
39 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 -ב'יסשת 

:הריחב ץראל טלקמ ץראמ 
לארשיל הריגהה יסופדב םייוניש 

ףהכ ןוני 

,1948 יאמב 1.שפנ 56,000־כ לארשי־ץ־ואב תידוהיה הייסולכואה התנמ 1919 ףוסב 

בור .650,000־כל עיגהו רשע־סינש יפ םידוהיה רפסמ לדג ,לארשי־תנידמ תמקה םע 

בושייה תוחתפתהב רתויב בושחה םרוגה ־ הריגהמ עבג וז הפוקתב ןיסולכואה לודיג 

־הניטסלפב תינויצה תובשייתהה לש הירוטסיהה ,ןכא .יטירבה טדנמה תפוקתב ידוהיה 

תלבוקמה היצזידוירפה .תוידוהיה תוריגהה לש הירוטסיהה הבר הדימב איה י"א 

השימחל תידוהיה 2"היילע"ה תא תקלחמ בושייה תפוקת לש תינויצה היפרגוירוטסיהב 

־אל ןפואב ועיגהש ימל ("ב היילע") ףסונ לגו ,1938 דעו 1882־מ ,בטיה םינחבומ םילג 
.1948-1939 םינשב ילגל 

תידוהיה הייסולכואה לודיגל יזכרמ רוקמ תויהל הריגהה הכישמה הנידמה תפוקתב 

 (1998 ,Deila Pergola). 2.8־כ דוע ועיגה 2000־ו 1948 ןיבש םינשה םייתשו םישימחב

לארשי יבשותמ 400/"־ל בורק ,2000 ףוסב ,ךכמ האצותכ .לארשיל םירגהמ ןוילימ 

ינב וא םירגהמ םניה 70"/0־מ רתויו ,<ץראל־ץוח ידילי ,רמולכ) םירגהמ םניה םיידוהיה 

םג ומכ ־ לארשי לש תיפרגומדה הירוטסיההש ןכ םא רורב .(ינש רוד :ןלהל) םירגהמ 

:ל"אוד .ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחהו היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחה 

 yinonc@post.tau.ac.il. ינר ,דלפרבה קחצי ,סירפיהד דוד ,יקסניזדורג ףסויל תודוהל ינוצרב

היגולויצוס לש םיימינונאה םיארוקה ינשלו ,הדנוק ןועדג ,יול ינד ,בלכ הרדנסכלא ,רומלט 

.רקחמ־תרזועכ תניוצמה התדובע לע לטסירק ילטלו ,םהיתורעה לע תילארשי 

םידוהיה רפסמ לדג 1900 תנשל ,לארשי־ץראל תינויצה הריגהה תליחת םע ,1882 תנש ןיב 

הריגה ןזאמ .הנושארה םלועה־תמחלמ ברע 80,000־כ דע עיגה רפסמה .שפנ 50,000־כל 25,000־כמ 

.(Bachi, 1974) 1919 לש תיסחי ךומנה ןדמואל יזכרמה םרוגה וניה המחלמה תונשב ילילש 

וא לארשיל םיאבה הלא ללוכ ,("הדנקב םירגהמה") םידוהי־אלל "םירגהמ" חנומה רומש תירבעב 

אצומה ץרא וא דעיה ץרא הניא לארשיש דבלבו םידוהיל ןכו ,("הדובע־ירגהמ") התוא םיבזוע 

קוח ףקותמ לארשיל םיסנכנה םהיבורקו םידוהי .("תירבה־תוצראל הפוריאמ תידוהיה הריגהה") 

לע ועיבצה םיבר ."םידרוי" םינוכמ התוא םיבזועה הלאו ,"םילוע" תירבעב םינוכמ תובשה 

תועמשמ קינעהל תורומאה ,הלא םיחנומ לש תוילילשהו תויבויחה תויגולואידיאה תויצטונוקה 

רוקמ תא וריבסה םירחא .(2001 ,טיבשו רעי) םייסיסב םייפרגומד םיעוריאל השודק לש תילמס 

אלא ,תירמוח התייה אל לארשיל םידוהי לש םאובל הביסהש ךכב "םילוע" ידוחייה גשומה 

םיחנומב ךרוצה תדימבו ,"הריגה" ילרטינה חנומב שמתשא הז רמאמב .(1995 ,קסיל) תיגולואידיא 

.םייגולואידיא םירגהמו םיטילפ ןיבל םיילכלכ םירגהמ ןיב םיניחבמה הריגהה תורפסב םילבוקמה 

ושרתשה הלא רשאכ דחוימב ,םירגהמלו הריגהל תופדרנ םילימכ שומיש השעיי "םילוע"בו "היילע"ב 

היילעה" וא םישימחה תונש תישאר לש "תינומהה היילעה" ןוגכ ,םימיוסמ תוערואמ ןויצל הפשב 

.תיחכונה "תיסורה 
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הבר הדימב הבצוע - הלש תילכלכהו תיתוברתה ,תיטילופה ,תיתרבחה הירוטסיהה 

.הריגה יסופד ידי־לע 

,הנורחאה האמה תיצחמב לארשיל הריגהה יסופד לש הריקס וגיצי םיאבה םידומעה 

תא קר אל התנישש המחלמ - 1967 תמחלמ ןמל ועיגהש םירגהמב שגד תמיש ךות 

םיקלח ינש ללוכ רמאמה .לארשיל הריגהה יסופד תא םג אלא ,תילארשיה הקיטילופה 

לע םתעפשה תאו 1948 תנש ןמל לארשיל הריגהה יסופד תא ןחוב ןושארה :םייזכרמ 

־תנידמב הייסולכואה לש (םיברע-םידוהי)ימואלהו (םיחרזמ-םיזנכשא)ינתאה בכרהה 

לש חווטה־תוכורא תועפשהה םג ומכ ,םינורחאה םירושעה לש הריגהה יסופד .לארשי 

הייסולכואה לש ימואלהו ינתאה גוויסה תא וכפה ,םישישהו םישימחה תונש לש תוריגהה 

וא הדיל ץרא לע ידעלב ןפואב ךמתסמה ,םייקה ימשרה גוויסה .תבכרומ המישמל לארשיב 

.וז המישמ םע דדומתהל לוכי וניא ,(םיברע יבגל) תד לעו (םידוהי יבגל) באה תדיל ץרא 

תשמחב לארשיל ועיגהש םירגהמה לש םירושיכה תומרב דקמתמ רמאמה לש ינשה קלחה 

ועיגה המחלמה רחאל .םימ־תשרפ וק הווהמ 1967 תמחלמ ,ןאכ םג .םינורחאה םירושעה 

עבנ יונישה .םישישהו םישימחה תונשב ועיגהש הלאמ רתוי םיליכשמ םירגהמ לארשיל 

ועיגהש םירגהמה תלכשהב רופישה בור ,םרב .תויזכרמה אצומה תוצראב יונישמ וקלחב 

לארשיל הריגהל (self-selection) תימצעה הריךבה יכילהתב יונישמ עבנ 1967 רחאל 

תוצראמ לארשיל רגהל וטילחהש הלא לש הלכשהה תמר ,רחא ןושל .אצומה תוצרא ךותב 

.1967 תנש ןמל רקיעבו ,ןמזה םע התנתשה תונושה אצומה 

הריגה יסופד 

יואר ,תילארשיה הרבחה לש יחכונה ינתאה בכרהל ליבוהש ךילהתה תנבה םשל 

תוריגהה :1951-1948 לש תינומהה היילעה :תויזכרמ הריגה תופוקת שולש ןיב ןיחבהל 

רחאלש הפוקתב הריגהה ילג ינשו ;םישישהו םישימחה תונש לש תויאקירפא־ןופצה 
.םיעשתה תונש לש הזו םיעבשה תונש לש הז - 1967 

1951-1947 ,תיפרגומדה היצמרופסנרטה 

הייסולכוא לא םידוהי 700,000־ל בורק ופרטצה הנידמה םוק רחאלש םינשה שולשב 

היילעה" יורקה ,הז לג תחתנמ תירקחמה תורפסה בור .ךרעב לדוג ותוא תלעב תידוהי 

ןיבש הפוקתה .1949-1947 לש יניטסלפה "סודוסקא"המ טעמכ קתונמב ,"תינומהה 

לש תיפרגומדה הירוטסיהב רתויב תילרוגה הפוקתה הגיה 1951 טסוגואל 1947 רבמצד 

־יאש תיפרגומד היצמרופסנרט לארשי הרבע הלא םישדוח העבראו םיעבראב .לארשי 

ךרעב ושחרתהש ,םיליבקמ םיכילהת ינש הללכ היצמרופסנרטה .התובישחב םיזגהל רשפא 

,אסיג דחמ ,םיניטסלפה לש היופכה הריגהה :םירגהמ לש המוד רפסמ וללכו םינש ןתואב 

הלחה םיניטסלפה לש היופכה הריגהה .אסיג ךדיאמ ,םידוהיה לש תינומהה הריגההו 

וא ושרוג םיניטסלפ 760,000־כ ,וז הפוקתב .םייתנשל בורק הכשמנו 1947 רבמצדב 

.(Morris, 1987) וסרהנ םירפכ תואמ עבראמ רתויו ,םירפכבו םירעב םהיתבמ וחרב 

לארשיל ואבוה ןכמ־רחאלש םינשה שולשב .1948 יאמב הלחה תידוהיה תינומהה הריגהה 
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םידוהי םתיצחמו ,הפוריא ידוהי תאושמ הטלפה תיראש םתיצחמ - םידוהי 687,000 

םיתבב םיידוהי םירגהמ 124,000 ונכוש 1949 עצמא דע .(ןוכיתה) חרזמה תוצראמ 

ודסוי דבלב 1949-1948 םינשב .(1999 ,קסיל)ושרוג וא וחרבש םיניטסלפ לש "םישוטנ" 

ויהש םיחטשב םבור ,(1990 ,ידעלגו רואנ) םישדח םיידוהי םיבושיי העבראו םיעברא האמ 

.וסרהנש םמצע םייברעה םיבושייה םוקמב ףא םקלחו ,1948 תמחלמ דע םיברעל םיכייש 

ןה ןוילימ 1.4־כ> לארשיב הייסולכואה לדוג לע טעמכ ועיפשה אל הלא םיכילהת 

לש ימואלה בכרהה תא ירמגל וניש םה ךא (1 םישרת ואר ,1950־ב ןהו 1947־ב 

1947 תנשב 45"/0־כמ הלע לארשיל 1949 תנשב ךפהנש חטשב םידוהיה זוחא .הייסולכואה 

 (1974 ,3(Bachi םידוהי לש רתויב הובגה רועישה - (2001 ,לארשי) 1951 ףוסב 890/־־ל

.המקוה זאמ תידוהיה הנידמב 

1951-1947 ,ינתאו ימואל בכרה - לארשי לש תיפרגומדה היצמרופסנרטה :1 םישרת 
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.2001 ,לארשי - 1951 דע 1948 םינשב םיברעהו םידוהיה רפסמל :תורוקמ 

.Bachi, 1974 - 1947 תנשב םיברעהו םידוהיה רפסמל 

לעו (Goldscheider (1996, 1989 לע תוססובמה ילש תוכרעה - םיזנכשאהו םיחרזמה רפסמל 

.(תונוש םינשמ) םייטסיטטס םינותנש 

ץורפ ינפל יכ ךירעהש ,ןורקיס בתכש ח"וד לע ונדמוא תא ססבמ (Bachi, 1974, 401^102)יקב 3 

.לארשי־תנידמל 1949 תנשב ךפהנש חטשב םידוהי 630,000־ו םיניטסלפ 778,000 וררוגתה המחלמה 
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םג אלא ,השדחה הנידמב ידוהיה בורה תא החיטבה קר אל תיפרגומדה היצמרופסנרטה 

םירגהמהמ 900/» ,1948 ינפל .תידוהיה הייסולכואה לש ינתאה בכרהה תא התניש 

ודלונ (1948-1917) יטירבה טדנמה תונש תחאו םישולשב לארשיל ועיגהש םיידוהיה 

(היקרוטבו ןמיתב םבור) היסאב ודלונ 100/0־כ קרו ,(היסורבו ןילופב םבור) הפוריאב 

ואב םידוהיהמ יצחכ :סחיה תא הנזיא תינומהה היילעה .(Bachi, 1974, 93) הקירפאבו 

ועיגהש םירגהמה תיצחממ רתוי .הפוריא ידילי ויה םתיצחמכו ,הקירפא ןופצמו היסאמ 

המרת תחא לכש - ןילופו הינמור ,קריע - אצומ תוצרא שולשמ ואב "תינומהה היילע"ב 

,בול ,היקרוט ,ןמית ויה תורחא תויזכרמ אצומ תוצרא .םירגהמ 100,000־מ רתוי לארשיל 

האצותכ .הפוריאב היקבולסוכ'צו הירגנוה ,הירגלובו ,ןוכיתה חרזמב םירצמו ןריא ,וקורמ 

תנשב 120/0־כמ (הקירפאו היסא) יחרזמ אצוממ םידוהיה רועיש הלע תינומהה היילעהמ 

 1948 (30 ,1996 ,33%'b (Goldscheider 1951 תנשב (1989, 20 ,Goldscheider).

לארשיל ואבוהש םיטילפ ויה תינומהה היילעה תפוקתב לארשיל ועיגהש םירגהמה בור 

איבהל הנידמה ןוצר תא ריבסמ המ .םיידוהי םינוגראו תודסומ תרזעב הנידמה ידי־לע 

םידוהיה לרוגל ששחש קפס ןיא ?ךכ־לכ הרצק הפוקתב םידוהי לש ךכ־לכ לודג רפסמ 

תאבה - תינויצה היגולואידיאב תיזכרמה המתה תא םישגהל ןוצרה םג ומכ ,דיקפת אלימ 

.תיפרגומדה היצמרופסנרטה תא בציילו קזחל תנמ־לע 4רצק ןמזב לארשיל םיבר םידוהי 

התייה הריגההש םיישונא םיבאשמ השרד (1949 דע הכשמנש) 1948 תמחלמ ,ךכ לע ףסונ 

תויודע שי ,ןכא .Friedlander (Sc Goldscheider), 1979,92 ;1999 ,קסיל) קפסל הרומא 

ינפל דוע ,הפוריאב םירוקע־תונחמב םיהוש םדועב "סויג וצ" ולביק האוש־ילוצינ המכש 

.(1998 ,יקסניזדורג) םיילארשי םיחרזאל וכפהנש 

ץרא תא סלכאל" - 1944 תנשב ןוירוגךב רמא ,"סולכא לש תוהמ קר איה תונויצה לש התוהמ" 4 

.(81 ,1994 ,ץיו> "םידוהי ינומהב לארשי 
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2000-1948 ,הדיל ץרא יפל םירגהמ :1 הלבט 

 Varpo  rmn nsipn  px
 1948-1919  2000-1948  2000-1989  1988-1968  1967-1952 1951-1948  nP
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 259  17,632  3,366  11,143  2,457  666  npnsx-mm

 53,984  1,610  6,239  32,841  13,294  n'DUlD

 873  35,807  72  1,430  3,329  30,976  3lV
 -  30,100  243  1,899  19,198  8,760  po/onsa

 2994  266,089  3,290  24,420  210,115  28,264  ipina
 1,907  15,672  1,845  5,606  707  7,514  rnnnx rnsnx

 - nsin'x

 377,487  1,768,682  931,603  290,798  213,479  332,802  Vsn-jo
 7,057  43,868  3,957  292  2,359  37,260
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 52,350  1,089,492  3885,435  172,043  23,851  8,163  nisjnan-nns
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 10,342  30,778  2,542  2,353  11,559  14,324  n'njiin

 170,127  170,226  3,126  13,543  47,143  106,414  pis
 16,794  23,380  522  2,103  2,417  18,788  n'paiVoiD's
 1,637  38,726  11,903  20,074  3,699  3,050  nsns

 41,105  265,806  7,583  31,000  109,273  117,950  n'lan

 23,910  56,468  8,560  27,860  5,944  14,104  mnnx rnsnx

 - npnax
 7,579  178,331  40,205  112,065  22,239  3,822  Van-io

 238  49,952  11,686  27,224  10,138  904  n:'D2inx
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הריחב ץראל סלקמ ץראמ ןהכ ןוני 44 

(ךשמה) 1 הלבט 

לכה־ךס  הריגה תפוקת  ץרא 
 1948-1919  2000-1048  2000-1989  1988-1968  1967-1952  1951-1948 הדיל 

 6,635  80,697  17,693  56,182  5,111  1,711 תירבה־תוצרא 

/ליזרב 

 -  21,814  4,020  13,182  4,194  418 הלי'צ/יאווגורוא 

 72  4,618  1,157  2,994  348  119 הינאיקוא 

 634  21,250  5,649  12,483  2,448  670 תורחא תוצרא 

 52,982  26,979  5,523  1,656  671  19,129 עודי אל 

 482,587  2,844,801  1,040,344  534,391  583,327  686,739 לכה־ךם 

.ןונבל םע דחי 1972 דע 1 

.היסינוטו הירי'גלאמ םילוע ללוכ 2 

־תירבמ םירגהמה לכ ורדגוה 1995 ינפל .תויתאיסאה תוקילבופרה ידילי 59,000 ללוכ 1995 תנשמ 3 

.םיפוריאכ תוצעומה 

.הירטסוא םע דחי 1972 דע 4 

:תורוקמ 

,580 ,547 ,528 ,503 ,457 ,489 'סמ םידחוימ םימוסרפ .<ס"מל) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .1 

 632, 642, 672, 706, 723, 747, 773, 790, 808, 833, 858.

.(תונוש םינשמ) לארשיל יטסיטטס ןותנש .<ס"מל> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .2 

1967-1952 ,תויאקירפאךופצה תוריגהה 

הקלחב התייה הריגהה תקספה .1951 לש היינשה תיצחמב המייתסה תינומהה היילעה 

תוליהקה תאבה לש םילודגה םיעצבמה םויס רחאל ,תילארשי תוינידמ לש האצות 

לע רסאנ תורחא תונידמב .לארשיל ןתומלשב טעמכ הירגלובו קריע ,ןמית לש תוידוהיה 

תמצמצמ הריגה תוינידמ רצק ןמזל הצמוא 1952 תנשב ,ךכ לע ףסונ .תאצל םידוהיה 

ןניא תומייקה תויארה ,םרב 5.םישישקו םילוח תאבה לע ,רתיה ןיב ,תולבגה הליטהש 

Friedlander) תמצמצמה תוינידמה ןיבל הריגהה תקספה ןיבש רשקל רשאב תויעמשמ־דח 

 1979 ,fe Goldscheider>), תקספה וא תמצמצמה תוינידמה - המל םדק המ רורב אלו

ןכש ,רקיעו ללכ הרורב הניא הליבגמה תוינידמה לש תויביטקפאה ,דועו תאז .הריגהה 

םינשב רתוי ךומנ היה םירגהמה ברקב םילוחהו םישישקה רועישש ךכל תויאר ןיא 

ןהבש םינש שולש רחאל ,ךכ וא ךכ .רתוי תורחואמ וא תומדוק םינש תמועל 1953-1952 

םא ,הריגהה השדחתה ,(ילילש הריגהה ןזאמ היה 1953 תנשב) םיכומנ הריגהה ירועיש ויה 

.הנידמה םוק רחאלש תונושארה םינשה שולשב רשאמ רתוי ןותמ בצקב יכ 

לג .םירגהמ 582,000 לארשיל ועיגה 1967 ףוסל 1952 ןיבש םינשה הרשע־שמחב 

.(2001 ,רוצ) 1949 תנשב רבכ הליבגמה תוינידמה הלעפוה וקורמ ידוהי לע 5 
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45 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

תא בציילו רמשל רזעו ,תידוהיה הנידמה לש תינתאה היצמרופסנרטה תא קזיח הז הריגה 

רקיעבו היסאמ םירגהמ .םיברעה ברקב רתוי םיהובגה הדוליה ירועיש חכונל ידוהיה בורה 

דועו ,וקורמ ידילי ויה םירגהמ 210,000־כ .הז הריגה לגמ 60"/0־כ וויה הקירפא ןופצמ 

היילעכ תספתנ הריגההש יפ־לע־ףא .הקירפא־ןופצב תורחא תוצראמ ואב 60,000־כ 

109,000־כ> וז הפוקתב הלדוגב היינשה הצובקה ויה םינמורה ,דבלב "תיאקירפא־ןופצ" 

לודג היה וידחי הינמורו וקורממ יתנשה םירגהמה רפסמ ,1957 תנש טעמלו ,(םירגהמ 
.םירגהמה ראש לכ לש םרפסממ רתוי 

ינתאה בכרהה לע חווט־תוכורא תועפשה ויה םישישהו םישימחה תונש לש תוריגהל 

רתוי תוריעצ ויה הלא םינשב תויחרזמה תורגהמהש ןוויכמ .תידוהיה הייסולכואה לש 

רועיש הלע ,תויזנכשא תורגהמל האוושהב רתוי םיהובג ויה ןברקב הדוליה ירועישו 

הז רועיש .(45 ,1977 ,םרפ) 1969 תנשב 510/» לש אישל עיגהו הייסולכואב םיחרזמה 

האוושה Goldscheider).6, 1996,30) םינומשהו םיעבשה תונשב רתוי וא תוחפ עובק רתונ 

הלא ,1 הלבטב תוארל ןתינש יפכ .וז הדוקנ השיחממ תינמורל תיאקורמה הצובקה ןיב 

םיאקורמ 238,000) 1967 דע םירגהמ לש רתויב ברה רפסמה עיגה ןהמש תונידמה יתש 

167,000) םייאקורמ םידוהי ןוילימ יצחכ לארשיב ויה 2000 תנשב .(םינמור 227,000־ו 

קר ךא ,(וקורמ ידילי םהיתובאש לארשי ידילי ,רמולכ ,ינש רוד 333,000־ו וקורמ ידילי 

םילודג םילדבה 7.(ינש רוד 126,000־ו הינמור ידילי 121,000) םינמור 250,000־כ 

תיאקורמה הצובקה לש יתועמשמה לודיגל תיזכרמה הביסה םגיה הדוליה ירועישב 

םיאקורמ תוחפ לארשיל ועיגה הבש הפוקת - 1967 תנש ןמל םינשה שולשו םישולשב 

ספיספה תא ןיבהל תנמ־לע ,רוציקב .(םינמור 39,000־ו םיאקורמ 28,000) םינמור רשאמ 

ךכיפל .הריגהה ירועישמ תוחפ אל םיבושח הדוליה יסופד ,לארשי־תנידמ לש ינתאה 

רודה ברקבו ,ומצמטצה תויזנכשאל תויחרזמ ןיב הדוליה ירועישב םילדבההש ןייצל בושח 

.(3.15 הלבט ,2001 ,לארשי) 1995 תנשב ירמגל רעפה רגסנ ינשה 

םיילכלכ םירגהמו םייגולואידיא םירגהמ :1967 רחאלש הפוקתה 

ינפל ועיגהש הלאמ םינוש ויה 1967 תמחלמ רחאל לארשיל ועיגהש הריגהה ילג 

םירגהמל יביטקרטא דעיל התוא הכפה לארשי לש תילכלכה תוחתפתהה .המחלמה 

טעמל .טלקמ תנידמ הב אוצמל קר אלו ,ילכלכה םבצמ תא רפשל ופאשש םיילאיצנטופ 

ואבוה אל ,1991־בו 1984־ב םילג ינשב לארשיל ואבוהש ,היפויתאמ םירגהמ 57,000־כ 

רועיש הברהב תחפ וז הפוקתב .םייאבצ־ומכ הלצה יעצבמב תומלש תוצובק לארשיל דוע 

םלבקל הנכומ התייהש הדיחיה הנידמהש ,רמולכ) הנידמ ירסח םיטילפ ויהש םירגהמה 

רחאלש הפוקתב לארשיל ואבש םירגהמה ןוילימ 1.5 ברקמ יראה־קלח .(לארשי התייה 

.תויתדו תויגולואידיא ,תויטילופ ,תוילכלכ תוביסמ עיגהל ורחב 1967 תמחלמ 

תוכרעה לעו ,ינשהו ןושארה תורודה לש םאצומל רשאב ס"מלה ינותנ לע םיססובמ הלא םינדמוא 6 

.ישילשה רודה ינב לש םאצומל רשאב םירקוחה 

םירגהמ לש ינש רודו ןושאר רוד קר םיללוכ םהש ןוויכמ ,תוצובקה לדוגל רסח־ינדמוא הלא 7 

ינמוד אצוממ םניה לארשיב ישילשה רודה ינבמ םיברש העשב ,(2.23 הלבט ,2001 ,לארשי) 

.יאקורמ דחוימבו 
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הריחב ץראל טלקמ ץראמ ןהכ ןוני 46 

ועינה תוילאירוטירטהו תויגולואידיאה ויתוכלשהו 1967 תמחלמב ילארשיה ןוחצינה 

רקיעב) תיברעמה הפוריאב ,הקירמא־ןופצב תוחתופמה תוצראהמ םידוהי 200,000־כ 

רקיעב ,הלא םירגהמ .לארשיל רגהל הקירפא־םורדבו הילרטסואב ,(הינטירבו תפרצ 

םירגהמ לש דבכנ רועיש וללכ ,םיפוריאה התוחפ הדימבו (70,000־כ> םיאקירמא־ןופצה 

תויולחנתהב םזוכירמ קיסהל ןתינש יפכ ,תויצינ תופקשה ילעב םייתד - םייגולואידיא 

עיגהל םה ףא ולחה הקירמא־םורדמ םירגהמ 8.הזע־תעוצרבו הדגב םישובכה םיחטשב 

רקיעב ,הלא תונידממ 60,000־כ לארשיל ועיגה 2000 ףוס דעו ,1967 תמחלמ רחאל 

םירושק ויהש הלא רקיעב ־ םטועימש ףא ,םיטילפכ תוארל ןיא םתוא םג .הניטנגראמ 

םיינדורה םירטשמהמ םינומשהו םיעבשה תונשב וחרב - לאמש תוצובקלו לאמש תוגלפמל 

םיעבשה תונשב תוצעומה־תירבמ ואבש םירגהמה 160,000 ,המוד ןפואב .הקירמא־מורדב 

הפוקת התואב תוצעומה־תירב תא ובזעש םידוהיל .הרירב רסוחמ לארשיל ועיגה אל 

הליבומה "טילפ" תרשא םהל העיצהש ,תירבה־תוצראל רגהל :תיביטקרטא הפולח התייה 

ובזעש םידוהיה בור ועיגה ,תאז הבידנ העצה תורמל .תיסחי רצק ןמזב תוחרזאל 

ןמלש יפ־לע־ףא .(Dominitz, 1997) לארשיל םיעבשה תונשב תוצעומה־תירב תא 

־תירב ידילי םידוהיל טילפ תרשא דוע םיעיצמ ןיא תוצעומה־תירב לש התוקרפתה 

ירסח םיטילפכ תוארל ןיא תיחכונה תיסורה היילעה ירגהמ תא םג ,רבעשל־תוצעומה 

םתוארל ןתינו ,2000 ףוסל 1989 רבמצד ןיב לארשיל ועיגה םהיניבמ 885,000 .הנידמ 

םוקמ ,לארשיב ןכתשהלו תונידמה־רבח תא בוזעל ורחבש םיילנויצר תוטלחה ילבקמכ 
.םאצומ תוצראב רשאמ רתוי בוט םהיאצאצלו םהל היהיש םינימאמ םה ובש 

ינתאה בכרהה לע 1967 רחאלש הריגהה ילג לש םתעפשה רואיתב םיזגהל רשפא־יא 

1988־ל 1967 ןיב ועיגהש םירגהמהמ עברמ תוחפ .תילארשיה הייסולכואה לש ימואלהו 

ידילי ללוכ> םירגהמה ברקב םרועיש חנצ 1989 ןמלו ,הקירפאבו היסאב ודלונ 

םיחרזמה רועיש דרי ךכ .12"/0־כל (רבעשל־תוצעומה־תירב לש תויתאיסאה תוקילבופרה 

,2000 תנשב 31"/0־ל 1983 תנשב 44"/0־מ לארשי ידוהי ברקב (ינש רודו ןושאר רוד) 

- םידוהיה ברקמ םירתונה .40»/«־ כ - הפוקתה לכב עובק רתונ םיזנכשאה רועישש העשב 

רוד םילארשי םניה - (2.24 הלבט ,2001 ,לארשי) 2000 תנשב 290/0־ו 1983 תנשב 160/0 

תימשרה הקיטסיטטסב םירדגומה ,(לארשי ידילי םהיתובאל םגש לארשי ידילי) ישילש 

."ילארשי אצומ" ילעבכ 

ןפואב <ס"מל) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי־לע ןכ םא רדגומ ינתא אצומ 

לע תוכמתסהה .באה תדיל ץרא יפל ■־ לארשיב ודלונש הלאלו ,הדיל ץרא יפל יכרע־דח 

וירחא בוקעל הטלחהה םע דחי ,ינתא אצומל דיחיה רוטקידניאכ הז יביטקייבוא הנתשמ 

חתנהמ 4.1 יפ לודג (4"/«) םיחטשב םידוהיה ברקב תירבה־תוצרא ידילי לש חתנה היה 1995 תנשב 

םג ךא רתוי הטעומ התייה םילחנתמה תייסולכוא רשאכ ,1983 תנשב .הייסולכואב םהלש 

םרועישמ 4.8 יפ לודג <4.30/־> םיחטשב וררוגתהש םיאקירמאה חתנ היה ,רתוי תיגולואידיא 

םיססובמה) הלא םירפסמ .(2.3 היה הנש התואב הפוריא ברעמ ידוהי לצא ליבקמה סחיה) הייסולכואב 

ידילי לש םרועישל רסח־ינדמוא םיווהמ (1995־ו 1983 לש ןיסולכואה ידקפמ לש םיחותינ לע 

חטשה תא קר םיללוכ םה ןכש ,1967 תמחלמב ושבכנש םיחטשב םירגה הפוריא ברעמו תירבה־תוצרא 

וחפוסש םישובכ םיחטש ללוכ וניאש ,"הזע לבחו ןורמוש ,הדוהי"כ הרידגמ לארשי־תנידמש 

.1967 תנשב םילשוריל 
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47 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

תידוהיה הייסולכואה לש ינתאה אצומה לוטיב ידיל השעמל האיבמ ,דבלב דחא רוד 

תיתלהנמ הטלחה דציכ רורב אל .הנש םישימח וא תורוד ינש ךותב תימשרה הקיטסיטטסב 

תוינתאה דיקפת לעו ישילשה רודה ינב םידוהי לש תוינתאה תויוהזה לע העיפשמ וז 

אצומה לש ודיקפתש תודמלמ םויה דע תומייקה תויארה .לארשיב הרבחה תוחתפתהב 
,תויטילופ תופדעה לע ותעפשהב אל תוחפל ,תונורחאה םינשה םירשעב תחפ אל ינתאה 

.םיילכלכ־ םייתרבח םיגשיה לע ותעפשהב אל םגו 

םיזנכשא ,םיחרזמ זוחא - תידוהיה הייסולכואה לש ינתאה בכרהה :2 םישרת 

2000-1961 ,(לארשי ידילי םהיתובא םגש לארשי ידילי)ישילש רודו 

 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001
 n 3

 -o- -in -» D'liDcx -±- D'nira

וא הפוריאב ודלונ םהיתובאש לארשי ידילי םידוהיו הקירמאב וא הפוריאב ודלונש םידוהי :םיזנכשא 

.הקירמאב 

.הקירפאב וא היסאב ודלונ םהיתובאש לארשי ידילי םידוהיו הקירפאב וא היסאב ודלונש םידוהי :םיחרזמ 

.2.24 הלבט ,2001 ,לארשי :רוקמ 

תנשב ןוילימ 1.2־כ - לארשי לש םייניטסלפה היחרזא ,םיידוהיה םהיתימע ומכ אל 

םהש תורודה רפסמל רשק אלל ,"ילארשי אצומ" סוטטסה תא גישהל םילוכי םניא - 2000 

הלמה) "םיברע" םיוניכב תקפתסמ תימשרה הקיטסיטטסה .לארשיב ויח םהיתובאו 
ינב" וא "םידוהי־אל" ויה םה ;1995 תנש דע םייטסיטטסה םינותנשב העיפוה אל "םיברע" 

תובקעב .םיזורדו םירצונ ,םימלסומ - דבלב םתד יפל םתוא תקלחמו ("תורחא תותד 

־ףניהב הלידגה ךכבו ,םילשורי חרזמ תא ידדצ־דח ןפואב לארשי החפיס 1967 תמחלמ 

רועיש .14.10/0־ל 11.80/0־מ תידוהיה הנידמב םיגיטסלפה־םיברעה רועיש תא סומלוק 
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1967 תנש ןיב ,השעמל ,ךכ .1989 תנשב 18.5"/0־ל עיגהו לודגל ךישמה לארשיב םיברעה 

ידוהיה בורהו ,יברעה יעבטה יובירה רחא לארשיל תידוהיה הריגהה הרגיפ 1989 תנשל 

.הייסולכואהמ 81.596 ידכל ןטק 

2000-1948 ,םידוהיה זוחא - לארשי תייסולכוא לש ימואלה בכרהה :3 םישרת 

 1947 1950 1953 195619591962 1965 1968 1971 19741977 1980 19831986 1989 1992 1995 1998 2001

 n a v

 *- D'TliT -o- D'HIK + D'll/T

.2.1 הלבט ,2001 ,לארשי :רוקמ 

תורמל ,ךכו .םידוהי־אל םקלח ,םירגהמ לש שדח גוס לארשיל ואיבה םיעשתה תונש 

עיגהו תדרל םידוהיה זוחא ךישמה ,םיעשתה תונש לש תיסורה *תינומהה) היילעה 

הקלחב ,תעבונ םיעשתה תונשב םידוהיה רועישב הדיריה .2000 תנש ףוסב 77.80/»־ל 

םידוהי םניאש םידוהי יבורקל רשפא רשאו 1970 תנשב ןקותש תובשה קוחמ ,תוחפל 

־תירבמ םיעשתה תונש ירגהמ ןיבמ םיבר ,ןכא .*2001 ,סייו) לארשיל רגהל 
םהל רשפא תובשה קוחל ןוקיתהש םידוהי לש םיבורק אלא ,םידוהי םניא רבעשל־תוצעומה 

הפסונ - "תד גוויס אלל" - תפסונ תיתד הירוגטק ,ךכמ האצותכ .לארשיל רגהל 

םירצונ"לו "םיברע םירצונ"ל הקלוח םירצונה תצובקו ,יטסיטטסה ןותנשה לש תולבטל 

־תוצעומה־תירבמ םירגהמ םבור ,הייסולכואהמ 3.50/0 ,2000 תנש ףוסב ,ךכו ."םירחא 

אלל 201,500 :"םירחא"כ לארשי־תנידמ לש תימשרה הקיטסיטטסב םירדגומ ,רבעשל 

ס"מלהש יפכ ,םידוהיל הלא תוצובק יתש םיפרצמ םא .םירצונ 3,500 דועו ,תד גוויס 

81.3"/0־ל 2000 תנש ףוסב עיגמ 9"םירחאו םידוהי"ה רועיש ,תונורחאה םינשב תגהונ 

"םידוהי" ןיב ,תד יפל םייטסיטטסה םינותנשב הייסולכואה לש תיסיסבה הקולחה התשענ 1994 דע 9 
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.תיסורה היילעה הלחהש ינפל ,1989 תנשב רועישל דואמ המוד רועיש ־ הייסולכואהמ 

םרועישו ,ןיידע רורב וניא תילארשיה הרבחב הלא םיידוהי־אל םירגהמ לש םלרוג 

םתוא ועיגיש תויתלהנמו תויקוח תויעבב ולקתיי םהש תורשפא תמייק .לדג הייסולכואב 

־ירגהמ לש וז ללוכ ,תורחאה תוידוהי־אלה תוצובקה ברקב םייטילופ םיפתוש שפחל 

־אלה תפישחש רתוי ריבס .תיתואיצמ־תוחפה תורשפאה וז ךא ,(Lustick, 1999) הדובעה 

- תילארשיה הרבחב םייזכרמה תורבחה ינכוסל היפויתאמו תוצעומה־תירבמ םידוהי 

.הז גוסמ תותירב ענמת - אבצהו ךוניחה תכרעמ 

הדובע־ירגהמ םה םיעשתה תונשב ועיגהש םיידוהי־אל םירגהמ לש ינשה גוסה 

רקיעב) הפוריא חרזממ ,(םיניפיליפהמו דנליאתמ רקיעב) היסא חרזמ־מורדמ "םיינמז" 

םייניטסלפה םידבועה תא ףילחהל תנמ־לע וסיוגש ,הקירפאמו הקירמא־טורדמ ,(הינמורמ 

םרפסמ תא עדוי וניא שיא ,תוחתופמה תונידמה בורב ומכ ,לארשיב .םישובכה םיחטשהמ 

150,000 ןיב םיענ םיעשתה תונש ףוסל םינדמואה .הדובעה־ירגהמ לש קיודמה 

לש ןויסינה 10.(2000 ,ןהכו קהנזור ואר) םייקוח־יתלבו םייקוח םירגהמ 200,000־ל 

םירגהמהמ הובג רועישש דמלמ הדובע־ירגהמ ןהילא ואיבהש תורחא תוחתופמ תונידמ 

וחילצה אל ,םויה דע ,לארשיב .םתחפשמ תא םיאיבמ ףא ןמז רחאלו ,דעיה ץראב םיראשנ 

םיילארשיה הריגההו תוחרזאה יקוחש םושמ ,תילארשי תוחרזאב תוכזל הדובעה־ירגהמ 

.לארשיב חרזאתהלו רגהל ידוהי לש החפשמ־בורק וא ידוהי וניאש ימל םירשפאמ םניא 

תויוכזהמ קלח תוחפל הדובעה־ירגהמ וגישי ןמזה םעש יאדוול בורק ,ליעל רומאה תורמל 

ןבומכ ועיפשיו תילארשיה הרבחב עובק רזגמל וכפהיי ,(2000 ,ןמכיירו פמק> תויחרזאה 

.הלש ימואלהו ינתאה בכרהה לע 

םואל יפל תילארשיה הייסולכואה לש הגוויס .העיתפמ הנקסמל ליבומ ליעל ןוידה 

םירגהמה לכ רשאכ - הנש םישולש ינפל היהש המ .הטושפ הכ המישמ דוע וניא תוינתאו 

םיממוי םיניטסלפ ויה הדובעה־ירגהמ לכ ,םיברע ויה םידוהי־אלה לכ ,םידוהי ויה 

 (commuters) םויכ בצמה וניא - יזנכשאו ןטק היה ידוהיה ישילשה רודהו ,םיחטשהמ.

הובג רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמה ברקב םידוהי־אלה רועיש ,ישילשה ףלאה סורפב 

בורב םרועישמ רתוי הובג (130/0־כ) לארשיב הדובעה־ירגהמ לש םרועיש ;םידוהיה רועישמ 

.עודי וניא ינתאה ואצומ ,הדמתהב לדג ישילשה רודהש ףא ,ףוסבל ;הפוריא תונידמ 

- םיזנכשא םבורש םידוהי 230,000 - תינגומוהו הנטק הצובק וז התייה 1972 תנשב 

םיזנכשאה תצובקב התללכה וא וז הצובקמ תומלעתה .תידוהיה הייסולכואהמ 80/» התוויהש 

,לארשי) "םירחאו םיזורד ,םירצונ ,םימלסומ"ל םיגווסמ םינורחאה רשאכ ,"םירוהי־אל" ןיבל 

הקולחהו ,שומישל "םיברע" הלמה הסנכוה 1995 תנשל יטסיטטסה ןותנשב .(2.1 הלבט ,1994 

תואמ המכ" םיללוכ "םירחא"ה רשאכ ,"םירחאו םיברע" ןיבל "םידוהי" ןיב איה תיסיסבה 

םירגהמה רפסמב לודיגה םע .(2.1 ,1995 ,לארשי) "יוכו םינורמוש ,םיטסיאודניה ,םיטסיהדוב 

תצובקל ,םישדחה "םירחא",ד יפלא םע דחי ,ופרוצו םיירוקמה "םירחא"ה "וריוג" ,םיידוהי־אלה 

"םירחאו םידוהי" ןיב איה תיסיסבה הקולחה ,2000 תנש לש יטסיטטסה ןותנשב לחה ,ךכ .םידוהיה 

היילעה תובקעב ס"מלה לש םיישקה לע ,<2.1 הלבט ,2000 ,לארשי) "תיברע הייסולכוא" ןיבל 

.Lastick, 1999 :ואר ,תיסורה 

290,000־כב (םיחטשהמ םיניטסלפ ללוכ) לארשיב הדובעה קושב םירגהמה רפסמ דמאנ 2001 לירפאב 10 

.<4.4.2001 ,ץראה> 
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רודה 2000 תנשב .הפוריאב ודלונ הצובקה ינב לש םיבסה בורש ןוויכמ תויתייעב ויה אל 

ינויצחה ליגהש ןתניהב .תידוהיה הייסולכואהמ 29"/«וא ,םידוהי ןוילימ 1.5 הנומ ישילשה 

חינהל תועט וז היהת ,<2001 ,לארשי) הרשע־שמחמ תוחפ אוה ישילשה רודה ינב לש 

םוק ינפל הצרא ועיגה םהיבסש םיחרזמ וא םיזנכשא םבורב םניה םויכ ישילשה רודה ינבש 

ינב בור ,םיריעצה ברקב ךא ,םיזנכשא רתוי שי םירגובמה ברקבש יאדוול בורק .הנידמה 

11.ןיידע אצמנב םניא רתוי םיקיודמ םינדמוא .יחרזמ אצוממ םניה ישילשה רודה 

עבוק אוהש ןוויכמ בושח וניה הדיל ץרא וא תשבי יפל "יביטקייבוא" ינתא אצומ 

ךא .תיביטקייבוסה תוהזה בוציע לע עיפשמ םגו םדאל הביבסה תוסחייתה תא הבר הדימב 

םניא רבודמ םהבש םישנאה םא טרפב ,ינתא אצומל ידעלב דדמ שמשל לוכי וניא אוה 

תונורחאה םינשה לש תיעוצקמה תורפסה .םיזנכשאכ וא םיחרזמכ םמצע תא םיאור 

- םינוש םידמממ תובכרומה תוימניד תויוהז ןניה תוינתאו תוימואלש השיגדמ 

תוכמתסהה .(Jenkins, 1996) היצקארטניאב םיאצמנה - םייביטקייבוסו םייביטקייבוא 

תירשפא־יתלב םג אלא ,תיטרואית הניחבמ תיתייעב קר הניא הדיל ץרא לע תידעלבה 

תויהל יושע םאצומש תובס יתשו םיבס ינש שי םדא לכל רשאכ ,ישילשה רודב טעמכ 

לאשת ם"מלהש בושח ,דחאכ םיישעמו םייטרואית םילוקישמ ,ןכ םא .תונוש תוצרא עבראב 

הז אהי ,םאצומ תא רידגהל םג םשקבת אלא ,םתדיל ץרא יהמ קר אל הנידמה יבשות תא 

רוד ,דניה הייסולכואה בור ןהבש תורחא הריגה תונידמ תוגהונ ךכ .ימואל וא/ו ינתא 

50/0 לש םגדמ לאוש יאקירמאה ןיסולכואה דקפמ ,לשמל .םירגהמ לש הלעמו ישילש 

רוחבל יאשר לאשנ לכו ,החותפ ,דגיה הלאשה .("ancestry")"םאצומ"ל רשאב םיבשותהמ 

תא ןיבהלו ראתל תנמ־לע ינויח ינתא אצומ יבגל הזכ עדימ 12.םינוש םיאצומ ינש 

לע עיבצהל םירקוחל רשפאמ וניא םויכ בצמה .לארשיב הרבחה תא םידקופה םיכילהתה 

:םיברעה ןוילימ 1.2 לשו םיידוהיה ישילשה רודה ינב ןוילימ 1.5 לש תינתאה תוהזה 

םיספתנ םינורחאהו ,יעמשמ־דחו דיחא "ילארשי" אצומ ילעבכ םיספתנ םינושארה 

.תונוש תותדל םיכייתשמכ 

םיחרזמכ לארשיב םידוהיה רואיתל תלבוקמה הימוטוכידב שמתשמ ינא הז רמאמב 

ידי־לע םיעשתהו םינומשה תונשב הקזוח לארשי ידוהי לש וז תירניב הסיפת .םיזנכשאו 

ינשה רודה ינב םיחרזמל םיזנכשא ןיב םיילכלכה־םייתרבחה םירעפה יכ וארהש םירקחמ 

התייה אל אצומ תושביל הקולחה וא הימוטוכידהש ןייצל ןיינעמ .םינשה םע ומצמטצה אל 

,לשמל .1967 ינפל ועיגהש םירגהמה לש ילכלכה־יתרבחה םדמעמ רואיתל רתויב הבוטה 

הכומנ התייה אל קריעמו םירצממ הנידמל ןושארה רושעה ירגהמ לש תילמרופה םתלכשה 

,ןמזה םע .(Khazzoom, 1998) םינש ןתואב ועיגהש הינמורמו ןילופמ םירגהמה לש וזמ 

ברקב םיזנכשאהו םיחרזמה זוחא תא דומאל רשפאמ 1995־ו 1983 לש ןיסולכואה ידקפמ לש דוחיא 11 

םיזנכשא ןיב סחיהש םידמלמ םיינושאר םינדמוא .ישילשה רודה ינב לש תומיוסמ ליג־תוצובק 

ינב ברקב 3־ל 4 קר ךא ,עבראו םישולש דע עבשו םירשע ינב ברקב 1־ל 2 אוה 1995 תנשב םיחרזמל 

םיחרזמה רועישש ,ןכ םא ,חינהל ריבס .<הלא םינדמוא יל קפיסש לע טיבש יסויל הדומ ינא) םירשעה 

.תוריעצה ליגה־תוצובק ברקב רתוי לודג ישילשה רודה ינב ברקב 

תלאשל הבושתב "ילארשי" ונייצ תירבה־תוצראב םיררוגתמה םיידוהיה לארשי ידילימ 40"/0־מ תוחפ 12 

ינשב המוד היה רועישהו ,1990־בו 1980־ב וכרענש םייאקירמאה ןיסולכואה ידקפמב אצומה 

.(Cohen <fc Tyree, 1994; Cohen <fc Haberfeld, 1997) םירושעה 
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הימוטוכידה תא תילארשיה הרבחה התנבה ,ינשל ןושארה רודה ןיב רבעמב רקיעבו 

הקולחה ,1983 תנשב ,ךכו .םייתוברתו םיילכלכ ,םייתרבח םיווק ךרואל תינתאה 
.םירגהמה ינב לש הסנכההו הלכשהה תא בטיה תראתמ םיזנכשאו םיחרזמל תימוטוכידה 

תנשב רשאמ תוחפ בוט ינשה רודה תא תראתמ תימוטוכידה הקולחהש אצמנ 1995 תנשב 

־םייתרבחה םיגשיהה תנבהב בושח דיקפת תואלממ בוש תויפיצפס אצומ תוצראו ,1983 

תוצובקל תמייקה הקולחהש הארנ ,ךכיפל .<2002 ,תימא)ינשה רודה ינב לש םיילכלכה 

תושביל הקולחה לע תססובמ איהש ןיבו הימוטוכידה לע תססובמ איהש ןיב) תוינתא 

לש תוינבמה תויובכרומה תא ריאהל החילצמ הניאו םיכרצה לע דוע הנוע הניא (אצומ 

.הייסולכואה הנבמב םייונישה תא םג ומכ הרבחה 

(self-selection) תימצע הריך3 יסופד 
תילכלכ־תיתרבח היצלימיסאו 

ןויוושה־יא תניחבל ןיידע תינויח ,הבש תויתייעבה תורמל ,תינתאה הימוטוכידה 

לש תובלתשהו העימט לע רבדמה ,ךותיהה רוכ לדומ .םירגהמה ברקב ילכלכהו יתרבחה 

םידיליל םירגהמ ןיב םיילכלכו םייטילופ ,םייתוברת ,םייתרבח םילדבהש הפצמ ,םירגהמ 

לע .ירמגל ומלעיי ,רתויה לכל םיינש וא רוד ךותב ,רבד לש ופוסבו הגרדהב ומצמטצי 

בור ,םיזנכשאו םיחרזמ ןיב םיילכלכה םירעפה םיסב לע דחוימבו ,העבצה יסופד םיסב 

,הארנכ הנוכנ וז הכרעה .<1999 ,קסילז לשכנ ילארשיה ךותיהה רוכש םיכירעמ םירקוחה 
.םייחרזמה ינשה רודה ינב לש םיכומנה םיילכלכה־םייתרבחה םיגשיהה חכונל דחוימב 

־חוכב תופתתשה ירועיש ,םיאושינ יסופד ,הדולי ירועיש) םירחא םייח ימוחתבש העשב 

Goldscheider,)ירמגל רגסנ וליפאו יתועמשמ ןפואב יתדעה רעפה םצמטצה (הדובעה 

םישימחה תונש ירגהמ לש ינשה רודה ינב ברקב הדובעמ הסנכההו הלכשהה ירעפ ,(1996 

ינתאה אצומה יבגל עדימה רסוח 13.םינורחאה םירושעה ינשב טעמכ ונתשה אל םישישהו 

ןיידע םירשפאמ םניא ,הז רוד ינב לש תיסחי םיריעצה םיליגה םג ומכ ,ישילשה רודה לש 

רודב םצמטצמ תוסנכהבו די־יחלשמב יתדעה רעפה םא וכירעיש םיפיקמ םירקחמ 
14.ישילשה 

םירושעה ינשב לארשיל ועיגהש םירגהמה תטילקב ילארשיה ךותיהה רוכ לש ןולשיכה 

םבורש ,רתוי "םירחואמ"ה םירגהמה לש תיסחיה החלצהה ידי־לע שגדומ םינושארה 

רגוב היה עבראו םישימח דע שמחו םירשע ינב םייזנכשא םירבג העברא לכמ דחא ,1975 תנשב 13 

ומצמוצ 1995 תנשב .ליג־תצובק התואב םייחרזמ םירבג ברקב םירשע לכמ דחא תמועל ,הטיסרבינוא 

,הטיסרבינוא רגוב היה הלא םיליגב םיזנכשא השולש לכמ דחא :הברהב אל ךא הלכשהב םירעפה 

אל הלכשהה ירעפב לקה םוצמצה ,דועו תאז .םיליג םתואב םיחרזמה ברקב הרשע לכמ דחא תמועל 

םישימח דע שמחו םירשע ינב םייחרזמ םירבג וחיוורה 1975 תנשב .רכשה ירעפב המוד םוצמצ בינה 

.<1998 ,ן,דכ> 69"/0־ל סחיה חנצ 1995 תנשבו ,םייזנכשאה םהיתימע לש רכשהמ 79« עבראו 

לע םיעיבצמ ,1995יו 1983 לש םידחואמה ןיסולכואה ידקפמ לע םיססובמה ,םיינושאר םינדמוא 14 

Friedlander et al.,) ישילשה רודה ינב ברקב הלכשהב םייתדעה םירעפה לש יתועמשמ םוצמצ 

 2000).
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טעמל ,םינומשהו םיעבשה תונש ירגהמ .(2000 ,בונוימסו ןייטשפא־ןיול) םיזנכשא 

אל .תיסחי רצק ןמזבו תילארשיה הלכלכבו הדובעה קושב ירמגל ורעתה ,םיפויתאה 

תנשב ,דועו תאז .לארשי ידילי ןיבל הלא םירגהמ ןיב רכשב וא הלכשהב םירעפ ואצמנ 

.1967 ינפל ועיגהש םירגהמה לש וזמ רתוי ההובג הלא םירגהמ לש םתסנכה התייה 1983 

רתוי הובג היה 1983 תנשל ךומס לארשיל ועיגהש הינמורמ םירגהמ לש םרכש ,לשמל 

ועיגהש קריעמ םירגהמ לש םרכשל המודו ,1967 ינפל הצרא ועיגהש וקורמ ידילי לש הזמ 

םירגהמה לש עצוממה םרכש היה 1983 תנשב ,המוד ןפואב .תומדקומה םישימחה תונשב 

םירגהמה לש עצוממה םרכשמ רתוי הובג םיעבשה תונשב לארשיל ואבש תוצעומה־תירבמ 

תובלתשהה .(Cohen 8c Haberfeid, 2000) תיחרזמ אצומ ץרא לכמ 1967 ינפל ואבש 
תמר .תוחפ־אל תחלצומ רבעשל־תוצעומה־תירבמ םירגהמה לש יחכונה לגה לש תילכלכה 

ינוניבה דמעמה לא ףרטצהל םהל ורשפאש תודובע ואצמ םהיניבמ םיברו ,ההובג םתלכשה 

.<1998 ,ןורקיס ;2001 ,החומס) תיסחי רצק ןמזב יזנכשאה 

יזכרמה םרוגה הניה הלכשההש וכירעה דחי־מג תירלופופהו תיעוצקמה תורפסה 

ועיגהש םהיתימעל תיסחי "םירחואמ"ה םירגהמה לש תילכלכה־תיתרבחה םתחלצהל 

הילפא ־ ףסונ םרוגש םגה ,הרקיעב הנוכנ וז הכרעה .םישישהו םישימחה תונשב לארשיל 

ןפואב בלתשהל םהידליו םייחרזמה םירגהמה לש םנולשכב יזכרמ דיקפת אלימ - תידסומ 

שיגדהל בושח ,הילפאה תורמל .(1990 ,יקסריבס) תוילארשיה הלכלכבו הרבחב אלמ 

ותומדקתה תנבהל יזכרמה םרוגה הניה דעיה ץרא לא ,רתיא עיגמ רגהמהש הלכשההש 

ינשה רודה תלכשה לש רתויב בוטה אבנמה איה ילארשיה רשקהבו ,תילכלכה 

 (2000 ,.Friedlander et ai). תומרב םייונישל רשאב םיאצממ גיצי אבה קלחה ,ךכיפל

םירושעה תשמחב לארשיל ועיגהש םיבקוע םירגהמ ילג לש הלכשההו םירושיכה 
.םינורחאה 

םירגהמ ילג לש הלכשהה תמר 

ןוחבל שי ,םתיא םיעיגמ םירגהמהש תויונמוימהו םירושיכה תמר תא ןוחבל תנמ־לע 
תויונמוימו םירושיכל רתויב בוטה הדידמה־רב הנתשמל תבשחנ הלכשה) םתלכשה תא 

תפסונ הלכשה שוכרל וקיפסהש ינפל ,םתעגה רחאל תונושארה םינשב (הדובעה קושב 

םירגהמ לש תעצוממה הלכשהב רופיש לש המגמ לע דמלמ 4 םישרת 15.דעיה ץראב 

ץראה ידיליל סחיב םג אלא ,רתוי םימדקומ הריגה ילגל תיסחי קר וניא רופישה .לארשיל 

־1948) תינומהה היילעה ןב רגהמ לש תעצוממה ותלכשה .ישילשה רודה ינב םיידוהיה 

םירגהמה ןיב הלכשהה רעפ .לארשי ידילי ברקב 10.4 תמועל ,םינש 7.4 התייה (1951 
םירגהמה תלכשה התוותשה הבש הנשה - 1972 דע הגרדהב םצמוצ תידוהיה הייסולכואל 

רחואמ םינש הרשע־תחא .ישילשה רודה ינב תלכשהל (1972-1968 םינשב ועיגהש) 

םידיליה תלכשה תא ועיגה התע הזש םירגהמה תלכשה הרבע ,1983 תנשב ,רתוי 

Cohen 8t Haberfeld לע םיססובמ םיבקוע הריגה ילג לש הלכשהה תמרב תומגמל רשאב םיאצממה 15 

ישילשה רודה ינב לש וול םינושה הריגהה ילגמ םירגהמ לש הלכשהה תמר תא וושהש ,(2000) 

.םיידוהיה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:23 UTC������������� 

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



53 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-בי'סשת 

לא (1995־ל 1992 ןיב ועיגהש) םירגהמה תלכשה הדרי 1995 תנשב ןא ,םינש 1.3־ב 
.הברהב אל יכ םא ,םידיליה לש וזל תחתמ 

לארשי ידילי םידוהי לשו "םידחואמ" םירגהמ לש דומיל תונש עצוממ :4 םישרת 

1995-1951 ,ישילשה דודה ינב 

 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 19861989 1992 1995 1998

 n 3 127

 -O Wbv in-*- anxia

תנשל תומדוקה םינשה עברא וא שולש ךלהמב לארשיל ועיגהש םירבג םירגהמ :"םירחואמ" םירגהמ 

.תיפצתה 

.Cohen Haberfeld, 2000 :רוקמ 

ראות ,לארשי ןללכבו ,תובר תונידמב .הלכשה תמרל דיחיה דדמה וניא דומיל תונש 

ימדקא ראות ילעב) םיאמדקאה ירועיש ןיב האוושה .הדובעה קושב החלצהל ינויח ימדקא 

רופישה תא רתוי דוע השיגדמ םיידוהיה ץראה ידיליו םירגהמה ברקב (תוחפל ןושאר 

תינומהה היילעה ינבמ 50/־־מ תוחפ .תונורחאה םינשב ועיגהש םירגהמה ירושיכב יסחיה 

,רתוי רחואמ הנש םירשע .תטלוקה הייסולכואה ברקב 90/» תמועל ,ימדקא ראות ילעב ויה 

ברקב םרועישמ םיילפכמ רתוי <270/«) םירגהמה ברקב םיאמדקאה רועיש היה ,1972 תנשב 

תמועל)ימדקא ראות ילעב םירגהמהמ 400/"־ל בורק ויה 1983-1979 םינשב .ץראה ידילי 

םירגהמה תיצחמ טעמכ ויה 1991-1989 םינשבו ,(םיידוהיה םידיליה ברקב 200/0־מ תוחפ 

ילעב רועיש היה 1995-1992 םינשב הצרא ועיגהש הלא ברקב םג .הטיסרבינוא ירגוב 

וא 1983־ב ומכ לודג היה אל רעפה ךא ,ישילשה רודה ברקב םרועישמ הובג םיראתה 

ילג לש הלכשהה תמר :המגמ התוא לע םיעיבצמ הלכשהה ידדמ ינש ,ןכ םא .1991־ב 

.1992 תנש ןמל תצקמב הדריו ,1991־ל 1948 ןיבש הפוקתב התלע לארשיל םירגהמה 
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לארשיל םירגהמה לש הלכשהה תמרב היילעל םירבסה 

- הלא םייוניש ,תיעוצקמה וליפאו ,תירלופופה תונותיעב תוחוורה תונומאל דוגינב 

הלכשהה תמרב הדיריה םג ומכ ,1991 תנש דע םירגהמה ללכ לש הלכשהה תמרב היילעה 

תמרב םייוניש) םייתנידמ־ךות םייוניש לש האצות םרקיעב םעה ־ 1992 תנש ןמל 

םייתנידמ־ןיב םייוניש אלו ,(תונידמ ןתואמ תונוש תופוקתב ועיגהש םירגהמ לש הלכשהה 

םילימב .(תונוש תונידממ תונוש תופוקתב ועיגהש םירגהמ לש הלכשהה תמרב םייוניש) 

,המגודל) 1967 רחאל םירגהמה בור ועיגה ןהמש תונידמב יונישהש יפ־לע־ףא ,תורחא 

,םירגהמה תלכשהב יללכה לודיגה תרבסהל םרות (ןמיתו וקורמ תמועל תוצעומה־תירב 

תונידמ ןתואמ ועיגהש םיבקועה םירגהמה ילג לש הלכשהה תמרש ךכמ עבנ לודיגה בור 

,םבור .וז העפות שיחממ וקורממ םירגהמה לש םתלכשה רחא בקעמ .םינשה ךשמב התלע 

,1972 תנשב .הכומנ תילמרופ הלכשה םע 1969־ל 1948 ןיב ועיגה ,ךרעב 250,000־כ 

תונש הנומש עצוממב םייס 1972 ינפלש םינשה עבראב לארשיל עיגהש וקורמ דילי 

.ימדקא ראות לעב היה םייאקורמ םירגהמ השימחו םירשע לכמ דחא קרו ,דומיל 

תונש הרשע־עברא וקורמ דילי רגהמה םייס ,1983 תנשב ,רתוי רחואמ םינש הרשע־תחא 

ברקב רשאמ םיינש יפ ךרעב ,השולש לכמ דחאל ץפק םיאמדקאה רועישו ,עצוממב דומיל 

דוע םישרמ םינמורה ברקב הלכשהה תמרב לודיגה .ישילשה רודה ינב םיידוהי םידילי 

ועיגהש הלא ברקב עצוממב 9.7־מ הלע ינמורה רגהמה לש דומילה תונש רפסמ .רתוי 

15.6 לש אישלו ,1972-1968 םינשב ועיגהש הלא ברקב 13.8־ל 1961-1957 םינשב 

תשמחב ועיגהש םירגהמה ללכ תא םינחוב רשאכ .1983-1979 םינשב ועיגהש הלא ברקב 

תיצחממ רתוי טעמל םיארחא ויה םייתנידמ־ךות םייונישש םיאצומ ,םינורחאה םירושעה 

.םדוקה רושעב ועיגהש םהיתימע תמועל םיוסמ רושעב ועיגהש םירגהמה תלכשהב לודיגה 

,יתנידמ־ךות יונישמ איה םג תעבונ 1991 רחאלש הפוקתב םירגהמה תלכשהב הדיריה 

תוצרא יתש ,1989 תנש ןמל .תויפיצפס תונידממ ועיגהש םירגהמה גוסב יונישמ ,רמולכ 

(םירגהמהמ 87"/0־כ) רבעשל־תוצעומה־תירב ןה לארשיל םירגהמ לש תויזכרמה אצומה 

ידמל הביצי םייפויתאה םירגהמה לש (הכומנה) הלכשהה תמרש העשב .<40/0־כ) היפויתאו 

תוקילבופרהמ םירגהמה תלכשהב תיתועמשמ הדירי הלח 1992 תנש ןמל ,םינשה ךשמב 

וכייתשה 1991-1990 םינשב ועיגהש הלא .רבעשל־תוצעומה־תירב תא וביכרהש 

תונידמה־רבחמ ועיגה רושעה ךשמהב .םירגהמ 400,000־כ ללכש ןושארה לגל 

:דחוימב ההובג התייה ןושארה לגה לש הלכשהה תמר .הנשב םירגהמ 70,000-40,000־כ 

םיליבקמה םירפסמה .ימדקא ראות ילעב 51"/0־ו ,דומיל תונש הרשע־עברא לש עצוממ 

תמרש םידמלמ הלא םירפסמ 16.36"/0־ו םינש הרשע־שולש םה 1995-1992 ילוע יבגל 

ידילי לש וזל המודו ,ןושארה לגה לש וזמ יתועמשמ ןפואב הכומנ ינשה לגה לש הלכשהה 

.םיידוהיה לארשי 

תנידמ התואמ םיבקוע הריגה ילג לש הלכשהה תמרב םייונישה תא ריבסהל ןתינ דציכ 

גוסש ןכתיי ,תישאר .ךכל םיארחא הז תא הז םיאיצומ םניאש םיכילהת ינש ?אצומ 

םהיתימע לש וזמ תצקמב הכומנ תויתאיסאה תוקילבופרהמ ועיגהש הלא לש הלכשהה תמר 16 

ףאו ,םירבגל םישנ ןיב םייתועמשמ הלכשה ילדבה ואצמנ אל ,הז תמועל .תויפוריאה תוקילבופרהמ 
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55 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

.(Haberfeld, Semyonov 8l Cohen, 2000) םי־זוהי־אלל םידוהי ןיב אל 

תומיוסמ תונידמב (לארשיל רגהל וטילחהש הלא ,רמולכ) הריגהל תימצעה הרירבה 

,רמולכ) ןוכיסב הייסולכואה לש היתונוכתש ןכתיי ,תינש .םינשה ךשמב הנתשה 

ךשמב ונתשה תומיוסמ תונידמב (הריגהה עוריא תא רובעל לאיצנטופה תלעב הייסולכואה 

םידוהי לש תיארקא־אל הביזע לשב רקיעבו ,הלכשהה תכרעמ תוחתפתה לשב םינשה 

הריגההש חינהל ריבס .וקורמל סחייתנ ,בוש .תומדוק םינשב תורחא תונידמלו לארשיל 

םירגהמה ,רמולכ) תילילש תימצע הרירבב הנייפאתה 1972 תנש דע וקורממ לארשיל 

.(וקורמ ידוהי ברקמ תוליכשמ־תוחפה תובכשהמ ,ינויצרופורפסיד ןפואב ,ואב לארשיל 

רגהל וא וקורמב ראשיהל םיליכשמ־רתויה וקורמ ידוהימ םיבר ורחב םינש ןתואבש הארנ 

Bensimon <fe Deila Pergola, ;1984 ,ונדלוט) הדנקלו תפרצל דחוימב ,םירחא םידעיל 

םיעבשה תונש עצמאמ לארשיל ועיגהש וקורמ ידילי לש הלכשהה תמר ,םתמועל .(1986 

םינורחאה םירושעה ירגהמ לש ההובגה םתלכשהש ןכתיי .דח ןפואב התלע <12,000־כ) 

לארשיל ץוחמ םייחה וקורמ ידילי םידוהיה ללכ לש תעצוממה הלכשהה תא תגציימ 

ןייצל בושח ,םרב .וז הנעט לש הניחב ורשפאיש םינותנ אצמנב ןיא .הלא םירושעב 

םישישהו םישימחה תונש ירגהמ לש (תימצעה) הריךבה יכילהת ,רבדה ךכ םא וליפאש 

םיעבשה תונש ןמל ועיגהש וקורמ ידילי םירגהמה לש םתלכשהש ךכל הבר הדימב ומרג 

.ךכ־לכ ההובג התייה 

לארשיל הריגהל הריךבה יסופד יכ ךירעהל ןתינ ןהבש תופסונ תונידמ ,וקורמ דבלמ 

תונידמה־רבח ,ןריא ,הינמור תא תוללוכ ,םינשה םע ונתשה ףאו ,םייארקא ויה אל 

םינושארה הריגהה ילגב ועיגהש ןריאו הינמור ידילי לש םתלכשה .תירבה־תוצראו 

דח ןפואב תימצעה הרירבה הרפתשה םינמורה לצא .תילילש תימצע הריךב לע םיעיבצמ 

תנשב ןריאמ עיגהש ןושארה לגה לש הרירבה .בוש הדרי ןכמ־רחאלו ,1983 תנש דע 

הכפהמה ןמזב ,1979 תנשב תיבויחל הכפהנו ,(1994 ,ןהכה) תילילש התייה 1951 

ןיבמ םיבר ךא ,לארשיל ועיגה הכפהמה ןמזב ובזעש ןריא ידוהי םא רורב אל .תינריאה 

םיעבשה תונשב ,ךכל המודב .הינטירבלו תירבה־תוצראל ועיגה םירישעהו םיליכשמה 

לארשי ידילי לש םתלכשהל תיסחי ההובג תוצעומה־תירבמ םירגהמה תלכשה התייה 

עודי ךא ,תוצעומה־תירב תודהי לש וזמ ההובג התייה םתלכשה םא רורב אל .םיידוהיה 

םיליכשמו םיריעצ ויה םיעבשה תונשב תירבה־תוצראל ורגיהש תוצעומה־תירב ידוהיש 

הריגה לש סופד ותואש ןיינעמ .(1995 ,טיבש־ץרוש) לארשיל עיגהל ורחבש הלאמ רתוי 

הדנקל ועיגהש הלא לש הלכשהה תמר .ןורחאה רושעה לש תיסורה היילעה תא ןייפאמ 

הארנ .(2000 ,ןגוק> לארשיל ועיגהש הלא לש וזמ רתוי ההובג התייה 1991-1990 םינשב 

־תירב ידילי ברקמ רתויב םיליכשמה ,םיעשתה תונשב ןהו םיעבשה תונשב ןהש ןכ םא 

ןולשיכה תנכס ןהבש תורחא תונידמל אלא ,לארשיל עיגהל אל ורחב םיידוהיה תוצעומה 

תחלצומ תובלתשה תובקעב תילכלכ החלצהל יוכיסה םג ךכ ךא ,רתוי הלודג הריגהה לש 

םיידוהיה תוצעומה־תירב ידילי לש הלא תופדעהש ןיינעמ .ימוקמה הדובעה קושב 

םירגהממ הפצמה ,(Borjas, 1994) הריגהה לש תילכלכה הירואיתה םע בטיה תובשייתמ 

־תוצרא) םיהובג םניה םירושיכה לע םירזחהה ןהבש תונידמל רגהל םינמוימו םיליכשמ 

תונידמל רגהל םיפוצמ תוחפ םינמוימ וא/ו םירגובמ םירגהמש העשב ,(לשמל ,תירבה 

ןפואב םינגומ םירגהמה ןהבשו ,(לארשי ,לשמל) רתוי םיכומנ םירושיכ לע םירזחהה ןהבש 

.החוורה תנידמ לש ןוחטיבה־תשר ידי־לע יסחי 
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.םימעט השולשמ תניינעמ לארשיל תירבה־תוצראמ םירגהמה לש תימצעה הרירבה 

רפסמ עיגה הנממש אצומה תנידמ .דניה תירבה־תוצרא ,תוצעומה־תירב רחאל ,תישאר 

־תירב רחאל> הלדוגב תישילשה אצומה תנידמו ,1968 תנש ןמל רתויב ברה םירגהמה 

תימצע הרירב ןוחבל ןתינ תירבה־תוצראב ,תינש .1989 תנש ןמל (היפויתאו תוצעומה 

םירגהמה ינייפאמל רשאב םינמיהמ םינותנ הב םימייק ןכש ,רישי ןפואב הריגהל 

תירבה־תוצראמ םירגהמה לש הרירבה סופד ,ףוסבל .תונוש םינשב םיילאיצנטופה 

ןה הגרדהב דרי 1970 תנש ןמלו ,יבויח היה אוה תמדקומה הפוקתבש ךכב ןפוד־אצוי 

תשולשב .תירבה־תוצרא ידוהי ־ ןוכיסב הייסולכואל תיסחי ןהו לארשיב םידיליל תיסחי 

־תוצרא ידוהי ברקב םיימדקאה םיראתה ילעב לש םרועיש הלע םינורחאה םירושעה 

48"/0־מ) תויזוחא תודוקנ שמחו םירשעב ,General Social Surveys^ ינותנ יפל ,תירבה 

רגהל וטילחהש הלא ברקב םיאמדקאה רועישש העשב ,(1990 תנשב 730/0־ל 1970 תנשב 

דיימ ואבש הלא ברקמ 770/0־מ> תויזוחא תודוקנ הרשע־שולשב הפוקת התואב דרי לארשיל 

הרירבה ,ןכ םא .(תומדקומה םיעשתה תונש ירגהמ ברקמ 640/0־ל 1967 תמחלמ רחאל 

רחאל דיימש הפוקתב תיבויח התייהש ,לארשיל הריגהל תירבה־תוצרא ידוהי לש תימצעה 

הלא םה םברקמ םיליכשמ־תוחפה רשאכ ,םינשה םע רתוי תילילשל הכפהנ ,1967 תמחלמ 

.לארשיל אובל םיפידעמה 

תונקסמו םוכיס 

,1947 תנשב .םירשעה האמב תוחפל ,החלצה רופיס ,דניה תונויצה ,תיפרגומד הניחבמ 

ךפהנש חטשב ורג (600,000־כ> םלועה ידוהימ 6»/» קר ,הנידמה םוק ינפל םירופס םישדוח 

הייסולכואה תיצחממ תוחפ וז הנשב וויה םידוהי 600,000 םתוא .לארשיל 1949 תנשב 

400/0־כ םיווהמה ,םידוהי ןוילימ 5־כ לש םתנידמל לארשי הכפהנ 2000 תנשב .הז חטשב 

םיארחאה םניה הריגהה יסופד .(2001 ,לארשי) הנידמה יחרזאמ 800/0־כו םלועה ידוהימ 

םרפסמב לודיגה - תונויצה לש תיפרגומדה החלצהה לש םידממה תשולשל םייזכרמה 

.םלועב םידוהיה ללכ ברקב םרועישב לודיגהו לארשיב םידוהיה רועישב לודיגה ,טלחומה 

התסינ לארשי־תנידמ ,םישימחה תונש לש הנושארה תיצחמב תורצק תופוקתב טעמל 

אלש הארנ .ןוירוג־ןב לש ונושלב שמתשהל םא ,לארשיל םידוהי "ינומה" איבהל דימת 

הפוקתב טולקלו לבקל הנכומ הנידמה התייה ותואש םיידוהיה םירגהמה רפסמל לובג היה 

,םיריעצו םינמוימ םירגהמ תופידעמה ,תורחא הריגה תונידמל דוגינב ,דועו תאז .הנותנ 

אלל ,םיידוהיה םירגהמה לכ תא טולקלו לבקל איה לארשי לש תרהצומה תוינידמה 

םירגהמ רשאכ ,םרב .םרוע עבצ וא ינתאה םאצומ ,םתלכשה ,םליגל תוסחייתה 

ץומיאל םיינויצה תורטמהו םיכרעה וליבוה ,תורחא תוצראל רגהל ורחב םיילאיצנטופ 

תירבה־תוצראמ השקיב לארשי רשאכ ,םיעבשה תונשב היה ךכ .תוחפ תירטינמוה תוינידמ 

רגהל ופידעה ךא תוצעומה־תירב תא בוזעל ושרוהש םידוהיל "טילפ" תרשא קינעהל אל 

האלימ ,ןכ םא ,םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב .לארשיל אלו ,תירבה־תוצראל 

הרטמ רשאכ ."םידוהי ינומהב לארשי־ץרא סולכא" לש המישמה תא תונמאנב הנידמה 

עיגהל הקוצמב םידוהיל הרזע ןוגכ ,םיירטינמוה םיכרע םע הבשייתה אל וז תינויצ 

יפלכ תונעזג ייוליגב לקתנ המישמה יולימ רשאכ ,ןיפולחל וא) תורחא טלקמ תונידמל 
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.םיינויצה תורטמהו םיכרעה ורבג (םיוסמ רוע עבצ ילעב וא םיוסמ אצוממ םיידוהי םירגהמ 

םידוהיה לכ אל ,המוחתל תידוהי הריגה ליעפ ןפואב תדדועמ לארשיש יפ־לע־ףא 

האטבתה םינשה ףולח םע ,םרב .תונושארה םינשב אל דחוימב ,לארשיל עיגהל ורחב 

תפוקתב .דעיה ץראכ לארשיב ורחבש םידוהיה גוסב םג תונויצה לש תיפרגומדה החלצהה 

םיטילפ םירגהמה ןיבמ םיבר ויה םישישהו םישימחה תונש לש תוריגההו תינומהה היילעה 

ךוסכסב ויהש ברע תוצראבו הפוריא חרזמב םיינדור םירטשממ וחרב םירחא .תדלומ ירסח 

תורחא תונידמל רגהל ולכיש הלא ןיבמ םיבר .המק התע הזש תידוהיה הנידמה םע 

תונידמב וררוגתהש םידוהיה .תורופס םינש רחאל לארשי תא ובזע וא 17ךכ ושע ןכא 

רבעמ ללכ ולקש אל הילרטסואבו תינופצה הקירמאב ,הפוריא ברעמב תוחתופמה 

ילעב ויה המויקל תונושארה םינשה םירשעב לארשיל ועיגהש םירגהמה ,ךכיפל .לארשיל 

.לארשיב תידוהיה הייסולכואה לש הלכשהה תמרמ רתוי הכומנ הלכשה 

םיידוהי םירגהמ .לארשיל רגהל ורחבש םידוהיה גוס הנתשה 1967 תמחלמ תובקעב 

עיגהל ולחה ,האלמ תינוכית וא תימדקא הלכשה ילעב םבור ,הקירמאמו הפוריא ברעממ 

־תירבמ ועיגהש םירגהמה ,דועו תאז .תוילכלכו תויגולואידיא ,תויתד תוביסמ לארשיל 

הלכשה תמר ילעב ויה ,היסאמו הקירפאמ ןכו ,הפוריא חרזמב תורחא תונידממו תוצעומה 

1967 תמחלמ רחאלש לארשי .םישישהו םישימחה תונשב ועיגהש םהימדוק לש וזמ ההובג 

תיביטקרטא אל םא ףא ,םינמוימו םיליכשמ םירגהמל רתוי תיביטקרטא הנידמל הכפהנ 

תא בוזעל ושרוהש םידוהיה ברקמ הסיעבש רואשה תא הילא הכשמש ,תירבה־תוצראכ 

תכומו תוחפ הרישע הנידמל רקיעו ללכ טושפ הז ןיא .םיעבשה תונשב תוצעומה־תירב 

םירגהמה לע הפוריא ברעמו הדנק ,תירבה־תוצרא םע תורחתהל תומחלמו םיכוסכס 

קר אל אוה תונויצה לש םייפרגומדה םיגשיהה דחא ,ןכ־יפ־לע־ףא .םינמוימהו םיליכשמה 

וראשנ ,םיליכשמה ללוכ ,םהיאצאצ ןהו םירגהמה ןהש םג אלא ,לארשיל םידוהיה תכישמ 

18.התוא ובזע אלו לארשיב 

םיאבה םירגהמה ,1992 תנש ןמל .רתוי תבכרומ הניה תיוושכעה תיפרגומדה הנומתה 

תמר ילעב םניה (תירבה־תוצראמ םיאבה הלא - 1970 תנש ןמלו) תונידמה־רבח תוצראמ 

םויה קחרי אל ,הלכשהה תמרב הדיריה ךשמית םאו ,םהימדוק לש וזמ הכומנ הלכשה 
ינשב בצמה היהש יפכ ,םיידוהיה םידיליה לש וזמ הכומנ היהת םירגהמה תלכשהש 

לודיגה איה תינויצה המישמה שומימל רתוי השק היעב .הנידמל םינושארה םירושעה 

תונידמל המודב ,דועו תאז .תונידמה־רבחמ םירגהמה ברקב םידוהי־אלה רועישב דימתמה 

ןמל ואבוהש "םיינמזה" הדובעה־ירגהממ םיבר לארשיב םג ,םילוז םידבוע ואבייש תורחא 

םניא תיחכונה הפוקתב הריגהה יסופד ,ךכ .םייקוח־יתלב עבק־יבשותל וכפהנ 1993 תנש 

ןוילימ 1.2־כ לע ףסונ .לארשי ייברע םע יפרגומדה ץורימב ןוחצינל רבעבכ םימרות 

העוצרבו הדגב שוביכה לוע תחת םייניטסלפ ןוילימ השולשו לארשיב םייניטסלפ םיחרזא 

:ירמגל שדח בצמ םע תדדומתמ לארשי ,(תיניטסלפה תושרה יחטשב םיררוגתמ םקלח) 

הינוריאה .םיחרזא םניא ףא םקלחו ,םיברע םניא םגו םידוהי םניאש םיבשות יפלא תואמ 

לארשיל ורגיה 1951-1945 םינשב הפוריאב םירוקעה־תונחמב והשש םידוהיהמ 40"/0־כ קר 17 

.(1998 ,יקסניזדורג) 

־תוצראב וררוגתהש לארשימ םידוהיה רפסמ יבגל (Cohen 81. Haberfeld (1997, 2001 ואר 18 

םילארשי ברקב לארשיל הרזח לש הובגה רועישה יבגל ,(130,000־מ תוחפ) 1990 תנשב תירבה 
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.םירזוחה לש ההובגה הלכשהה תמר יבגלו ,תירבה־תוצראב 

התלוכיב תמסרכמה איה ־ תיפרגומדהו תילכלכה ,תיאבצה ־ תונויצה תחלצהש איה 

.תירוקמה התמישמ תא שממל 

תורוקמ 

לש םתחלצהו תימוטוכידה תינתאה הקולחה :םיזנכשא תמועל םיחרזמ" .(2002)'ק ,תימא 

,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובע ."לארשיב הדובעה קושב ינשהו ןושארה רודה ינב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,הדובע ידומילל גוחה 

:ביבא־לת .1951-1945 ,םינויצ לומ םידוהי :בוט ישונא רמח .(1998) 'י ,יקסניזדורג 
.יצרא דה 

.1953-1948 ,לארשיב התטילקו הלודגה היילעה :הרעסב םילוע .(1994) 'ד ,ןהכה 

.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי 

יטלומ הנידמל לארשי תא תובשה קוח ךפה ךיא וא ,ורצויו םלוגה" .(2001) 'י ,סייו 

.70-45 ,19 ,תרוקיבו הירואית ."תינתא 

:םילשורי .1945-1943 - האושה חכונל י"אפמ :םינוא רסוחו תועדומ .(1994)'י ,ץיו 

.יבצ־ןב קחצי די 

םתובשייתה תישארמ וקורמב םידוהיה תודלות :האלמה תעב יהיו .(1984)'י ,ונדלוט 
.לוטמר :םילשורי .ונימי דעו 

רעי 'א :ךותב ."תיבושייה הרבחב תיביטקלוקה תוהזה" .(2001) 'ז ,טיבשו 'א ,רעי 
:ביבא־לת .(230-127 'ע> תילארשיה הרבחב תומגמ ,(םיכרוע) טיבש 'זו 

.החותפה הטיסרבינואה 

תיזכרמה הכשלה :םילשורי .לארשיל יטסיטטס ןותנש .(תונוש םינש) לארשי 
.הקיטסיטטסל 

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

גוצרה 'ח :ךותב ".לארשיב דובירו הריגה" .(2000) 'מ ,בונוימסו 'נ ,ןייטשפא־ןיול 

.תומר :ביבא־לת .(106-95 'ע) הארמב הרבח ,(תכרוע) 

םירשעה תונשב לארשי־ץראב הרבח ןיינבו ,הטילק ,היילע" .(1995) 'מ ,קסיל 

בושייה תודלות ,(םיכרוע) ןהכ 'גו אריפש 'א ,קסיל 'מ :ךותב ."<1930-1918) 

:םילשורי .(302-173 'ע ,ינש קלח) הנושארה היילעה זאמ לארשי־ץראב ידוהיה 

.קילאיב דסומ 

.ךותיהה רוכ לש ונולשיכ - םישימחה תונשב הלודגה היילעה .(1999) 'מ ,קסיל 

.קילאיב דסומ :םילשורי 

,הנידמל בושיימ :םירשעה האמב לארשי־ץדא .(1990) 'ד ,ידעלגו 'מ ,רואנ 
.ןוחטיבה דרשמ :ביבא־לת .1950-1900 

.תורירב :ביבא־לת .םידרפנה םילולסמה זוחמ :לארשיב ךוניחה .(1990)'ש ,יקסריבס 

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

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

5־ב ןיבר זכרמב גצוהש רמאמ ."בצמ תכרעה ־ תיסורה היילעה" .(2001) 'ס ,החומס 
.סרמב 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .לארשיב תודע יסחי .(1977)'י ,םרפ 

.דבוע םע :ביבא־לת .תוימואלהו וקורמ ידוהי :העורק הליהק .(2001)'י ,רוצ 

הדנקב הדובעה קושב רבעשל תוצעומה תירבמ םירגהמ לש תובלתשה" .(2000)'א ,ןגוק 

,היגולופורתגאלו היגולויצוסל גוחה ,ינש ראות תלבק םשל הדובע ."לארשיו 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

לש השדחה הקיטילופה -תידוהי הנידמב 'םירז"' .(2000) 'ר ,ןמכיירו 'א ,פמק 
.110-79 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס ."לארשיב הדובע־תריגה 

:לארשיב הריגהה רטשמו 'םירז םידבוע' לש הללכה יסופד" .(2000)'א ,ןהכו 'ז ,קהנזור 

.78-53 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס ."יתאוושה חותינ 

ב"הראלו לארשיל ט"הרבמ םידוהיה םירגהמה 'תוכיא' תניחב" .(1995)'מ ,טיבש־ץרוש 

,הדובע ידומילל גוחה ,ינש ראות תלבק םשל הדובע ."1980-1975 םינשה ןיב 
.ביבא־לת תטיסרבינוא 

 Bachi, R. (1974). The Population of Israel. Jerusalem: The Institute of

 Contemporary Jewry.

 Bensimon, D. and Delia Pergola, S. (1986). La Population Juive de France:

 Socio-Demographie et Identitie (Jewish Population Studies No. 17). Paris:

 The Institute of Contemporary Jewry, the Hebrew University, and Centre

 National de la Rechedrche Scienctifique (French).

 Borjas, G. (1994). "The Economics of Immigration". Journal of Economic
 Literature, 32, 1667-1717.

 Cohen, Y. and Haberfeld, Y. (1997). "The Number of Israeli Immigrants in the

 US in 1990". Demography, 34, 199-212.

 Cohen, Y. and Haberfeld, Y. (2000). "Selectivity and Economic Assimilation of

 Israeli Immigrants Since 1948". Paper presented at the RC28 meeting in

 Liebome, France, May 2000.

 Cohen, Y. and Haberfeld, Y. (2001). "Self-Selection and Return Migration:
 Israeli-Born Jews Returning Home from the United States during the

 1980s". Population Studies, 55, 79-91.

 Cohen, Y. and Tyree, A. (1994). "Palestinian and Jewish Israeli-Born
 Immigrants in the U.S.". International Migration Review, 28, 243-255.

 Delia Pergola, S. (1998). "The Global Context of Migration to Israel". In
 E. Leshem and J. Shuval (eds.), Immigration to Israel: Sociological

 Perspectives. Studies in Israeli Society. Israeli Sociological Association,
 8, 51-92.

 Dominitz, Y. (1997). "Israel's Immigration Policy and the Dropout
 Phenomenon". In N. Lewin-Epstein, Y. Ro'i and P. Ritterband (eds.),

 Russian Jews on Three Continents: Migration and Resettlement (pp. 113
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 127). London: Frank Cass.

 Friedlander, D. and Goldscheider, C. (1979). The Population of Israel. New
 York: Columbia University Press.

 Friedlander, D. et al. (2000). "Religion, Ethnicity, Type of Locality and
 Educational Attainment among Israel's Population: An Analysis of Change

 over Time". Working Paper Series. Jerusalem: Dept. of Population, The

 Hebrew University.

 Goldscheider, C. (1989). "The Demographic Embeddedness of the Arab-Jewish

 Conflict in Israeli Society". Middle East Review, 27(3), 15-24.

 Goldscheider, C. (1996). Israel's Changing Society: Population, Ethnicity, and
 Development. Boulder, Col.: Westview Press.

 Haberfeld, Y., Semyonov, M. and Cohen, Y. (2000). "Ethnicity and Labour
 Market Performance among Recent Immigrants from the Former Soviet

 Union to Israel". European Sociological Review, 16, 287-299.

 Jenkins, R. (1996). Social Identity. London: Routledge.

 Khazzoom, A. (1998). "The Origins of Ethnic Inequality among Jews in Israel".

 Ph.D. Dissertation, Dept. of Sociology, UC Berkeley.

 Lustick, I. (1999). "Israel as a Non-Arab State: The Political Implications of
 Mass Immigration of Non-Jews". Middle East Journal, 53, 417-433.

 Morris, B. (1987). The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949.

 New York: Cambridge University Press.
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