל הנפוה שעתה לש תרצותה בור 

התנפ ,ל"הצב תודייטצהה המצמטצהש תמיא לכ .חוקלכ ןוחטיבה דרשמב שעתה לש דואמ 

ללכמ 180/0־כ קר אוציה רועיש הוויה 1975 דע .ינמז ןורתפכ אוצי לש ןוויכל שעתה 

תמחלמ תפוקת טעמל) 100/0 לש יתנש רועישב הגרדהב חמצ זאמ .שעתה לש היתוריכמ 

תונש ףוס לש תולודגה אוציה תוקסע ןמיסב תדמוע (1984 דע) וז הפוקת .(ןונבל 

תוחוקל לש ןטק רפסמ םע לודג יפסכ ףקיהב תוריכמ לש עפשב ונייפאתהש ,םיעבשה 

תוחוקל לש םצמוצמ רפסמב שעתה לש תרכינ תולת רצי הז הנבמ .(305,1992 ,ןורבעו 

.המריפה לש התויחוור לע תוכלשה ןיידע ךכל ויה אל הז בלשב יכ םא ,(ןוספוגילוא) 

,לארשיב יחרזאה רזגמל םירצומ לש רוצייב םג שעתה הלחה םיעבשה תונש ףוס תארקל 

תוכרעמו םיירוביצ םינופלט ,(םיחדקא) לק קשנ ,תופסכ ,היישעתל םילקימיכ םללכבו 

אל ןכלו ,שעתה לש תוריכמה־לסמ <5"/0־מ תוחפ) ןטק זוחא וויה הלא תוקסע .הימדה 

.הבר בל־תמושת ןהל השדקוה 

תוקסעה תשר לש םינייפאמב םייתוהמ םייוניש ולח אל "תיתורחתה" הפוקתל רבעמב 

הנתשה אל התביבסב תורחאה תומריפה ןיבל שעתה ןיבש םירשקה יפוא .שעתה לש 

תליחת ןמל ,הל שי) שעתה לש תוקסעה תשר לש השירפב תובחרתה הרכינ ךא ,טעמכ 

.(305 ,1992 ,ןורבע) (תונידמ םישימחמ רתוי םע םייולג רחסמ ירשק ,םיעשתה תונש 

התושיגנ תאו םייקסעה הירשק תא לידגהל שעתה לש הנויסנל סחייל שי וז תובחרתה 

ןתינ ךכב התחלצה־יא תא .הרבעש תולעייתהה ךילהתל ליבקמב יטנוולר יקסע עדימל 
:רפסמ םימרוג לש בולישל סחייל 

שעתה השרי הליעי־אל תוקסע תשר לש הנבמה תא - הליעי־אל תוקסע תשר 

םיקזח םירשק לע רקיעב תססובמ הלש תוקסעה תשר .ךמס־תדיחי התויה תפוקתמ 

תשרב םישלחה םירשקה .היתוחוקל םע םיעובקהו םיכשמתמה היסחימ רזגנכ ,םירתוימו 

הקירפאבו היסא חרזמב תונידמ םע םישדחה הירשקל קר םילבגומ שעתה לש תוקסעה 

תיקסעה תוליעפה לש האצות םהו ,(תורחא קשנ תוינאוציל םג םישדח תוחוקל תווהמה) 

םימרות םניא הלא םישלח םירשק ,תאז םע דחי .הארבהה תינכות תפוקתב שעתה לש 

תשרב "רשג" םיווהמ םה ןיא ןכש ,שעתה לש תינבמה הימונוטואה תדימ תלדגהל 

הרבחה לש תויחוורה ייוכיסב תושק עגופ הליעי־אל תוקסע תשר לש הז הנבמ .תוקסעה 

.(830 ,1994 ,הנידמה־רקבמ ח"וד> התביבסמ יטנוולר יקסע עדימ ףוסאל התלוכיבו 

לע םג דיעמ שעתה לש תוקסעה תשר לש הנבמה - תוחוקלכו םיקפסב הלודג תולת 
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הלודג תולת םלועמו זאמ התיה שעתל .התביבסב תורחאה תומריפב הלש הלודגה תולתה 

.תיתלשממ הרבח התויה תפוקתב םג םייקתהל הכישמה וז תולת .חוקלכ ןוחטיבה דרשמב 

תא תווהל היושע והשלכ טקיורפ לש השיכר־יא וא השיכר לע ןוחטיבה דרשמ לש הטלחה 

ולוטיבש ,"איבלה" טקיורפ הרקמ האר)ןוגראה לש ומויקל עגונב ףכה תא הטתש הטלחהה 

םילוקיש סיסב לע אוה םג לעופה ,ןוחטיבה דרשמ .(תיריוואה היישעתה תא לסיח טעמכ 

־ץוחב ולש שכרה תא עצבל ,רתויו רתוי תופוכת םיתיעל ,ףידעמ ,תיקסע תויאדכ לש 

יטסרדה םוצמצה .רתוי םש םילוז ץראב םירצוימה הלאל םימוד םירצומש ןוויכמ ,ץראל 

תוריכמ .אוציב שעתה לש תולתה תא ריבגה ןוחטיבה דרשממ תועיגמה תונמזהב 

הז םוקמב .ספאל בורק לש המרל 1990־ב רבכ ודרי ו"טאג תונידמל שעתה לש תשומחתה 
תשומחת תבסהב ומכתסהש םישושיג - הפוריא־חרזמב הכרד תא ששגל הלחה איה 

ןוילימ 100־מ רתוי לש תללוכ הסנכהב תינרדומ תיברעמ תשומחתל תיפוריא־חרזמ 

םע םייקסע םירשק ןהל ויה אלש תונידמ םע תודדוב תוקסע המכ ופרטצה ךכל .רלוד 

חבעב ומכ) שעתל שי םויכ .(1995 ,ןסינ)(המגודל ,הידווש)ולסוא םכסה ינפל שעתה 

הלולע דדוב חוקלב התולת ןכ־לעו ,םירצומה יגוסמ דחא לכל תוחוקל לש טעומ רפסמ 

דירוהל םחוכלו םלועב רוצייה רשוכ לש םיפדועל םיעדומ הלא תוחוקל .תיטירק תויהל 

.םומינימה תמרל דע םיריחמה תא דירוהל ידכ תאז םילצנמ םהו ,רוצייב חוורה ילוש תא 

חווטל היתוחוקל לש םימולשת סורפל םג תצלאנ שעתה ,ימלועה קושב ןותימה ללגב 

הרומתה תא תלבקמ איה ןיא תקפסמ איהש םירצומהמ דבכנ קלח דעבש ךכ ,ךורא 

םהילא םיילכלכה םיישקה .רצקה חווטב תילכלכ הניחבמ הילע דיבכמש רבד ,תידיימה 

תוהובג רכש תויולעמ םיעבונה) תוליזנ יישק רקיעבו ,תונורחאה םינשב שעתה העלקנ 

יאלמו רתויב קוחש ימצע ןוה ,םירטופמל םייוציפה תויולע ,םלועב תורחתמל האוושהב 

היתוקסעש ןוויכמ ,היקפסב שעתה לש תולתל םימרוג ,(םינוק הל ןיאש תרצות לש לודג 

התוא םיענומ היקפסל שעתה לש תובוחה .ךומנ םימולשת־רסומב תונייפאתמ םמיע 

.(1992 ,ןמיילק) הלש הימונוטואה תדימב ךכב םיעגופו ,םירחא םיקפס םע רשקתהלמ 

ברעמה תונידמ בור לש תוינוחטבה תוישעתה - םייחרזא םירצומ רוצייב ןולשיכ 

.תיקסע דורשל ידכ םייחרזא םירצומ רצייל ןויסינ לש ומוציעב רושע ינפל רבכ ואצמנ 

:םיירקיע םיישק ינש ובוחב ןמוטו ,רקיעו ללכ טושפ וניא יחרזאל ינוחטב רוציימ רבעמה 

האוושהב תוינוחטבה תוישעתב תוגוהנ ויהש תיסחי תוהובגה רכשה תומרב ץוענ ןושארה 

ןוירפ תדדועמ הניאש ,היוקל תינוגרא תוברתב ורוקמ ינשה ישוקה :תויחרזא תומריפל 

רזגמל יאבצה רזגמהמ רבעמה .(1995 ,גרבנייטש) םייקסע םילוקיש ידי־לע תענומ הניאו 

קושה תרכה־יאו קוויש יישק לשב אלא ,רוציי תויעב לשב אל ,יתייעב וניה יחרזאה 

רזגמה לש וזל ללכ המוד הניא יאבצה םוחתה לש קווישהו לוהינה ,רוצייה תוברת .יחרזאה 

חווטב וליפא תחלצומ הבסה עצבל ,ירשפא־יתלב ילואו ,דואמ השק ןכ־לעו ,יחרזאה 

התוא הענמ שעתה לש ההובגה הדובעה תולע .(Kapstein, 1992, 91-113) ינוניבה 

רוציימ חיוורהל הרבחה לש התלוכי־יאל .יחרזאה קושל רודחל התינכות תא שממלמ 

תויועטב יוטיב ידיל אבש רבד ,םלוהינבו םיטקיורפה ןוגראב םייוקיל םג ומרת יחרזא 

־רקבמ ח"וד> יחרזאה רזגמל קווישה יישקו םינוכיסה ,תילכלכה תויאדכה תכרעהב 

תורבחב וא תויטרפ תורבחב עוציבל ןתינש המ ,ךכ לע ףסונ .(821 ,1994 ,הנידמה 

וניא ,תוינמה ילעבמ וא רוביצהמ ןוה סייגל ןתינ םש ,("קזב" תמגוד) תורחא תויתלשממ 

,ידוחייה ןייפוא ללגב ,ןתורשפאב ןיאש ,שעתה תמגוד תוינוחטבה תוישעתב היישעל ןתינ 
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הז רחא הזב .הסרובב ןוה סייגל תורשפא ןהל ןיא ןכלו ,קוחב ןהמ שרדנה לכ תא ףושחל 

חכונל םקוהש) תשעותמ היינבב םיתבה לעפמ תמגוד ,םיזרכמבו םיטקיורפב שעתה הלשכנ 

,(םיעשתה תונש תליחתב היפויתאמו םימעה־רבחמ היילעה ילג ורציש רוידל ברה שוקיבה 

םרטב דוע ץרפמה תמחלמ רחאל ןומר־הפצמב םקוהש ב"בא תוכרע לש החבשהל לעפמ 

קלח .דועו הפועת ירצומ ,(התכז אל איה ,רבד לש ופוסב)זרכמב שעתה הכזת םא ררבוה 

הדבל רודחל שעתה לש ןויסינל סחייל שי שעתה לש םידספהה ןמו תויועטה ןמ רכינ 

הלא תונויסנ ועצובי אבהל יכ 1992־ב שעתה תלהנה הטילחה וז הביסמ .הלא םיקוושל 

קושב חכומ ןויסינ תולעב תוישעת םע (םיפתושמ םימזימ) תיקסע תופתוש לש תרגסמב 

םוחתב רוציי יווקב קר דקמתהל הרבחה הטילחה ,הלא תונויסנ םג ולשכנש רחאל .יחרזאה 

.(16.6.95 ,"ץראה")יחרזאה םוחתב תויוליעפל הסינכמ ענמיהלו ,יאבצה 

,תיתלשממ הרבחל שעתה הכפהנ זאמ - ינוחטבה אוציה לע הנידמה תולבגמ 

ועלקנ וילא רבשמל .אוצי ירושיאב תולתב םג תאטבתמ ןוחטיבה דרשמב התולת 

המיחל יעצמא וחתיפ ןה :ןוחטיבה דרשמ רציש דוכלמה םרת תויגוחטבה תוישעתה 

ףושחל ןהילע רסאנ ,תנשוימ םלוע־תסיפתב ןקלחב תונגועמ ויהש תוביסמ ךא ,םימדקתמ 

םינותנ תרציימ שעתהש םייגטרטסאה םירצומה לכ .וחתיפש תוכרעמהמ בושח קלח 

שעתה ,םיימלועה םיקוושב הריכמל יפיצפס רצומ עיצהל ידכ .ןוחטיבה דרשמ לש וחוקיפל 

עיצהל תורשפאה שעתמ תענמנ וב בצמ רצונ ךכ .ורושיא תא הליחת לבקל הרומא 

,ךכמ הרתי .ימלועה קושב בר שוקיב שי םהל אקוודש םייגטרטסא םירצומ םתוא הריכמל 

,"םייגטרטסא" םירצומכ םימיוסמ םירצומ שרופמב רידגהלמ תענמנ ןוחטיבה תכרעמ 

םע דדומתהל השקתמ שעתה וז הביסמ .ךורא חווטל אוציהו רוצייה ןונכת לע ךכב השקמו 

שעתש הלאמ רתוי תומדקתמ קשנ תוכרעמ הריכמל תועיצמה ,תוימלועה היתורחתמ 
13.(1991 ,טדורב) הריכמל עיצהל הלוכי 

בקע השדחה תיתורחתה הביבסל היעוציב תא םיאתהל החילצה אל שעתה ,םוכיסל 

."תיאוריה"ה הפוקתה תא ןייפיאש יתוברתה־יטילופה רוזישה ריתוהש םיבצעמה םיעקשמה 

קשנה ףנעב לופונומ תלעב תססובמ המריפמ .רכה אלל הנתשה שעתה לש ינבמה רוזישה 

,תיקסע הרבחל התכיפה םע ,שעתה המצע האצמ ,תינבמ הימונוטוא לש הבר הדימו 

וא לופונומ הל ןיא הב ,תניוע תיקסע הביבסב תלעופה המריפ :ירמגל הכופה היצאוטיסב 

14.רבעבכ םיחוור הל הביגמ הניא הלש תוקסעה תשרו ,םייסחי תונורתי 

ףשחנ הנורחאל .םייטרפ םיפוגו תומיוסמ תונידמ לע םג אלא ,םירצומ לע קר תולטומ ןניא תולבגמה .13 

"הרוחש המישר" תוינוחטבה תוישעתב ץיפהו ןיכה ןוחטיבה דרשמב ינוחטבה אוציהו עויסה ףגא יכ 

,"ץראה")יקסע עגמב םמיע אובל וא םמיע רוחסל רוסאש ץראל־ץוחמו לארשימ םימרוג תורשע לש 

רשל - םישיגר םירקמבו) ןוחטיבה דרשמ לש ותטלחהל הנותנ רוכמל ימל הטלחהה ,(28.4.95 

לש יתוכיאה הנורתי עגפייש ששחהמ רבעב ועבנש םילוקיש לש תכרעמ אשונב ליעפמה ,(ןוחטיבה 

"םיריפכ"ה תקסע תמגוד) תויתודידי תונידמ םע תומיעמ ששחהמ םיעבונ םה םויכ וליאו ,לארשי 

לש הריכמ תולבגמ תולטומ שעתה לעש הרוק ךכ .<ןיס לש הצחלב לעופל האצי אלש ,ןאווייט םע 

תיאבצ תרצות לש םיירקיעהו םילודגה תוחוקלה ןהש ,ישילשה םלועה תונידמל רקיעב התרצות 

תישפוח השיגמ תונהנו םיגילפמ אוצי ירתיה ולבקמ ברעמה תונידמב היתורחתמ דועב ,םויכ 

.הז רחסל תורושקה תוירסומה תומלידב בושחה ןוידהמ ןאכ םיענמנ ונא .<1995 ,הדש) הלא םיקוושל 

*תוריכמ רוזחמ יפל) תוליבומה היישעתה תורבח האמ לש גורידה יתוהמה יונישה תא אטבל ביטימ .14 

םוקמב קר תמקוממ שעתה :(11.4.95 ,"ץראה") "טירטסדרב דנא ןד" תרבח הכרעש 1995 תנשל 

תורבח תומקוממ הילעמו ,המישרב םינושארה תומוקמב הקיזחה םהבש םינש רחאל ,רשע־השולשה 
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79 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

ינייפאמב תורומת ןיבל יביטינגוק רוזיש ןיב המאתה רסוח 
ןמוימ לשכ לש הקינורכ :יתוברתה רוזישה 

תויסיסבה תוחנהה ןיב רצונש רעפה אוה שעתה לש התליפנל רבסהב ןורחאה ביכרמה 

תוברתה העפשוה ,"תיאוריהה" ,תבצעמה הפוקתב .השדחה תואיצמה ןיבל הילהנמ לש 

הדובעה .התביבס ןיבל הניבש יתוברתה םזיפרומוזיאהמ הבר הדימב שעתה לש תינוגראה 

החפוטו ,הנושאר הגרדמ תימואל המישמכ דחאכ םילהנמו םידבוע ידי־לע הספתנ שעתב 

חותיפ־ירוזאב םילעפמ תמקהל שעתה הלעפ ליבקמב .ל"הצו הנידמה יגיהנמ ידי־לע 

.הקוסעתה דודיעו ןיסולכואה רוזיפ לש תוינידמל עייסל ידכ הלטבא־יכומ םירוזאבו 

ראוטרפרל הכפהנ םיימצעה םיילכלכה םילוקישה לע "םייאוריהה" םילוקישה תפדעה 

וז הביסמ .(1992 ,ןורבע> הינפל הנידמה הביצהש םידעיהמ הרזגנו ,שעתה לש הנבומ 

הביבסה) הלש תבצעמה תיביטקייבוסה הביבסהמ שעתה הטקנש היגטרטסאה העפשוה 

לש ינוגראה הנבמה רזגנ ,הרותב ,וז היגטרטסאמו ,<וז הפוקתב שעתה לש תיטננימודה 

לע תוטלחהה תלבקב יזכרמ םרוג וויה אל תילכלכ תויאדכ ילוקישש הרק ךכ .שעתה 

,ריחמת יאשונב תיקסע הדיחי לש הדימ־תומא ויה אל .םירצומה יגוסו רוצייה תויומכ 

היצטניירואה .ללכ הלאכ םילוקיש םימייק ויה אל תויוליעפהמ קלחבו ,חוור זכרמו ביצקת 

.קוויש לש היצטניירוא ירמגל טעמכ הרסח איהו ,רוציי לש היצטניירוא התיה המריפה לש 

לש ותלועפ ךרדמ הצמוא ,שארמ ןונכת אלל םיתיעל ,ץחל־יאנתב הדובע לש המרונה 

שעתה לש ינוגראה הנבמה ןייפאתה ךכ םושמ .ןוגראה לש טלוב ןייפאמל הכפהנו ,ל"הצ 

,תוריהמב תויגטרטסא תוטלחה לבקל תלוכי הלהנהל רשפאל הדעונש ,הבר תויזוכירב 

.<823-821 ,1994 ,הנידמה־רקבמ ח"וד)15שארמ ןונכת לכ אלל םיתיעלו 

תועמשמה תושלושמ ,תוחוטבהו תובידנה ויפנכ תחת התסח ןהב תוכוראה םינשה 

השוחתה תא הילהנמל וקינעה ,ןוחטיבה דרשמ לש ,(הנשמ־קקוחמכו חוקלכ ,םילעבכ) 

זכרמל שעתה לש תושיגנה .האלמ טעמכ תואדו לש םיאנתבו החוטב הביבסב םילעופ םהש 

,הימונוטוא לש הבר הדימ הל קינעה קשנה רוציי לע הל היהש לופונומהו יטילופה 
תא ביטיהלו הלש םדאה־חוכ תבצמ תא לידגהל הל הרשפיא וזו ,תויחוורב האטבתהש 

הנבמב שעתה הנייפאתה םינומשה תונש תליחתב ,ךכיפל .םידבועה לש םרכש יאנת 

,הקופתל האוושהב תוהובג רכש תויולעב ,םיבאשמ לש בר זובזבב ,לברוסמו לודג ינוגרא 

ילהנמש הרק ךכ .הלש םייקה םירצומה־לס לע תונעשיהבו ,תומזי רדעיהבו תונרמשב 

תולעופה ,וללה תורבחה שולש לכל .(3) תיריוואה היישעתהו <7> "סקטיאס" ,<6> "טיבלא" תמגוד 

יטרפה רזגמל תוכייש תונושארה יתש יכ םא) םהב תלעופ שעתהש קוש ותואבו רזגמ ותואב 
לש רתוי לודג רפסמו אוצימ רתוי תולודג תוסנכה שי ,(לארשי תלשממ תולעבב איה הנורחאהו 

הברה הליעי תוקסע תשר םינשה םע החתיפ וללה תורבחהמ תחא לכ .שעתל האוושהב דבועל תוריכמ 

ףוטקל הל תרשפאמה ,קושב רתוי הלודג תינבמ הימונוטוא ללכל העיגהו ,שעתה לש וזמ רתוי 

ינייפאמב הטילש תלוכיב חרכה םג שי אלא ,תוליעיב יד ןיאש ךכל השחמה .םימישרמ םיחוור 

00/» םע .למשחה תרבח - תאזה המישרה שארב תדמועה הרבחה תקפסמ ,חיוורהל ידכ יתרבחה רוזישה 

תויהל החילצמ למשחה תרבח ,לארשי־תנידמב םירזגמה לכל למשחה תקפסה לע לופונומ םעו אוצי 

.ךמס־תדיחיכ התפוקתב שעתה ,רתיהש יפכ קוידב ,לארשיב רתויב תיחוורה המריפה 

,שונאה־יבאשמו ילוהינה עדימה ,קווישה ,הקיטסיגולה ,םיפסכה ימוחתב האטבתה תויזוכירה .15 

תיתועמשמ המורת ומרת אלש ,תיטרקורויב היצטניירוא ילעב (11) הטמ יפגא לש הלודג תומכבו 
.תונושה תודיחיה לש תיתורחתה תלוכיה רופישל 
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תויתלשממ תורבחו יתרבח רוזיש יקציבוני קחצי ,דומלת ןליא 80 

,םיפלוח םירבשמ לאכ ימלועה קשנה קושב עיפוהל ולחהש םירבשמה לא וסחייתה שעתה 

.םמיע דדומתהל ידכ תננכותמ היגטרטסאב וטקנ אלו 

"תוברת עוטנל" ןויסינ 

חילצהש - ןויסינ השענ ,שעתב תוטלחהה ילבקמ לש העדותב רבשמה םנפוהש עגרמ 

לש הרקמב ."הטמל הלעמלמ" המריפה לש תינוגראה תוברתה תא תונשל - תיקלח 

היצטניירואמ ריהמו דח רבעמב ךורכ היה תיקסע הרבחל ךמס־תדיחימ רבעמה ,שעתה 

וז הפוקתב םאתוה ,תמדוקה הפוקתל דוגינב .תיקוויש היצטניירואל תיגולונכטו תילועפת 

תינוגרא תוברתמ .ונממ הרזגנ הלש היגטרטסאהו ,הביבסל המריפה לש ינוגראה הנבמה 

חיטבהל רומאה ינוגרא הנבמל שעתה הרבע ,םייקסע םילוקיש ידי־לע הנווכ אלש ,העוגר 

םירגתאהמ רזגנכ ,תינוגראו תילועפת תושימג הסיסבבש ,"תימניד" תינוגרא תוברת 

לש ךילהת רובעל ושרדנ הרבחה תויוליעפ לכ .השדחה התביבס הינפל הביצהש 

רכינה םיבאשמה זובזב .ינוגראה חישב חתפמ־גשומל הכפהנ "תוליעי"ו ,"תולעייתה" 

תויולעב ךוסחל (חלצומ ףאו)יתימא ןויסינל ךפהנ תמדוקה הפוקתב המריפה תא ןייפיאש 

החלצהב דקפתל ידכ .השדח תילוהינ תונווכמכ ךרוצ היה ליבקמב .הרבחה לש תוהובגה 

לוהינה סופד תא רימהל שעתה הצלאנ ,םייתורחת םיקוושב הרחתמה תיקסע הרבחכ 

תלצאהב ךורכה ,ירוזיב לוהינ סופדב ,המויק תונש לכ ךשמב התוא ןייפיאש ,יזוכירה 

וזכור תוינוגראה תודיחיה לכ .הטמ-וק לש יתרוסמה ינוגראה הנבמה יונישבו תויוכמס 

תודיחיל הרבחה תלהנהמ תויוכמסה רוזיב .דספהו חוור יזכרמ לש תרגסמב התעמ 

הרבחה תלהנהו ,תונושה תומרב םילהנמה ןיב תוירחאה תקולחב המאתהב הוול תויקסעה 

יכרעמ .תושרדנה תויקסעה תואצותבו ןונכתה ידעיב ודמעיש םילהנמ למגתל הרחב 

שעתה ןיבש תינבמה תוהזהו ,יקסע ףוגכ תוליעפל ללכ םילשב ויה אל שעתה לש לוהינה 

.<1994 ,ןהכ) רתוי בוט ילוהינ חוכ ןהמ סייגלמ התוא וענמ תוינוחטבה תוישעתה רתיל 

רכינ קלח .יחרזאה קושב ,ול הצוחמ םיילוהינ תוחוכ סייגל ןוגראה ומצע אצמ ןכל 

רישכהלו שבגל הלחה הלהנההו ,ורטופ וא ושרפ תמדוקה הפוקתב שעתה לש םילהנמהמ 

רזגמהמ םילהנמ תורזתשה לש היגטרטסאב שעתה הטקנ וז תרגסמב .םילהנמ לש שדח רוד 

תיקווישה היצטניירואה תא םדקל הרטמב ,(המודכו "טיבלא" ,"ןולקיצ") שעתב יטרפה 

תוברתה תא דסמל ידכ .תינוגראה תוברתב יזכרמ ךרעכ ןוגראה לש השדחה תיקסעהו 

לוהינה לש הסיפתה תא םידבועבו םילהנמב רידחהל םג שעתה הלחה ,השדחה תינוגראה 

TQM).16)יתוכיאה 

תודגנתה ייוליג 

תינוגרא תוברתמ דח רבעמ ךות ,שדח ינוגרא הטילש הנבמ דסמל הלהנהה לש הנויסנ 

תוברתה יוניש ,תישאר .םיעוזעז רסח היה אל ,"תימניד" תינוגרא תוברתל "העוגר" 

ונמנש ,םייניבה־יגרדב םילהנמהו םידבועה דצמ היולגו הזע תודגנתהב לקתנ תינוגראה 

דחה ץוציקה דצל םידבועה לש םייביסמה םירוטיפה .שעתה לש ןשיה םילהנמה רוד םע 

ונא ןיא םלוא .רבעמה תא ונייפיאש תואדווה־יאלו לובלבל ףסונ רכיה־ןמיס הווהמ הז רבד ,ונתעדל .16 

.וז הדובעב הז ןועיט ששאל םילוכי 
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81 (1 )א תילארשי היגולויצוס ו 998-ט"נשת 

תמר תא תיתועמשמ הרוצב ודירוה םודיקה תויורשפאבו הדובעה יאנתב ,רכשה תובטהב 

םיאור םה ןיא ,םרכשמ רכינ קלח וויהש ,תוימרפה לוטיב םע .םידבועה לש היצוויטומה 

תיקלחה הדובעה םג .םאתהב ךכ לע םילמגותמ םה ןיא דוע לכ הקופתה תלדגהב םעט דוע 

אליממ םישחה ,םידבועה לש לוכסתה תריוואל תמרות (האלמה תנוכתמב אלו) תורמשמב 

םודיקה תויורשפא לש האפקהל ומרג םיילכלכה םיצוציקה .םבג לע השענ יונישה לכש 

.רצענ םמודיקש םילכסותמ םידבוע לש הבכש הרצונ ךכו ,ןוגראב םידבועה לש תועינהו 

דוגינב תדמועה ,תיתלשממ הרבחל הכפהנ זאמ שעתה תא הוולמה תואדווה רסוח תריווא 

תמגופ ,תמדוקה הפוקתב שעתה לש תינוגראה תוברתה תא הנייפיאש תואדוול טלחומ 

סחיב תואדווה רסוחמ רכינ קלח .םידבועל הלהנהה ןיב הלועפ־ףותישל םייוכיסב תושק 

סחיב - לארשי תלשממ - םילעבה לש םתויטלחה רסוחמ עבונ הרבחה לש הדיתעל 

התטלחהב :ןמזל ןמזמ תונתשמ שעתל סחיב לארשי תלשממ לש היתוינכות .הדיתעל 

־תרקבמ ח"וד)"יח" קסעכ שעתה לש הארבהה ךילהתב ןומא הלשממה העיבה 1992־מ 

:(21.12.94 ,"ץראה") שעתה תא רוכמל העצה התלעוה ךכ־רחא ;<825 ,1994 ,הנידמה 

ףוסבלו :(2.1.1995 ,"תונורחא תועידי") םיסכנ־סנוכ הל תונמל עצוה רתוי רחואמ 

ותושארב ,שעתה לש ןוירוטקרידה תורטפתה תא שורדל םידקתה תרסח הטלחהה הלבקתה 

שעתב הדובעה יסחי תערה .(30.1.95 ,"ץראה") תורדתסהה ץחלב ,ןורמוש ןד לש 

,רסימוק יבג ,שעתה ל"כנמ תא העינה (ןוירוטקריד לומ הלהנה ,הלהנה לומ םידבוע) 

.םידבועה תונגפהו הדובעה יכוסכס םה ךכל ףסונ יוטיב .(8.8.95 ,"ץראה") רטפתהל 

םיסרטניא תובכרומ 

וליפא .Agency Problem^ הרדגהל תנתינ השדחה תינוגראה תוברתב היינש היעב 

לש תויעבמ לבוס שדחה הנבמהש תוארהל ןתינ ,תיטסימוטא־תילנויצר תואר־תדוקגמ 

םניא (םינכוסה) םילהנמה 17.םיסרטניא ירעפ בקע (sub-optimization) "עוציב־תת" 

המריפה לש תויקסעה תולועפה לע ןימא עדימ (םילעבה) לארשי תלשממ תושרל םיריבעמ 

עדימה לכ הלשממה ירש תושרב ןיא ,ךכמ האצותכ .הלש דספההו חוורה ינזאמ לעו 

וז היעב לש המויק 18.שעתה לש הלרוג לע תוטלחה תלבקל םהל שורדה ןימאהו יטנוולרה 

התוותהש תוינידמה יווקב דומעלו םיחוור תוארהל םילהנמה תוירחאב יכ םירכוז םא ןבומ 

תויזוכיר) םילהנמה לש הלועפה שפוח לע םילטומה םיברה םיישקה .הרבחה תלהנה 

ןיב דוגינ םירצוי (המודכו םידבועה תודגנתה ,תירעזמ הטלחה תטומ ,ןיידע תמייקה 

דוגינ יכ חינהל סיסב שיש ןאכמ .םילעבה לש םיסרטניאה ןיבל םהלש םיישיאה םיסרטניאה 

חוקיפה יישק לוצינ ךות ,םינימא־אל םיחוויד ריבעהל םילהנמ עינמה אוה הז םיסרטניא 

תיקסע השיג רדעיהב תנייפאתמ הרבחב לוהינה תוברתש ךכל הביסה םג וז .םילעבה לש 

םיינכט םירגתאב דומעל היצוויטומ רדעיהבו תויקסעה תודיחיה לש םילהנמה תמרב 

.(822,1994 ,הנידמה־תרקבמ ח"וד) הארבהה תינכות הביצמש םייגולונכטו 

וב שמתשהו (Vehlen, 1922)ןלבו עבטש ,(Trained incapacity)"ןמוימ לשכ" גשומה 

.White and Eccles, 1988 םג ואר .17 

עדימ :ותורטפתה רחאל ןורמוש ןד םג הלעה המוד הנעט .823-822 ,1994 ,הנידמה־תרקבמ הידד .18 

החוורה יזכרמ לש םתוליעפ לע חקפל ותלוכיב עגפ ןכלו ,ןוירוטקרידה תעידיל עיגה אל יטנוולר 

.(1995 ,ןורמוש) םינושה 
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תויתלשממ תורבחו יתרבח רוזיש יקציבוני קחצי ,דומלת ןליא 82 

ןיב המאתהה רסוח לש ותוחתפתה תא םכסל ביטימ ,(Merton, 1968) ןוטרמ טרבור 

.הייחב תונושה תופוקתה יתשב שעתה לש יתוברתה רוזישה ןיבל יביטינגוקה רוזישה 

םייוניש לע ביגהל ותלוכי תא דבאמה ןוגרא ראתל דעונ "ןמוימ לשכ" גשומה ,ורוקמב 

לשכה" ,תואיצמב .וכותב םיטרפה לש תיטרקורויבה הרשכהה ללגב ולש תימנידה הביבסב 

,רתיה הז "ןמוימ לשכ" לש ותישאר .הלש תויוליעפה בורל טשפתה שעתה לש "ןמוימה 

רוזישה לש םיבצעמה םיירוטסיהה םינייפאמב ורוקמו ,שעתה ייחב "תיאוריהה" הפוקתב 

תאו םהיתולועפ תא סופתל וטנ שעתה ילהנמ .המריפב תוטלחהה ילבקמ לש יביטינגוקה 

תומישמל היצטניירוא אלל ,תוימואל תומישמב הדימע לש םיחנומב המריפה תולועפ 

,המריפה לש האלמה התטילשל הנותנה הביבסכ הספתנ המריפה תביבס .תוילכלכ 

.המצע שעתה לש רוצייה רשוכו םייביסנטניא חותיפו רקחמ ידי־לע הבר הדימב תעבקנהו 

חוור־יזכרמ םינייפאמה םילוקיש סיסב לע אל תוטלחה לבקל ורשכוה הלא תוטלחה ילבקמ 

םיסרטניאו "םייאוריה" םילוקיש סיסב לע אלא ,(חוורה ןורקע יפ־לע> ןוה תרבוצ הלכלכב 
.םיימואל 

התלוכי לע תופסונ תוכלשה ןכ־םא ויה שעתה לש יביטינגוקה רוזישה תוחישקל 

"תיתורחתה" הפוקתב שעתה הכפהנ ,התביבסב תטלושה המריפמ .רבשמהמ ץלחיהל 
לע הפכנש ריהמהו יטסרדה יונישל דוגינב .התביבס ידי־לע תטלשנה המריפל הייחב 

העצוב רבעב .דבלב יקלחו יתגרדה ןפואב שרדנה יביטינגוקה ךפהמה שחרתה ,שעתה 

םע ךא ,קושב שחרתמה יבגל האלמ טעמכ תואדו לש םיאנתב שעתב תוטלחהה תלבק 

תלבק ךילהת תא םג תונשל םוקמ היה תואדו רסוח לש םיאנתל קושה יאנת יוניש 

תלעופ המריפהש הביבסה תא הנוכנ ךירעהל שעתה יטינרבק ושקתה ,לעופב .תוטלחהה 
.הב 

םוכיס 

ןטק ןוגראמ .החלצה רופיסל בשחיהל הלוכי שעתה ,דתיה םינומשה תונש עצמאל דע 

,בר ןיטינומ תלעב ,תיחוורו הרידא היישעתל שעתה הכפהנ ,םצמוצמ םיקסעומ רפסמ םע 

תלבקמ שעתה לש התחלצה .ל"הצ לש יתוכיאה ונורתי תיינבב בושח קלח הל היהש 

תוקסע תשר תלעב המריפ התויה תא ןובשחב םיאיבמ םא רתוי םימישרמ םידממ 

לברוסמ ינוגרא הנבמ תלעבו ימצע חוור לש םילוקיש ידי־לע תיחנומ הניאש ,הליעי־אל 

רקחמ ,רוציי - תיזכרמה התרטמב דומעל שעתה לש התלוכי תא ריבסהל ןתינ .ליעי־אלו 

הברה תויחוורה תאו - ןוחטיבה תכרעמלו ל"הצל קשנ תוכרעמו תשומחת לש חותיפו 

תיביטקפא הטילש תלוכי תלעב המריפב שעתה תייאר ידי־לע קר הלא םינשב התארהש 

,יתלשממה רזגמב שעתה לש המוקימ .הלש ינוגראה ךרעמבו יתרבחה רוזישה ינייפאמב 

עוציב תלוכי הל וקינעה הלא לכ - לופונומ התויהו ,יתוברתהו יטילופה זכרמל התברק 

רוזישה ינייפאמ יוניש יתוברתהו יטילופה זכרמהמ שעתה לש התוקחרתה ,תאז דגנכ .הבר 

השק ועגפ התביבסב יטסרדה יונישה םע דדומתהל תיביטינגוק תלוכי רסוחו הלש ינבמה 

לע םייאש ,ךשמתמ רורחסל התוא וסינכהו ,תמדוקה הפוקתל האוושהב הלש תויביטקפאב 

ביגהל הילהנמ לע השקה שעתה לש חישקה יביטינגוקה הרוזיש ,ךכ לע ףסונ .הדוקפת 

ימלועה קושב םייתביבס םייוניש לע ןוכנ יותיעבו ינבמ יונישב ,ילוהינ ראוטרפרב 

."תיתורחתה הפוקת"ל "תיאוריהה הפוקתה"מ רבעמה םע ימוקמהו 
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83 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט''נשת 

ןויד 

לע םיעיפשמה םירטמרפה לע תובר ונתוא דמלל יושע שעתה לש הרקמה־רקח 

:תויטרפו תויתלשממ תומריפ לש ןתודרשיה לע ףאו ןהיעוציב 

םניא םהב תולעופ תונוש תומריפש םיקוושש ךכל תפסונ החכוה הווהמ הרקמה (1) 

םאתהב אלא ,"המלענ די" וא ,"םיילנויצר" םיילכלכ םילוקיש סיסב לע קר םילהונמ 

תילכלכה תורחתה ינייפאמו קושב קחשמה יללכ .םהלש תיתרבחה הינבהה ינייפאמל 

תויקסעה תומריפה לש רוזישה ינייפאמ ידי־לע רקיעב םיעבקנ וכותב תמייקתמה 
־תיטילופ הניחבמ תורוזש הלא תומריפ .וכותב םילעופה םיידסומה םינוגראהו 

ופוסב ןווכמה אוה הז רוזישו ,תונושה ןהיתוביבסב תיביטינגוקו תינבמ ,תיתוברת 

ןתודדומתהב תוצמאמ תומריפש תויגטרטסא :תורחא םילימב .ןתלועפ תא רבד לש 

םירידגמה םיחישק םירטמרפ לש תרזגנ ןניא קושה ינייפאמ םעו ןתביבס םע 

,((Porter, 1980) רטרופ לקיימ לש דומילה ירפס חסונ) תוירנג העקשה תויגטרטסא 

המריפ לכ לש ידממ־ברה רוזישה ינייפאמ לש הנתשמו שימג רצות ןה אלא 
.התביבסב 

םותרל ןתלוכי תדימב תינתומ תומריפ לש עוציבה תלוכיש םיגדמ שעתה לש הרקמה <2) 

עוציבל םישורדה םיבאשמה תגשה תבוטל ןהלש ידממ־ברה רוזישה ינייפאמ תא 

ביבס תמייקה תיטרואיתה תקולחמה ןמ תצקמ יכ הארנ .ןשומימלו ןהיתורטמ 

תועצמאב הנורתפ לע אובל היושע תומריפ לש ןהיתולוכי לע םיעיפשמה םימרוגה 

הלש רוזישה ינייפאממ תעבונכ המריפה לש עוציבה תייאר .הז גשומב שומישה 

תומריפ לש ךנולשכ" וא "ןתחלצה" תא ןוחבל ונל הריתמ תונושה היתוביבסב 

.תמיוסמ חותינ תמרל םילובכ תויהל חרכהה ןמ ונתוא תקתנמו ,םיאתמה רשקהב 

הרואכל־הריתסה תא ריבסמ םינושה רוזישה יביכרמ ןיב חתמה ,ךכ לע ףסונ 
םייוניש ורבעש תומריפ וא ,(הווהב שעתה ומכ) תוליעי תומריפ רשאכ הלגתמה 

ןהש םיקוושב דורשל ףאו חילצהל ןיידע דואמ תושקתמ ,תכל־יקיחרמ םיינוגרא 
.םהב תולעופ 

הנידמה ןיבש ןילמוגה־יסחי תכרעמ תנבהל יתועמשמ רהוצ ונל קפסמ םג הז הרקמ (3) 

םיסרטניא" םייקל התבוח ןיב הנידמה לש התוטבלתהל .תדדובה המריפה ןיבל 

תוכלשה שי םייקסע־םייטרפ םיסרטניא לש םשומימ רשפאל הנוצר ןיבל "םיירוביצ 

םירטמרפל רבעמ הברה ,הב תולעופ תומריפהש הביבסב םייונישה לע תודבכנ 

וניניכש המ םהיתובקעב םיררוג הלא םידגונמ םיסרטניא .םילבוקמה םיילכלכה 

תלוכיה־יא" הנכמ הפוא םואלקש המל המוד אוהו ,"תרתוסה השירדה סקודרפ" 

תומר ןיב תוריתס ררוגה ,(comprehensive rationality) "הפיקמ תוילנויצרל 

.(Offe, 1996,151) הנידמה לש הלועפה 

תיתנידמ תוליעפ לש תורתוסו תובורמ תומרמ עבונה ,תרתוסה השירדה סקודרפ 

 (1990 ,Block), ייחב ןתוברועמש םיקומעה םידברל חרכהב תועדומ ןניא תולשממש דיעמ

לש תונוש תומר ןיב תוריתסהו םיחתמה תא ןיבהל ידכ .םהילא תלחלחמ הלכלכהו הרבחה 

תא ןוחבל שי ורקמה תמרב :תומר שולשב ןחביהל הכירצ ןוטלשה לש הלועפ לכ ,רוזיש 

:הרבחה לש יתוברתהו יטילופה דמימב תרצוי קשמב תיתלשממה תוברועמהש יונישה 

ןיבש םירשקה תכרעמ לע העיפשמ וז תוברועמש ןפואה תא ןוחבל שי םייניבה־תמרב 
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ורקימה תמרבו ;(תיתרבח וא תילכלכ ,תיטילופ) תשר התואל םיפתושה םינושה םינקחשה 

אוהש הביבסה תא ספות ןקחש לכ הב ךרדה לע העיפשמ וזכ תוברועמ דציכ ןוחבל שי 

ידי־לע ןתלועפב תוחנומ ,תרכינ המצוע ילעב םינקחש ןעבטמ ןתויהב ,תולשממ .הב רוזש 

.ותביבסב רוזש ןקחש לכ וב ןפואה תא יתוהמ חרואב תונשל תולולעו ,תרתוסה השירדה 

תוברועמה לש יזכרמ רטמרפכ ןובשחב אבומ תויהל ךכיפל בייח תרתוסה השירדה סקודרפ 

.קשמב תיתלשממה 

תוחפ תודעומ תוקיתו תומריפש ךכל תפסונ המגוד הווהמ שעתה ,ילסקודרפ ןפואב 

םא (Hannan and Freeman, 1977,1989 ,תיגולוקאה השיגה לש יובינל דוגינב)ןויליכל 

תנידמ לש סרטניאה .(Meyer 81 Zucker, 1989) םיידסומ םיסרטניא תרשמ ןמויק ךשמה 

תוינידמ ,ךכיפל .הווהב ןתריגס תא ענומה אוה תוינוחטבה תוישעתה לש ןרומישב לארשי 

ףלחתהל תבייח תויגוחטבה תוישעתל סחיב הב תטקונ לארשי תלשממש "תופירשה יוביכ" 

תוברועמה תדימ יכ הנבהב אלא ,םזילרביל־ואינה תונוכתמל םאתהב ,תפרוג הטרפהב אל 

;קשמב םיפנעהו םירזגמהמ דחא לכל ילאיצנרפיד ןפואב עבקיהל תבייח קשמב תיתלשממה 

ןפואב ןחובה י9,שארמ עודיה ,"ןמוימ לשכ" לש הקינורכה בר ןמז דוע ךשמית ,תרחא ,ןכש 

חינמה ,רחאה ןיבל יטילופה רוזישל ןיטולחל ףופכה לועפת ןויגה ןיב ףרוגו ימזעטיד 

.ןיטולחל ונממ (disembedded)קתונמה "רוהט" ילכלכ ןויגיה 

ןנולשכ ויפל סותימה .ילאוטקאו בושח חקל הז רשקהב ונתוא דמלמ שעתה לש הרקמה 

רזגמל האוושהב ,"ירוביצה רזגמה לש תוליעי רסוח"מ עבונ תויתלשממ תומריפ לש 

Pitelis 8c Clarke,) ותוא ורתסש םייריפמא םיאצממ יוליג םע רבכמ הז ץפונ ,יטרפה 

תויתלשממ תומריפ לש - ינמזה ולו - ןנולשכל ונעצהש יפולחה רבסהה .(1993, 8 

יטילופה זכרמל תומריפ לש ןתברק :"תרתוסה השירדה סקודרפ" אוה הצחמל־תוטרפומ 

תדימש אופיא אצוי .ויתוטלחהו ויתולועפ תוכלשהמ ןתועיגפ תא תוריבגמ וב ןתולתו 

השירדה תוכופהתל םינותנה םינוכיסו םייוכיס הבוחב תנמוט יטילופה זכרמל הברקה 
.תרתוסה 

ןיבהל תעייסמ רוזישה תומר שולש תועצמאב ונילעהש תיטרואיתה תרגסמה ,ףוסבל 

לע היתוכלשה תאו ותביבס םע ןוגראה יסחי לש תובכרומה תא רתוי םלש חרואב 

.ןוגראה תוגהנתה 

הריתמ המריפה לש עוציבה תלוכי לע יתרבחה רוזישה ינייפאמ לש העפשהה תניחב 

ןמ ונתוא תקתנמו ,םיאתמה רשקהב תומריפ לש "ןנולשכ" וא "ןתחלצה" תא ןוחבל ונל 

תירקחמ־תינוגרא היגולואידיאמ םג ומכ ,תמיוסמ חותינ תמרל םילובכ תויהל חרכהה 

םלוא ,חותינ תומרו םילדומ המכ ןיב רשגל ידכ ידמל הבחר רוזישה תרופטמ .תשרופמ 

.םוחיתו ןוויכ תרסח הירואית־הטמל ךפהיל ידכמ הרצ איה 

ןוויכל הטומ אבוהש חותינה .תויתועמשמ תולבגמ ןאכ אבוהש רקחמל שי ,תאז םע דחי 

תא ךכמ תוחפו ,ינוגרא עוציב לע םיעיפשמה טייחב יבס,ד םימרוגה תא ונשגדה .ינבמה 

חותינ ןכ־םא שורד .יתרבחה רוזישה יביכרמ תא תונשל יקסעה ןוגראה לש ותלוכי 

תא םהל ריזחהל ךכ םושמ ושרד הידבוע םלוא ,1996 לירפאב ילועפת ןוזיא לע העידוה שעתה .19 

רבצו ,ןוגראל חוור תנש התוויה 1996 תנש .הרשפב המייתסה וז השירד .םהלש רכשה ירותיו 

,םייתנפוא לועפתו לוהינ יספ לע הלעש הארנ ךכ לע ףסונ .לדג םימיוסמ םירצומב ויתונמזה 

הרסמנ ןוגראה לש בשחמה תדיחי :המגודל .ויתואצוה תא ,ךורא־אל חווטלו הרואכל ,ותיחפהש 

•out-sourcing לש תוינידממ קלחכ ,ינוציח ןלבקל 
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ןתועצמאב םיקתעשמו םינבמ םינקחשש תויגטרטסאה ןהמ ןחביש ,רתוי ימניד ירוטסיה 

תודוא־לע טרופמ רקחמ שקבתמ ךכ לע ףסונ .יתרבחה בחרמב םרוזיש תא ליעפ חרואב 

ןמ רתוי יומס הז רוזיש .תיטרפ תולעבב תויוצמה תויקסע תומריפ לש יתרבחה ןרוזיש 

.םינלכלכה ידיב תיקסעה המריפה רקח תא ונרתוה הכ דעש ינפמ רתיה ןיב ,ןיעה 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב תיטילופה הלכלכה .(1991)'י ,ינורחא 

תורבח תטרפה :ךותב ."תיריוואה היישעתה תטרפה ךילהת" .(1991) 'ד ,טדורב 

.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .תויתלשממ 

,117 ,הלכלכל ןועבר ."תילנויצר הלכלכל 'יאורה' קשממ" .(1983) 'י ,גרבנירג 
 584-577.

ילכלכ ףסומ ,"הפוצה" ."תודרשיהה תרות :רבשמ תותעב לוהינ" .(1988) 'א ,תרבד 
 [16], 21-20.

.הנידמה רקבמ דרשמ :םילשורי .1994 ,[45] הנידמה רקבמ ח"וד 

."תודבועהו סותימה - תילכלכ החימצו תינוחטיב הישעת" .(1990) 'א ,ןירפלה 
.13-12,16 ,םיניישעתה 

.31-30 ,76 ,םילהנמ ."םיאתמ ל"כנמ לכ אל" .(1994)'ב ,ןהכ 

.1995 ילוי ,אוצי ףסומ ,"ץראה" ."תברקתמ םולש תנכס" .(1995)'ש ,ןסינ 
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח .םיכילהת ,םינבמ ,םינייפאמ :םינוגרא .(1991)'י ,לאומס 

דרשמ .לארשיב תיאבצה הישעתה לש הרופיס :חמורו ןגמ .(1992) 'י ,ןורבע 
.רואל האצוהה - ןוחטיבה 

.18.12.94 ,"ץראה" ."בילעהל םוקמב טירפהל" .(1994)'ר ,רוצהדפ 

.ימלועה קשנה קושו לארשי לש ינוחטיבה אוציה :תויפיפ ברח .(1992)'א ,ןמיילק 
.דבוע םע :ביבא־לת 

היישעתה :ךותב ."תוינוחטבה תוישעתה לש הארבהה ךילהת" (1995) 'ש ,הדש 

תאדאס-ןיגב זכרמ :ןליא־רב תטיסרבינוא .(29-15 ימע) ץראב תינוחטיבה 
.םייגטרטסא םירקחמל 

היישעתה :ךותב ."ץראל־ץוחב תויאבצה תוישעתה רבשמ יחקל" .(1995)'ג ,גרבנייטש 

תאדאס-ןיגב זכרמ :ןליא־רב תטיסרבינוא .(13-9 'מע> ץראב תינוחטיבה 

.םייגטרטסא םירקחמל 

.9.2.95 ,"ץראה" ."הלוח הרבח יתלביק" .(1995)'ד ,ןורמוש 

 Alchian, A.A. and Demsetz, H. (1972). "Production, Information Costs and

 Economic Organization". American Economic Review, 17, 105-131.

 Aldrich, H.E. (1979). Organizations and Environments. Englewood Cliffs, NJ:
 Prentice-Hall.

 Aldrich, H.E. and Marsden, P.V. (1988). "Environments and Organizations". In

 N. Smelser (ed.), Handbook of Sociology (pp. 361-392). Beverley Hills,

 CA: Sage.
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 227-242.
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 Burt, R.S. (1980). "Autonomy in a Social Topology". American Journal of
 Sociology, 85, 892-925.

 Burt, R.S. (1983). Corporate Profits and Cooptation. NY: Academic Press.
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 Press.
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 and Club Goods. Cambridge: Cambridge University Press.
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 American Sociological Review, 48, 147-160.

 Dore, R. (1983). "Goodwill and the Spirit of Market Capitalism". British
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 Eccles, R. and White, H.C. (1988). "Price and Authority in Inter-Profit Center

 Transactions". American Journal of Sociology, 94, S17-S51 (Special

 issue on Organizations and Institutions, edited by C. Winship and
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 S. Rosen).

 Friedman, M. (1969). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago
 Press.

 Fligstein, N. (1990). The Transformation of Corporate Control. Cambridge,

 MA.: Harvard University Press.

 Fligstein, N. and Brantley, P. (1992). "Bank Control, Owner Control, or
 Organizational Dynamics: Who Controls the Large Modern Corporation?"

 American Journal of Sociology, 98(2), 280-307.

 Galbraith, J. (1973). Designing Complex Organizations. Reading, Mass.:

 Adisson-Wesley.

 Grabher, G. (1995). "Rediscovering the Social in the Economics of Interfirm

 Relations". The Embedded Firm (pp. 1-31). London 8c New York:

 Routledge.

 Granovetter, M. (1973). "The Strength of Weak Ties". American Journal of

 Sociology, 78(6), 1360-1379.
 Granovetter, M. (1985). "Economic Action and Social Structure: The Problem of

 Embeddedness". American Journal of Sociology, 97(3), 481-510.

 Groenewegan, J. (1993). "Introduction: Towards a Theory of the Dynamics of the

 Firm?" Dynamics of the Firm (pp. 1-8). Aldershot: Edward Elgar.

 Habermas, J. (1975). Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press.

 Hannan, M.T. and Freeman, J. (1977). "The Population Ecology of

 Organizations". American Journal of Sociology, 82, 929-964.

 Hannan, M.T. and Freeman, J. (1989). Organizational Ecology. Cambridge,

 MA: Harvard University Press.

 Hirsch, P.M. (1972). "Processing Fads and Fashions: An Organizational-Set
 Analysis of Cultural Industry Systems". American Journal of Sociology,

 77, 639-659.

 Huberman, A.M. and Miles, M.B. (1994). "Data Management and Analysis
 Methods". N. Denzin and Y. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative

 Research (pp. 428-444). London: Sage Publications.

 Kapstien, E.B. (1992). The Political Economy of National Security: A Global

 Perspective. NY: McGraw-Hill.

 Lawrence, P.R. and Lorsch, J.W. (1967). Organization and Environments:

 Managing Differentiation and Integration. Boston: Harvard University.

 Levitt, B. and March, G.J. (1988). "Organizational Learning". Annual Review of
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 Merton, R. (1968). Social Theory and Social Structure (2nd ed.). NY: Free

 Press.
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 Offe, C. (1996). Modernity and the State. Cambridge: Polity Press.
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