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,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ 
 1995-1975*

ףהכ ןוני 

עולר 

ידילי םבור ,שפנ ףלא תואמ ששכ לארשי־תנידמב ידוהיה בושייה הנמ 1948 יאמב 

םתיצחמכ ,םידוהי ףלא תואמ עבשכ הצרא ואבוה תואבה םינשה יצחו שולשב .הפוריא 

,םלסיאה תוצראמ םידוהי םתיצחמו ,םידוהיה תאושמ הטילפה תיראש ,הפוריא ידילי 

.רתוי טאומ בצקב יכ םא ,לארשיל םידוהיה תאבה השדחתה 1954־ב .היסאב רקיעב 

םידוהי ףלא תואמ הנומשכ דוע ועיגה <1979-1954) תואבה םינשה שמחו םירשעב 

הפוריא ידילי ראשהו ,הקירפא רקיעבו היסא ידילי םתיצחממ רתוי תצק ,לארשיל 

1.הקירמאו 

.תמלשומ התיה םייזנכשאה םילועה לש תיתוברתהו תיתרבחה ,תילכלכה םתובלתשה 

יעוצקמה םדמעמו םרכש ,םתלכשה ויה הצרא םעיגה םוימ םינש הרשע־שמח דע רשע ךותב 

הצרא ועיגהש םייזנכשאה םילועה וא ץראה ידילי ,םיקיתווה םילארשיה לש הלאל םימוד 

,םייחרזמה םילועל רשאב ןכ אל .(Boyd, Featherman and Matras, 1980) 1948 ינפל 

ןיבל םניב םיימונוקא־ויצוסה םירעפה תא קיבדהל וחילצה אלש ,הקירפאו היסא ידילי 

בורש ,(הילרטסוא ,הדנק ,תירבה־תוצרא) תורחא הריגה תורבחל דוגינב .םיקיתווה 

תימוקמה הייסולכואה לש הלאל םיווש םיגשיהל ןהב ועיגה תונבלה םירגהמה תוצובק 

,םייחרזמה םילועה וחילצה אל ,(Simon, 1989; Chiswick, 1978) תיסחי רצק ןמז ךותב 

םישימחה תונשב ועיגהש הלא ןהו 1951-1948 לש תינומהה היילעב ועיגהש הלא ןה 

.םיזנכשאה לשו הקיתווה הייסולכואה לש רכשהו הלכשהה תומרל עיגהל ,םישישהו 

ספתנ אל <םמצע םילועה)ןושארה רודה ינב ברקב םיימונוקא־ויצוס םירעפ לש םמויק 

תוחפל ,םיעבונכ םתוא ריבסהל ןתינ היהש םושמ ילוא ,תיטרואית הניחבמ יתייעבכ 

תוחתפתהה תמרש ,תויתרוסמ תונידמ :םיחרזמה ועיגה ןהמ תונידמה יפואמ ,םקלחב 

ועיגה ןהמ ,תירבה־תוצראו הפוריא תונידמב וא לארשיב תמייקה וזמ הכומנ ןהב תילכלכה 

םירעפה לש םקותעש ,םרב .<1993 ,לטנרלו בונוימס :1967 ,טדטשנזייא) םיזנכשאה 

ועיגהש הלא וא לארשיב ודלונש םילועה יגב)ינשה רודה ינב ברקב םיימונוקא־ויצוסה 

ודמל ,ילארשיה ךותיהה־רוכב ורגבתהו ולדג הלא .הרבסהל רתוי השק (םידליכ הצרא 

תורחא הריגה תונידמב ינשה רודה ינב לש ןויסינה יפלו ,תילארשיה ךוניחה תכרעמב 

1995־ב םסרופ ותרגסמב ,החוורו הדובע רקחל ריאמ הדלוג ןוכמ ידי־לע וקלחב ןמומ רקחמה * 

קחציל תודוהל ינוצרב .וילע ססבתמ הז רמאמש ,80 'סמ רקחמ ח"וד חלפרבה קחצי םע ףותישב) 

חלש לגיסו תימא ןיראק ,יעלקלא ןימסילו ,םהיתורעה לע ןייטשפא־ןיול חנו רומלט ינר ,דלפרבה 

.רקחמ תורזועכ תניוצמה ןתדובע לע 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחהו היגולופורתנאו הגולויצוסל גוחה ** 

.הז רקחמ לש וניינעמ םניא םיעשתהו םינומשה תונש ילוע ,ינשה רודה ינבב קסוע רקחמהש ןוויכמ .1 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:52:08 UTC������������� 

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



םייתדע־ןיב םייתרבח םירעפ ןהכ ןוני 116 

 (1989 ,Cariiner, 1980; Simon) הרוצב םצמצל תוחפל וא ,ירמגל רוגסל םירומא ויה

.םיזנכשאה ןיבל םניב םיימונוקא־ויצוסה םירעפה תא ,תיתועמשמ 

ועיצה וא/ו םירעפה םויק תא ודעיתש םירקחמה לכ תא ןאכ רוקסל יתנווכב ןיא 

,1967 ,טדטשנזייא ,לשמל ,ואר)ינשהו ןושארה רודב םמויקל םייגולויצוס־ורקמ םירבסה 

;Smooha, 1978 ;1977 ,סרפ ;1981 ,יקסריבס ;1985 ,1982 ,לאפר ןב ;1985 
 1989 ,Ben Porat). תוחתפתהב ודקמתהש םייריפמא םירקחמ דחוימב םיבושח ונניינעל

םירקוח ידי־לע וכרענ ולאכ םירקחמ .ינשה רודה ינב ברקב רכשהו הלכשהה ירעפ 

Schmeitz, DeiiaPergula and) םינלכלכו םיפרגומד ,םיגולויצוס - תונוש תונילפיצסידמ 

 ,Avner, 1991; Smooha and Kraus, 1985; Haberfeld, 1993; Cohen and Haberfeld

.(1993 ,לטנרלו בונוימס ;1987 ,ןוהנ ;1994 ,קראמ ;1987 ,רימא ;1986 ,יקחצי ;1998 

םהב םינותנבו היגולודותמב םג אלא ,רקוחה לש הנילפיצסידב קר אל םינוש הלא םירקחמ 

םיחרזמה ןיב םיימונוקא־ויצוסה םירעפהש םירקחמה בור ואצמ ,תאז תורמל .שומיש השענ 

םוצמצל הייפיצה תורמל ,רחא ןושל .ןושארה רודב םירעפל םימוד ינשה רודב םיזנכשאל 

,רימא ,ןוהנ לש הלא רקיעב ,םירקחמה יאצממ ,םילועה ינב ברקב רכשהו הלכשהה ירעפ 

רתוי םילודג ףא םיתיעלו ,םינטק םניא םינבה ברקב םירעפהש םידמלמ ,דלפרבהו קראמ 

.ןושארה רודה יגב ברקב םירעפה רשאמ 

ןיב רכשהו הלכשהה ירעפש אצמנ ,ינשה רודה יגב ברקב םירעפב תומגמל רשאב 

קלחו ,םינומשה תונשל םיעבשה תונש ןיב יתועמשמ ןפואב ותחפ אל םיזנכשאל םיחרזמ 

,לארשיב .(1994 ,קראמ) וז הפוקתב ובחרתה הסנכהה ירעפש אצמ ףא םירקחמהמ 
םירומא םידבועה וכרד יזכרמה לולסמה איה הלכשה תשיכר ,תורחא תוחתופמ תונידמבכ 

,ךכיפל .ןדיצב - הובג רכש ,רתוי בושחו - תיעוצקמ הרקויש ,תומר תורשמ גישהל 

ךפהנ ,תיאטיסרבינואה דחוימב ,הלכשהה רעפ תריגסב ינשה רודה ינב םיחרזמה ןולשכ 

הלכשההו ךוניחה תכרעמש עבונ ךכמ .תוצובקה ןיב רכשה ירעפ רומישל יזכרמה רבסהל 

רודה ינב םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכשה ירעפל תיארחאה איה ,הדובעה קוש אלו ,ההובגה 

,רכשה ירעפ רומישל םרוגה יזכרמה םרוגה איה הלכשהש ונייצ םירקחמה בור ,ןכא .ינשה 

.םיחרזמ יפלכ ךוניחה תכרעמב 2"הרישי־יתלב" הילפא לש םידסוממ םינונגנמ והיז ףאו 

םידבוע יפלכ ומצע הדובעה קוש לש הגוש תוסחייתה םירקחמה ואצמ אל ,תאז תמועל 

.תיגולויצוסהו תילכלכה תורפסב "הרישי הילפא" היורקה העפות ,םייזנכשאו םייחרזמ 

תויטנוולר תונוכת ילעב םיזנכשא לש הזל ההז רכש ולביק םיחרזמ ,תורחא םילימב 

לש עציהב ,הדובעב ןוירפ תועבוקה תודידמ תונוכת ראשו ליג ,הלכשה ןוגכ ,תומוד 

.הדובע תועש 

ודקמתה ,היעבה שרושכ והוז ,ההובג הלכשהב םירעפ דחוימבו ,הלכשה ירעפש ןתניהב 

תשיכרב םיחרזמה ןולשכ תמועל םיזנכשאה לש תיסחיה החלצהל תוביסב םיבר םירקחמ 

תונוכשב רפסה־יתב לש תיסחי הכומנה םתמרב וקסע םירקחמהמ קלח .ההובג הלכשה 

,ךוניחה תכרעמב הללסהה תא ושיגדה םירחא ;(Ayaion, 1994) תויחרזמ תורייעבו 

־ תורגב־תדועת תגשה רשפאמ וניאש ,ילנימרט יעוצקמ ךוניחל םיבר םיחרזמ תלעתמה 

(1994) קראמ .(1990 ,יקסריבס ;Shavit, 1984, 1990) תימדקא הלכשהל יחרכה יאנת 

,(ךוניח ןוגכ) םירחא םייח ימוחתב אלא ,הדובעה קושב תשחרתמ הניא "הרישי־יתלב" הילפא .2 

.הדובעה קושב החלצהה ייוכיס לע םיעיפשמה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:52:08 UTC������������� 

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



117 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

ךכ ,םיטונ םיזנכשא .הלכשהה םוחתב תונוש תופדעה שי םיזנכשאלו םיחרזמלש הפיסוה 

ילעב םיחרזמ רשאמ ךוניחב רתוי עיקשהל ,החפשמה תואצוה ירקס ךמס־לע תנעוט איה 
.ההז הסנכה 

ברקב םירעפהש אוה ינשה רודב ודקמתהש םימדוק םירקחממ הלועה ףסונ אצממ 

Schmeitz et ai., ;1993 ,לטנרלו בונוימס) םישנה ברקב םירעפהמ םילודג םירבגה 

ןטק תויזנכשאל תויחרזמ םישנ ןיב רכשבו הלכשהב עצוממה רעפה ,רחא ןושל .(1981 

עבונ ,רכשל רשאב תוחפל ,הז אצממש יאדוול בורק .םירבגה ןהיחא ןיב ליבקמה רעפהמ 

םימוד םייטנוולר םינותנ ילעב םירבג תמועל לארשיב תודבועה םישגה ללכ לש ןתיילפאמ 

.(Cohen and Haberfeld, 1998 ;1990 ,דלפרבה) 

םינומשה תונשמ םינותנ לע ובורב ךמתסהש ,םייקה יריפמאה רקחמה ,םוכיסל 

תונקסמ עבראל עיגה ,(םינומשה תונש ףוסמ םינותנ החתינש ,קראמ טעמל) תומדקומה 

םניא ינשה רודב םירעפה ,תישאר :ינשה רודה ינב ברקב רכשו הלכשה ירעפל רשאב 

תונשב ונטק אל ינשה רודה ינב ברקב םירעפה ,תינש ;ןושארה רודב םירעפהמ םינטק 

רכשה ירעפל יזכרמה םרוגה אוה הלכשהה רעפ ,תישילש .םיעבשה תונש תמועל םינומשה 

ברקב רשאמ םינטק םישנ ברקב םייתדעה םירעפה ,ףוסבלו ;םיזנכשאל םיחרזמ ןיב 
.םירבגה 

חותינב וא ךרוא ירקחמב שומיש טעמכ ושע אל םינומשה תונש ירקחמש ןייצל בושח 

וושוה םיאצממהו ,תחא ןמז־תדוקנב םירעפה וחווד ללכ־ךרדב 3.םייטתניס הדיל ינותנש 

,דועו תאז .םינוש םימגדמו םינותנ יצבוק לע םיתיעל וססבתהש ,רבעב ושענש םירקחמל 

ינשה רודה ינב ויה וז הנשב .1983 ןיסולכואה דקפמ ינותנ לע וססבתה םירקחמה בור 

,רכשל דחוימב ,םיימונוקא־ויצוסה םהיגשיהל סחייתהל רשפא היהיש ידכמ םיריעצ 
.תילארשיה הלכלכבו הרבחב "יתימא"ה םדמעמ תא םיגציימכ 

תולאשה לע תונעל הרטמב ,1995־ו 1992 ,1982 ,1975־מ םינותנ חתנמ הז רמאמ 

תומדקומה םינומשה תונשל רשאב התלגתהש םירעפה תריגס־יא לש המגמה םאה :תואבה 

רשעב ולדג וא ונטק רכשהו הלכשהה ירעפ םאה ,תורחא םילימב ?םיעשתה תונשב תכשמנ 

םישולשה תונשל ינשה רודה ינב ועיגה רשאכ ,תונורחאה םינשה הרשע־שמח דע 

םיחרזמ ןיב הסנכהה ירעפל יזכרמה רבסהה ןיידע איה הלכשה םאה ?םהייחל םיעבראהו 

םירקחממ ומלענש תומגמ לע דמלמ םייטתניס הדיל ינותנש חותינ םאה ?םיזנכשאל 

,םהמ ,ןכ־םא ?תוצובקה ןיב רכשה ירעפל םיארחאה םיפסונ םימרוג םימייק םאה ?םימדוק 

קושב הרישי הילפא תמייקש ןכתיי םאה ,ףוסבל ?םירעפה תוחתפתה לע ועיפשה דציכו 

.םיאבה םידומעב ונודיי הלא תולאש ?םייחרזמ םידבוע יפלכ הדובעה 

םינתשמו םינותנ 

ידי־לע הנשל תחא םיכרענה תוסנכה ירקסמ וחקלנ הז רקחמל ושמישש םינותנה 

םירקס .םדא־חוכ ירקסל תפסותכ ,1965 ןמל <ס"מלה> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

םייפלאמ רתוי ינב םיבושייב תיב־יקשמ םיפלא תשולשכ םיפיקמ םהו ,םיימגדמ םניה הלא 

.8 הרעה ואר ,הז חנומ רבסהל .3 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:52:08 UTC������������� 

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



םייתדע־ויב םייתרבח םירעפ ןהכ ןוני 118 

תייסולכואל רקחמה לבגוי ,םיריכש יבגל קר םימייק הדובעמ הסנכה ינותנש ןוויכמ .שפנ 

םישימחמ רתוי ינב םה ינשה רודה ינב ברקמ םיבר אל) 54-25 ינב ,םידבועה םיריכשה 

תא דקמל תנמ־לע תאזו ,םיידוהי םירבגל רקחמה לבגוי ןכ־ומכ .<1995־ב אל םג ,הנש 

ןניאשו ,םימוד הדובעה חוכב ןתופתתשה ירועישש תוצובקב םייתדעה םירעפב ןוידה 

לכב ,רוציקב .(םיברע יפלכ) םיימואלו (םישנ יפלכ) םיילאירדנ'ג הילפא יכילהתמ תולבוס 

וא ,ץראה ידילי 54-25 ינב םיידוהי םיריכש םיללוכ םיחותינה ,םינשה עבראמ תחא 

ירבח ,םיאמצע ,םיברע ,םישנ .(ץראב ודמל ןכ לעו) הרשע־שמח ליג ינפל ולעש הלאכ 

הרשע־עברא ליג רחאל הצרא ועיגהש םילוע ,םירחא םינטק םיבושייו םיבשומ ,םיצוביק 

הדובעה חוכ תיצחממ רתוי תווהמה ,תובושח תויתרבח תוצובק - םיחטשהמ םידבועו 

הרבחה ללכ לש ידמעמ חותינ תגצה וניא ותרטמש ,הז רקחמב תולולכ ןניא - לארשיב 

לש תיזכרמה ותרטמ .הרבחב תוצובקה לכ ןיב םירעפה לכ לש יופימ אל םגו ,תילארשיה 

הסנכהו הלכשה :דבלב םימוחת ינשב םירעפה תוחתפתה תא ןיבהלו ראתל איה רקחמה 

תדמועה וז :ץראב ולדגש םיידוהיה םיריכשה לש תויזכרמה תוצובקה יתש ןיבו ,הדובעמ 

4.הקיבדהל הווקמ ןיידעש וזו ,ימונוקא־ויצוסה םלוסה שארב 

ץראל רשאב םינותנ) הקירפא וא היסא דילי באל ץראה ידיליכ ןלהל ורדגוי םיחרזמ 

םה םג םילולכ הרשע־שמח ליג ינפל ולעש הקירפא-היסא ידילי .(םינימז םניא םאה תדיל 

הקירמא-הפוריא דילי באל לארשי ידילי םה םיזנכשא ,ךכל המודב .םייחרזמה תצובקב 

ידילי .הרשע־שמח ליג ינפל לארשיל ולעש הילרטסוא וא הקירמא ,הפוריא ידילי םגו 

היגשיהש ,תיסחי הנטק הצובק וז .םיזנכשאכ םה םג ורדגוי לארשי דילי באל לארשי 

םניה ןכא םהיניבש םירגובה בורש םושמ ילוא ,םיזנכשאה יגשיהל םימוד םיימונוקא־ויצוסה 

5.הלעמו ישילש רוד ינב םיזנכשא 

הנחבהה איה ,דומיל תונש אקווד ואלו ,תימדקא הלכשה ,תונורחאה םינשבש המוד 

:םינפוא ינשב םירבגה תלכשה דדמית ךכיפל .תילארשיה הרבחב תיתועמשמה תירובידה 

רכשכ דדמית הסנכה 6.(תוחפל)ןושאר ימדקא ראות ילעב םה םאו ,דומיל תונש רפסמ 

,ההובג היצלפניא לארשיב הררש םיקדבנ םירעפה ןהב תונושה םינשב 7.הדובעמ יתנש 

ידכ ךכב ןיא ,תוהז ןמז־תודוקנב איה תוצובקה ןיב האוושההש ןוויכמ .הנוש עבטמהו 

.רקחמב תויתייעב רוציל 

יסופד :םיפסונ םימוחתב (1983 דע> םייתדעה םירעפב ןוידל (Schmeltz et al (1991. ואר 

.העבצה יסופדו הדולי ירועיש ,םירוגמ יבושייב היצגרגס ,םייתדעניב ןיאושינ 

תללכהמו ינשה רודה ינבכ םילוע םידלי תללכהמ םיעפשומ םניא םיאצממהש הלוע וכרענש תוקידבמ 

הלוע ןכ־ומכ .םיזנכשאה תצובקב (לארשי דילי באל םינב ,לארשי ידילי) ישילשה רודה ינב 

ינשה רודה תלכשה .םיריכשב דקמתמ רקחמהש הדבועהמ םיעפשומ םניא הלכשהה ינותנש תוקידבהמ 

.המוד םיריכש םניאשו םיריכש ברקב 

היה ןורחאה םהידומיל דסומו ,הנש הרשע־שמח תוחפל ודמלש הלא לכ ורדגוה ימדקא ראות ילעבכ 

."ימדקא דסומ" 

תועש ינותנב שומיש ידי־לע בשוח יתנש רכש .תישדוח־תלת הדידמב תוסנכהה ינותנ ופסאנ 1985־מ 

.הדובע ישדוחו הדובע 
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רכשו הלכשה יעצוממ :םיירואית םיאצממ 
םיזנכשאו םיחרזמ לש 

הלכשה 

לש תעצוממה ותלכשה .ליג־תוצובק יפל הלכשהה ידדמ ינש תא הגיצמ 1 הלבט 
לש האצות אוה הלכשהב יללכה לודיגה .1975־ב רשאמ ההובג .רתיה 1995־ב ילארשיה 

־עבשה ינב לש (88.50/0> עירכמה םבור תא 1995־ב הללכש ,ךוניחה תכרעמ תובחרתה 

הלכשה שוכרל רתוי םיברל הרשפיאו ,(1996 ,יקסריבס) רפס־יתבב םיידוהיה הרשע 

תלכשהב היילעה םאה :איה רקחמה ךרוצל הבושחה הלאשה .תוטיסרבינואב תימדקא 

,וז הלאש לע תונעל תנמ לע ?ןמז ךרואל םיזנכשאה לצא היילעהמ רתוי הלודג םיחרזמה 

עצוממ ןיבל םיחרזמה עצוממ ןיב סחיה (הנש יפל ליג־תצובק) 1 הלבטב את לכל בשוח 

1.0 לש סחי .רתוי בוט םיחרזמה לש יסחיה םבצמ ,רתוי הובג סחיהש לככ .םיזנכשאה 

.םיחרזמה תבוטל הלכשה רעפ לע דמלמ 1.0 לעמש סחיו ,ןויווש לע דמלמ 

המודב .1995־ב 0.83־ל 1975־ב 0.77־מ הלע דומיל תונשב סחיה ,םגדמה ללכב 

.1995־ב 0.28־ל 1975־ב 0.24־מ הלע ימדקא ראות ילעב רועישל רשאב סחיה ,ךכל 

םיזנכשאל םיחרזמ ןיב הלכשהה ירעפ יכ הנעטהש דמלמ ,היהיש לככ ןטק ,סחיב הז לודיג 

,הובג וניא הלכשהה ירעפ םוצמצש יפ־לע־ףא .הנוכנ הניא םינורחאה םירושעב ובחרתה 

רועישל רשאב ליגה־תוצובק בורבו ,דומיל תונשל רשאב ליגה תוצובק לכב יבקע אוה 

ליג־תוצובקב סחיב הלודג היילע ןכ־םא ףקשמ יללכה סחיב לודיגה .ימדקא ראות ילעב 

ברקב יוניש טעמכ ןיא ,לשמל ,ךכ .תורחא ליג־תוצובקב רתוי הנותמ היילעו ,תומיוסמ 

םהידומיל תא םימייסמ םישנאה בורש הדבועהמ תעבונ וז תוביצי .תורגובמה תוצובקה ינב 

סחי .שמחו םישולש ליג ינפל םיהובגה םהידומיל תאו ,םירשע ליג ינפל םיינוכיתה 

,םישישה תונשב ווהתהש הלכשה ירעפ ףקשמ הלעמו שמחו םישולש ינב ברקב הלכשהה 

המגמה לע תוחפ דמלמ הלא ליג־תוצובק ברקב סחיה .םינומשה תונש תישארו םיעבשה 

תא ןוחבל שי ךכ םשל .תונורחאה םינשה הרשע־שולש דע רשעב הלכשהה רעפ םוצמצ לש 

.תונורחאה םינשב םהידומיל תא ומילשהש הלא ,29-25 ינב ,רתויב הריעצה ליגה־תצובק 

ויה 1975־ב .דומילה תונש סחיב רתויב םישרמה לודיגה תא תוארל ןתינ ןאכ ,ןכא 

הלע 1995־ב .יזנכשאה לש הלאמ דומיל תונש 0.77 וז ליג־תצובקב עצוממה יחרזמל 

.דומיל תונשב יתדעה רעפה לש תיתועמשמ הריגס לע דמלמה לודיג ,0.88־ל סחיה 

הרבחב הלכשהה רעפ לש אלמה רופיסה תא תופקשמ ןניא דומיל תונש ,םרב 

ינשה דדמה .דומיל תונשמ ,רתוי ףא ילואו ,תוחפ אל הבושח תימדקא הלכשה .תילארשיה 

תזמרמה ,תימיטפוא תוחפ הנומת גיצמ - ןושאר ימדקא ראות ילעב זוחא - הלכשהל 

יפ־לע־ףא .םיזנכשאה ןיבל םניב הלכשהה רעפ תריגסל בר ןמז דוע םיחרזמל שרדייש 

0.25־ל ,1982־ב 0.17־ל 1975־ב 0.14־מ הלע הריעצה ליגה־תצובק ברקב סחיהש 

לש וייוכיס ,1995־ב וליפאש דמלמו ,רתויב ךומנ ןיידע אוה ,1995־ב 0.27־לו 1992־ב 

ותימע לש וייוכיסמ 3.7 יפ םיהובג ימדקא ראות לעב תויהל וז ליג־תצובקב יזנכשא 

1982 םינשה לש בצקב ךשמיי תימדקא הלכשהב םירעפה םוצמצש חיננ םא .יחרזמה 

היהי רעפה תריגס לש בצקה םא .םינש עבראו םיעשת דועב ירמגל רעפה רגסיי ,1992 

וא ךכ .םינש הרשע־תחאו האמ ךותב רעפה רגסיי ,1995-1992 םינשב היהש הזל המוד 
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הלכשה ירועישב םיזנכשאל תוותשהל םירומאה ,ינשה רודה ינב םיהדזמש המוד ,ךכ 

וחילצי אל רבכ ינשה רודה ינב םיחרזמ ,תורחא םילימב .ןיידע ודלונ אל ,תימדקא 

.ןושאר ימדקא ראות תשיכרב םיזנכשאה תא קיבדהל 

:(םיזנכשא םיחרזמ)סחיהו ימדקא ראות ילעב זוחא ,דומיל תונש רפסמ :1 הלבט 

ליגו אצומ יפל תונוש םינשב ץראה ידילי םיריכש םידוהי 

דומיל תונש רפסמ ראות ילעב זוחא 

הלעמו.א.ב 

 1995  1992  1982  1975  1995  1992  1982  1975 :הנש  ליג 

 36.6  38.0  35.5  24.9  14.4  14.2  13.8  12.8 םיזנכשא   54-25

 10.3  10.3  8.7  5.9  12.0  11.6  10.5  9.9 םיחרזמ 

 .28  .27  .25  .24  .83  .82  .76  .77 סחי 

 33.0  31.1  28.5  23.8  13.8  13.5  13.3  13.0 םיזנכשא   29-25

 8.8  7.7  4.8  3.3  12.2  12.0  10.7  10.1 םיחרזמ 

 .27  .25  .17  .14  .88  .89  .81  .77 סחי 

 36.0  42.4  32.9  31.3  14.3  14.6  14.0  13.4 םיזנכשא   34-30

 10.5  8.7  7.7  7.3  12.7  11.8  10.9  10.3 םיחרזמ 

 .29  .21  .23  .23  .89  .81  .78  .76 סחי 

 37.4  41.6  38.9  24.1  14.5  14.2  14.0  12.5 םיזנכשא   39-35

 10.1  13.2  7.7  6.2  12.0  11.7  10.8  9.5 םיחרזמ 

 .27  .32  .20  .26  .83  .82  .77  .76 םחי 

 38.8  37.8  23.5  21.2  14.7  14.3  13.1  12.4 םיזנכשא   44-40

 9.5  12.0  5.5  4.5  11.6  11.4  10.0  9.3 םיחרזמ 

 .24  .32  .23  .21  .79  .80  .76  .75 םחי 

 38.5  35.8  26.4  20.1  14.7  14.3  13.3  12.1 םיזנכשא   54-45

 12.4  9.3  8.3  4.1  11.4  11.0  9.6  9.3 םיחרזמ 

 .32  .26  .31  .20  .78  .77  .73  .77 םחי 

 1790  1762  1557  1407  1790  1762  1557  1407 םירקמ רפסמ 

םירשעה תונשב תיאטיסרבינואה םתלכשה תא םימייסמ םניא םילארשיהמ קלח 

תונש לכב .םהייחל םישולשה תונשב (ןושארה)ימדקאה ראותה תא םילבקמ םיבר .םהייחל 

תוחפה ינב הלא תמועל 39-30 ינב ברקב רתוי הובג הטיסרבינוא ירגוב רועיש ,רקסה 

תיסחי רחואמ ליגב תימדקא הלכשה תשיכר לש המגמהש הארנ ,דועו תאז .םישולשמ 
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יוארה ןמ ,ךכש ןוויכמ .םיחרזמה ברקב רקיעבו םיזנכשאה ברקב ןה םינשה םע תרבוג 

םינותנה הנבמ .םייטתניס הדיל ינותנש ברקב הלכשהה ירעפ לש תוחתפתהה תא קודבל 

ידילי לשמל ,םיוסמ ןותנש ידילי לש הלכשהה תומר רחא בוקעל ונל רשפאמ 

יגב ויה רשאכ) 1982 ,(27-23 יגב ויה רשאכ) 1975 :ןמז־תודוקנ שולשב ,1952-1948 
8.(44-40 ינב ויה רשאכ) 1992־בו ,(34-30 

(םיזנכשא/םיחרזמ)סחיהו ,ימדקא ראות ילעב זוחא ,דומיל תונש דפסמ :2 הלבט 

ליגו הנש ,אצומ יפל ץראה ידילי םיריכש םידוהי :םינוש הדיל ינותנש ברקב 

הלעמו .א.ב ראות  דומיל תונש 

 1992  1982  1975  1992  1982  1975 :הנש  ןותנש 

 39-35  29-25  39-35  29-25 ליג   1957-1953

 41.6  28.5  14.2  13.3 םיזנכשא 

 13.2  4.8  11.7  107 םיחרזמ 

 .32  .17  .82  .81 סחי 

 44-40  34-30  27-25  44-40  34-30 :ליג 27־25א  1952־ 1948 

 37.8  32.9  19.6  14.3  14.0  12.8 םיזנכשא 

 12.0  7.7  2.7  11.4  10.7  10.1 םיחרזמ 

 .32  .23  .14  .80  .76  .79 סחי 

 49-45  39-35  32-28  49-45  39-35  32-28 :ליג   1947-1943

 40.3  38.9  28.8  14.6  14.0  13.2 םיזנכשא 

 10.9  7.7  4.9  11.2  10.8  10.0 םיחרזמ 

 .27  .20  .17  .77  .77  .76 םחי 

.עבראו םירשעו שולשו םירשע ינב םה 1952-1951 ידילי 1975־ב .דבלב 1950-1948 ידילי א 

םינומשה תונשבש תדמלמ הנידמל ןושארה רושעב ודלונש םינותנשה ינש רחא בקעמ 

ידילי ויה רשאכ ,1982־ב ,לשמל ,ןכ .(2 הלבט) תפסונ הלכשה תוצובקה יתש ושכר 

ברקב 28.50/« םכותמ תימדקאה הלכשהה ילעב רועיש היה ,29-25 ינב 1957-1953 

ינב הז ןותנש ינב ויה רשאכ ,םינש רשע רובעכ .םיחרזמה ברקב 4.50/0־ו ,םיזנכשאה 

.13.20/0־ל םיחרזמה ברקבו ,41.60/0־ל םיזנכשאה ברקב .א.בה ילעב רועיש הלע ,39-35 

זוחאה רשאמ םירחואמ םיאליגב הלכשה שכור םיחרזמהמ רתוי הובג רועישש ןכ־מא הארנ 

הלע וז ליג־תצובקב םיזנכשא/םיחרזמ סחיהש ךכל הביסה תאז .םיזנכשאה לצא ליבקמה 

תימדקאה הלכשהה סחי ,םירחאה םינותנשה ינשב םג .1992־ב 0.32־ל ,1982־ב 0.17־מ 

ינותנש חותינ לש תלבוקמה הטישב טקונ רקחמה ,םינוש םישנא ללוכ םגדמה הנש לכבש יפ־לע־ףא .8 

ןכלו ,גציימ םגדמ וניה הנש לכב םגדמהש הדבועה תא תלצנמ וז הטיש .םייטתניס <תוטרוהוק> הדיל 

34-25 ינב ,לשמל ,ךכ .ןמו ךרואל םימיוסמ םינותנש ינב לש תונוכת רחא בוקעל תורשפא שי 

1992־ב 55-44 ינב לש הלכשהב לודיג ,ךכיפל .1992 תנשב םינש רשעב רתוי םירגובמ 1982־ב 

.1992-1982 םינשה רשעב הלא םינותנש ינב לש הלכשה תשיכרמ עבונ 1982־ב 34-25 ינב תמועל 
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םימדקתמ םיאליגב םיימדקא םיראתב תוכזל םיזנכשאמ רתוי םיטונ םיהדזמש דמלמ 

תא םייס עצוממה יזנכשאה יאמדקאה ,תרחא תיווזמ וז העפות לע לכתסנ םא .תיסחי 

.יחרזמה ותימעמ רתוי ריעצ ליגב ראותל וידומיל 

־ויצוסה םירעפה תנבהל רשאב ,תודגונמ ךא ,תכל־תוקיחרמ תוכלשה שי הז אצממל 

ההובג הלכשה ירועיש םיוושמ רשאכש רורב ,אסיג דחמ .םיזנכשאל םיחרזמ ןיב םיימונוקא 

םושמ ,הלעמ יפלכ הטומ םיחרזמה תערל הפצנה רעפה ,םישולשמ תוחפ ינב םיריעצ ברקב 

ליג ירחא התוא םישכור תימדקאה הלכשהה ילעב םיחרזמהמ םישילש ינשל בורקש 

ןיב הלכשה ירעפש הארנ ,אסיג ךדיאמ .םיזנכשאה ברקב שילשמ תוחפ תמועל ,םישולש 

ליגה - רחא יתלכשה דדמ .התוכיאל וא הלכשהה תמרל קר םילבגומ םניא תוצובקה 

רורב ןורתיל וב םיכוז םיזנכשאהש ףסונ דמימ אוה ־ ההובגה הלכשהה השכרנ וב עצוממה 

רשאמ םהייח לש רתוי םדקומ בלשב ימדקא ראותב םיכוז םיזנכשא .םיחרזמה םהיתימע לע 

הלכשהב העקשההש לככ :תוצובקה ןיב רכש ירעפ תנבהל םרות הז לדבהו ,םיחרזמ 

לודג ותעקשה לע האושתב הכוז עיקשמה ןהב םינשה רפסמ ןכ ,רתוי ריעצ ליגב תישענ 

,םיאבה םידומעב בוש הלעוי הז ןיינע .רתוי ההובג וייח ךלהמב תללוכה ותסנכהו ,רתוי 

.תוצובקה ןיב רכשה ירעפ ונודיי וב 

רכש 

םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכשה סחי תאו יטולוסבאה יתנשה רכשה תא הגיצמ 3 הלבט 

לש םייטולוסבאה םימוכסה .רקסה תונש עבראב ליג־תצובק יפל (םיזנכשא/םיחרזמ) 

<1995־בו 1992־ב ח"שו 1982־ב םילקש ,1975־ב י"ל> םיגוש תועבטמב םיבוקנ רכשה 

,םייזנכשא םירבגל םייחרזמ םירבג ןיב רכשה ירעפ אוה ןאכ ונניינע .םיפטוש םיריחמבו 

לע דמלמ <100־ב לפכומ) סחיה .את לכב גצומה רכשה סחימ םהילע דומלל ןתינש 

ייוניש ןכלו ,םיזנכשא לש תעצוממה םתסנכהמ זוחאכ םיחרזמ לש תעצוממה םתסנכה 

.היעב םיווהמ םניא תויורקייתהו עבטמ 

.54—25־ה ינב לש םגדמה ללכ ברקב רכשה סחי תא הגיצמ 3 הלבטב הנוילעה הרושה 

1992־ב 0.68) טעמכ הנתשה אל זאמו ,1982־ב 0.70־ל ,1975־ב 0.79־מ דרי סחיה 

ירעפש הדבועה חכונל רקיעב ,עיתפמ תוצובקה ןיב לדגה הסנכהה רעפ .<1995־ב 0.69־ו 

רעפב לודיגה בור .הבר הדימב אל יכ םא ,ומצמוצ אלא ,ובחרתה אל הלא םינשב הלכשהה 

(1995-1982) תואבה םינשה הרשע־שולשב .1982-1975 םינשב שחרתה הסנכהה 

ברקב דחוימב ,תורחא ליג־תוצובקב לדג ךא ,ליגה־תוצובקמ קלחב רעפה םצמטצה 

ךרואל יתועמשמ ןפואב רכשה ירעפ ולדג םיעבראמ הלעמל ינב ברקב ,השעמל .םירגובמה 

םיעברא ןב יחרזמה לש תעצוממה הסנכהה התוויה 1982־ב ,לשמל ,ךכ .הלוכ הפוקתה 

הלא םיזוחא ודרי 1995־ב .יזנכשאה לש תעצוממה הסנכהה ןמ 700/0־ל 650/0 ןיב הלעמו 

.62 דע 61 ־ל 

םהש ןוויכמ ,רתויב םייביטמרופניאה םה תורגובמה ליגה־תוצובק ברקב םירעפה 

םידמלמ ךכבו ,אישל בורק וא ,םרכש אישב םיאצמנ םידבוע רשאכ רכש ירעפ לע םידמלמ 

לש הסנכהה יסחי תא הגיצמ 4 הלבט ,ךכיפל .תואבה םינשב םיריעצה םהיחאל יופצה לע 

2 הלבטב תוגצומה תוצובק ןתוא) 1957-1943 םינשב ודלונש הלא ,הדיל ינותנש השולש 

ויה רשאכ ,1982־ב .1957-1953 ידילי ,םיריעצה םינותנשב ליחתנ .(הלכשהל רשאב 
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123 (ו)א תילארשי היגולויצוס 1998-ט"נשת 

םיריכש םידוהי :(םיזנכשא/םיחרזמ)סחיו אהדובעמ תיתנש הסנכה :3 הלבט 

ליגו אצומ יפל תונוש םינשכ ץראה ידילי 

 1995  1992  1982  1975 :הנש  ליג 

 89,312  62,088  191,429  26,181 םיזנכשא   54-25

 61,351  42,096  134,173  20,624 םיחרזמ 

 .69  .68  .70  .79 סחי 

 46,670  35,064  128,721  21,377 םיזנכשא   29-25

 42,843  30,600  111,844  18,882 םיחרזמ 

 .92  .87  .87  .88 םחי 

 75,400  47,256  193,674  25,857 םיזנכשא   34-30

 55,798  40,308  131,076  21,606 םיחרזמ 

 .74  .85  .68  .84 סחי 

 89,252  71,856  206,570  28,052 םיזנכשא   39-35

 65,150  43,380  158,697  20,783 םיחרזמ 

 .73  .60  .77  .74 םחי 

 111,181  69,228  211,447  30,656 םיזנכשא   44-40

 67,293  47,532  138,331  22,962 םיחרזמ 

 .61  .69  .65  .75 סחי 

 121,472  77,256  232,808  30,391 םיזנכשא   54-45

 75,432  48,912  164,063  23,452 םיחרזמ 

 .62  .63  .70  .77 סחי 

 121,941  76,416  228,515  28,607 םיזנכשא  +.א.ב 

 95,156  67,236  189,838  28,549 םיחרזמ 

 .78  .88  .83  1.00 סחי 

100 לופכ רכשה סחי .1995־בו 1992־ב םישדח םילקשו 1982־ב םילקש ,1975־ב תוילארשי תוריל א 

.את לכב םיזנכשאה רכשמ זוחאכ םיחרזמה רכש לע דמלמ 

.תיזנכשאה תעצוממה הסנכהה ןמ 87»/» םיחרזמ לש תעצוממה םתסנכה התיה 29-25 ינב 

םתסנכה היה ,39-35 ינב ןותנש ותוא ידילי ויה רשאכ ,1992־ב ,םינש רשע רובעכ 

לודיג םה םג ווח םירחאה םינותנשה ינש .םיזנכשאה לש הסנכהה ןמ 600/0 קר תעצוממה 

,םהייחל םירשעה תונשב ויה רשאכ ,1975־ב .םהייח ךלהמב םיזנכשאה ןיבל םניב רעפב 

עבש רובעכ .םינותנש םתוא ינב םיזנכשא וחיוורהש םוכסהמ 920/» דע עצוממב וחיוורה 

םיחרזמה לש תיסחיה םתסנכה הדרי ,םהייחל םישולשה תונשב ויה רשאכ ,1982־ב ,םינש 
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םייתדע־ויב םייתרבח םירעפ ןהכ ןוני 124 

תונשב הלא םינותנש ינב ויה רשאכ ,1992־ב .םיזנכשאה תסנכהמ 77x דע 680/0־ל 

.69 דע 61־ל זוחאה חנצ ,םתסנכה אישל םיבורק ךכיפלו ,םהייחל םיעבראה 

הדיל ינותנש ברקב (םיזנכשא/מיחדזמ)סחיהו הדובעמ תיתנש הסנכה :4 הלבט 

ליגו הנש ,אצומ יפל ץראה ידילי םיריכש םידוהי :םינוש 

 1992  1982  1975 :הנש  ןותנש 
 39-35  29-25 :ליג   1957-1953

 71,856  128,721 םיזנכשא 

 43,380  111,844 םיחרזמ 

 .60  .87 םחי 

 44-40  34-30 27־25א  :ליג   1948 -1952

 69,228  193,674  19,689 םיזנכשא 

 47,532  131,076  18,111 םיחרזמ 

 .69  .68  .92 סחי 

 49-45  39-35  32-28 :ליג   1947-1943

 81,828  206,570  24,302 םיזנכשא 

 49,680  158,697  21,371 םיחרזמ 

 .61  .77  .88 סחי 

.עבראו םירשעו שולשו םירשע ינב םה 1952-1951 ידילי 1975־ב .דבלב 1955-1948 ידילי א 

(3 הלבטב הנותחת הרוש) תימדקא הלכשה ילעב םיזנכשאו םיחרזמ ןיב תוסנכה ירעפ 

ירה '.א.ב ילעב םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכש רעפ היה אל 1975־ב םא .םה םג ובחרתה 

םיאמדקאה תסנכהמ 780/0 קר התוויהש תעצוממ הסנכהב םייחרזמ םיאמדקא וכז 1995־בש 

איה תחאה תורשפאה .הז רעפ תוחתפתה ריבסהל תולוכי תובר תוביס .םייזנכשאה 

ךשמב תינויווש תוחפ התשענ םיחרזמו םיזנכשא לש דומילה תועוצקמ לש תוגלפתההש 

.תורחאה תוטלוקפב םיחרזמו ,הובג רכש תובינמה תוטלוקפב וזכרתה םיזנכשא - םינשה 

לח אל םיעבשה תונש ןמלש תדמלמ ןהב םידמול םיזנכשאו םיחרזמש תוטלוקפה תניחב 

,יקסריבס) תוצובקה יתשמ םיטנדוטס לש תיטלוקפה תוגלפתהב םיחרזמה תערל יוניש 

ילעב םיקוסיעל תוליבומה תוטלוקפב ודמל םיזנכשא לש רתוי הובג רועיש ,םנמוא .(1996 

ברקב רעפה רבסהל תפסונ תורשפא .םינומשהו םיעבשה תונשב םג היה ךכ ךא ,הובג רכש 

םג .ינש ראות לעב היה םייזנכשא םיאמדקא לש רתוי הובג רועישש איה םיאמדקאה 

םיחרזמ ןיב דומילה תונשב רעפב ןמז ךרואל לודיג אצמנ אלש רחאמ ,הללשנ וז הרעשה 

.(Cohen and Haberfeld, 1998)ימדקא ראות ילעב םיזנכשאו 
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125 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט''נשת 

?םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכשה ירעפ םילדג עודמ 

ירעפ ,תישאר :רפסמ תומגמ לע ןכ־סא םיעיבצמ 4־ו 3 תולבטב םיגצומה םיאצממה 

תונש לכב ,תינש .ובחרתה 1995-1975 םינשב םייזנכשאו םייחרזמ םירבג ןיב רכשה 

אישל בורק םיאצמנה םירגובמ םידבוע ברקב רתוי םילודג רכשה ירעפ ויה רקסה 

ולחה 1975־ב םימייק ויה אלש ימדקא ראות ילעב ברקב רכש ירעפ ,תישילש .םתסנכה 

ירעפב לודיגה בורש יפ־לע־ףא ,ףוסבל .1995 דעו םיעבשה תונש עצמאמ חתפתהל 

,1982־ל 1975 ןיב ,םינש עבש לש הפוקתב שחרתה םיזנכשאל םיחרזמ ןיב תוסנכהה 

םינומשה תונשב ,םירגובמ םידבוע ברקב רקיעב ,בחרתהל תוסנכהה רעפ ךישמה 
.םיעשתהו 

ינש לש האצות םניה 1995-1975 םינשב הסנכהה ירעפ תוחתפתהב הלא תומגמ 

ינשב תילארשיה הרבחה לע ועיפשהש ,יתרבח־ילכלכ רחאהו יפרגומד דחאה ,םיכילהת 

רודה ינב לש ליגב היילע אוה יתועמשמה יפרגומדה יונישה .םהב םינד ונאש םירושעה 

,35.2־ו 32.6 םייזנכשאהו םייחרזמה ינשה רודה ינב לש עצוממה ליגה היה 1975־ב .ינשה 

37.8־ו (םיחרזמ) 37.3 לש עצוממ ליגל ועיגהו ,תוצובקה יתש ורגבתה 1995־ב .המאתהב 

ןהיניב םיליגה רעפ םג אלא ,ורגבתה תוצובקה יתשש קר אל ,רמולכ .(םיזנכשא) 

םרת ,דחא דצמ .דגונמ ןפואב רכשה ירעפ לע םתסה־ןמ ועיפשה הלא םייוניש .םצמטצה 

ןיב םייקה קזחה יבויחה םאתמה תוכזב רעפה תנטקהל תוצובקה ןיב םיליגה רעפב םוצמצה 

םע הסנכהה הלדג וב דזעיש'ד :הלכשהו ליג ןיב היצקארטניא תמייק ,םרב .הסנכהל ליג 

הרצי תוצובקה יתש לש ןתורגבתה ,ךכיפל .רתוי ההובג הלכשההש לככ רתוי לודג ליגה 

לש רשאמ (תיסחי ההובג הלכשה תמר ילעב) םיזנכשאה לש םתסנכהב רתוי הלולת היילע 

1995-1975־ב ולדג הסנכהה ירעפש הדבועה .(תיסחי הכומנ הלכשה ילעב) םיחרזמה 

תא עונמל ידכ וב היה אל תוצובקה ןיב הלכשהבו ליגב ןטקה םירעפה םוצמצש תדמלמ 

.םיזנכשא םבורש ,םיליכשמה תסנכהב רתוי דח לודיג ןיגב ומרגנש הסנכהה ירעפ תבחרה 

הסנכהה ירעפ תבחרה תא תיקלח קר הריבסמ ינשה רודה ינב לש םתורגבתהש ןבומ 

םייק .ליג־תוצובק ךותב םירעפב לודיג ריבסהל ללכ הלוכי הניאו ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב 

.בחרתהל הסנכהה ירעפל םרגו ולא םינשב תילארשיה הרבחב שחרתהש ףסונ ךילהת 

דדמ הלע 1982־ל 1975 ןיב .הסנכהכו רכשב ןויוושה־יאב דחה לודיגה אוה הז ךילהת 

,לארשי) 0.32־ל 0.28־מ םשארב דמוע ריכשש תיב־יקשמ לש וטורב הסנכהב יני'ג 
.(1997 ,לארשי) 0.37 לש אישל עיגה 1995־בו 0.35־ל דדמה עיגה 1992־ב .(1983 

םיחרזמ ןיב רכש ירעפ ןיבל 9רכשב ןויווש־יא ןיב רשקהש שיגדהל בושח ונניינעל 

םינורישעה תסנכהש עמשמ ,לדג רכשב יללכה ןויוושה־יא רשאכ .ינבמ אוה םיזנכשאל 

שי םינוילעה םינורישעבש ןוויכמ .םינותחתה םינורישעה תסנכהל תיסחי הלוע םינוילעה 

םיחרזמ ןיב הסנכהה רעפב לודיגל חרכהב ליבומ ןויווש־יאב לודיג ,םיזנכשאל רתי־גוציי 

.םיעובק םיראשנ תוצובקה יתש לש תילכלכה תויליבומה ירועיש רשאכ םיזנכשאל 

רכשב יני'ג דדמ הלע ,(Sussman and Zakai (1996 יפל .תוחפ םינימז רכשב ןויווש־יא ינותנ .9 

ידבוע ברקב ןויוושה־יא תמר .1994־ב 0.44־ל 1972־ב 0.33־מ יטרפה רזגמב םיריכש לש וטורב 

0.33־ל ,1974־ב 0.22־מ :רתוי דח היה הז רזגמב יני'ג דדמב לודיגה ךא ,רתוי הנותמ ירוביצה רזגמה 

.1994־ב 
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םייתדעךיב םייתרבח םירעפ ןהכ ןוני 126 

הינמרג טעמל .לארשיל ידוחיי וניא םינורחאה םירושעה ינשב ןויוושה־יאב לודיגה 

.(Gottschalk and Smeeding, 1997) ברעמה תונידמ לכב לדג ןויוושה־יא ,הילטיאו 

,םינומשה תונשמ ןויוושה־יאב רתויב דחה לודיגה תא ווחש ,הינטירבבו תירבה־תוצראב 

תויארחאכ ורכזוהש תויזכרמה תוביסה .םיבר םיגולויצוסו םינלכלכ וז הלאשל ושרדנ 

םייוניש ויה הפוריא תונידממ קלחבו תירבה־תוצראב רכשב ןויוושה־יאב לודיגל 

,תוהובג תויונמוימו הלכשה ילעב דואמ םירקי םידבועל שוקיבה תא ולידגהש םייגולונכט 

לש םתושלחיהמ ולבס ךומנ רכש ילעב םידבוע .תויונמוימ ירסח םילוז םידבועל אל ךא 

יכילהתמו ברעמה תונידמל םינמוימ־יתלב םידבוע לש הריגהה ןמ ,םייעוצקמ םידוגיא 

Gottschalk and)ישילשה םלועה תוצראל םילעפמ רבעמל ומרגש הטרפהו היצזילבולג 

 1995 ,Smeeding, 1997; Freeman and Katz). םירקחמ לארשיב וכרענ אלש יפ־לע־ףא

לע ורבעש םימוד םיכילהתש יאדוול בורק ,רכשב ןויווש־יאב לודיגל תוביסה לע םיפיקמ 

םג רכשב ןויוושה־יאב לודיגל טעמ־אל ומרת םינורחאה םירושעה ינשב תילארשיה הרבחה 

.ונלצא 

אלש יפ־לע־ףא ,תימדקא הלכשהל םירזחהב דח לודיג היה לארשיב םג ,לשמל ,ךכ 

רבסהל םייטילופו םיידסומ ,םייפרגומד ,םייגולונכט םייוניש לש תיסחיה תובישחה הרורב 

לודיגה ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכשה ירעפ לש תוחתפתהה תנבהל ,ךכ וא ךכ .לודיגה 
הלכשה ירסח םירבג לש םתסנכה ,דתיה 1975־ב .דחוימב בושח הלכשהל םירזחהב 

דרי 1982־ב .תוחפל ןושאר ימדקא ראות ילעב םהיתימע תסנכהמ 78»/» תיאטיסרבינוא 

םיזוחא השולשב חנצ 1995־בו ,570/0־ל עיגהו תדרל ךישמה אוה 1992־ב ,65־ל הז זוחא 

םיחרזמ לש םתלכשה תמרב ןטקה רופישה יכ ןכ־םא הארנ 10.540/0־ל עיגהו ,םיפסונ 

,תימדקא הלכשהל םירזחהב הלולתה היילעל תיסחי חינז היה 1995-1975 םינשב 
.הלא םינשב םייתדעה הסנכהה ירעפב לודיגל תובר המרתש 

םירושעה ינשב ובחרתה םיזנכשאל םיחרזמ ןיב רכשה ירעפש עובקל ןתינ ,םוכיסל 

ןיב הלכשהה רעפב ןטקה םוצמצהו םיליגה רעפב טלחומ טעמכה לוסיחה תורמל ,םינורחאה 

הלכלכהו הרבחה לע םיעיפשמה םיכילהת ינש ףקשמ הסנכהה ירעפב לודיגה .תוצובקה 

לודיגה ,תינש ;ינשה רודה ינב לש םתורגבתה ,תישאר :םינורחאה םירושעב תילארשיה 

.תימדקא הלכשהל דחוימבו ,הלכשהל םירזחהב לודיגה ותיאו ,ןויווש־יאב יללכה 

רכשה ירעפ תא םיריבסמה םיפסונ םימרוג 

םיזנכשאו םיחרזמ ןיב 

,םרב .תוצובקה ןיב הסנכה ירעפ לע םתעפשהו הלכשהו ליג ירעפב ונדקמתה הכ דע 

רכשב םירעפש ןכתיי .ליג וא הלכשהמ קר אלו ,םיפסונ םימרוגמ עובנל םייושע רכש ירעפ 

תועש ןוגכ ,םייטנוולר םינייפאמב תוצובקה ןיב םילדבהמ םיעבונ תוצובקה ןיב יתנש 

ודמאנ וז הלאש ןוחבל תנמ־לע .הדובעב ןויסינ תונשו די־יחלשמ ,תויתנש הדובע 

אוה יולתה הנתשמה .ורקחנש רקסה תונש עבראב םיחרזמו םיזנכשאל רכש תואוושמ 

ןוהל םילבוקמ םידדמ םה םייולת־יתלבה םינתשמהו ,יתנשה רכשה לש יעבטה םתירגולה 

.(ינשה רודה ינב םייזנכשאו םייחרזמ םיריכשו רקחמה תייסולכוא ללכ ברקב ובשוח הלא םינותנ .10 
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ינש בלשב 11.לארשיב רכשה לע םיעיפשמכ ואצמנש םירחא םייפרגומד םינתשמו ,ישונא 

ןיב רעפה זוחא תא דומאל התרטמש ,םירעפ תקירפ לש תלבוקמ הקינכטב שומיש השענ 

12.הנתשמו הנתשמ לכמ םיעבונה תוצובקה יתש לש רכשה יעצוממ 

םהלש תונשרפהו ,םיזוחאב םיגצומ םיאצממה .הקירפה תואצות תא הגיצמ 5 הלבט 

ןיב םילדבהמ עבונש רכשב רעפה זוחא תא גציימ הנתשמ לכל ךיושמה זוחאה :הטושפ 

םיחרזמ ןיב רכשה רעפ לש רועישה ,לשמל ,ךכ .הז הנתשמ לע תוצובקה יעצוממ 

יתגרדה ןפואב דרוי תוצובקה ןיב עצוממה ליגב םילדבהל וכיישל ןתינש םיזנכשאו 

םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םילדבה ,ךכל המודב .1995־ב 3.80/0־ל דע 1975־ב 13.70/0־מ 

הדיל תמועל) ריעצ ליגב הריגהו םירוגמ םוקמ ,יתחפשמ בצמ ,ילכלכ ףנע ,הדובע תועשב 

תחאב אל ףא ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכשה ירעפ תרבסהל תובר םימרות םניא (לארשיב 

די־חלשמבו (תימדקא הלכשהו דומיל תונש) הלכשהב םירעפ ,תאז תמועל .רקסה תונשמ 

םינשה לכב םיזנכשאו םיחרזמ ןיב הפצנש עצוממה רכשה רעפ תיצחממ רתויל םיארחא 

,םיהז די־יחלשמו ההז הלכשה ילעב םיזנכשאו םיחרזמ ויה וליא ,תורחא םילימב .וקדבנש 

.רקסה תונשמ תחא לכב ותיצחממ רתויב ןטק םהיניב רכשה רעפ היה 

תתחופה ןתובישח תמועל ,תימדקא הלכשהב םירעפה לש םתובישח הלדג םינשה םע 

ןיב רכשה רעפמ 30"/0־כ "וריבסה" דומיל תונשב םילדבה ,לשמל ,ךכ .דומיל תונש לש 

.םיעשתה תונשב 9"/» דע 80/0־כו ,1982־ב u.3% קר ךא ,1975־ב םיזנכשאל םיחרזמ 

תימדקא הלכשהב םירעפב ורוקמש םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכשה רעפ זוחא ,תאז תמועל 

לודיגה .1995־ב 260/0־ל דע 1982־ב 14.60/0־מ יתגרדה ןפואב הלע תוצובקה ןיב 

יפכ ,תימדקא הלכשהל םיילכלכ םירזחהב היילעה תא תפקשמ ימדקאה ראותה תובישחב 

ירעפ לע הלכשה לש תרבטצמה העפשהה תא ןוחבל תנמ־לע .םדוקה קרפ־תתב ןיוצש 

,תאז םישוע םא .הנש לכב ימדקא ראותו דומיל תונש לש םיזוחאה תא רבחל שי ,רכשה 

ןיב רכשה רעפמ 270/0-240/0־כ "םיריבסמ" הלכשה ירעפ ,(ללוכ) 1992 דעש םיאור 

1992 ןיב לודיגה יכ המוד .34.4"/0־ל רועישה קסונ 1995־ב וליאו ,םיזנכשאו םיחרזמ 

םיבידנה רכשה ימכסה תא תפקשמ רכשה ירעפ תרבסהל הלכשהה תובישחבו 1995־ל 

,ר"חמה ידבוע :ירוביצה קשמב תויזכרמה םיאמדקאה תוצובק םע 1993־ב ומתחנש 

,הלא תוצובק .תוטיסרבינואב םיצרמו םיילאיצוס םידבוע ,םינטפשמ ,םיסדנהמ ,םיאפור 

רתוי תוהובג תויזוחא רכש תופסותב וכז ,יתועמשמ בור ןהב םיווהמ םייזנכשא םירבגש 

.תורחא םידבוע תוצובק ולביקש תופסותהמ 

־יחלשמ לש תובישחב לודיגל יזכרמה רבסהה םג םה 1993־ב ומתחנש רכשה ימכסה 

תוהובגה תופסותב וכזש תוצובקה .1995-1992 םינשה שולשב רכשה רעפ תרבסהל דיה 

ילעב םידבוע" - תיסחי ךומנ םהב םיחרזמה גוצייש דיה־יחלשמל רקיעב תוכייש דחוימב 

ויה םיחרזמהמ 60/» קר ךא ,םייזנכשאה םירבגהמ 200/» ,לשמל ,ךכ ."ימדקא די־חלשמ 

ביצי ראשנ הז די־חלשמב םיזנכשאה לש יסחיה םגוציי .1995־ב "ימדקא די־חלשמ ילעב" 

100/0־כב הלע הלא די־יחלשמ תצובקב עצוממה רכשה ,םרב .םינשה ךשמב רתוי וא תוחפ 

ליגו םינשב ליג ,תויתנש הדובע תועש :םה היסרגרה תאוושמל וסנכוהש םייולת־יתלבה םינתשמה .11 

אוה םא ,ימדקא ראות שי דבועל םא "1"כ ודדוקש םייראניב םינתשמו הלכשה תונש ,םינשב עובירב 

.תולודגה םירעה שולשמ תחאב ררוגתמ אוה םאו (לארשיב ודלונש הלא תמועל) דליכ רגיה םא ,יושנ 

.די־יחלשמ הרשעו םיילכלכ םיפנע העשתל םייראניב םינתשמ תויסרגרה וללכ ךכ לע ףסונ 

.םירעפה תקירפב שומיש השענ הב הטישל (Oaxaca (1973 ואר .12 
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"רבסומ"ה םיחרזמו םיזנכשא לש תיתנש הסנכה עצוממ ןיב רעפה זוחא :5 הלבט 

תונוש םינשב ץראה ידילי םידוהי םיריכש :םינוש םינתשמ ידי־לע 

 1995  1992  1982  1975 הנש 

 100  100  100  100 :(0/0) רעפ כ"הס 

הנתשמ 

 4.9  4.1  10.1  2.6 הדובע תועש 

 3.8  9.3  10.6  13.7 עובירב ליג ,ליג 

 8.4  8.8  11.3  30.5 דומיל תונש 

 26.0  18.6  14.6 ־6.0  הלעמו .א.ב 

 4.0 ־1.4   -.5  .7 ילכלכ ףנע 

 36.0  22.8  36.3  30.0 די־חלשמ 

־2.6   .9  9.0  4.5 אםיפסונ םינתשמ 

 80.5  63.1  91.6  75.4 "רבסומ" רעפ כ"ה0 

 19.5  36.9  8.4  24.6 "רבסומ־יתלב" רעפ כ"הס 

 36.4  50.0  33.3  31.0 ב"רבסומ־יתלב" רעפ כ"הס 

.דליכ רגיה םאו תולודגה םירעה שולשמ תחאב ררוגתמ םא ,יושנ םא :םייראניב םינתשמ השולש א 

.ילכלכ ףנעו די־חלשמ םינתשמה תטמשה טעמל ,ההז לדומב ב 

םגש ,םילהנמ טעמל) םירחא די־יחלשמל תיסחי <42 'ע ,1997 ,לארשי) 1995־ל 1992 ןיב 

טלובה לודיגה ,רוציקב .*םיחרזמה לשמ רתויו םיינש יפ הובג םיזנכשאה גוציי םש 
ולוככ ובור עבונ רכשה ירעפ רבסהל 1995-1992 םינשב די־חלשמו הלכשה תובישחב 

םישרוד םה ,תחאה :וזב וז תורושקה תונוכת יתש םהל שיש די־יחלשמב רכש תיילעמ 

.דחוימב הובג רתי־גוציי םהב שי םיזנכשאל ,תרחאה :תימדקא הלכשה 

ודדמנש םינתשמה לכ ידי־לע "רבסומ"ה רכשה רעפ ךסל ןדמוא םג הגיצמ 5 הלבט 

תוצובקה ןיב םילדבה ידי־לע "רבסומ וניא"ש רעפה רועישל ןדמוא םג ומכ ,רקחמב 

"רבסומ"ה רעפה רועיש .ןמז ךרואל תיבקע המגמ לע עיבצהל השק .ודדמנש תונוכתב 

דמועו ,1982־ב 909'0־מ רתויל 1992־ב םישילש ינשמ תוחפ ןיב ענ םינתשמה ללכ ידי־לע 

עבונ וניאש ,ונייהד ,"רבסומ וניא"ש רעפה רועיש ,ךכל המודב .1995־ב so.5% לע 

רתויל 1982־ב 100/0־מ תוחפ ןיב ענ ,רקחמב ודדמנש םינתשמב תוצובקה ןיב םילדבהמ 

יעצוממ ןיב םירעפה ולטב וליא ,רחא ןושל .1995־ב 19.59*, לע דמועו ,1992־ב שילשמ 

םיחרזמ ןיב 3794־ל 8"/»ןיב ענש רכש רעפ רתונ היה ןיידע ,ודדמנש םינתשמב תוצובקה 

.1995־ב 19.59*1 לע דמוע היהו ,םיזנכשאל 

תחא ?תרבסומ־יתלב הרתונש רכשה רעפ תיראש תא ריבסהל םייושע םימרוג וליא 

תוכיא ןוגכ ,רקחמב וללכנ אלש םירחא םייטנוולר םינתשמ םימייקש איה תויורשפאה 

קושב לעופב ןויסינ תונש ,קיסעמה לצא ןויסינ תונש ,דבועה לש ויעוציב תמר ,הלכשהה 

.םיחרזמה לע ןורתי םיזנכשאל שי םהב םגש ,םידומילה םויס ןמל ןויסינ תונשו הדובעה 
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.רבסוה אלש רעפה תיראש תא םיריבסמ ויהש ןכתיי ,רקחמב הלא םינתשמ וללכנ וליא 

"תלוכי" לש התובישחב היילע ידיל ואיבה םייגולונכט םייונישש םינעוטה שי ,לשמל ,ךכ 

 (ability) , רשא תקיודמה ותרדגה אהת ,הז הנתשמ .רכש תעיבקל ,הדידמל תנתינ הניאש

ירעפב לודיגהמ קלח תוחפל ריבסהל יושע ,(Gaior and Tsiddon (1997 םינעוט ,אהת 

־יתלב רעפ לש ומויקל תפסונ הביס .תוהז תודידמ תונוכת ילעב םידבוע ברקב רכשה 

חווידהש ןכתיי ,לשמל ,ךכ .רקחמב וללכנש םינתשמב הדידמ תויועט תויהל הלוכי רבסומ 

אוה רשאכ הנוש חווידהש וא 13,ההובג היצלפניא תונשב דחוימב ,קיודמ וניא רכשה לע 

יקנ דמאנש לדומה םא קר .ותחפשמ ינבמ דחא ידי־לע וא ומצע דבועה ידי־לע ןתינ 

ירעפל הביסהש החטבב עובקל ןתינ ,םייטנוולרה םינתשמה לכ תא ללוכו הדידמ תויועטמ 

וא ,הדובעה קושל םייטנוולר־אל םימרוג איה תוצובקה ןיב "םירבסומ־יתלב"ה רכשה 

.(Cain, 1986) הדובעה קושב הרישי הילפא ,תורחא םילימב 

תא תואדווב ללוכו הדידמ תויועטמ ירמגל יקנ וניהש ,יחכונה רקחמה ללוכ ,רקחמ ןיא 

תלבק ליג)יטנוולר הנתשמ ההוז יחכונה רקחמב .רכש תעיבקל םייטנוולרה םינתשמה לכ 

היה ,ללכנ וליאש הארנכו ,רכשה לדומב ותוא לולכל תורשפא ןיאש (ימדקאה ראותה 

הקירפה יאצממ ,ליעל רומאה תורמל ."רבסומ־יתלבה" רעפה זוחא תא תצקמב תיחפמ 

הדובעה קושב םיחרזמ יפלכ הילפא לש המויקל תורשפאה תא לולשל םירשפאמ םניא 

ןיב םיעשתה תונשב ענ רבסומ־יתלבה רעפה ,תישאר :םימעט ינשמ תאזו ,ילארשיה 

וא םירסח םינתשממ ולוכ עבונ אוהש חינהל השקש ,תיסחי הובג רועיש ,370/»־ל 200/0־כ 

אוהש ןוויכמ ,הילפאה רועישל רשאב ינרמש וניה דמאנש לדומה ,תינש .הדידמ תויועטמ 

יפלכ הילפא ןיאש היומס החנה הבוחב תנמוט הז הנתשמ לש הללכה .די־חלשמ ללוכ 

הסינכב הדובעה קושב הילפא תמייק ןכא םא .םינושה דיה־יחלשמל הסינכב םיחרזמ 

רעפה לש רסח ןדמואל חרכהב םורגת רכש לדומב הז הנתשמ תללכהש ירה ,די־יחלשמל 

רועיש תא דומאל םתרטמש םירקחמ .הילפאה לש רסח ןדמואל ןאכמו ,רבסומ־יתלבה 

,ילכלכ ףנעו די־חלשמ ןוגכ ,קוסיע ינתשמ ללכ־ךרדב םיללוכ םניא הרישיה הילפאה 

םאש איה החנהה .ילארשיה קשמה ומכ ,קוסיעל דומצ םהב רכשהש םיקשמב אל דחוימב 

חלשמל הסינכב אוה הילפאב יזכרמ קלחש יאדוול בורק ,הדובעה קושב הילפא תמייק ןכא 

רשאכ ,ןכא .(םיברעו םישנ יפלכ לארשיב השענ רבדהש יפכ)יפיצפס קוסיעל וא/ו דיה 

ןיב יתנש רכשב רבסומ־יתלבה רעפה ,רכשה לדומב וללכנ אל ילכלכ ףנעו די־חלשמ 

םילדומב רשאמ רתוי הובג ,5 הלבטב הנותחתה הרושב גצומה ,םיזנכשאל םיחרזמ 

רעפה לדג הב ,1992 תנש טעמל) 360/0- 310/0־כ לע דמועו ,הלא םינתשמ םיללוכה 

םישיגר םניאו ,ידמל םיביצי הלא םיאצממש ןייצל בושח .<500/0־ל רבסומ־יתלבה 

תונשב וקדבנש םינוש םילדומ .םירעפה תקירפ לש הטישל וא לדומה לש היצקיפיצפסל 

14.םימוד לדוג־ירדסב םירבסומ־יתלב רכש ירעפ לע ועיבצה םיעשתה 

לשב תאזו ,רכש תמר םע םאתמכו רכשב רתוי ההובג הדידמ תועט ןכתית וב ,1982 רקס טעמל .13 
.הנש התואב ההובגה היצלפניאה 

,העשל רכשה לש םתירגול יולתה הנתשמה היה וב ,די־יחלשמו םיילכלכ םיפנע אלל ,המוד לדומ .14 

Cohen and) 1992־ב 44*־ל 1975־ב 27"/־־מ הלע רבסומ־יתלבה רעפהש דמלמ ,יתנש רכש אלו 

 1998 ,Haberfeld). וז הנשב רבסומ־יתלבה רעפהש דמלמ 1995 ינותנב שומיש השעש ההז לדומ

1993־ו 1987 םינשל הנוש הקירפ תטישב שומיש השעש לדומ .(םיגצומ אל םיאצממ) 42»/» לע דמוע 

.(Haberfeld and Cohen, 1998) םימוד םיאצממ אוה םג בינה 
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םוכיס 

םיחרזמ ןיב הלכשהה ירעפ :םירורב תעצוממ הסנכהלו הלכשהל רשאב רקחמה יאצממ 

םירשע ךשמב ובחרתה אל םה ךא ,ןיידע םילודג לארשיב ינשה רודה ינב םיזנכשאל 

ימדקאה ראותה ילעב רועיש ,לשמל ,ךכ .המ־תדימב ומצמטצה וליפאו ,תונורחאה םינשה 

תמועל 60/0> םיזנכשאה ברקב רועישהמ עברמ' תוחפ תצק 1975־ב היה םיחרזמה ברקב 

אל הלכשהב םירעפהש יפ־לע־ףא .<37"/0 תמועל 100/0) 1995־ב עברמ רתוי תצקו <250/0 

1975 ןיב תוצובקה ןיב הסנכהה ירעפ ולדג ,ירמגל טעמכ ומלענ ליגה ישרפהו ובחרתה 

תעצוממה הסנכהה ןמ זוחאכ םיחרזמה לש תעצוממה םתסנכה :יתועמשמ ןפואב 1982־ל 

ירעפ ומצמטצה אל 1995 דעו זאמ .700/0־ל 790/0־מ הפוקת התואב הדרי םיזנכשאה לש 

.ובחרתה ףא הלעמו שמחו םישולש ינב םירגובמה ברקבו ,הסנכהה 

ירעפב <ןטקה> םוצמצהו ליגה ירעפ תריגס תורמל ,תוסנכהה ירעפ לש תובחרתהה 

.תורגבתה :יסיסב יפרגומד ךילהתמ הקלחב תעבונ ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב הלכשהה 

וב םיאיבמ הלכשה ירעפש ,תיסחי רגובמ עצוממ ליגל ינשה רודה עיגה םיעשתה תונשב 

היה ינשה רודה ינב לש עצוממה ליגה רשאכ ,1975־ב רשאמ רתוי םיהובג רכש ירעפ ידיל 

הראשנו התיה ,תימדקא רקיעב ,הלכשהש םידמלמ םיינתשמ־ברה םיחותינה .רתוי ךומנ 

רעפמ עברכ עבנ 1992-1975 םינשב .םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכשה ירעפל יזכרמה םרוגה 

התובישח הלדג ףא 1995 תנשב .םיזנכשאל םיחרזמ ןיב הלכשהה ירעפמ תורישי רכשה 

יתש לש תוסנכהה יעצוממב רעפהמ שילשכ לע תורישי תיארחא התיה איהו ,הלכשהה לש 

איהש ךכב רקיעב ,רכש לע תורישי־יתלב תועפשה םג שי תימדקא הלכשהל .תוצובקה 

הסנכהה רעפמ ףסונ שילשכ ,ןכא .ןדיצב הובג רכשש די־יחלשמב הקוסעת תרשפאמ 

שי םיזנכשאל .םיזנכשאו םיחרזמ לש הנוש תיעוצקמ תוגלפתהב ורוקמ תונושה םינשב 

הלולתה היילעה הלח םהב ,םיילוהינהו םיימדקאה דיה־יחלשמ תצובקב דחוימב הובג גוציי 

רתונ תוצובקה ןיב רכשה רעפמ ןורחאה שילשה .תונורחאה םינשב עצוממה רכשב רתויב 

תא לולשל תורשפא ןיא ,ךכש ןוויכמ .לדומב וללכנש םינתשמה ידי־לע "רבסומ־יתלב" 

ןיב רכשה ירעפל תמרות םיחרזמ יפלכ הדובעה קושב הרישי הילפא םגש תורשפאה 

.תוצובקה 

אוה םיחרזמל םיזנכשא ןיב רכשה ירעפ תוחתפתה לע ותעפשהש ךילהתה ,ףוסבל 

לודיגה .1975 ןמל לארשיב ילכלכה ןויוושה־יאב דחה לודיגה אוה לכמ בושחה 

יד ןיידע ורקחנ אלש םייפרגומדו ,םיידסומ ,םיילכלכ םיכילהתב ורוקמש ,ןויוושה־יאב 

םידבוע ןיב ,תוחפ םיליכשמל םיליכשמ ןיב לדגו ךלוה בוטיקב יוטיב ידיל אב ,םכרוצ 

םורדה יבשות ןיב ,םירחא די־יחלשמב םידבועה הלא ןיבל םיילוהינו םיימדקא די־יחלשמב 

.םינותחתהו םינוילעה םינורישעה ןיב לדגו ךלוה רעפב ,ןבומכו ,זכרמה יבשותל 

עיפשמ וב לודיגה ,יתדע וניא תילארשיה הרבחב ןויוושה־יא תא ץיאמה קלדהש יפ־לע־ףא 

םייזכרמה םינהנה ,םיריכשה ןיבמ .םיזנכשאו םיחרזמ ןיב תוסנכהה ירעפ לע ידיימ ןפואב 

,ןוילעה ןויאמה יעוש רקיעבו ,ןוילעה ןורישעל םיכיישה הלא םה ןויוושה־יאב לודיגהמ 

ידילי םהש םייאמדקא םירבגב הנושארבו שארב רבודמ םיעשתה תונש עצמא לש לארשיבו 

רעפה תובחרתהל םרג ןויוושה־יאב לודיגהש המוד ,דועו תאז .יזנכשא אצוממ ץראה 

,םיברע ,םישנ :תורחא תוליכשמ םיריכש תוצובק ןיבל םיריכש לש וז הצובק ןיב ילכלכה 

םיאמדקא לש תעצוממה םתסנכה ,רתיה 1975־ב ,לשמל ךכ .םיחרזמ םג ןבומכו םילוע 
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,לארשי תודילי תויאמדקא ;םייזנכשאה םהיתימע תסנכהל ההז ץראה ידילי םייחרזמ 

,םייאמדקאה םירבגה רכשמ 55"/« קר הנש התואב ורכתשה ,תחאכ תויזנכשאו תויחרזמ 

םהיתימע רכשמ 78x קר םייחרזמ םיאמדקא ורכתשה ,1995־ב ,םירושע ינש רובעכ 

רכשמ (תויחרזמ) 440/0־לו (תויזנכשא) 480/0־ל דרי תויאמדקאה םישנה רכשו ,םייזנכשאה 

הרבחב תיטננימודה הצובקה ןיב רעפהש םידמלמ הלא םיאצממ .םייזנכשאה םיאמדקאה 

םירבג) תורחאה תוצובקה שולש ויבל - םיליכשמ םייזנכשא םירבג ־ תילארשיה 

תוצובקה שולש קנ םירעפה דועב ,בחרתה (תויזנכשא םישנו תויחרזמ םישנ ,םייחרזמ 
םיפאיה - תילארשיה םיריכשה תטילאש המוד ,תורחא םילימב .םימצמטצמ הלאה 

םיקחרתמה <םיליכשמ־םירבג־םיזנכשא־םידילי) "םיגאי"מ הבורב תבכרומ - םיימוקמה 

.תילארשיה הרבחב תוצובקה רתימ תויתגרדהב 

םלוס לש תרמצב "םיגאי"ה לש הריהזמה םתודידבש תופצל תדחוימ הביס ןיא 

יתועמשמ םוצמצ לוחי רשאכ קר שחרתי רבדה .ןיעל הארנה דיתעב קספית תוסנכהה 

תילכלכ תויליבומ ווחי רתוי םיבר םיחרזמשכ ,ןיפולחל וא ,ילכלכה ןויווש,ר־יאב 

תכרעמב תומרופר לש ןתעפשה .םיזנכשאה לש תוהובגה רכשה תומרל ועיגיו תיתועמשמ 

חווטב קר היופצ ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב רכש ירעפ לע םג ומכ ,ןויווש־יא לע ךוניחה 

תואכזה יזוחאב יתדעה רעפה םצמוצ 1996־ל 1989 ןיב ,םנמוא .ללכב םא ,קוחרה 

םירחואמו םינטק הלא םייוניש ךא 15.ההובגה הלכשהה תכרעמ הבחרתהו תורגב־תודועתל 

םינושארה םירושעה תשולשב ודלונ םבורש ,ינשה רודה ינב םיחרזמל רוזעל ולכויש ידכמ 

ירעפו ,50-40 ינב (1998) םויכ םה הנידמל ןושארה רושעב ודלונש הלא .הנידמל 

םירשעב ווח הז ןותנש ינב םיחרזמ .םאישב םה םייזנכשאה םהיתימע ןיבל םניב הסנכהה 

ענמנה ןמ אל .םליג ינב םיזנכשא ןיבל םניב ילכלכה רעפה לודיג תא תונורחאה םינשה 

לשו םהלש העבצהה יסופדב יונישל המרת תורבעמה רוד ידילי לש וז תירמוח היווח םגש 

םינשבו .40-30 ינב םויכ םה הנידמל ינשה רושעב ודלונש הלא .םיעבשה תונשב םהירוה 

ווחי הזה ןותנשה ינב בור .תימדקאה ותלכשה תא םהיניבמ לטובמ טועימ םילשי תובורקה 

םיזנכשאהמ רתוי הובג רועישש ןוויכמ .םינש 15-10־כ דועב ואישל עיגיש ,םרכשב לודיג 

לצא רשאמ רתוי לולת םרכשב לודיגה היהי ,תימדקא הלכשה ילעב םה הז ןותנש ינב 

ישילשה רושעב ודלונש הלא .תוצובקה ןיב רכשה רעפ לדגי ךכמ האצותכו ,םיחרזמה 

םינומשה תונש לש תומרופרהמ ונהנ םקלחש יפ־לע־ףא .30-20 ינב םויכ םה הנידמל 

ברקב םגש םידמלמ ,םימדוקה םידומעב וגצוהש ,1995 ינותנ ,ינוכיתה ךוניחב םיעשתהו 

.םיחרזמה ברקב םרועישמ הברהב הובג םייזנכשאה םיאמדקאה רועיש היהי הלא םינותנש 

םייופצ ,1995־ב םיירעזמ ויהש ,הנידמל ישילשה רושעה ידילי ברקב רכשה ירעפ ,ךכיפל 

שיגדהלו רוזחל בושח ,המוגעה הנומתה תמלשהל .םהייח ךלהמב יתועמשמ ןפואב לודגל 

םילדג םירעפהו ,םייאמדקא ברקב םייתדע רכש ירעפ םיחתפתמ ולחה 1975 ןמל יכ 

תוללכמה ירגובש ינפל דוע השחרתה ימדקא־ךותה רכשה רעפב וז היילע .הגרדהב 

דמע אל תוקינעמ ןהש ראותה לש ילכלכה ךרעהו ,םיחרזמ ןהירגובמ םיברש - תוירוזאה 

השק ךכיפל .הדובעה קושל םהינומהב ועיגה - (1997 ,יקסריבסו יקסריבס)ןחבמב ןיידע 

םינוש םיבושייב תורגב־תדועתל םיאכזה רועישל <1998) לאקזחיו יקסריבסו <1991) יקסריבס ואר .15 

.1996־ל 1989 ןיב 
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המב וחילצי - םהיניבש םיאמדקאה ללוכ - הלא םינותנש ינב םיחרזמה בורש חינהל 

.םיזנכשאה ןיבל םניב ילכלכה רעפה תא רוגסל :ולשכנ רתוי םירגובמה םהיחאש 

תורוקמ 

.סנגאמ :םילשורי .תילארשיה הרבחה .(1967)'נ 'ש ,טדטשנזייא 

תונשב תונוש אצומ תוצראמ םידוהי םירבג ןיב רכש ישרפה תוחתפתה" .(1987)'ש ,רימא 

.64-43 ,63 ,לארשי קמ רקס ."םיעבשה 

.204-190 ,29 .תומגמ ."סותימו הירואית ,תויתדע" .(1985)'א ,לאפר ןב 

תוטיש ,תיגשומ תרגסמ :רכשה םוחתב לארשיב םישנ תיילפא" .(1990) 'י ,דלפרבה 

ןייטשנזור 'או ןילג הרימא ,ןוזרבולג הירא לצא ."תומגמו םיאצממ ,רקחמ 
.תומר :ביבא לת .(326-313 'ע) לארשיב הדובע יסחיו שונא יבאשמ ,(םיכרוע) 

,63 ,לארשי קנב רקס ."לארשיב תודע ןיב ןויווש יאו דוביר לע" .(1986) 'ש ,יקחצי 
 42-31.

.<7>דל ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומ .(1983) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םילשורי .(1997) 1996 תוסנכה רקס 

.75-55 ,41 ,הלכלכל ןועבר ."הכירצבו תוסנכהב םייתדע ןיב םירעפ" .(1994)'נ ,קראמ 

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

.תרוקיבו רקחמל תורבחמ :הפיח .םילשחונמ אלא םילשחנ אל .(1981)'ש ,יקסריבס 
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