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:רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתל םודיק 
יתדעהו ירדגמה טביהה 

*חקר־ידא ירדוא 

םודיק יסופדו תיתקוסעת תועינ יכילהת לע העפשה שי םיקוסיע לש ינימה בכרהל 

ןוגראב(Reskin, McBrier 8c Kmec, 1999; Maume, 1999a). רקיעב הנחבנ וז היגוס 

 Reskin 81 Padavic, 1999; DiPrete 81 Soule, :לשמל) םישנו םירבג ןיב האוושה ךות

טועימ תוצובקמ םירבגו םישנ לש םדמעמ תא ונחבש תודובעה רתוי תוטעמ .<1988 

 Alston, 2000; Ferdman, :לשמל ,ואר) ירדגמה םבכרהב םינושה םיקוסיעב םידבועה

 1999; Shakeshaft, 1999; Banks, 1995; Maume, 1999a, 1999b; Paulin 8c Mellor,

קוסיעב טועימהו בורה תוצובקמ םירבגו םישנ לש םדיקפת תא תנחוב וז הדובע .(1996 
.ישנ 

ךא ,"םיישנ" םיקוסיע לש רשקהב ונחבנ םישנ לש ןתדובעל םירושקה םינוש םיטביה 

לע טרפבו תוינתא טועימ תוצובק לע ,םירבג לע "ישנ" קוסיעב הדובע לש תוכלשהה 

רדגמ ןיב בולישל וסחייתהב ,יחכונה רקחמה .תוחפ תועודי ץניה טועימ תוצובקמ םירבג 

.תוינתא וא רדגמ לש תדרפנ הניחבב םייקה ןורסיחה לע רבגתהל הסנמ ,תוינתאו 

יכילהת לש םתובכרומ תא ןובשחב האיבמ הניא יכויש דמימ לכל תדרפנ תוסחייתה 

Cotter, Hermsen 8c) תויכויש תונוכת המכ לש בולישל םירושקה ןויוושה־יא 

 1999 ,Vanneman, 1999; Ferdman), יכילהת ריהבהל תרשפאמ הניא םג איה ןכלו

Carlson,) קיודמ ןפואב טרפה לש םייתקוסעתה ויגשיה תא ראתלו יתקוסעת דוביר 

 1992).

הנעטה תא ןחוב ,םישנ לש תויטננימודב ןייפאתמה קוסיעב דקמתמה ,הז רקחמ 

תונייפאתמ תינתאהו תירדגמה ןתוכייתשה יפ־לע תורדגומה תויתרבח תוצובקש 

תניחב ךרוצל .הצובק לכ לש יסחיה הדמעמל םאתהב ,םודיקל תוילאיצנרפיד תויונמדזהב 

תויתרבח תוצובק עברא לש רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתל םודיקה ייוכיס םינחבנ ,וז הנעט 

ןאצומש םישנ ,הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ :יתדעו ירדגמ סיסב לע תורדגומה 

היסאמ םאצומש םירבגו הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבג ,הקירפא-היסאמ 

.הקירפא 

"ישנ" קוסיעו תוינתא ,רדגמ לש דמימה :לוהינ ידיקפתב תובלתשה 

תויעזג וא תוינתא טועימ תוצובק ינבו םישנ לש םתובלתשה תא ונחבש םינוש םירקחמ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה־תיב 

םינותנה תלבקב ותרזע לע ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ ,ןגעמ דוד רמל תודוהל ינוצרב 

.םנוגראבו 
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Marshall, 1993;) רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתב (תירבה־תוצראב םינפסיה וא םירוהשכ) 

 1987 ,Ortiz 8c Ortiz, 1993; Shakeshaft), ירדגמה ןויוושה־יא תורוקמש ףא יכ ואצמ

םימוד הילפא יסופדל תופשחנ טועימ תוצובק ,ינתאה ןויוושה־יא לש הלאמ םינוש 

 (1987 ,Leonard 8c Papa-Lewis: לצא ללכב תוכמס ידיקפתל סחיב הריקס ואר: ,Smith

Reskin 8c) ינתא וא ירדנמ סיסב לע תיגרדמ היצנדנטב יוטיב ידיל םיאבה ,(2002 

 1999 ,Padavic). םידיקפתב רתי־גוציי שי תוינתא טועימ תוצובקלו םישנל ,רמולכ

םידיקפתב תרכינ הדימב םיגצוימ תויטננימוד תוצובק ינבו םירבגש דועב ,בצימ־יכומג 

<םש> קיוודפו ןיקסר .יתרבח דמעמו םילומגת ,תויוכמס םינקמה ,קוסיע ותואב םיריכב 

וגא ,ןכא .תוינתאל רדגמ ןיב בולישה םיסב לע םג תשחרתמ תיגרדמ היצגרגסש תוחוודמ 

םיסופדב תונייפאתמ ,תוינתאו רדגמ לש סיסב לע תורדגומה ,תונוש תוצובקש ךכל םידע 

,(Rosenfeld, 1981; McGuire 8c Reskin, 1992) םודיקו הריירק תוחתפתה לש םילדבנ 

ןפואב שי <תירבה־תוצראב םינבל םירבג ,לשמל) תיטננימודה הצובקה ינב םירבגל רשאכ 

.(Barnett, Baron 8c Stuart, 2000) תויתרבחה תוצובקה ראש לע תופידע יבקע 

,וז השיג יפל .ישונאה ןוהה תשיג יפ־לע הלא םירבג לש םנורתי תא ריבסהל ןתינ 

ינבל האוושהב ,םיריכב םידיקפתל הסינכב תיטננימודה הצובקהמ םירבגל שיש תופידעה 

ןויסינ ,הלכשה ןוגכ ,ישונא ןוה יבאשמב םנורתימ תעבונ ,תורחא תויתרבח תוצובק 
רשאכ םג םלוא .(Huffman 8c Veiasco, 1997 :לשמל ,ואר) הדובעב םיגשיהו הדובעב 

תיטננימודה הצובקהמ םירבג לש םתופידע ןיידע תרמשנ ,ישונא ןוה ינייפאמ לע םיחקפמ 

ישונאה ןוהה יבאשמ ,רמולכ .(Baidi 8c McBrier, 1997) םיריכב םידיקפתל םודיקב 

רתוי דוע ןטק קלחו ,תונוש תוינתא תוצובק לש ןדמעמב םילדבההמ קלח קר םיריבסמ 

.(Riehl 8c Byrd, 1997; Tomaskovic-Devey, 1993) םינימה ןיב םילדבההמ 

םירושק תונחבומ תויתרבח תוצובק לש םודיקה תדימב םילדבהל םירחא םירבסה 

תוריגסה תשיג אוה וז טבמ־תדוקנמ םירבסהה דחא .םיקיסעמה לש םהיתופדעהל 

הילומגת תא תמסקממו החוכ לע תרמוש תיטננימודה הצובקה היפלש ,תיתרבחה 

תויתקוסעתה תויונמדזההו םיבאשמל תושיגנה תלבגה ידי־לע םיילכלכהו םייתרבחה 

םיכייתשמש ,םיקיסעמה ,וז הסיפת יפל .(Parkin, 1979, 44) םהל םימודל וא םמצעל 

תורחא תויתרבח תוצובק לש ןתושיגנ תא םיליבגמ ,תיטננימודה הצובקל ללכ־ךרדב 

תוחיפ ינפמ םיקיסעמה לש םששח .םיריכב םידיקפתלו םילמגתמ םיקוסיעל ,םיבאשמל 

ידיל םתוא איבמ ,תופיפכ תוצובק לש ןבוליש תובקעב ,קוסיעה דמעמבו םדמעמב 

ןהלש ישונאה ןוהה ינייפאמ רשאכ םג ,תונוש תויתרבח תוצובקל תילאיצנרפיד תוסחייתה 

םהל םימודה ,תיטננימודה הצובקל םיכייתשמה תא םדקלו ךומתל םיטונ םיקיסעמה .םימוד 

הז ךילהת .(Smith, 2002) תופיפכה טועימה תוצובק תא םירידמו ,תויכוישה תונוכתב 

,םינבלה םירבגהש אצמנ ,לשמל ,תירבה־תוצראב .תיגרדמה היצגרגסה קוזיחל םרות 

םישנש דועב ,םילמגתמו םיריכב םידיקפתל םימדוקמ ,הרבחב תיטננימוד הצובק םיווהמה 

Maume, 1999b; Reskin <fc) בצימ־יכומנ םידיקפתב םיזכורמ טועימ תוצובק ינבו 

 1999 ,Padavic). תימס לש ותריקס יפל (2002 ,Smith), תויטננימוד תוצובק לש ןתייטנ

ומויק ךשמהל םיירקיעה םירבסהה דחא תא הווהמ הרדה יכילהת ידי־ לע ןמצע תא קתעשל 

לש רקיעב ,טועימ תוצובק לש הרדה .תוכמס ידיקפתב ינתאהו ירדגמה ןויוושה־יא לש 

Toibert, Graham <fc) םירחאב רשאמ רתוי "םיישנ" םיקוסיעב דחוימב תטלוב ,םישנ 

 Andrews, 1999; Maume, 1999b). םוחתה לש "יעבט" ךשמהכ םיספתנ הלא םיקוסיע
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םידליה לודיגלו החפשמל תוביוחמכ :ןהידיקפת לפכ תא אלמל םישנל םירשפאמו יטרפה 

ןיעה ןמ היומסו תישגר הדובעכ תכרעומ םישנ תדובע ,ןכ־ומכ .תיבל ץוחמ תודבועבו 
האוושהב הכומנ תיתרבח הכרעהב הכוז איה וזככ .םידמלנ םירושיכ חרכהב תשרוד הניאש 

.(England 8c Herbert, 1993) םלוה ילכלכ לומגתב הוולמ הניאו ,םירחא םיקוסיעל 

םישנ םגו םירבג םג ."םיירבג" םיקוסיעמ תוחפ םילמגותמו םיכרעומ "םיישנ"ה םיקוסיעה 

האוושהב הכומנ הרקויבו תולבגומ םודיק תויונמדזהב ,ךומנ רכשב הלא םיקוסיעב םיכוז 

ןכ ,הלוע קוסיעב םישנה זוחאש לככ ,ןכא .<Reid, 1998 :1999 ,גוצרה> םירחא םיקוסיעל 

.תחופ יתרבחה ודמעמ 

תותיחנ לש בצמב םיאצמנ "ישנ" קוסיעב םיקסעומה םירבג ,הלא םינייפאמ חכונל 

םה ,הרבחב תיטננימודה הצובקכ .םירחא םיקוסיעב םידבועה םירבגל האוושהב תיתרבח 

םה ,"תישנ" תרדגומה הדובעב םיקסעומכ ,ךכ לע ףסונ .ירפסמ טועימ לכ־םדוק םיווהמ 

ךומנה לומגתה חכונל יתרבחה םדמעמ לע ןהו תינימה םתוהזו םתוירבג לע ןה םויא םישח 

םיקוסיעב םידבועה םירבג ,תודובע המכב אצמנש יפכ .(Jacobs, 1993) םילבקמ םהש 

םישנ רשאמ רכשו הרקוי לש םיחנומב רתוי הובג יתקוסעת ריחמ םימלשמ "םיישנ" 

Cotter, DeFiore, Hermsen, Kowalewski 8c Vanneman, 1997;) "םיירבג" םיקוסיעב 

 1993 ,Jacobs). רומשלו םתדובע לש "ישנ"ה יומידה תא תיחפהל םיסנמ םירבג ,הז בצמב

טלוב םודיק וא םיידוחיי תוחמתה ימוחתב קוסיע ידי־לע םייתרבחה םהיתונורתי לע 

םישנ לש ןמודיק םיענומ םירבגה ,תיתרבחה תוריגסה תשיג יפ־לע .םיריכב םידיקפתל 

םיבלתשמ םה ,ךכל םאתהב .ןיעל םייולג םניאש םימסח ידי־לע םייביטקרטא םידיקפתל 

קוסיעב הדובעה לע םתוא םיצפמש םיהובג םילומגתל תושיגנ םהל םיקינעמה םידיקפתב 

לש םיכילהת קזחמ "ישנ" קוסיע לש ודמעמב תוחיפה ,השעמל .(Sumsion, 2000)"ישנ" 

:לצא םג ואר ;Tomaskovic-Devey, 1993) םירבגל תופידע םיקינעמה ,תיתרבח תוריגס 

 2000 ,Barnett, Baron <fe Stuart).

תופידע ילעב םניהש ,תיטננימודה הצובקהמ םירבג ברקב רקיעב טלוב רבדה 
־תוצראל סחייתמה ,(1999b) Maume .ינתא סיסב לע םגו ירדגמ סיסב לע םג תיתרבח 

םירבג לש םייוכיסה םילדג ןכ ,רתוי הובג קוסיעב םישנה זוחאש לככש הארמ ,תירבה 

תרקת טקפא"ב תולקתנ תוצובקה ראשש דועב ,םיריכב םידיקפתל םדקתהל םינבל 

רתוי םינבלה םירבגה תא הגהנה ידיקפתל םדקל םיפידעמ םיקיסעמה ,השעמל ."תיכוכזה 

Williams,) סמאיליו .(Reskin <fe Padavic, 1999) תופיפכה תוצובקה ינב תא רשאמ 

םינהנ "םיישנ" םיקוסיעב םידבועה םינבלה םירבגה דציכ הז רשקהב תראתמ (1992 

ראש לע ןורתי םינבלה םירבגל שי הארוהה עוצקמב םג ."תיכוכזה תילעמ טקפא"מ 

Shakeshaft,) תיאקירמאה ךוניחה תכרעמב חוקיפו לוהינ ידיקפתל הסינכב תוצובקה 

ילוהינה דיקפתל יונימה יכילהתב םינוממה ןמ םילבקמ םהש הכימתה לשב ,(1987,1999 

 .(Tallerico, 2000)

"ישנ" קוסיעב תובלתשהה .רתוי בכרומ טועימה תצובקמ םירבג לש םבצמ ,םתמועל 

,"ישג" רדגומה עוצקמב קוסיעה םצעמ קר אל דחוימב ךומנ יתרבח בצימב םתוא הביצמ 

ןורתימ םינהנש ,קוסיע ותואב םידבועה תיטננימודה הצובקהמ םירבגל סחיב םג אלא 

םירבגש ךכל תויודע המכ שי .םירחא םייתרבח םיבאשמלו תוריכב תודמעל הבר תושיגנמו 

הצובקהמ םירבג רשאמ רתוי "םיישנ" םיקוסיעב בלתשהלמ םיענמנ טועימה תצובקמ 

,"םיישנ" םיקוסיעב םיבלתשמ םה םאשו ,(Williams 8c Vilienez, 1993) תיטננימודה 
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םירחא םיאצמממ ,הז תמועל .(Maume, 1999b) רתוי הבר הדימב עגפנ יתרבחה םדמעמ 

תותיחנה תמצועמ תיחפמה ,ירדגמה םנורתימ "םינהנ" טועימה תצובקמ םירבגה יכ הלוע 

םיאצומ ונא ךוניחב ,לשמל .(Tomaskovic-Devey, 1993)ירפסמהו ינתאה דמימב םהלש 

ידיקפתל הסינכה לע בורה תצובקמ םישנב החלצהב םירחתמ טועימה תצובקמ םירבג יכ 

.(Doughty, 1980) לוהינ 

קינעמ הז יפרגומד ןורתי .ירפסמ ןורתי שי "ישנ" קוסיעב םישנל ,םירבגל האוושהב 

Kanter,) ןוגראב תוטלחהה תלבק לע עיפשהל ןהל רשפאמו יתרבחו יטילופ חוכ ןהל 

 1981 ,1977; Pfeffer). ןהייוכיס ,רתוי הובג ןוגראב וא קוסיעב םישנה זוחאש לככ ,ןכא

Cohen, Broschak Haveman,) רתוי םיהובג לוהינ ידיקפתב בלתשהלו םדקתהל 

םיגרדל תוחפו םייניבה־תוגרדל רקיעב אוה םישנה לש ןמודיק ןיידע יכ םא ,(1998 

.(DiPrete 8c Souie, 1988)ינוגראה גרדמב םיהובגה 

תיטננימודה תינתאה הצובקהמ םישנל ינייפוא "םיישנ" םיקוסיעב םישנ לש ןמודיק 

לשב םג אלא ,ירפסמה ןנורתי לשב קר אל ,תאז .טועימה תצובקמ םישנל רשאמ רתוי 

טועימ תצובקמ םישנ לש ןגוציי ,ןהילא האוושהב .תפדעומ תינתא הצובקל ןתוכייתשה 

.תוכוז ןהש דמעמל סחיב תונוש תויודע שי ,תיתרבח הניחבמ .ןטק וגיה לוהינ ידיקפתב 

דובירה יכילהת לע רתוי הקזח העפשה שי ירדגמה םרוגלש תוארמ תודחא תודובע 

תופושח טועימ תוצובקמ םישנ ,קוסיע לש ינימ בכרה לכבשו ,ינתאה םרוגל רשאמ 

םלוא .(Maume, 1999b) תיטננימודה הצובקהמ םישנ ומכ ןויווש־יא לש םיכילהת םתואל 

הלופכ תותיחנ לש בצמב תואצמנ טועימ תצובקמ םישנש ךכל תויודע טעמ אל םג שי 

 (double disadvantage): ןתוכייתשה לשב םעפו םישנה תצובקל ןתוכייתשה לשב םעפ

םירבגה ללכל האוושהב .(Almquist <fe Wehrie-Einhorn, 1978)ינתאה טועימה תצובקל 

ילכלכ חוכו דמעמב תונייפאתמ טועימ תצובקמ םישנ ,תיטננימודה הצובקה תונב םישנלו 

ידיקפתב בלתשהל םיכומנ םייוכיסבו ,(Malveaux 81 Wallace, 1987) םיכומנ יטילופו 

אצמנ ךוניחה םוחתב םג .(White <fe Potts, 1999) תוטלחהה ילבקמ לש גרדבו תוכמס 

לוהינ ידיקפתב טועימ תצובקמ םישנ לש ןגוציי ,הרבחב תוחפ תפדעומ הצובקכש 

יבאשמ תא רימהלו םגרתל תושקתמ ןהו ,(Banks, 1995) רתויב ןטק וגיה רפסה־תיבב 

Ortiz, 1982; Tillman <fc) רפסה־תיב ךותב םייתועמשמ חוכו דמעמל ןהלש ישונאה ןוהה 

 2000 ,Cochran).

רדגמ יפ־לע תורדגומה תוצובקהמ תחא לכל ויהי "ישנ" קוסיעבש חיגהל ןתינ 

,רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתב תובלתשהב ,תיתקוסעת תועינל םיגוש םייוכיס תוינתאו 

םירבגל ,ישונא ןוה ינייפאמ לע חוקיפ רחאל םג ,רמולכ .יסחיה יתרבחה הדמעמל םאתהב 

הסינכב תטלוב תופידע היהת ,ינתאו ירדגמ ןורתימ םינהנש ,תיטננימודה הצובקהמ 

ללכ לע תופידע היהת טועימה תצובקמ םירבגל ;תוצובקה ראש תמועל םיריכב םידיקפתל 

ואצמיי תופידעה םלוסב םהירחא ;ירדגמה םנורתי לשב םיריכב םידיקפתל הסינכב םישנה 

תצובקמ םישנ ואצמיי ףוסבו ;ינתאו ירפסמ ןורתימ תונהנה ,תיטננימודה הצובקהמ םישנה 

ידיקפתב בלתשהל ןהייוכיס ןכלו ,הלופכ תותיחנ לש בצמב תויוצמל תובשחנה ,טועימה 
.רתויב םיכומנה ויהי לוהינ 

ןיב היצקארטניאה לש העפשהה תא ןוחבל ותרטמש ,הז רקחמ זכרמב תדמוע וז החנה 

ךוניחב ידוסי־לעהו ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב תובלתשה לע יתדע אצומו רדגמ 

תויכוניחה תורגסמב רשאמ רתוי הובג םישנה זוחא ובש ,לארשיב יתכלממה ירבעה 
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יתדע אצומו רדגמ יפ־לע תיגרדמה היצגרגסה יסופד יוליגל רקחמה םורתי ךכב .תורחאה 

.טרפב הארוהה עוצקמל סחיבו ללכב יגולויצוסה ןוידב ידמל חנזנש אשונ ,"ישנ" קוסיעב 

הארוהב יתדע אצומו רדגמ 

םיקוסיעה לש ,דובירה הנבמה לע תכשמתמו הבר העפשה רדגמל שי לארשיב 

,םישנ .(Raijman 8c Semyonov, 1997; Semyonov 8c Kraus, 1983 ;1999 ,,לאערזי) 

ןתושיגנו ,"תוישנ" תורדגומה תוקוסעתב תוזכורמ תויהל תוטונ ,םירבגל האוושהב 

Cohen, Bachar Sc Raijman,) הכומנ הניה דמעמו רכש תניחבמ םילמגתמ םיקוסיעל 

יתקוסעת ןויווש־יאל ןמז ךרואל דימתמו לטובמ־אל רשק שי יתדעה אצומל םג .(1987 

 (1997 ,Semyonov): רתי־גוציי תלעב תיטננימוד הצובק םיווהמ הקירמא-הפוריא יאצוי

יאצוי רשאמ רתוי םיהובג רכשבו יתקוסעת בצימב םיכוז םהו ,תוריכבה הלכלכה תודמעב 

.(Kraus Sc Yonay, 2000 ;1998 ,ןהכ) הקירפא-היסא 

םאצומש םירבגל .תירדגמ הצובק לכ ךותב םג םימייק יתדע אצומ יפל םילדבה 

האוושהב םילמגתמ םיקוסיעלו םיריכב םידיקפתל רתוי הבר תושיגנ שי הקירמא-הפוריאמ 

,םייתלכשהה םהיתונורתי לשב רקיעב ,(1993 ,ןוהנ> הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל 

םישנ לש ןדמעמ ;םישנה ברקב םג הלגתמ המוד העפות .הדובעה קושב רתויב םיטלובש 

;1993 ,ןוהנ> הקירפא-היסאמ םישנ לש הזמ הובג תויהל הטונ הקירמא-הפוריאמ ןאצומש 

 1997 ,Raijman 8c Semyonov). לש הזמ הובג הדובעה קושב ןתופתתשה רועיש ,תישאר

;1999 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ) הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ 

 1985 ,Ben-Porath 8c Gronau). ןורתי שי הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנל ,תינש

םישנש דועב ,םיימדקאו הצחמל םיילנויספורפ םיקוסיעב בלתשהל ןהל רשפאמה ,יתלכשה 

םיתורישה ףנעבו םייתודיקפ םידיקפתב זכרתהל תוטונ הקירפא-היסאמ ןאצומש 

 .(Semyonov 8c Kraus, 1983)

םירבג ברקב רתוי םיטלוב ילכלכה־יתרבחה םוחתב םייתדעה םילדבהה ,הז םע דחי 

Kraus 8c Hodge, 1990; Tyree, Semyonov 8c Kraus, ;1993 ,ץהנ) םישנ ברקב רשאמ 

תויונמדזהה הליחתכלמ ןכלו ,םירבגה לש הזמ םצמוצמ יתקוסעת עציה שי םישנל .(1987 

ןהיניב תורחתמ ןהו (Cohen, Bachar 8c Raijman, 1987) תולבגומ ןהלש תויתקוסעתה 

תמייק ,תינש .(1999 ,ילאערזי) םירבגה לש הזמ רתוי ינגומוהו ןטק םיקוסיע רחבמ לע 

יתדעה ןאצומל רשק אלל ,תודבועה םישנה ללכ יפלכ תילכלכו תיתקוסעת הילפא 

םייטנוולר םינותנ ילעב םישנל םירבג ןיב ןויוושה־יא םג ךכיפל .(1993 ,בונוימסו לטנרל) 

.יתדעה ןויוושה־יא רשאמ רתוי רכינ םימוד 

םירבסומ הדובעהמ םילומגתב תודעה ןיב םילדבהה ,םישנה ברקב יכ אצמנ ןכ־ומכ 

Haberfeld <fc) םירבגה ברקב רשאמ רתוי הבר הדימב ישונאה ןוהה יבאשמ ידי־לע 

 1983 ,Cohen, 1995; Semyonov 8c Kraus). ןהכו דלפרבה (,Haberfeld 8l Cohen

םימרוגל םחוימ םירבג ברקב רכשב יתדעה רעפהמ לטובמ־אל קלח יכ םיחוודמ (1995 

םינייפאמ ילעב םירבג ברקב רכש תעיבקב אצומה תובישח" לע דמלמש המ ,םיימיטיגל־אל 

.(5 'ע ,םש)"םיהז םייטנוולר 

,הארוהב תובלתשה םשל ?הארוהה עוצקמב םג יוטיב ידיל אב הז ידוביר הנבמ םאה 
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ןוישר ,ןיפולחל וא ,הארוה תדועתו תימדקא הלכשה תשרדנ ,ידוסי־לעה ךוניחב רקיעב 

ןויסינו הלכשה לש תויביטקייבוא הדימ־תומא לע ססובמ לוהינ ידיקפתל םודיק םג .הארוה 

לש ןוימה יכילהתב ישונא ןוה יבאשמ לש תוילמרופה תושירדה דצל .(1999 ,ןח> הדובעב 

הדימ־תומאל םג םיסחייתמ 1םיקיסעמה ,תיכוניחה תכרעמב םינושה םידיקפתל םידמעומה 

תעד־ילוקישו (םיוסמ עוצקמב םירומל השירדה ,לשמל) תכרעמה יכרוצ יפ־לע תופסונ 

רפסה־תיבב םידמולה םידלי שי דמעומל םאה וא ,דמעומה לש וירוגמ םוקמ ןוגכ) םירחא 

,ךכ .םידמעומ לש הריחבה יכילהתב תושימג תמייק ,ןכ לע רתי .(דובעל דמעומ אוה ובש 

איה ילוהינ דיקפת לש זרכמל השיגל הדימה־תומאמ תחאש ל"כנמ רזוחב עבקנ ,לשמל 

להנמב ינש ראות וא רפס־יתבל םילהנמ תרשכהל רכומ ימדקא סרוק לש םויס תדועת 

וז השירד לע הנוע וניאש דמעומ לוכי" םלוא .ץראב ההובג הלכשהל רכומ דסוממ ךוניחה 

אל םילהנמ תרשכהל ימדקאה סרוקה תא םייסל ,רחבי םא ,בייחתיש יאנתב ,זרכמל תשגל 

םידמעומ רדעהב" ,ךכ לע ףסונ ."להנמכ ותדובעב לחהש רחאל םינש שולשמ רחואי 

תושירדה ירחא םיאלממ םניאש םידמעומה לכ ובשחי. ,הרשמה תושירד לכ לע םינועה 

ןויארל ונמזויו העדוהה לע םינועש ימכ ,הארוהב ןויסינו תיגוגדפ הלכשה טעמל ,להונבש 

,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,לארשי תנידמ ,א7/א"סשת ל"כנמ רזוח)"םיצעוי תדעו ינפב 

ךותמ םנמוא תלבקתמ לוהינ ידיקפתל זרכמל תשגל הטלחההש ןייצל יוארה ןמ .(2001 

,ןח) חוקיפה תצלמהב תאז םישוע םיזרכמל םישגינהמ רכינ זוחא םלוא ,טרפה לש הריחב 

תעיבקב תלטובמ־אל העפשה ןכתית קיסעמה םרוגל ,הז בצמב .(1993 ,רבנעו ידא 

.לוהינ ידיקפתל רקיעבו הארוה ידיקפתל סנכנה םדאה־חוכ ינייפאמ 

תויתדעו תוירדגמ תוצובק לש ינויווש־אל גוציי םיאצומ ונא ךוניחה תכרעמב 

ךוניחה תכרעמבו הארוה ידיקפתב םישנה לש ןרפסמ ,ירדגמה דמימב .םינוש םידיקפתב 

,לארשי תנידמ) ידוסי־לעה ךוניחה תודסומב וא לוהינ ידיקפתב ןרפסממ לודג ידוסיה 

לוהינ ידיקפתל םישנ לש םודיקה ייוכיס ,ןכ־ומכ .(1996 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

Addi-Raccah)ישונא ןוה ינייפאמ לע םיחקפמ רשאכ םג ,םירבגה לש הלאמ םינטק םניה 

 2002 ,St Ayaion),

רדגמו אצומ ןיב היצקארטניאה לש וא יתדעה אצומה לש העפשהה תדימ ,הז תמועל 

רבע הארוהה עוצקמ .קימעמ ןפואב הנחבנ םרט ךוניחה תכרעמב םידיקפתל תושיגנה לע 

םישנ הארוהב ובלתשה הנידמה םוק םע .<1985 ,ץיברוהו קז) יתדעה ובכרהב םייוניש 

תויתקוסעת תופולח תבוטל הז קוסיע ובזעש םירבגה םוקמב תויפוריא תונידממ ןאצומש 

תונורתי המכ ויה הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנל .(Bernstein, 1983) רתוי תולמגתמ 

םדא־חוכ וויה ןהש ךכ ,רתוי לודג היה ןרפסמ ,תישאר :הקירפא־היסאמ ןאצומש םישנ לע 

רתוי ההובג הלכשה תולעב ויה ןה ,תינש ;הארוהב יביסמ ןפואב בלתשהל לוכי היהש ןימז 

ןוהה תוכזב תפדעומ הצובק ויה ןה ,תישילש ;הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנל האוושהב 

ןתופרטצה .םינמז םתוא לש תיתרבחהו תיכוניחה הסיפתה תא םאתש ,ןהלש יתוברתה 

אבומש יפכ ,רתוי תרחואמ הפוקתב השחרתה הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ לש הארוהל 

לש םרועיש תאו יתדע אצומ יפל הארוהב םירבגהו םישנה לש םרועיש תא גיצמה ,1 חולב 

.1993־ו 1983 ,1972 :תופוקת שולשב הלוכ ץראב הקירפא-היסא יאצוי 

םיפתתשמש זרכמ תדעו תמייק םילהנמ תריחבב .רפסה־תיב תלהנהו חוקיפה םיפתוש םירומ תריחבב 1 

.םירומה תורדתסה גיצנו תימוקמה תושרה גיצנ ,יזוחמה חוקיפה גיצנ הב 
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יאצוי רועישו יתדע אצומו רדגמ יפל הארוהה תוחוכ לש מתוגלפתה :1 חול 

*(םיזוחאב) 1993־ו 1983 ,1972 םינשב לארשיב הקירפא-היסא 

 1993  1983  1972

 11.5  14.9  21.0 הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבג 
 7.4  8.2  8.8 הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג 

 52.9  55.1  58.1 הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ 

 28.3  21.8  12.2 הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ 

 100.0  100.0  100.0 ב"הס 

 36.3  42.1  47.4 ץראב הקירפא-היסא יאצוי זוחא 

ג"נשת הארוהה תוחוכ רקסמ םינותנ לעו ,1983־ו 1972 ןיסולכואה ידקפממ םינותנ דוביע לע ססובמ * 

.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש 

םירבג) םידומה רועישב היילע הלח 1993־ו 1972 םינשה ןיב יכ ררבתמ 1 חולמ 

היילע איהש ,1993 תנשב 360/0־ל 1972 תנשב 210/0־מ הקירפא-היסאמ םאצומש (םישנו 

םזוחא תא הארוהב הקירפא-היסא יאצוי זוחא ףקיש 1993 תנשב ,ךכ .710/0 לש 

הזמ ךומנ הארוהב םגוציי היה 1983־ו 1972 םינשבש דועב ,הלוכ הייסולכואב 

(תויתדעה תוצובקה יתשמ) םישנה זוחאב היילעל םידע ונא ןכ־ומכ .הייסולכואבש 
זוחאב תדמתמ היילעל םידע ונא יתדע אצומו רדגמ יפ־לע הנחבהב .81.20/0־ל 70.30/0־מ 

,הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגה זוחאב הדירי דצל הקירפא־היסאמ ןאצומש םישנה 

הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגה רועישו הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנה רועישש דועב 

הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנה זוחאב היילעה תא ךיישל ןתינ .ידמל םיביצי וראשנ 

.<1993 ,ןוהנ)וז הצובק תונב לש הלכשהה תמרב היילעלו הארוהב היצזינימפה יכילהתל 

תרשכהל תוללכמה לש ןתודסמתהו לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התובחרתה 

הלכשה שוכרל הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ רתויל ורשפא (1996 ,יקסנלוו) םירומ 

־תוביטחבו ידוסיה ךוניחב רקיעב שחרתה רבדה .הארוהה תוחוכל ףרטצהלו המיאתמ 

,רלדאו ןיגייפ ,ריפכ) ןהילא תורישכמ הארוהל תוללכמהש תורגסמה םהש ,םייניבה 

לע תורדגומה תוצובקה תומקוממ ךוניחה תכרעמב ןכיה הלאשה תעכ תלאשנ .(1995 
?תויתדעו רדגמ סיסב 

רקחמה תורעשה 

,הדובעה קושב תויתדעה תוצובקה ןיבו םינימה ןיב םימייקה םילדבהה לע ססבתהב 

ישונא ןוה ינייפאמ לע חוקיפ רחאל יכ רעשל ןתינ ,תיתרבחה תוריגסה תשיגל םאתהבו 
:יכ אצמיי 

םיהובג םייוכיס ויהי םירבגל רשאכ ,םידיקפתב תובלתשה לע העפשה היהת רדגמל .1 

.םישנל רשאמ ידוסי־לעה ךוניחב הארוה ידיקפתבו לוהינ ידיקפתב בלתשהל רתוי 

ךוניחב הארוה ידיקפתב בלתשהל רתוי הובג יוכיס היהי הקירמא-הפוריא יאצויל .2 

.הקירפא-היסא יאצויל רשאמ לוהינ ידיקפתבו ידוסי־לעה 
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לש סיסב לע רתוי םיטלוב תיתקוסעתה היצגרגסה יכילהתש החנהה לע ססבתהב .3 

"םיישנ" םיקוסיעבש החנהה לע ססבתהבו ,יתדע אצומ לש סיסב לע רשאמ רדגמ 

רעשל ןתינ ,םיריכב םידיקפתל הסינכב תופידע שי תיטננימודה הצובקהמ םירבגל 

תובלתשהה לע יתדע אצומו רדגמ ןיב היצקארטניאל תקהבומ העפשה אצמיתש 

רשאמ רתוי םיטלוב ויהי םירבגה ברקב םייתדעה םילדבהה ,הז ןבומב .םידיקפתב 

.םישנה ברקב םילדבהה 

הטיש 

םגדמ 

תיזכרמה הכשלה ידי־לע השענש ג''נשת תנשל הארוהה תוחוכ רקס לע ססובמ רקחמה 

.םינושה הימרז לע ,ךוניחה תכרעמב םידמלמה םירומה לכ תא ףיקה רקסה .הקיטסיטטסל 

.(1996 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ) 80.4"/» היה רקסל תונעיהה זוחא 

םיידוסי־לעהו םיידוסיה רפסה־יתבב םידמלמה םירומל קר םיסחייתמ יחכונה רקחמה ינותנ 

אוה םישנה זוחא ,וז תיכוניח תרגסמב .38,218 םרפסמש ,ירבעה ךוניחב םייתכלממה 

.(Addi-Raccah <fc Ayaion, 2002) רתויב הובגה 

רקחמה ינתשמ 

:םיכרע העברא לעב ילאירוגטק הנתשמ וניה "רפסה־תיבב דיקפת" יולתה הנתשמה 

,ידוסי רפס־תיבב להנמ ,שייניב־תביטחו הנוילע הביטח ללוכ)ידוסי־לע רפס־תיבב להנמ 

.ידוסי רפס־תיבב הרומו ידוסי־לע רפס־תיבב הרומ 

:םיאבה םייולת־יתלבה םינתשמה םג םיללכנ רקחמב 

;השיא - 1 ;רבג - 0 :המד־הנתשמכ רדגוהש ,רדגמ . 1 

־הפוריא ןייצמ 0 :רקחנה יבא לש אצומה־תשבי יפ־לע המד־הנתשמכ רדגוהש ,אצומ .2 

םיללכנ הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירומה תצובקב .הקירפא-היסא - 1־ו ,הקירמא 

ללכמ 7.5"/0 הווהמו הנטק הניהש ,וז הצובק .לארשי דילי וניה םהיבאש םירומ םג 

.הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירומל היתונוכתב המוד ,םירומה 

:חוקיפ ינתשמ םניח םיאבה םינתשמה תעברא 

:דבוע הרומה הבש תיכוניחה תרגסמל םאתהב הרשמה יזוחאכ בשוחש ,הרשמ ףקיה .1 

תועש םישולש איה <100»/») האלמ הרשמ יכ עבקנ ידוסיה ךוניחב םירומ יבגל 

:תויעובש תועש עבראו םירשע - ידוסי־לעה ךוניחבו ,תויעובש 

:םינשב דדמנש ,הארוהב קתו .2 

ראות לעב ־ 1־ו ,ימדקא ראות אלל ןייצמ 0 :המד־הנתשמכ הרדגוהש ,הלכשה .3 

:ימדקא 

םיאליג חווטב םידלי ןיאש ןייצמ 0 :המד־הנתשמכ דדוקש ,הרשע־עברא ליג דע םידלי .4 

.םידלי שי ־ 1־ו ,הז 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:51:18 UTC������������� 

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



355 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ג"סשת 

חותינה תטיש 

תוירוגטק־תבר תיטסיגול היסרגר יחותינ וכרענ רקחמה תרעשה תא ןוחבל תנמ־לע 

 (Multinomial Logistic Regression). חותינ לש הבחרה וניה הז יטסיטטס חותינ

חותינב .םיכרע ינשמ רתוי לעב ילאירוגטק הנתשמ וניה יולתה הנתשמה ובש יטסיגול 

םידיקפתה רפסמכ ,תויטסיגול תואוושמ שולש תינמז־ וב םיבשחמ תוירוגטקה־בר יטסיגולה 

דיקפת אלמל םייוכיסה תא םידמוא יחכונה הרקמב .תינוציחה תוסחייתהה־תצובק תוחפ 

,ידוסיב הרומל האוושהב ,ידוסי־לעב להנמ וא ידוסיב להנמ ,ידוסי־לעב הרומ לש 

.טרפה ינייפאמ לש היצקנופכ 

וללכנ םהבש םיחותינ ינש וכרענ הליחת .םימעפ שש השענ יטסיטטסה חותינה 

,קתו ,הלכשה) ישונא ןוה ינתשמ לע חוקיפ אלל םעפ - יתדע אצומו רדגמ םינתשמה 

םינתשמ לע חוקיפב תפסונ םעפו (הרשע־עברא ליג דע םידליל םירוה תויהו הרשמ ףקיה 

תוידוחיי תועפשה שי יתדעה אצומלו רדגמל םא ןוחבל םירשפאמ הלא םיחותינ .הלא 

תדימ תא ןוחבל ןתינ ןכ־ומכ .רפסה־תיבב םידיקפתב בלתשהל םייוכיסה לע תוקהבומ 

ייוכיס ןיבל יתדע אצומו רדגמ ןיב רשקה לע ישונאה ןוהה ינתשמ לש העפשהה 

םירבגל דרפנ ןפואב םיליבקמ םיחותינ וכרענ ינשה בלשב .םידיקפתב תובלתשהה 

,יתדע אצומו רדגמ ןיב היצקארטניא שי םא ןוחבל םירשפאמ הלא םיחותינ .םישנלו 

ןוהה ינייפאמ הדימ וזיאבו ,םישנו םירבג לצא הנוש יתדע אצומ לש העפשהה םא ,רמולכ 

2.תוירדגמה תוצובקהמ תחא לכב יתדעה רעפה תא םיניטקמ ישונאה 

םיאצממ 

יפ־לע רפסה־תיבב םידיקפתה תוגלפתהל סחייתמ רקחמה יאצממ לש ןושארה קלחה 

.יתדעה אצומהו רדגמה תוצובק עברא 

תא םיווהמ הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג יכ ררבתמ 2 חולב םיגצומה םינותנהמ 

םאצומש םירבג םייוצמ םהינפל ,<4.9»/»> הארוהה תוחוכ ברקב רתויב הנטקה הצובקה 

הלודגה הצובקהו ,<26.20/0) הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ ,uo.6%) הקירמא-הפוריאמ 

לכ לש יסחיה המוקמ תניחבב .(58.3"/0> הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ לש וז איה רתויב 

לש דיקפת יולימב טלוב ןורתי שי הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגלש הלגתמ הצובק 

,הארוהה תוחוכ ללכמ 110/0־כ םיווהמ וז הצובק ינבש דועב .ידוסי־לע רפס־תיבב להנמ 

ידיקפתב םגוציי ,רמולכ .ידוסי־לעה ךוניחב םילהנמה ללכמ 42"/0־ל בורק םיווהמ םה 

אצומ X רדגמ" הנתשמה לש ותללכה ידי־לע יתדע אצומו רדגמ ןיב היצקארטניא ןוחבל ןתינ היה 

העפשהה םא דומאל תרשפאמ היצקארטניאה םרוג לש ותללכה הז הרקמב .(ןלהל 4 הרעה ואר> "יתדע 

לע דומלל רשפא־יא םלוא .םישנו םירבג ברקב קהבומ ןפואב הנוש םידיקפתב תובלתשה לע אצומ לש 

תחא לכב אצומ לש תילאיצנרפידה העפשהה יוטיב ידיל האב דציכ ,רמולכ ,היצקארטניאה סופד 

םירשפאמ הלא םיחותינ .םישנלו םירבגל םידרפנ םיחותינ תכירעב רשפאתמ הז רבד .רדגמה תוצובקמ 

.ןימה תוצובקמ תחא לכב םידיקפתל הסינכ לע אצומה תעפשה לש ןוויכהו המצועה תא דומאל 
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(םיזוחאב)יתדע אצומו רדגמ יפל רפסה־תיבב םידיקפתה־ילעב תוגלפתה :2 חול 

כ"הס  םישנ  םישנ  םירבג  םירבג 

ןאצומש  ןאצומש  םאצומש  םאצומש 

היסאמ  הפוריאמ  היסאמ  הפוריאמ 

הקירפא  הקירמא  הקירפא  הקירמא 

 100.0  33.1  61.9  1.7  3.3 ידוסיב הרומ 

 100.0  19.8  54.7  7.9  17.6 ידוסי־לעב הרומ 

 100.0  17.6  65.6  9.4  7.4 ידוסיב ילוהינ דיקפת לעב 

 100.0  5.1  35.3  17.8  41.8 ידוסי־לעב ילוהינ דיקפת לעב 

 100.0  26.2  58.3  4.9  10.6 ב"הס 

 38,218  10,013  22,272  1,889  4,044 רפסמ 

.הארוהה תוחוכ ללכ ברקב םגוציימ טעמכ העברא יפ לודג ידוסי־לעה ךוניחב לוהינ 

המוד המגמ .רתויב ךומנ וניה ידוסיה ךוניחב הארוהב וז הצובק ינב לש םגוציי ,הז תמועל 

ברקב םגוצייל האוושהב .הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגה תצובק ברקב םג התלגתה 

דיקפתבו ,3.6 יפ לודג ידוסי־לע רפס־תיב להנמ דיקפתב םגוציי ,הארוהה תוחוכ ללכ 

אצמנ הקירמא -הפוריאמ ןאצומש םישנל סחיב .םיינש יפ לודג אוה ידוסי רפס־תיב להנמ 

־לעה ךוניחב לוהינ ידיקפתב רסח־גוציי ךא ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב רתי־גוציי 

תווהמ ןה :ידוסיה ךוניחב הארוהב רקיעב תוזכורמ הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ .ידוסי 

ללכמ <26.20/0> עברכ קר תווהמ ןהש ףא (33.15) ידוסיה רפסה־תיבב םירומהמ שילשכ 

חוכ ללכ ברקב ןרועישל האוושהב רתוי ךומנ ןגוציי םידיקפתה ראשב .הארוהה חוכ 

תוקסוע ןה - רפסה־תיב לש תוכומנה תוגרדב רתי־גוציי שי וז הצובקל ,רמולכ .הארוהה 

.ידוסיה ךוניחב רקיעבו הארוהב רקיעב 

תוצובקמ תחא לכ לש יתקוסעתהו יתרבחה עקרה יבגל םינותנ המכ גיצמ 3 חול 
.יתדעה אצומהו רדגמה 

רדגמה תוצובק עברא ןיב םירורב םילדבה לע םיעיבצמ 3 חולב םיגצומה םינותנה 

־עברא ליג דע םידליל םירוה םתויהו הרשמה ףקיה ,קתווה ,הלכשהה תניחבמ אצומהו 

הלכשהה תמר תלעב הניה הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגה תצובקש אצמנ .הרשע 

הפוריאמ ןאצומש םישנ תובצינ הירחא .ימדקא ראות שי םהמ 660/־־ל - רתויב ההובגה 

,הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ ףוסבו ,הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג ןהירחא ,הקירמא 

תונש רתוי שי םירבגלש םיארמ םיאצממה ,קתוול סחיב .ימדקא ראות שי ןהמ 310/»־ל קרש 

.הארוהב ןויסינ תוחפ יכה שי הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנל רשאכ ,םישנל רשאמ קתו 

דחוימבו ,םירבג רשאכ ,רדגמ יפל םה םירכינה םילדבהה יכ אצמנ הרשמה ףקיהל סחיב םג 

ןאצומש םישנש ררבתמ ןכ־ומכ .םישנמ רתוי םידבוע ,הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג 

םילדבה .הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנמ רתוי תצק דובעל תוטונ הקירפא-היסאמ 

ליג דע םידליל םירוה םתויהל סחיב םג ואצמנ תוצובקה ןיב תיטסיטטס םיקהבומ 

ילעב םירומה זוחא ,הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגו םישנ ברקבש דועב .הרשע־עברא 

םילדבה ואצמנ הקירפא-היסא יאצוי ברקב ,600/0־מ טעמב הובגו המוד וניה םיריעצ םידלי 

.םירבגה לש םרועישמ הובג םיריעצ םידלי תולעב םישנה לש ןרועיש :םינימה ןיב 
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רקחמה תוצובק עברא לש יתקוסעתהו יתרבחה עקרה :3 חול 

כ"הס  םישנ  םישנ  םירבג  םירבג 

ןאצומש  ןאצומש  םאצומש  םאצומש 

־היסאמ  הפוריאמ  היסאמ  הפוריאמ 

הקירפא  הקירמא  הקירפא  הקירמא 

 65.0  75.0  63.0  49.0  61.0 14 ליג דע םידלי ילעב "/־ 

 46.0  31.0  49.0  42.0  66.0 ימדקא ראות ילעב \ 
 14.65  12.13  14.74  18.21  18.64 <ת"ס םיירגוסב) עצוממ קתו 
 (8.67)  (7.66)  (8.49)  (9.27)  (9.50)

 80.60  80.0  77.2  98.10  93.20 עצוממ הרשמ ףקיה 
 (31.90)  (26.0)  (28.3)  (46.40)  (46.50) <ת"ס םיירגוסב) 

־תיב תגרד יפ־לע םינייפאמ םתוא םינחוב רשאכ םג תואצמנ ידמל תומוד תומגמ 

ישונא ןוה יבאשמ שי הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנל יכ הארנ ,יללכ ןפואב .רפסה 

ךומנה ןדמעמל תורוקמה דחאש קיסהל ןתינ ןאכמ .רקחמה תוצובק ראשל תיסחי םיכומנ 

שי ךכיפל .ןהלש םיכומנה ישונאה ןוהה יבאשמ אוה הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ לש 

יפכ ,םייכויש םימרוג לש העפשהה תא םינחוב רשאכ הלא םינייפאמ לע חקפל תובישח 

.םיאבה םיחותינב השענש 

םיחותינב .תוירוגטק־ברה יטסיגולה חותינל םיסחייתמה םיאצממה תא גיצמ 4 חול 

םיווהמ "ידוסיה ךוניחב םירומ" רשאכ ,רפסה־תיבב דיקפת אוה יולתה הנתשמה הלא 

.םידיקפתה־ילעב לש תוצובקה ראשל תינוציח תוסחייתה־תצובק 

תוירוגטק־ברה יטסיגולה חותינה יאצממל תוסחייתמ 4 חולב תונושארה תורושה שולש 

יאצוילו (b=-3.361) םירבגלש םידמל ונא םיאצממהמ .דבלב יתדע אצומו רדגמ ללוכה 

לוהינ ידיקפתב תובלתשהב תיטסיטטס קהבומ ןורתי שי (b=-.696) הקירמא-הפוריא 

לע םיחקפמ רשאכ .ידוסיה רפסה־תיבב הארוהל האוושהב ידוסי־לעה ךוניחב הארוהבו 

יתשב גצומש יפכ ,הרשע־עברא ליג דע םידליל הרוה תויהו הרשמ ףקיה ,קתו ,הלכשה 

ןיידע תקהבומ איה ,רדגמה לש העפשהה התחפש ףא יכ אצמנ ,4 חולב תואבה תורושה 

לוהינ ידיקפתל הסינכב םישנ לע תיטסיטטס קהבומ ןורתי שי םירבגל ,רמולכ .תיטסיטטס 

לש םנורתי .ידוסיה ךוניחב הארוהל האוושהב ידוסי־לעה ךוניחב הארוה ידיקפתלו 

בלתשהל םהייוכיס - ידוסי־לעה ךוניחב לוהינ ידיקפתל סחיב רקיעב טלוב םירבגה 

3.םישנה לש הלאמ 12.65 יפ םיהובג הלא םידיקפתב 

לע חוקיפ רחאל יתדעה אצומה לש העפשהה ,רדגמה לש תטלובה העפשהה תמועל 

קר תיטסיטטס תקהבומ העפשה האצמנ אצומל .רתויב תילוש ,דניה ישונאה ןוהה ינייפאמ 

הפוריא יאצוי לש םהייוכיס רשאכ ,ידוסי־לעה ךוניחב הארוה ידיקפתב תובלתשה לע 

תמועל .הקירפא-היסא יאצוי לש הלאמ 1.07 יפ םיהובג ידוסי־לעב םירומ תויהל הקירמא 

םיאצממ .לוהינ ידיקפתב תובלתשה לע תיטסיטטס תקהבומ העפשה אצומל ןיא ,הז 

םדקמ יבגל .(b) תוירוגטקה־תבר תיטסיגולה היסרגרה םדקמ לש exponents סיסב לע בשוחמ 3 

.exp (b/1)יפ־לע השענ םייוכיסה בושיח ,תילילש העפשה לעב 
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־'!'' םינוש םידיקפת יולימ לש תוירוגטק־תכר תיטסיגול היסרגר יחותינמ םיאצממ :4 חול 

רפסה־תיבב 

םישנ 

הרומ להנמ להנמ 

־לעב ידוסיב ־לעב 

ידוסי ידוסי 

םירבג 

הרומ להנמ להנמ 

־לעב ידוסיב ־לעב 

ידוסי ידוסי 

םירקחנה לכ ךס 
הרומ להנמ להנמ 

־לעב ידוסיב ־לעב 

ידוסי ידוסי 

*־.141 *־.688 *־1.311 

*־.392 *־3.286 *־4.487 

*־.139 *.900 -.188 

*1.656 *־2.541 *־1.688 

ישונא ןוה ינתשמ לע חוקיפ אלל 

*־1.807 *־1.355 *־3.361 רדגמ 

*־.375 *־.392 *־.696 יתדע אצומ 

*־1.887 *־2.003 *־1.529 ע1בק 

*־.080 -.192 **־.567   222. 1.175* 007.

ישונא ןוה ינתשמ לע חוקיפב 
*-1.796 *־.433 *־2.527 רדגמ 

*־.070 -.087 -.103 יתדע אצומ 

 3.125* 942.* 2.027*

 115.* 121.* 004.*

 038.* 031.* 014.*

*־.085 *־.362 -.162 

 2.885* 1.120* 1.034

 101.* 110.* 019.*

 029.* 019.* 001.*

 089. 170.- 132.

חוקיפ ינתשמ 

*1.937 *1.080 *3.453 הלכשה 

*.001 *.120 *.104 הארוהב קתו 

*.015 *.027 *.032 הרשמ ףקיה 

דע םידלי 

*־.085 *־.363 *־.045 14 ליג 

*־2.291 *־8.416*־12.188  *־.547 *־7.129 *־8.640  *־.545 *־7.735 *־9.100 עובק 

 p<.05 *
 p=.056 **

םינושה םידיקפתל הסינכה ייוכיסל סחיב ולגתהש יתדעה אצומב םילדבההש םידיעמ הלא 

רבדה ךכ אל .תורקחנה תוצובקה לש ישונאה ןוהה ינייפאמב םרוקמ תיכוניחה תכרעמב 

.ישונאה ןוהה ינייפאמב םילדבהה ידי־לע םירבסומ םקלח קרש ,רדגמ יפל םילדבהל סחיב 

,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע חוקיפ אלל יכ דומלל ןתינ םירבגב םידקמתמה םיחותינהמ 

לש דיקפתב תובלתשהל סחיב קר תיבויחו תיטסיטטס תקהבומ העפשה שי יתדעה אצומל 

אל ,רעושמל דוגינב ,רמולכ .הז רפס־תיבב הארוהל האוושהב ,ידוסי רפס־תיבב להנמ 

הפוריאמ םאצומש םירבג ןיבל הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג ןיב םילדבה ואצמנ 

יולימב ,ןכ לע רתי .ידוסי־לעה ךוניחב הארוה וא לוהינ ידיקפתב תובלתשהב הקירמא 

םירבג לע הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל ןורתי אצמנ ידוסי רפס־תיב להנמ לש דיקפת 

.הקירמא-הפוריאמ םאצומש 

ברקב יכ הארנ .ישונאה ןוהה ינתשמ לע םיחקפמ רשאכ םג םילגתמ םימוד םיאצממ 

ןיבל יתדעה אצומה ןיבש רשקה לע העפשה לכ טעמכ ישונאה ןוהה ימרוגל ןיא ,םירבגה 

אצממה טעמל ,ידוסיה ךוניחב הארוהל האוושהב םינושה םידיקפתב בלתשהל םייוכיסה 

רפס־תיבב להנמ לש דיקפתב תובלתשה לע אצומה לש העפשהה תוקזחתה לע הארמה 

לש דיקפת אלמל הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגה ייוכיס ,חוקיפה ינפל ,רמולכ .ידוסי 
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359 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג"סשת 

לש הלאמ 2.46 יפ םיהובג ,ידוסי רפס־תיבב הארוהל האוושהב ,ידוסי רפס־תיבב להנמ 

.3.2 יפ םיהובג םייוכיסה חוקיפה רחאל .הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבג 

אלל .םירבגה ברקב אצמנש הזמ הנוש םישגה ברקב יתדעה אצומה לש העפשהה סופד 

הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנל יכ יבקע ןפואב אצמנ ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע חוקיפ 

רקיעבו ,רפסה־תיבב םידיקפתב תובלתשהב הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ לע ןורתי שי 

.ידוסי־לעה ךוניחב לוהינ ידיקפתב 

חוקיפה ינפל םא .אצומה לש העפשהה התחפ ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע חוקיפ רחאל 

דיקפת אלמל 3.70 יפ םיהובג םייוכיס שי הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנל יכ אצמנ 

יפ םיהובג םייוכיסו ,הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ תמועל ידוסי־לעה ךוניחב ילוהינ 

רחאל - ידוסיה ךוניחב הארוהל האוושהב הז לכ - ידוסי־לעה ךוניחב תורוהל 1.47 

יונישה .1.08־ו 1.76 יפ םה םיליבקמה םייוכיסה ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע חוקיפה 

חוקיפה רחאל :ידוסיה ךוניחב לוהינ דיקפתל הסינכל סחיב רקיעב טלוב אצומה תעפשהב 

,רמולכ .תיטסיטטס תקהבומ־אלל אצומה לש העפשהה הכפהנ ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע 

תוצובקה יתשב םימוד םניה ידוסיה ךוניחב תלהנמ לש דיקפתב בלתשהל םייוכיסה 

ברה ןנויסנו יתלכשהה ןנורתי ידי־לע רבסומ יתדעה רעפהמ קלח קרש הארנ .תויתדעה 

היסאמ ןאצומש םישנ לש ןתלוכי .הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנה לש הדובעב רתוי 

יפכ ,הדובעב ןהלש העקשההמ תעבונ ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב בלתשהל הקירפא 

תולבגמ ,הז תמועל .תיסחי םיהובג הרשמ יפקיהב דובעל הייטנב יוטיב ידיל האב איהש 

.תוכמס ידיקפתל ןתושיגנ תא תומצמצמ םיריעצ םידלי לודיגל תורושקה תויתחפשמ 

סופד 4.אצומו רדגמ ןיב תיטסיטטס תקהבומ היצקארטניא לע םיעיבצמ הלא םיאצממ 

העפשהה ןוויכ תניחבמ ןה הנוש תוירדגמה תוצובקה יתשב יתדעה אצומה לש העפשהה 

תכרעמב תויתרבחה תוצובקה תא גרדל ןתינ יללכ ןפואב .ןחבנה דיקפתה גוסל סחיב ןהו 

םישנה תואצמנ ינוגראה גרדמה תיתחתב :אבה ןפואב רפסה־תיבב ןדיקפת יפ־לע ךוניחה 

םיבצינ גרדמה שארבו ,הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ ןהילעמ ,הקירפא-היסאמ ןאצומש 

םאצומש םירבגה לע הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל םיוסמ ןורתי םע ,םירבגה 

תעיבקב רדגמו אצומ ןיב היצקארטניאה תובישח לע דיעמ הז גוריד .הקירמא-הפוריאמ 

.תיכוניחה תכרעמב טרפה לש ומוקמ 

העפשה שי טרפה תא םינייפאמה חוקיפה ינתשמלש םג םידמל ונא 4 חולב םיאצממהמ 

,לשמל .רפסה־תיבב םינוש םידיקפת יולימל סחיב תילאיצנרפידו תיטסיטטס תקהבומ 

רשאמ ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב תובלתשהה לע רתוי הבר העפשה שי קתוולש אצמנ 

רתוי הבר תובישח שי הלכשהל ,ןכ־ומכ .ידוסי־לעה ךוניחב הארוה וא לוהינ ידיקפתב 

.םירחא םידיקפת יולימל סחיב רשאמ ידוסי־לעה ךוניחב להנמ לש דיקפת יולימל סחיב 

.םישנו םירבג ןיב הנחבהב םג תילגתמ חוקיפה ינתשמ לש תילאיצנרפידה העפשהה 

ןתובלתשה לע עיפשמש ,הרשע־עברא ליג דע םידלי הנתשמה אוה דחוימב טלובה אצממה 

דועב ,ידוסי־לעה ךוניחב הארוה ידיקפתבו ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב םישנ לש 

לע םיעיבצמ הז גוסמ םיאצממ .תיטסיטטס תקהבומ העפשה הז הנתשמל ןיא םירבג לצאש 

חותינ תועצמאב התשענ יתדע אצומו רדגמ ןיב היצקארטניאה לש תיטסיטטסה התוקהבומ תקידב 4 

םהיניב היצקארטניאה ,יתדע אצומ ,רדגמ :םיאבה םינתשמה תא ללכש ,תוירוגטק־בר היסרגר 

.תיטסיטטס תקהבומ העפשה שי היצקארטניאה םרוגל יכ אצמנ הז חותינב .חוקיפה ינתשמו 
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הריחבה יכילהתב תונוש תויתרבח תוצובק לש ישונאה ןוהה ינייפאמל הנוש תוסחייתה 

.רפסה־תיב לש תונושה תוגרדב הגהנה ידיקפתל יונימהו 

ןויד 

אצומו רדגמ יפ־לע תורדגומה תויתרבח תוצובק לש יסחיה ןדמעמ תא ןחב הז רקחמ 

הרעשהה הכימתב התכז רקיעב .יקלח ןפואב רקחמה תורעשה תא וששיא םיאצממה .יתדע 

ועיבצה הז ןיינעב .םינוש םידיקפתב תובלתשהה ייוכיס לע רדגמה תעפשהל הסחייתהש 

רתוי הבר תובישח שי רפסה־תיבב הרומה לש ודיקפת תעיבקבש ךכ לע רקחמה יאצממ 

רתוי רדגמ סיסב לע תיתרבח תוריגס יכילהת שי ,רמולכ .יתדעה אצומל רשאמ רדגמל 

,תויתדעה תוצובקה יתשמ ,םירבגה לש םדמעמ ,רעושמכ .יתדע אצומ סיסב לע רשאמ 

ךוניחב רשאמ רתוי ידוסיה ךוניחב תוזכורמ םישנ ,םירבגל האוושהב .םישנה לש הזמ הובג 

שי "ישנ" קוסיעב םג יכ הארנ .לוהינ ידיקפתב רשאמ רתוי הארוה ידיקפתבו ,ידוסי־לעה 

ןוגראב םיריכב םידיקפתל םהלש תועינה תא תבכעמה ,"תיכוכז תרקת" םישנל 

 (2000 ,Williams, 1992; Baxter 8c Wright, 2000; Wright 8c Baxter). לש טקפאה

דיקפתל םודיקב רקיעבו ,ידוסי־לעה ךוניחב תובלתשהב רתוי טלוב "תיכוכזה תרקת" 

םימוסחמב תולקתנ ןה ןכ ,ינוגראה גרדמב תולוע םישנש לככ .וז תיכוניח תרגסמב ילוהינ 

.םתוא רובעל רתוי ןהל השקש 

ישונאה ןוהה ימרוג לע םיחקפמ רשאכ םג רמשנ םינימה ןיב לדבהה ויפלש אצממה 

חינהל ריבס .םירבגה לש הינומגהה לע םירמושה םייתרבח םיכילהת שיש הנעטה תא קזחמ 

:(1999)ילאערזי תנעוטש יפכ ,יתרבחה הנבמב תועובט תוירדגמה תונחבההש 

קוש לש תוקיטקרפב ,םיכילהתבו םינבמב שרשומ םינימה ןיב ןויוושה יא 

ןויוושה יא לש ותדמתהל יטרואית רבסה לכ ...הדובעה םוקמו הדובעה 

םלועב םיכילהתהו םינבמהש ,הדבועב בשחתהל ךרטצי הדובעה םלועב 

םישנל םירבג ןיב םייקה ןויווש יא לע םתוהמ םצעמ םיתתשומ הדובעה 
<172 ,170 'ע ,םש> .הרבחב 

תכרעמב םידיקפתב תובלתשה לע תילוש העפשה שי אצומל ,רדגמל האוושהב 

םילדבהה סיסב לע םירבסומ יתדע אצומ יפ־לע םילדבהה לכ טעמכ ,ןכ לע רתי .תיכוניחה 

הנושה העפשהה חכונל העטמ ףאו ידמ תיללכ ,דניה וז הנעט םלוא .ישונאה ןוהה ינייפאמב 

דוגינב ,תישאר .םישנ ברקבו םירבג ברקב םידיקפתב תובלתשהה לע יתדעה אצומה לש 

,תינש .םירבג ברקב רשאמ םישנ ברקב רתוי הבר אצומה לש העפשהה ,רעושמל 

ןורתי הקירפא־היסא יאצויל שי םירבגה ברקב יכ הארמ רדגמו אצומ ןיב היצקארטניאה 

הקירפא-היסאמ ןאצומש הלא ,םישנה ברקבש דועב ,לוהינ ידיקפתל הסינכב םיוסמ 

,תיכוניחה תכרעמה לש תוכומנה תוגרדב תומקוממ ןה .הלופכ תותיחנ לש בצמב תואצמנ 

,דניה תיכוניחה תכרעמה לש תוהובגה תוגרדל ןתושיגנו ,ידוסיה רפסה־תיב ,ירק 

םיכילהת הווסמ ומצע ינפב דמועש הנתשמ לאכ אצומל תוסחייתהה ,ךכיפל .תלבגומ 

דוביר יכילהתש הנעטב םיכמות םיאצממה ךכב .רדגמ יפל םיילאיצנרפיד םיידוביר 

.(Carlson, 1992) םייכויש םידממ המכ ידי־לע יביטקארטניא ןפואבו תינמז־וב םיעפשומ 
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.(Reskin 81 Padavic, 1999) תיגרדמ היצגרגס לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ ,ןכא 

,הקירפא־היסא יאצוי םירבגל םיוסמ ןורתי םע ,םירבגה םיבלתשמ םיריכבה םידיקפתב 

לש ינוגראה גרדמה תיתחתבו ,הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנה תובצינ םהירחא 

םיכמות םיאצממה ךכב ,הקירפא־היסאמ ןאצומש םישנה תויוצמ תיכוניחה תכרעמה 

תונוש תויתרבח תוצובק יבגל םינוש םודיקה ימוסחמ םהיפלש ,םירחא םירקחמ יאצממב 

 (1997 ,Baidi 8c McBrier), טועימ תצובקמ םישנ יבגל דחוימב םיטלובו (,Simpson

 1996).

תוצובק ראשל האוושהב .הקירפא-היסאמ םאצומש םירבג לש הרקמה דחוימב ןיינעמ 

־היסאמ םאצומש םירבגל ,הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנל האוושהב רקיעבו ,רקחמה 

דוגינב םידמועה ,הלא םיאצממ .םיידוסי רפס־יתב לוהינב תובלתשהב ןורתי שי הקירפא 

הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגש הסיפתה תא םירגתאמ ,תומדוק תודובע יאצממל 

.תוצובקה ראש לע רכינו רורב ןורתי תלעב תיטננימוד הצובק םיווהמ 

קוסיעב הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבג לש ןיינעה רסוחמ עבונ רבדהש ןכתיי 

הפוריאמ םאצומש םירבג לש רקיעבו ,ךוניחה םוחתב םירבגה לש םגוציי .הארוהב 

,וז הצובקמ םירבגה תניחבמ יכ הארנ .(1 חול ואר) תדמתמ הדיריב אצמנ ,הקירמא 

חתפל םהל תרשפאמה תיתקוסעת תורשפא הווהמ הניא ,ידוסיה ךוניחב רקיעב ,הארוהה 

םודיקב תופידעמ םינהנ םניא םה ,הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל האוושהב 5.הריירק 

ההובג הלכשה ילעבכ ,ןכ לע רתי .רתוי ןטק םתרשמ ףקיהו ,רפסה־תיבב הגהנה ידיקפתל 

שי ,ןכא .הארוהל ץוחמ םיפסונ םיקוסיעב קוסעל רתוי תובר תויורשפא םהל שי ,תיסחי 

היסא יאצוי רשאמ הארוהב תוחפ םידימתמ הקירמא-הפוריא יאצויש ךכל תויודע 

אל וא עוצקמה תא בוזעל הקירמא-הפוריאמ םירבג לש רתוי הברה םתייטנ 6.הקירפא 

רפשלו םדקתהל טועימ תוצובק ינבל תרשפאמ ,תורחא תוצובקל האוושהב ,וב בלתשהל 

"רותב הנתמהה" תשיג יפ־לע עצומש יפכ ,הדובעה םוקמב םדמעמ תא יסחי ןפואב 

 (1975 ,Thurow). ינב יבגל .הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגל ןורתי קינעמ הז ךילהת

םהו (1985 ,ץיברוהו קז) תיסחי ךומנ יתרבח עקרמ םיאב םהיניבמ םיברש ,וז הצובק 

תועינל קיפא םיווהמ לוהינה ידיקפת רקיעבו הארוהה ,תיסחי הכומנ הלכשה ילעב םמצע 
.תיתרבח 

רסוחו ,ידוסיה ךוניחב לוהינ ידיקפתב הקירפא-היסאמ םאצומש םירבגה לש םנורתי 

ןיא רשאכ םג ,ידוסי־לעה ךוניחב רתוי םיריכב םידיקפתל םודיק לע אצומה לש העפשהה 

הבר תועמשמ שי ירדגמה םרוגל יכ הנעטה תא םיקזחמ ,ישונאה ןוהה ינייפאמ לע םיחקפמ 

תא קזחמ "םיישנ" םיקוסיע לש םדמעמב תוחיפה יכ הארנ .יתדעה םרוגל רשאמ רתוי 

סיסב לע הנחבה אלל ,םירבג ,םדמעמ לע םויאה תא תיחפהל תנמ־לע .ירדגמה ןויוושה־יא 

,הז רשקהב .(Allan, 1993) םירחא םירבג ,ירק ,םהל םימודה דצמ הכימת םישפחמ ,יתדע 

םשל .ידוסיה ךוניחב םידבוע ךוניחב םיקסועה הקירמא-הפוריאמ םאצומש םירבגהמ 16.6* קר 

םאצומש םירבגהמ 20.2"/» - הארוהה תוחוכ ללכ ברקמ - םידבוע תיכוניח תרגסמ התואב ,האוושה 

היסאמ ןאצומש םישנהמ 63.4"/0־ו הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנהמ 53.2"/» ,הקירפא-היסאמ 

.הקירפא 

םיארמ <1997 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ 

.הקירפא-היסא יאצוימ תוחפ הארוהב םידימתמ וא םיבלתשמ הקירמא-הפוריא יאצוי יכ 
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הגהנה ידיקפתל םדקתהל םירבגה לע ץחל לעפומש תחוודמ (Williams, 1992) סמאיליו 

.ךכב םיניינועמ םה ןיא רשאכ םג 

הקירפא־היסאמ ןאצומש תורומש הנקסמל םיליבומ רקחמה יאצממ ,םישנל רשאב 

תרקת" .הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ רשאמ רתוי םיבר םודיק ימוסחמב תולקתנ 

רובעל ןהילעו ,הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנ לש וזמ רתוי הכומנ ןהיבגל "תיכוכזה 

ךוניחה תכרעמב תוהובגה תודמעל עיגהלו םדקתהל תנמ־לע רתוי םיבר םילושכמ 

תוסחייתה תולגל םישנל רשפאמ קוסיעה לש "ישג"ה ויפוא יכ הארנ .(1999 ,בלכ־ןאהד) 

לע תיתרבח תוריגס יכילהת לע עיבצמ הז אצממ ,השעמל .יתדע סיסב לע תילאיצנרפיד 

תויונמדזה ןויווש ןעמל קבאמ םילהנמה םישנ ינוגראב םג האצמנש המגמ ,יתדע סיסב 

יפ־לע ידובירה הנבמה תא תוקתעשמו תופקשמ םישנה ךכב .(1999 ,בלכךאהד> יתרבח 

.הלוכ הרבחב יוצמה יתדע אצומ 

םיאנת יפ־לע תבצעתמ תיתרבחה תוריגסה תדימ יכ דומלל ןתינ הז רקחממ 

םייכוישה וינייפאמ ןיבל תיתקוסעת היצגדגס ןיב בולישה ,יפיצפס ןפואב .םיירלוקיטרפ 

ידיל םיאבה ,(Maume, 1999b)ינתאו ירדגמ ןויווש־יא לש םינוש םיסופד רצוי טרפה לש 

.(Bamett, Baron 8c Stuart, 2000) םיריכב םידיקפתל םודיק לש םינוש םיסופדב יוטיב 

ייוכיסב םיירדגמהו םייתדעה םירעפה ,הארוהה עוצקמ ןוגכ ,"ישנ" רדגומה קוסיעב 

שטשטמ תישנ הדובעב קוסיעה םצעמ תירבגה הינומגהה לע םויאה .םיבכרומ םניה תועינה 

ןהלש תירפסמה תויטננימודה ,םישנה ברקב םלוא .םירבגה ברקב תוינתא תונחבה 

טועימה תצובקמ םישנ ,תירדגמ היצגרגס יאנתב .ינתא ןויווש־יא לש םיטביה הטילבמ 

תצובקמ םירבגה לומ רקיעב תטלוב ןתותיחנו ,הלופכ תותיחנ לש בצמב תויהל תוטונ 

תצובק ברקב םינימה ןיב םירעפה תא הטילבמ "ישנ" קוסיעב הדובע ,רמולכ .טועימה 

Cohen, Broschak 8c :םג ואר> תיטננימודה הצובקה ברקב רשאמ רתוי טועימה 
 1998 ,Haveman).

םייתרבח םיכרעל ךוניחה יכילהתל סחיב תועמשמ םג שי יחכונה רקחמה יאצממל 

יוקיחל לדומו תורבח ינכוס םיווהמ םירומהש החנהב .תיכוניחה תכרעמב םיינויווש 
הלגתמה יתדע אצומ יפלו רדגמ יפל ידובירה הנבמה ,םידימלתה תניחבמ תוהדזהלו 

לש יתרבחה ןדמעמ תא םידימלתה תסיפת לע עיפשהל ידכ וב שי רפסה־תיב תרגסמב 

ךוניחה תכרעמ .(King, 1993) טרפב הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ לשו ללכב םישנ 

תורמל ,םישנ ויפלש ,יתדעו ירדגמ ןויווש־יא לש ידסומ רסמ תרדשמ לארשיב תיתכלממה 

לש ינוגראה גרדמב םירבגל תחתמ תויוצמ ,הארוהה תוחוכ ברקב ירפסמ בור ןתויה 

תיתחתב תויוצמה ,הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ יבגל דחוימב ןוכנ הז רבד .רפסה־תיב 

Rizvi,)ןייצמ יבזירש יפכ .הקירמא-הפוריאמ ןאצומש םישנמ ףא ךומנ ,ינוגראה גרדמה 

ךנחמ רפסה־תיב ,דחא דצמ :םירתוס םיכילהת ינש םימייקתמ רפסה־תיבב ,(1993 

תודוסי רפסה־תיב הנבמב שי ,רחאה דצה ןמו ;תוינויוושו תוינוגבר ,ףותיש ,היטרקומדל 

וקוזיחו ורומישל םימרותה ,תונרמשו םייטננימוד םיכרעל סחיב תוימרופנוק ,ןויווש־יא לש 

.םייקה יתרבחה הנבמה לש 

תכרעמש ןידה ןמ ,יתרבח יונישב ליבומ םרוג הווהת ךוניחה תכרעמש הייפיצ שי םא 

לשו ללכב םישנ לש דודיעל םיכרד ןוחבל עצומ ךכיפל .תנגוהו תינויווש היהת המצע וז 

ךכ לע ףסונ .רפסה־תיבב הגהנה ידיקפתל ףרטצהל טרפב הקירפא-היסאמ ןאצומש םישנ 

םירבג .לוהינב אלו ,הארוהב קוסעל םיניינועמה םירבגב ךומתל תורשפאה תא ןוחבל שי 
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ילילשה סחיה לשב תאז תושעלמ םויכ םיעתרנ ילוהינ דיקפת אלל םירומ תויהל םיצורה 

,ןאכמ .(Allan, 1993) טרפב תיכוניחה תכרעמה דצמו ללכב הרבחה דצמ םיגפוס םהש 

הצובקה ינב יפלכ םג אלא ,טועימה תצובק ינב יפלכ קר אל ללוחתהל ךירצ יונישש 

ץורפל ידכ הב היהי תונוש תויתרבח תוצובקל תינמז־וב תוסחייתהש ןכתיי .תיטננימודה 

רתוי תינויווש תרגסמל םורתלו ,רפסה־תיב ךותב םייתדעהו םיירדגמה תולובגה תא 

.הלוכ הרבחה לע ןירקהל היושעה 

תורוקמ 

,ילאערזי 'ד :ךותב ."תויזנכשאל תויחרזמ ןיב םזינימפ" .(1999) 'ה ,בלכ־ןאהד 

רדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(266-217 'ע) הקיטילופ 

,ילאערזי 'ד :ךותב ."םישנ לש הקיטילופו הקיטילופב םישנ" .(1999) 'ח ,גוצרה 

רדעמ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'סו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה ,ןמדירפ 'א 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .<355-307 'ע) הקיטילופ 

:ךותב ."ההובגה הלכשהה לש היצזיטרקומד - םירעש תחיתפ" .(1996) 'ע ,יקסנלוו 

,ךוניחה דרשמ :םילשורי .(82-70 'ע) תישילשה הציפקה ,(ךרוע) סדנרב 'ע 
.טרופסהו תוברתה 

.תומר :ביבא־לת .הרומה לש ומלוע םג אוה רפסה תיב .(1985)'ת ,ץיברוהו 'א ,קז 

תנידמל לבוי ,(ךרוע) דלפ 'א :ךותב ."ךוניחה תכרעמב להגימו תוגיהנמ" .(1999)'מ ,ןח 

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ :םילשורי .(327-301 'ע ,1 ךרכ) לארשי 

:ךוניחה להנימב הדועת ןיבל םיימדקא םיראת ןיב" .(1993)'נ ,רבנעו 'א ,ידא ,'מ ,ןח 

רפסה־תיב ,רקחמ ח"וד ."דומיל ילולסמ השולש לש םימייסמה ירחא יתאוושה בקעמ 

.תויומלתשהלו הכרדהל זכרמה ,ךוניחל 

,ןמדירפ 'א ,,לאערזי 'ד :ךותב ."הדובעה םלועב רודגימה" .(1999) 'ד ,,לאערזי 

הקיטילופ רדגימ ןימ ,יוא'זיב־לגופ 'םו הונ 'ח ,ןסח 'מ ,גוצרה 'ח ,בלכ־ןאהד 'ה 

.םודא וק ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(216-167 'ע) 

."1995-1975 ,םיזנכשאל םיחרזמ ןיב םיימונוקא־ויצוס םירעפ" .(1998) 'י ,ןהכ 
.134-115 ,<1)א ,תילארשי היגולויצוס 

הרשכהל תודסומב םידימלתה ינויפאב םייונישה" .(1995)'ח ,רלדאו 'נ ,ןיגייפ ,יד ,ריפכ 

.359-340 ,(3>זל ,תומגמ ."םינומשה תונש דע םיעבשה תונשמ הארוהל 

ילכלכ־יתרבח בצימ תגשה ןיבל אצומה ץרא ןיב רשקה" .(1993)'מ ,בונוימסו 'ת ,לטנרל 

.599-583 ,<4)דל ,תומגמ ."לארשיב תידוהיה היסולכואב 

ירבע ךוניח ,הארוהה תוחוכ רקס .(1996) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ 
.םילשורי .(1036 'סמ םוסרפ)יברעו 

ה"נשת-א"נשת םינשב הקוסעת .(1997) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ 

.םילשורי .ד"נשת-ן"שת םינשב הארוהב הרשכהל תודסומה ירגוב לש 

1998 לארשיל יטסיטטס ןותנש .(1999) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי תנידמ 
.םילשורי .50 'סמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.219 on Wed, 17 Feb 2021 08:51:18 UTC������������� 

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



יתדעהו ירדגמה טביהה :רפסה־תיבב לוהינ ידיקפתל םודיק חקר־ירדא ירדוא 364 

.םילשורי .א7/א"סשת ל"כנמ רזוח .(2001) תוברתהו ךוניחה דרשמ ,לארשי תנידמ 

קסיל 'מ ,טדטשנזייא נ"ש :ךותב ."רכשו הקוסעת ,הלכשה ,םישנ" .(1993) 'י ,ןוהב 

רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .(102-90 'ע) לארשיב תודע ,(םיכרוע) ןוהנ 'יו 
.לארשי 

 Addi-Raccah, A. and Ayalon, A. (2002). "Gender Inequality in Leadership
 Positions of Teachers". British Journal of Sociology of Education, 23,
 157-177.

 Allan, J. (1993). "Male Elementary Teachers". In C.L. Williams (ed.), Doing

 Women's Work: Men in Nontraditional Occupations (pp. 113-127).

 Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

 Almquist, E. and Wehrle-Einhorn, J.L. (1978). "The Double Disadvantaged:

 Minority Women in the Labor Force". In A.H. Stromberg and S. Harkess

 (eds.), Women Working: Theories and Facts in Perspective (pp. 63-88).

 Mayfield Publication Company.

 Alston, J.A. (2000). "Missing from Action: Where Are the Black Female School

 Superintendents?" Urban Education, 35(5), 525-531.

 Baldi, S and McBrier, D.B. (1997). "Do the Determinants of Promotion Differ
 for Blacks and Whites? Evidence from the U.S. Labor Market". Work and

 Occupations, 24(4), 478-497.
 Banks, C.A.M. (1995). "Gender and Race as Factors in Educational Leadership

 and Administration". In J.A. Banks and C.A.M. Banks (eds.), Handbook of

 Research on Multicultural in Education (pp. 65-80). USA: Macmillan
 Publishing.

 Barnett, W.P., Baron, N.J. and Stuart, T.G. (2000). "Avenues of Attainment:

 Occupational Demography and Organizational Career in the California
 Civil Service". American Journal of Sociology, 106( 1), 88-144.

 Baxter, J. and Wright, E.O. (2000). "The Glass Ceiling Hypothesis: A

 Comparative Study of the United States, Sweden, and Australia". Gender

 <$. Society, 14(2), 275-294.

 Ben-Porath, Y. and Gronau, R. (1985). "Jewish Mothers Goes to Work: Trends

 in the Labor Force Participation of Women in Israel, 1955-1980". Journal

 of Labor Economics, i(l), s310-s320.
 Bernstein, B. (1983). "Economic Growth and Female Labour: The Case of Israel

 Experience". The Sociological Review, 31(2), 264—292.

 Carlson, S.M. (1992). "Trends in Race/Sex Occupational Inequality: Conceptual
 and Measurement Issues". Social Problems, 39, 268-290.

 Cohen, L., Broschak, J.P. and Haveman, H.A. (1998). "And Then There Were

 More? The Effect of Organizational Sex Composition on the Hiring and

 Promotion of Managers". American Sociological Review, 63(5), 711-728.

 Cohen, Y., Bachar, S. and Raijman, R. (1987). "Occupational Sex-Segregation
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 in Israel, 1972-1983". Israeli Social Science Research, 1(5), 97-106.

 Cotter, D.A., DeFiore, J., Hermsen, J.M., Kowalewski, B. and Vanneman, R.

 (1997). "All Women Benefit: The Macro-Level Effect of Occupational

 Integration on Gender Earning Equality". American Sociological Review,

 62(5), 714-734.

 Cotter, D.A., Hermsen, J.M. and Vanneman, R. (1999). "Systems of Gender,

 Race, and Class Inequality: Multilevel Analyses". Social Forces, 78(2),
 433-460.

 DiPrete, T.A. and Soule, W.T. (1988). "Gender and Promotion in Segmented

 Job Ladder Systems". American Sociological Review, 53, 26-40.

 Doughty, R. (1980). "The Black Female Administrator: Women in a Double

 Bind". In S.X. Biklen and M.B. Brannigan (eds.), Women and Educational

 Leadership (pp. 165-174). Washington, D.C.: Lexington Books.

 England, P. and Herbert, M.A. (1993). "The Pay of Men in Female Occupations:

 Is Comparable Worth Only for Women". In C.L. Williams (eds.), Doing

 Women's Work: Men in Nontraditional Occupations (pp. 28-48).
 Newbury Park, London and New Delhi: Sage Publications.

 Ferdman, B.M. (1999). "The Color and Culture of Gender in Organization". In

 G.N. Powell (ed.), Gender and Work (pp. 17-34). Sage Publications.

 Haberfeld, Y. and Cohen, Y. (1995). Schooling and Income Gaps Between
 Western and Eastern Jews in Israel, 1975-1992. Tel Aviv: Golda Meir

 Institute for Social <fe Labor Research, Tel Aviv University.

 Huffman, M.L. and Velasco, S. (1997). "When More Is Less: Sex Composition,

 Organizations, and Earnings in U.S. Firms". Work and Occupations, 24,
 214-244.

 Jacobs, J.A. (1993). "Men in Female-Dominated Field". In C.L. Williams (ed.),

 Doing Women's Work: Men in Nontraditional Occupations (pp. 49-63).

 Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications.

 Kanter, R.M. (1977). Men and Women of the Corporation. New York: Basic
 Books.

 King, S.H. (1993). "The Limited Presence of African-American Teachers".

 Review of Educational Research, 63(2), 115-150.

 Kraus, V. and Hodge, V. (1990). Promises in the Promised Land: Mobility

 and Inequality in Israel. New York, Westport, Connecticut, London:
 Greenwood Press.

 Kraus, V. and Yonay, Y. (2000). "The Power and Limits of Ethnonationalism:

 Palestinians and Eastern Jews in Israel, 1974-1991". British Journal of

 Sociology, 51(3), 525-551.

 Leonard, P.Y. and Papa-Lewis, R. (1987). "The Underrepresentation of Women

 and Minorities in Educational Administration: Patterns, Issues, and
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 Recommendations". Journal of Educational Equity and Leadership, 7(3),
 188-207.

 Malveaux, J. and Wallace P. (1987). "Minority Women in the Workplace". In

 K.S. Koziara, M.H. Moskow and L.D. Tanner (eds.), Working Women:

 Past, Present, Future (pp. 265-298). Washington, D.C.: The Bureau of
 National Affairs.

 Marshall, C. (1993). "Politics of Denial: Gender and Race Issues in

 Administration". In C. Marshall (ed.), The New Politics of Race and

 Gender (pp. 155-167). Washington, D.C. and London: The Falmer Press.

 Maume, D.J. (1999a). "Occupational Segregation and the Career Mobility of
 White Men and Women". Social Forces, 77(4), 1433-1459.

 Maume, D.J. (1999b). "Glass Ceiling and Glass Escalators". Work and
 Occupations, 26(4), 483-509.

 McGuire, G.M. and Reskin, B.F. (1992). "Authority Hierarchies at Work: The

 Impacts of Race and Gender". Paper presented at the annual meeting of the

 American Sociological Association, Pittsburgh.

 Ortiz, F.I. (1982). Career Patterns in Education: Men, Women and Minorities

 in Public School Administration. New York: Longman.

 Ortiz, F.I. and Ortiz, J.D. (1993). "Politicizing Executive Action: The Case of

 Hispanic Female Superintendents". In C. Marshall (ed.), The New Politics

 of Race and Gender (pp. 155-167). Washington, D.C. and London: The
 Falmer Press.

 Parkin, F. (1979). Marxist and Class Theory: A Bourgeois Critique. New York:

 Columbia University Press.

 Paulin, E. and Mellor, J.M. (1996). "Gender, Race, and Promotions Within a

 Private-Sector Firm". Industrial Relations, 35(2), 276-295.

 Pfeffer, J. (1981). "Organizational Demography". Research in Organizational
 Behaviour, 5, 299-375.

 Raijman, R. and Semyonov, M. (1997). "Gender, Ethnicity and Immigartion:

 Double Disadvantage and Triple Disadvantage among Recent Immigrant

 Women in Israeli Labor Market". Gender and Society, 11, 108-125.

 Reid, L.L. (1998). "Devaluing Women and Minorities: The Effects of Race/

 Ethnic and Sex Composition of Occupations on Wage Levels". Work and

 Occupations, 25(4), 511-536.
 Reskin, B.F., McBrier, D.B. and Kmec, J.A. (1999). "The Determinants and

 Consequences of Workplace Sex and Race Composition". Annual Review

 of Sociology, 25, 335-361.

 Reskin, B.F. and Padavic, I. (1999). "Sex, Race, and Ethnic Inequality in United

 States Workplaces". In J.S. Chafetz (ed.), Handbook of the Sociology of

 Gender (pp. 343-374). New York: Kluer Academic/Plenum Publishers.
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 Reihl, C. and Byrd, M. (1997). "Gender Differences among New Recruits to

 School Administration: Cautionary Footnotes to an Optimistic Tale".
 Educational Evaluation and Policy Analysis, 79(1), 45-64.

 Rizvi, F. (1993). "Race, Gender and the Cultural Assumptions of Schooling". In

 C. Marshall (ed.), The New Politics of Race and Gender (pp. 203-217).
 Washington, D.C.: The Falmer Press.

 Rosenfeld, R. (1981). "Race and Sex Differences in Career Dynamic". American

 Sociological Review, 45, 583-609.

 Semyonov, M. (1997). "The Cost of Being an Immigrant in Israel: The Effect of

 Tenure, Origin and Gender". Research in Social Stratification and
 Mobility, 15, 115-131.

 Semyonov, M. and Kraus, V. (1983). "Gender, Ethnicity and Income Inequality:

 The Israeli Experience". International Journal of Comparative Sociology,

 24, 258-272.

 Shakeshaft, C. (1987). Women in Educational Administration. Sage
 Publications.

 Shakeshaft, C. (1999). "The Struggle to Create a More Gender-Inclusive

 Profession". In J. Murphy and K.S. Louis (eds.), Handbook of Research

 on Educational Administration (pp. 99-118). San Francisco: Jossey-Bass
 Publishers.

 Simpson, G. (1996). "The Plexiglass Ceiling: The Careers of Black Women

 Lawyers". The Career Development Quarterly, 45, 173-188.

 Smith, R.A. (2002). "Race, Gender and Authority in the Workplace: Theory and

 Research". American Review of Sociology, 28, 509-542.

 Sumsion, J. (2000). "Rewards, Risks and Tensions: Perception of Males
 Enrolled in an Early Childhood Teacher Educational Program". Asian
 Pasific Journal of Teacher Education, 28( 1), 87-100.

 Tallerico, M. (2000). "Gaining Access to the Superintendency: Headhunting,
 Gender, and Color". Educational Administration Quarterly, 36( 1), 18-31.

 Thurow, L.C. (1975). Generating Inequality. New York: Basic Books.

 Tillman, B.A. and Cochran, L.L. (2000). "Desegregating Urban School

 Administration: A Pursuit of Equity for Black Women Superintendents".

 Education and Urban Society, 33(1), 44-59.

 Tolbert, P.S., Graham, E.M. and Andrews, O.A. (1999). "Group Gender

 Composition and Work Group Relations". In G.N. Powell (ed.), Handbook

 of Gender and Work (pp. 179-202). Sage Publications.

 Tomaskovic-Devey, D. (1993) Gender and Racial Inequality at Work. New
 York, Ithaca: IRL Press.

 Tyree, A., Semyonov, M. and Kraus, V. (1987). "Which Worm Does the Early

 Bird Get?" Research in Social Stratification and Mobility, 6, 239-256.
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 White, B.M. and Potts, J. (1999). "Just the Facts: Women of Color in U.S.

 Corporations". Diversity Factor, 7(3), 8-15.

 Williams, C.L. (1992). "The Glass Escalator: Hidden Advantages for Man in the

 Female Profession". Social Problems, 39(3), 253-267.

 Williams, C.L. and Villenez, W.J. (1993). "Seeker and Finders: Male Entry and

 Exit in Female-Dominant Jobs". In C.L. Williams (ed.), Doing Women's

 Work: Men in Nontraditional Occupations (pp. 64-90). Newbury Park,

 London, New Delhi: Sage Publications.

 Wright, E.O. and Baxter, J. (2000). "The Glass Ceiling Hypothesis: A Reply to

 Critics". Gender <£ Society, 14(6), 814-821.
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