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לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תוינבמ תורומת 

ןיבל יטרפה רזגמה ןיב ןילמוג־יסחי :םיעשתה תונשב 
ירוביצה רזגמה 

**םחנמ הליגו *שודק קירדרפ 

אובמ 

תליחת דע .ינבמ יוניש ךילהת לש ומוציעב תאצמנ לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ 

םייאטיסרבינואה תודסומה ידי־לע קר טעמכ םיימדקא םיראת וקנעוה םיעשתה תונש 
ההובג הלכשהל תושדח תורגסמ לועפל ולחה םיעשתה תונש תליחתמ .םיילארשיה 

המכ ,ךכ תובקעב .לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמב גוצייב הכ דע וכז אלש םיסופיטמ 

םידמולה רפסמב תרכינ תובחרתה הלח ןכו ,הז דצל הז התע םילעופ ההובג הלכשה ירזגמ 

.םיימדקא םיראתל 

תורגסמה לש תונווגתהה ךילהת לש ובוציעב םיפתתשמה םימרוגב קסועה רקחמה 

קושל ותקיזבו ההובגה הלכשהה תוטשפתה לע הז ךילהת לש ויתוכלשהב ,הובג ךוניחל 

.הלא תויגוס לש םייזכרמ םיטביה ריאהלו ןוחבל הסנת וז הדובע .ותישארב יוצמ הדובעה 

ההובג הלכשהל הצעומהו תוברתהו ךוניחה דרשמ וגיצה 1993 רבמצד שדוחב 

:ךכ הב רמאנש תוללכמ חותיפל בא־תינכות 

ההובג הלכשהל הצעומהו בוצקתלו ןונכתל הדעוה תוינידמ תרגסמב 

1990 זאמ תכרעמה הבחרתה ,ןושארה ראותה ידומיל ןוויגו הבחרהל 

,תובורקה םינשב .תומייקה תואטיסרבינואב םבור ,םיטנדוטס 25,000־כב 

הנמקות ,תוירקחמה תואטיסרבינואה לש תלוביקה רשוכ יוצימ םות םע 

ימוחתב תועוצקמה ןווגמ תא ופיקי הלא תוללכמ .ןושאר ראותל תוללכמ 

דע הנטלקת רשא ,םיקיודמה םיעדמהמ קלחו הסדנהה ,הרבחהו חורה 

תורגסמ חותיפל בא־תינכות) .םיפסונ םיטנדוטס 20,000־כ האמה ףוס 

(21.12.1993 ,ההובג הלכשהל הצעומה לש 206 ךמסמ ,תוימדקא 

- יכ העבקו באה־תינכותה תא לארשי תלשממ הצמיא 3964 'סמ הטלחהב 

עצומה תומוקמה ךס לדגי ,2000 תנש דע יכ איה הלשממה תוינידמ 

לכל רשפאיש ךכ ,ךוניחה תכרעמ לש םירגובל ההובגה הלכשהה תכרעמב 

,תוללכמבו תואטיסרבינואב םינושאר םיראתל םיהובג םידומיל שרוד 

,םייניש תאופר ,האופר ןוגכ (ההובג םתולע רשא) םירופס תועוצקמ טעמל 

(א ףיעס ,28.9.94 ,3964 'סמ לארשי תלשממ תטלחה) ...הירנירטו 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל תינכותה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו תירוביצ תוינידמל תינכותה ** 
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הנוויג תקמעה ךילהתב תופסונ תויוחתפתה יתש ולח באה־תינכותב עצומל ליבקמב 

:הובגה ךוניחה תכרעמ לש 

תויביצקת־ץוח תוללכמ :םיימדקא תודסומ לש ףסונ סופיט לש ותוליעפ הרתוה .1 

םיימדקא םיראת קינעהל וכמסויו ורכוי ןה ותרגסמבש ,היצזימדקא ךילהת ורבעיש 

,יקסנלוו) תירוביצ תיביצקת הכימתמ ונהיי אל ךא ההובג הלכשהל הצעומה ידי־לע 

 1996).

דדועל שי" יכ עבקנו ,לארשיב ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולש תחיתפ הרתוה .2 

וקינעי אל ןהש - םיאנת ינשב תאזו ץראב תורז תואטיסרבינוא לש תוחולש תמקה 

םידומיל תרגסמ התוא תא וקינעיש ,ןכו ,ןצרא לש ראות אלא לארשיב רכומ ראות 

.(1994 ,ןייטשניבור)"םאה תרגסמ הקינעמש ,ראות ותואו 

םיעשתה תונש ךלהמב ההובגה הלכשהה תכרעמל ופסונ הלא תויוחתפתה תובקעב 

,הובג ךוניחל תודסומל וכפהנו םיינוכית־לע תודסומכ ןכל םדוק ולעפ םקלחש תודסומ 

ףסונ ,םויכ תונמנ וז תכרעמ םע .הובג ךוניחל םישדח תודסומכ הליחתכלמ ומקוה םקלחו 

תוללכמ :B.ed ראות תוקינעמה םירומ תרשכהל תוללכמ :תוקיתווה תוטיסרבינואה לע 

ןקלחו ,ןתוירחאב תולעופו ץראב תוטיסרבינוא לש תוחולשב תולעופ ןקלחש ,תוירוזיא 

ראות תוקינעמה תויגולונכט תוללכמ ןכו ;תויאמצע תוללכמל תונורחאה םינשב וכפהנ 

 B.tech. תוללכמ וחתפנ ןכ־ומכ .ירוביצה ביצקתה ידי־לע תוכמתנ וללה תוללכמה לכ

ידי־לע ןהיראות רושיא לש םינוש םיבלשב תויוצמש תויטרפ תוללכמ ־ תויביצקת־ץוח 

:תודסומ לש םישדח םיסופיט ינש םג ופסונ תונורחאה םינשב .ההובג הלכשהל הצעומה 

קוחרמ־םידומיל לש תוינכות םימייקמה תודסומו ,ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולש 

:ןלהל וארקיי םיסופיטה ינש)(הובג ךוניח אוביי) ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש ןמעטמ 

הובג ךוניח תודסומ ברקב הספתנ לארשיל הובג ךוניח לש אובייה תרתה .(ל"וח־תוחולש 

,היסורמו הקירפא־םורדמ םג ךא תירבה־תוצראמו הינטירבמ רקיעב ,ץראל־ץוחמ 

יכ תנעוט ןוטס ,המגודל ,הינטירבל סחיב .תוחולש ץראב וחתפ םהו ,תיקסע תונמדזהכ 

ןהיבאשמ םוצמצ םע תודדומתהל םייטירב ההובג הלכשה תודסומ וצמיאש םיכרדה תחא 

,"off-shore" ךוניח יתוריש תמקה התיה םינומשה תונש ףוס לש המרופרה תובקעב 

Stone,) הינטירבל ץוחמ לא תויטירב םידומיל תוינכות לש יקסע סיסב לע אוציי ,ונייהד 

 267 ,1998).

תישארמ רתויב ץאומ תובחרתה ךילהת רבע לארשיב ל"וח־תוחולש רזגמ לש ופקיה 

תוחולשה לש קיודמה ןרפסמל סחיב םיימשר םינותנ ןיאש יפ־לע־ףא .םיעשתה תונש 

ההובג הלכשהל הצעומה לש חוויד יפ־לע העפותה ףקיה לע דומלל ןתינ ,ץראב תולעופה 

.המעטמ ןתוליעפל רתיה ולביקש תוחולש שמחו םישולש ץראב ולעפ ויפלש ,1998 ינוימ 

1.עבראו םישימחב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי־לע ןרפסמ ךרעוה 1999 תנשב 

ידי־לע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלל הרסמנש ,תוחולש עבראו םישימח לש המישר סיסב לע 

ויפלש ,ט"נשת תנשל ינושאר רקס הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הכרע ,בוצקתלו ןונכתל הדעווה 

םישילש ינש - םידימלת השימחו םישולש תואמ שש ףלא רשע־הנומש ודמל תוחולש שמחו םירשעב 

,ךוניח ודמל 23"/» ,םיקסע להנמ ודמל םהמ 60"/» .ינש ראותל שילשו ןושאר ראותל ודמל םהמ 

.חורה יעדמו הרבחה יעדמ ,תויונמוא ,םיטפשמ ,תולכירדאו הסדנה ודמל םירתונהו 
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501 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

םקלחב ,תודסומ המכל סחיב םינותנ 1999 תנש ךלהמב ופסאנ יחכונה רקחמה ךרוצל 

הלא םיפוגמ קלחש רחאמ) ךרע־תוריינל הסרובל תועדוה :םינוש עדימ תורוקממ ,םילודג 

ורשואש םיראתל תושקבה רפסמ לע םינותנ ,םירקוחל םיימצע םיחוויד ,(הסרובב וקפנוה 

עדימו תונותיעב תודסומה םעטמ םימוסרפ ,ץראל־ץוחמ םיראת תכרעהל הכשלה ידי־לע 

רפסמ לש הריהמה החימצה לע םידמלמ הלא םינותנ .תרושקתה יעצמאב עיפוהש רחא 
:ל"וח־תוחולשב םידמולה 

םיטנדוטס םייתאמו ףלאכ ודמל Edinburghs Hariot-Watt תטיסרבינוא לש החולשב . 1 
.2000 תנש תישארב 

ראוניב םיטנדוטס תואמ שמחו םיפלא תעברא ודמל Derby תטיסרבינוא לש החולשב .2 

תועידי) םידימלת םיפלא תששכ לע הטיסרבינואה החוויד 1999 ינויב ;1999 

םידימלת םייתאמו םיפלא תעבש לע החוויד איה 1999 טסוגואבו ;(18.6.99 ,תונורחא 

.(ימוסרפ רודמ ,20.8.99 ,בירעמ) 

היווטל תטיסרבינוא תא תללוכה ,"מ"עב םודומ" תרבח ידי־לע תוגצוימה תוחולשב .3 

ראותל ודמל םהמ 70"/0־כ ,םידימלת םיפלא תששכ 1999 רבמצדב ודמל ,אסינויו 

הנווכהו ץועיי .יא.סא.יא תרבח לש חוויד) ץראה יבחרב םיפינס םישימחכב ןושאר 

.(הסרובל מ"עב 

םיאטבתמ םהש יפכ ,דחוימב םיפלאמ הלא תודסומ לש םירגובה רפסמ רבדב םינותנה 

דרשמב ץדאל־ץוזומ תומולפידו םיראת תכרעהל הכשלב וקפנוהש םיראתל םירושיאב 

תואמ שולשו םיפלא תעבראכ לכה ךסב וקפנוה 1999 תנשב .(2000 ,הירא רוג) ךוניחה 

תואמ שמחו םייפלאכ וקפנוה 1998 תנשב .ל"וח־תוחולשב ושכרנש םיראתל םירושיא 

ןוטגנילרב תחולש תובצינ 1999 תנשל ןהירגוב רפסמב תוטלובה תוחולשה ןיב .םיראת 

ףלאל בורק םע דייסרבמה תטיסרבינוא לש החולשה ,םירושיא ףלאל בורק םע 'גלוק 
,םירושיא תואמ שמחכ םע ילאוו סמייט תטיסרבינוא לש החולשה ,םירושיא םייתאמו 

.םירושיא םישימחו תואמ הנומשכ םע יברד תטיסרבינוא לש החולשהו 

תוינכותכ וא תוחולשב םילעופה הובג ךוניחל תודסומב רקיעב קוסעי יחכונה רקחמה 

ןתוהמב תועגונה תונעט המכ ןחביו ,ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש קוחרמ־הדימל לש 

.הובגה ךוניחה רזגמב הנורחאל וללוחתהש תורומתה לש ןייפואבו 

הרדסה ירטשמ לש םינוש םיסופיט ןיב ןיחבהל ןתינ יכ איה ןחביתש הנושארה הנעטה 

 (regulatory regime) איה ןחביתש היינשה הנעטה .םינשה ךרואל לארשיב הובגה ךוניחב

ורצונ םהמ האצותכש ,היצלוגר־הרו היצלוגר־הד יכילהת וללוחתה םיעשתה תונשב יכ 

הלכשהה תכרעמ לש םינוש םירזגמב תינמז־וב םימייקתמה םינוש הרדסה ירטשמ המכ 

ןפוא דחוימבו ,ירוביצה רזגמב םיגוהנה רכשה ירדסה יכ איה תישילש הנעט .ההובגה 

לש דחא סופיט לש ותחימצ דודיעב יזכרמ דיקפת ואלימ ,םיימדקא םיראת לע לומגתה 

.היצלוגר־הדה תובקעב הרשפאתה ותוליעפש - ל"וח־תוחולש ־ ההובג הלכשה תודסומ 

תוכלשה תויהל תויושע ירוביצה רזגמב רכשה ירדסה לש םייפואל יכ איה תיעיבר הנעט 

.ההובג הלכשה תודסומ לש הז סופיט לש ימדקאה ודוקפת ןפוא לע םג 

ןילמוגה־תוקיזבו הובגה ךוניחה תכרעמב ולחש תורומתה תניחבב ןכ־לע קסוע רקחמה 

תנמ־לע .הז קוש ךותב ירוביצה רזגמה דחוימבו הדובעה קוש ןיבל הלא םייוניש ןיב 

תושיג הליחת רקחמה גיצי ,תואנ רשקהב רקחמה יאצממ תאו תונעטה תא איבהל 
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לש הרדסהה ירטשמ וגצוי הז עקר לע .םינוש הרדסה ירטשמ תרדגהב ועייסיש תויטרואית 

םינושה הרדסהה ירטשמ לש םתחימצ ןחביתו ,םינשה ךרואל לארשיב הובגה ךוניחה 

.םיעשתה תונשמ ההובגה הלכשהה תכרעמ לש םינושה םירזגמב םימייקתמה 

:תוינידמ ירטשמ ןיב םירבעמ תנבהל תושיג 
היצלוגר־הדו היצלוגר 

 Moran <fe Wood תא םירידסמה םיללכה התועצמאבש תוליעפ"כ היצלוגר םירידגמ

Moran Wood)., 1993, 17) "םימשוימו םיעבקנ םיתורישו םירצומ לש ןיפילחה 
.הפוריאב רשאמ רתוי םדקומ תירבה־תוצראב הרדסה ירטשמ וחתפתה ירוטסיה ךילהתכ 

םיבחרנ םימוחת לש היצלוגרלו הרדסהל םיכרד חותיפב ךרוצ רצונ תירבה־תוצראב 

לש הקפסהבו רוצייב לשממה לש תיסחי תטעומה הרישיה תוברועמה לש אצוי־לעופכ 

ןויסינה ,תירבה־תוצראל האוושהב ,הפוריאב יכ ןעוט (Majone (1990 .םירצומו םיתוריש 

םירישיו םיבחרנ תוברעתה יסופד וצמיא הפוריא תולשממש ינפמ רתוי לבגומ יביטלוגרה 

םירושעב הפוריאל הרדח קושה תייגולואידיא .(dirigisme) יזוכיר ןונכתו המאלה לש 

םוצמצו הטרפה לש ןדיעב םג םיירוביצ םיסרטניא חיטבהל ךרוצב הרכהה םע .םינורחאה 

תויגוסב ןוידה הלע ,(Majone, 1997) הנידמה ידי־לע םיתוריש לש הרישיה הקפסהה 

הנידמה" לש התווהתהל םיאנתה ורצונ ךכבו ,הפוריא תונידמב םויה־רדסל היצלוגרה 

הנידמה לש "dirigisme"^ לש ומוקמ תא תספותש (regulatory state) "הרידסמה 
 (1994 ,Majone).

םיאטבמו ,םינושה קשמה יפנע לש םתוליעפ תא םימחותו םירידגמ םייביטלוגר םירדסה 

המ :תויזכרמ תולאש יתשב תעגונ היצלוגר .םיפנע םתואב הגוהנה תוינידמה תא ךכב 

קרפל םיעיצמ (Moran <fe Wood (1993 ,םירידסמ המ הלאשה יבגל ?רידסמ ימו םירידסמ 

:תוירקיע תומישמ עבראל היצלוגר תלועפ לכ 

,המגודל ,הובגה ךוניחה קושל הסינכל םיאנת תבצה תועצמאב :קושל הסינכה תרדסה . 1 

וילעש םיאנתה םהמו הובג ךוניחל דסומ חותפל השרומ ימ עובקל תשקבמ הנידמה 

םיינריתמ תויהל םייושע יושיר ינונגנמ .ותלועפל ןוישר לבקל תנמ־לע םהב דומעל 

םניה קושל הסינכה לע הלבגהה תדימ תא םיעבוקה םימרוגה .רתויב םיליבגמ וא דואמ 

םייזכרמ ןונכתבו תוברעתהב ךרוצה תדימ רבדב תויתנידמ תורוסמ :םיללוכו ,םינווגמ 

 (1985 ,.Atkinson <fc Coleman, 1989; Skocpol et al); םרטניאה־תוצובק לש ןחוכ

Coleman, 1993; Smith, 1993; Yishai, 1992;) הרדסהה ךילהתב תוברועמה 

 1987 ,Laumann 8c Knoke); הסינכה) םמצע קוסיעה ימוחת לש םינייפאמהו

.(תורחא תויספורפל הסינכה רשאמ רתוי תחקופמ תויהל היושע תומיוסמ תויספורפל 

ךורכה ןוכיסה תא רעזמל תגמ־לע קושל הסינכה לע חקפל שקבל היושע הנידמה 

הנידמה עבתית םניגבש םיקזנ םורגל הלולעש ,יעוצקמ־יתלב דסומ לש ותוליעפב 

רוביצל עדימ קפס לש דיקפת אלממ הנידמה לש המעטמ ןוישר ,הרקמ לכב .תופשל 

.םישרומ תודסומ ידי־לע םיקנעומה םיראתה לש םייוושו םידומילה תוכיא תודוא־לע 

יוטיב ידיל אובל תולוכי תורחתה תלבגה לש תויביטלוגר תולועפ :תורחתה תרדסה .2 

תנמ־לע םיתוריש יקפסלו םינרציל םיעבקנש םיאנתבו תומרונב ,םייתא םידוקב 
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דסומש דומיל תועש לש ילמינימ רפסמ תעיבק ןוגכ) תנגוה היהת םהיניב תורחתהש 

.(ראות תלבק ךרוצל וידימלתל קפסל בייח הובג ךוניחל 

םינהנ ןהמש ,תוישיא תולעות וכותב בלשמ "הובג ךוניח" רצומה :קושה הנבמ תרדסה .3 

לש ןהיכרוצ תא תרשל תויושעש תוירוביצ־תויתרבח תולעותו ,םירישיה וינכרצ 

ונוגראב ברעתהל תויושע תונידמ .(Levin, 1987, Nevzer, 1998) הליהקהו הנידמה 

תא ,םינושה תודסומה לש םלדוג תא ,המגודל ,עובקלו הובגה ךוניחה קוש לש 

םרוזיפ תאו קפסל םיאשר םהש םיתורישה יגוס תא ,תרשל םיכירצ םהש תויסולכואה 

רצומה תכירצמ תוירוביצ־תויתרבח תולעות קיפהל תנמ־לע ,הירפירפל זכרמה ןיב 

."הובג ךוניח" 

,הובג ךוניחל תודסומה לש ביצקתה רוקמ רבדב העיבק :םולשתהו ןומימה תרדסה .4 

הבוג ,רקחמל הארוה ןיב האצקהה ןפוא ,םינושה םינמוממה תודסומה ןיב ותקולח ןפוא 
.המודכו דומילה רכש 

םירצומה יגוס לכ לע לח הלא תומישמ יולימ ,(Moran 81 Wood (1993 לש םדידל 

.םייטרפ םירצומ םהש ןיבו םיירוביצ םירצומ םהש ןיב ,םיתורישהו 

יולימב קושה לש וקלח המו הנידמה לש הקלח המ וא ,רידסמ ימ הלאשה יבגל 

םירדסה יגוס השולשמ םירזגנה ,םיירשפא םירדסה לש ןווגמ םייק ,וללה תומישמה 

:(היצלוגר ירטשמ) הרדסה ירטשמ ךשמהב םתוא הנכנש היצלוגר לש םייסיסב 

independent self - תיאמצעו תימצע היצלוגר לש רדסה וניה ןושארה יסיסבה רדסהה . 1 

 regulation - דציכ יאמצע ןפואב םיעבוק םיוסמ תוריש תקפסהב םיברועמה ויפלש

תא דיקפמ הזכ רדסה .ל"נה תומישמה עברא תא השעמל םירידסמו ,תורישה קפוסי 

.םיירטנולוו םיפוג ידיב וא תויטרפ םיידיב תמיוסמ תיקשמ תוליעפ לש התרדסה 

state-sanctioned - הנידמה ידי־לע תחקופמ ךא תימצע היצלוגר אוה ינשה רדסהה .2 

 self-regulation. ויפלש ,יטסיטרופרוק רדסהכ תורפסב רכומ היצלוגר לש הז רדסה

ןהיפ־לעש תויביטלוגרה תומרונה תא חתפל תוכמסה תא םיוסמ ףוגל הקינעמ הנידמה 

.(Boddewyn, 1985)להנתהל ךירצ רזגמה 

ןונגנמה תועצמאב ,הנידמה .direct state regulation - הנידמה לש הרישי היצלוגר .3 

.ןמושיי לע תחקפמו תויביטלוגר תונקת הניקתמ ,וידבועו ירוביצה 

םינושה הרדסהה ירטשמ לש םתורצוויהל םימרוגב תקסועה תורפסהמ לודג קלח 

םמויקב הנידמה לש תיביטלוגרה התוברועמב תוציחנה תא ךרוכ תויברעמה תויטרקומדב 

Weimer 8c Vining, 1992; Kay 8c Vickers,)ןקתל הרומא איה םתואש קוש ילשכ לש 

 1994 ,1990; Breyer). התוהמב תיטילופ ,דניה היצלוגרש רחאמש םיסרוגה שי םלוא,

.קוש ילשכ ןוקיתל תנווכמ דימת הניא היצלוגר לש תויגוסב תולשממ לש ןתוברועמ 

הנידמה לש התוברועמש ךכ לע העיבצמ ךוניחה תוינידמב תקסועה תורפסה ,המגודל 

םהלש הינומגהה תא רמשל הרבחב תומיוסמ תוצובקל רשפאל הלוכי ךוניחה תוינידמב 

טיבש> הנממ םיעבונה םיהובגה םירזחהה תאו הלכשהה תכרעמ לש םיהובגה םיבלשב 

;Bowles 8c Gintis, 1976 ;1992 ,ןולייא ;1992 ,אריפשו בגוי ;1992 ,סוארקו 
 1977 ,Bourdieu).

לש ןפקיה םוצמצ םרקיעש םייוניש לש הבחר תשק ןויפאל שמשמ היצלוגר־הד גשומה 
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הקדצהה .(1997 ,ץ"כב טטוצמ ;de Alessi, 1987) םיוסמ ףנעב תוירוביצ תונקת 
לש ותוליעפ תא הליקמ היצלוגר־הד יכ איה וז ןיעמ תוינידמ לש התגהנהל תלבוקמה 

.ותוליעיב םיעגופה םייתקוחו םייטרקורויב םילושכממ ררחתשהל ול תרשפאמו קושה 

לע תולטונ תולשממשכ .ריחמ שי ילכלכה קשמב תולשממ לש ןתוליעפל ,וז הסיפת יפ־לע 

היצזיטרקורויבה ינייפאמ תא הז ךילהת ךותל תואיבמ ןה קוש ילשכב לפטל ןמצע 

Weimer <fe) הלשממ ילשכל רוקמ םיווהמהו ןתוליעפל םייטנרהניאה היצזיטילופהו 

 1997 ,Vining, 1992; Majone). ילשכש םיישקה תא םצמצל הרומא היצלוגר־הד

הידיקפת תוצווכתהב ,הנידמה תגיסנב הכורככ הרואכל תספתנ איהו ,םיליטמ הלשממה 

 (1999 ,.Feigenbaum et ai) קושה ידי־לע םתפלחהבו.

ידיקפת תוצווכתהב םיכורכ םניא היצלוגר־הד יכילהת ,םירקוחה םיסרוג ,השעמל ךא 

ררוב ןיעמל םיתורישו םירצומ לש תינרצימ תכפהנ הנידמה .םתונתשהב אלא ,הנידמה 

קחשמ־יללכ יפ־לע וקחשי םיילכלכה םינקחשה יכ חיטבהל ודיקפתש ,(umpire) טפושו 

תודסומ תריציב םירקמה בורב הוולמ היצלוגר־הד ,ךכיפל .(Majone, 1994) םימכסומ 

לע הרימש חיטבהל םירומאש קחשמה־יללכ תריצי לע םידקפומה םישדח םינונגנמו 

תועצמאב לשממ) "contract government" תורפסב הנוכמ וז העפות .םיירוביצ םיסרטניא 

(regulatory state) "הרידסמה הנידמה" וא (Dominelli Hoogveit, 1996) (םיזוח 

 (1994 ,Majone). םיטרדנטס םיעבוקו םירידגמ םיזוח תועצמאב לשממו הרידסמה הנידמה

תגיסנל םיליבומ םניא םהו ,הז רזגמ ןיבל הנידמה ןיבש םיסחילו יטרפה רזגמה לועפתל 

.(Moran 8c Prosser, 1994) התוקזחתהל אלא ,הנידמה 

וליבוה הטרפהו היצלוגר־הד יכילהת יכ םירקוח ונייצ הובגה ךוניחה םוחתב םג 

(Stone, 1998) ןוטס ."הטרפהה סקודרפ"לו הנידמה לש התוברועמ תוקזחתהל השעמל 

הינטירבב הובגה ךוניחה ןומימ טסוה םיעשתה תונש ךלהמבש יפ־לע־ףא יכ תנעוט 
השעמלו ,הנידמה לש התוברועמ םוצמצל רבדה ליבוה אל ,יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמהמ 

לע רכינ חוקיפ הלשממה השכר ךכל התוולתהש היצלוגרה תועצמאב ןכש ,הרבג ףא איה 

סקודרפ" הינטירבב רצונ ,הירבדל ,ךכ .ותקפסה לעו ונונכת לע ,הובגה ךוניחה תוינידמ 

.הובגה ךוניחה תוינידמ םוחתב "הטרפהה ןדיע 

ךוניחה תכרעמב וגהנוהש תומרופר יתש לש ןבוציע ךילהת תא ןחוב (Carr, 1998) רק 

לע םיעבשה תונשב הגהנוה ־ ירניבה רדסהה - הנושארה המרופרה .הינטירבב הובגה 

ןתובשחתה־רסוחמו תוטיסרבינואה לש ,תיליעה ןדוקפתמ הלשממה לש תחנה־יא עקר 

ינשל הובגה ךוניחה תכרעמ תא הלשממה הלציפ ךכיפל .הלש יתרבחה םויה־רדסב 

ללוכה רתוי ילנויספורפ שדח לולסמו םייקה יאטיסרבינואה לולסמה :םידרפנ םילולסמ 

ביחרהל הנידמה השקיב שדחה לולסמה תועצמאב .(polytechnics) םייגכטילופ תודסומ 

התוא לש יטירבה הובגה ךוניחה לש יתיליעה ויפואב םסרכלו הובגה ךוניחל תושיגנה תא 

הובגה ךוניחה לש ןומימה תוינידמב הנפמ לח םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב .הפוקת 

,הלטוב תוטיסרבינואל םיקנעמה תטיש .תוטיסרבינואה ןיבל הנידמה ןיב םיסחיבו 

הדעונש ,הלכשהה תודסומ ןיבל םינמממה םיפוגה ןיב תיזוח תכרעמ הגהנוה המוקמבו 

שפחל ןדדועל ןכו תוטיסרבינואה לש (accountability) תויחווידה תדימ תא תולעהל 

ליבקמב .םידמולה ירפסמ יפ־לע יקלח ןומימ םג גהנוה 1991 תנשב .םישדח ןומימ תורוקמ 

UFC ןוגכ ,םישדח חוקיפ תודסומ לש הרוש הלא םינש ךלהמב הלשממה הננוכ 

 (Academic Audit Units) AAU'l (University Funding Councils), תעדל ,ודעונש
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תא ריבגהל תינמז־ובו ההובגה הלכשהה תוכיא תא חיטבהל ,(Pritchard, 1994) דר'צירפ 

המרופר הצמוא ,תוהובגה תויולעה בקע ,1992 תנשב םלוא .תודסומה ןיב תויתורחתה 

תוללכמה תא הכפהו ,הינטירבב הובגה ךוניחה לש ולוציפל ץק םישל הדעונש תפסונ 

טלחוה ןמזב־וב .םיאלמ םיימדקא םיראת קינעהל תוכמסומה תוטיסרבינואל תויגולונכטה 

ךותמ ,םידמולה ירפסמ יפ־לע הרבחה יעדמו חורה יעדמ ידימלתל ןומימה םוצמצ לע םג 

־לעה ךוניחב הרשע־עשת דע הרשע־שש יאליגב םידימלתה ירועיש תא תולעהל הרטמ 

.יגולונכטה ינוכית 

ןומימה םוצמצו תירניבה המרופרה לש הלוטיב תובקעב ,(stone (1998 יפ־לע 

אלמל התע הלכיש ,הנידמה לומ לא תוקיתווה תוטיסרבינואה לש ןדמעמ שלחנ ירוביצה 

תורוקמ ןוויג :ריבס־יתלב הכ דע הארנש תוינידמ ןורתפ לש ותלבקב יזכרמ דיקפת 

ףקיה תא החתנב ,(Pritchard, 1994) דר'צירפ םג .ההובג הלכשהל תודסומה לש ןומימה 

התוינידמ תובקעב הינטירבב הובגה ךוניחב הנידמה לש השעמל הכלה התוברעתה 

קוש לש הנווכהה תדימב םוצמצ לכ לח אל יכ האצמ ,וז תוברועמ םוצמצ לש תרהצומה 

.הנידמה ידי־לע התשענש ההובגה הלכשהה 

וללוחתהש הלא ןיבל הינטירבב וללוחתהש תורומתה ןיב ינוש םייקש יפ־לע־ףא 

םוחתב יוניש יכילהת לש םינוש םיטביה ריאהל ידכ יטירבה הרקמה תניחבב שי ,לארשיב 

הנידמה האלימש דיקפתל סחיב תולאש תולוע לארשיב םג .לארשיב הובגה ךוניחה 

ירטשמ לש םייפוא המ .ןורחאה רושעב ההובגה הלכשהה תכרעמב וללוחתהש תורומתב 

ךוניחה תודסומ לש םתסינכ התוול םאה ?לארשיב ההובגה הלכשהה םוחתב הרדסהה 

תחטבהל םינונגנמ ורצונ םאהו ,ןתלועפל תויחנהו תונקת חוסינב ץראל־ץוחמ הובגה 

?(umpire) טפושהו ררובה דיקפת תא המצע לע הנידמה הלטנ הדימ וזיאב ?םתוכיא 

?הטרפהה סקודרפ שחרתהו תיביטלוגרה הנידמה העיפוה םאה ,תורחא םילימב 

לארשיב הובגה ךוניחב היצלוגרה ירטשמ לש םינייפאמה 

לע תדמלמ םינשה ךרואל לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התוחתפתה תניחב 

,שודק) הנוש הרדסה רטשמב תנייפאתמ ןהמ תחא לכש ,תונוש תופוקת עברא לש ןמויק 

דקמתנ ךשמהב .הלא הרדסה ירטשמ תעברא לש םיירקיעה םהיווק וגצוי הליחת .(1999 

תכרעמ לש הרדסהה ינייפאמב ולחש תורומתה תא ןחבנו הנורחאהו תיעיברה הפוקתב 

.לארשיב הובגה ךוניחה לע ןהיתוכלשה תאו ןתורצוויהל םימרוגה תא ,ההובגה הלכשהה 

ןיב ןילמוגה־תקיז רבדב ליעל וגצוהש םינועיטה ונחביי וז הפוקת חותינ תרגסמב 

לש הרקמה רקח תועצמאב ירוביצה הדובעה קוש לש ויפוא ןיבל הובגה ךוניחה תוטשפתה 

.לארשיב רהוסה־יתב תוריש 

תיאמצעו תימצע הרדסה לש רטשמ :הנידמ־םורט ־ הנושארה הפוקתה 

תירבעה הטיסרבינואה :תוטיסרבינוא שולש לארשיב ולעפ הנידמה םוק ינפל 

וללה תודסומה תשולש ןיב .תובוחרב עדמל ןמציו ןוכמו הפיחב ירבעה ןוינכטה ,םילשוריב 

לע ולטנו םייטרפ תודסומכ םמצע תא ולהינ םתשולשו ,הרורב תילנויצקנופ הקולח .דתיה 
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לש תוימדקאה תושירדה תא םתנבה יפל יתוכיא תוריש קפסל תוירחאה תא םמצע 

,ןכ םא .(1985 ,דוד־ןב) בושחו ליעפ קלח לוטיל ושקיב הבוציעבש ,ךרדבש־הנידמה 

.תיאמצעו תימצע הרדסה לש סופד יפ־לע תיאטיסרבינואה תכרעמה הלעפ הפוקת התואב 

לש התמקהל דע הנידמה תמקהמ - 1958-1948 - היינשה הפוקתה 
ןיבל תיאמצעו תימצע הרדסה ןיב קבאמה :ההובג הלכשהל הצעומה 

הנידמה לש הרישי הרדסה 

1958 תנשב ההובג הלכשהל הצעומה לש התמקהל דעו הנידמה תמקה ןמל הפוקתה 

תוינויווש לומ הינומגה לע קבאמה :הזב הז םירוזש ויהש םיירקיע םיקבאמ ינשב הנייפאתה 

הלכשהל תודסומה לש הימונוטואה תדימ לע קבאמהו ,ההובג הלכשהל תודסומה ןיב 

ןתמקהל תולועפ ולהנתה םישימחה תונש תישארב .(1998 ,ןיילק) הנידמל סחיב ההובג 

תא וצמיא הנידמה לש החוכ־יאב .ןליא־רב תטיסרבינואו ביבא־לת תטיסרבינוא לש 

הנידמה ידיב ןיא "המויק לע תקבאנה הלד המוא"כ יכ תירבעה הטיסרבינואה לש התנעט 

לע קבאמה ידכ ךות .(1998 ,ןיילק) םמשל םייואר תודסומ יגש חתפל חוכ יד םעהו 

השקיב ,םיקיתווה תודסומה לש םתויזכרמ תא ססבל הנידמה לש התונוכנ בקעו ,הינומגהה 

יתכלממ ןויבצ תלעב תימדקא הצעומ לש הנוניכ תועצמאב הרישי הרדסה גיהנהל הנידמה 

הנידמה השקיב וז הצעומ תועצמאב .לשממב תורשמ יאשונו םיאקיטילופ הב ופתתשיש 

קוחה־תועצה .ותוחתפתה ינוויכ טווינבו הובגה ךוניחה לע חוקיפב יזכרמ םוקמ לבקל 

ולקתנ םוקל הדיתעה תימדקאה הצעומב הנידמה יגיצנ לש םתויזכרמ תא ןגעל ושקיבש 

הובג ךוניחל תודסומה תא ךופהי קוחה יכ וששחש ,תוטיסרבינואה לש תויודגנתהב 

ץיבורוה תדעו לש התמקהל וליבוה הלא םיקבאמ .(1998 ,ןיילק) םייטילופ תודסומל 

.םותסה יובמה ןמ ההובג הלכשהל הצעומה קוח תא ץלחל הדעונש 

דע ההובג הלכשהל הצעומה קוחמ - 1994-1958 - תישילשה הפוקתה 
חקופמה תימצע הרדסה רטשמ לש וסוסיבו ותורצוויה :תוחולשה קוח 

הנידמה ידי־לע 

רטשמ גיהנהל ןיא יכ הרבס איה ךא ,תימדקא הצעומ רוציל השקיב ץיבורוה תדעו 

הללס הדעווה .(1998 ,ןיילק) תושדח תוטיסרבינוא ינפב ךרדה תא םוסחיש השקונ הרדסה 

רשואש ההובג הלכשהל הצעומה קוח תא הבציעו םישדח םיימדקא תודסומ ינפל ךרדה תא 

הלכשהה תודסומ ידיב דיקפהל הנידמה לש התמכסה הכרכנ ךכב .1958 טסוגואב תסנכב 

תכרעמ תא ביחרהל תונוכנב הובגה ךוניחה רזגמ לש תימצעה הרדסהה ךשמה תא ההובגה 

.תע התואב הנידמה יכרוצ יפ־לע ההובגה הלכשהה 

דסומה איהו ,1958 רבמבונב 28־ב התנומ ההובג הלכשהל הנושארה הצעומה 

הלכשהל הצעומה) רקחמו עדמ ,הארוה תוברל ,הנידמב ההובג הלכשה יניינעל יתכלממה 

הלכשהל הצעומה קוחב ,ההובג הלכשהל הצעומל הקינעה הנידמה .(1997 ,ההובג 

הלכשהל תודסומ ךימסהלו ריכהל ,ריתהל תירוטוטטסה תוכמסה תא ,1958 ־ ההובג 

תא ההובג הלכשהל הצעומה ידיב הנידמה הדיקפה ךכב .םיימדקא םיראת קינעהל ההובג 
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רדסה רצונ .הובגה ךוניחה רזגמ לש ותרדסה תאו תוימדקאה תומרונה תא עובקל תוכמסה 

תאו התוכמס תא הבאשש ,ההובג הלכשהל הצעומה וב ופתתשהש ,יטסיטרופרוק יפוא לעב 

ימשר ןפואב הקלח הנידמה .הנידמה יגיצנו ההובג הלכשהל תודסומה ,הנידמהמ היבאשמ 

קושל הסינכב הטילשה תא ההובג הלכשהל הצעומה ידיב הדיקפהו תיטילופה התמצוע תא 

הקינעה הנידמה ,ונייהד ;הז קוש לש ונוגרא ןפואבו תורחתה יללכב ,הובגה ךוניחה 

ונודינש היצלוגרה תומישמ עברא ןיבמ שולש רידסהל תוכמס ההובג הלכשהל הצעומל 

.ליעל 

הלכשהל הצעומה לש התטלחה לע הדי ךומסל לארשי תלשממ הטילחה 1977 תנשב 

ףסוותה וז הדעו לש התמקה םע .בוצקתלו ןונכתל הדעווה לש הנוניכ רבדב ההובג 

תקולחו הלוכ תכרעמה לש התוחתפתה ןונכת ־ עירכמ דיקפת ההובג הלכשהל הצעומל 

הצעומה לש בוצקתלו ןונכתל הדעווה .ההובג הלכשהל םינושה תודסומה ןיב ביצקתה 

םיבאשמה תקולח לעו הובגה ךוניחה תכרעמ לש ללוכ ןונכת לע הדקפוה ההובג הלכשהל 

;1997 ,ההובג הלכשהל הצעומה) ההובגה הלכשהה תכרעמ תושרל הדימעמ הנידמהש 

רקחמהו הארוהה ביכרמ לש ונומימב תפתתשמ בוצקתלו ןונכתל הדעווה .(1995 ,לארשי 

הלכשהל הצעומה ידי־לע םיכמסומהו םירכומה הובג ךוניחל תודסומבו תוטיסרבינואב 

ידי־לע םינמוממה ,הארוה ידבוע לש םתרשכהל תודסומה תא ללוכ וניא הז ןומימ .ההובג 

תוצעומהו ךוניחה דרשמ ידי־לע תונמוממה ,תוירוזיאה תוללכמה תא ,ךוניחה דרשמ 

הצעומה) םייטרפ תודסומכ תולעופה תויביצקת־ץוחה תוללכמה תא ןכו ,תוירוזיאה 
.(1992 ,ההובג הלכשהל 

הלכשהל הצעומה לש הידיל ורבעוה בוצקתלו ןונכתל הדעווה לש התמקה םע ,ןכ םא 

־ הובגה ךוניחה תודסומ לש םנומימ - תפסונ הרדסה תמישמל תורושקה תויוכמס ההובג 

ירדסה תאו הובגה ךוניחה לש ללוכה ביצקתה לש העיבקה תא הידיב הריאשמ הנידמהשכ 

.ההובג הלכשהל תודסומב םיצרמה לש רכשה 

,רצואה ןיבל בוצקתלו ןונכתל הדעווה ןיב שדח רדסה לע טלחוה 1987-1986 םינשב 

הלכשהה תכרעמל יתנש־בד ביצקת - ץראב ןוחטיבה תוינידמב קר הכ דע םייקתהש 

ביצקת םכסה לע םינש עבראל תחא םימתוח בוצקתלו ןונכתל הדעווהו רצואה .ההובגה 

ןאל הלאשב םינויד תמייקמ הניא הלשממה םלוא ,ההובגה הלכשהה תכרעמל יתנש־בר 

הלכשהל הצעומב בוצקתלו ןונכתל הדעווה ר"וי> םידעומ ההובגה הלכשהה לש הינפ 
.(1998 ,יזפ ,ההובג 

תונש תליחת דעו ההובג הלכשהל הצעומה תמקה ןמל הפוקתבש רמול ןתינ ,ןכ םא 

רזגמל תיביטלוגרה תוירחאה תא ההובג הלכשהל הצעומה ידיב הנידמה הדיקפה םיעשתה 

ךוניחב קוסיעל תונוישרה תאצקה לש ןונגנמה תא וב רידסהל תוכמסה תאו הובגה ךוניחה 

.הובג 

:הובגה ךוניחה תכרעמב תורומת - ךליאו 1994 ־ תיעיברה הפוקתה 
תכרעמ לש םינושה םירזגמב םינחבומ הרדסה ירטשמ לש םתורצוויה 

ההובגה הלכשהה 

לש ומויס תא ןמסמ ,ליעל הרכזוהש ,תוללכמ חותיפל באה־תינכותה לש הרושיא 

תואטיסרבינואה יכ העדה החוור ,לודגה היילעה לג ינפל" .1990 תנשב לחהש ךילהתה 
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תובורקה םינשב טולקל תולגוסמ ,רכינ לודיג לאיצנטופ םייק ןהב הלא ןשארבו ,תומייקה 

(1994 ,ההובג הלכשהל הצעומה)".ןושאר ראות ידומילל ףסונה שוקיבה תא 

,ההובגה הלכשהה רזגמ לש ונונכת לע תדקפומ התויהב ,בוצקתלו ןונכתל הדעווה 

ההובגה הלכשהה תכרעמ" :םשה תא אשנש ךמסמ 1983 תנשב הלשממל השיגה 

לא ןושאר טבמו 1988 תנש תארקל הנונכתלו תכרעמה תוחתפתהל םיווק ־ לארשיב 

תמקהב ךרוצ היהי אל 1990 תנש דע יכ אוה יפצהש התיה ךמסמה תנקסמ ."1995 תנש 

םישוקיבה תורבגתהו היילעה לג םע" ,1994 תנשב םלוא .ההובג הלכשהל םיפסונ תודסומ 

תייגוסב ןודל ההובג הלכשהל הצעומה הרזח ,קיתוה רוביצה ברקב ההובג הלכשהל 

הלא םינויד תואצות .(1994 ,ההובג הלכשהל הצעומה)"ןושאר ראותל םידומילה תבחרה 

.ההובגה הלכשהה חותיפל באה־תינכותב ,ליעל רומאכ ,וחסונ 

תוללכמ לש החיתפו הבחרה תועצמאב קר אל ההובג הלכשהל תורגסמה תבחרה 

הלכשה לש אוביי תרתהו םייטרפ תודסומ תחיתפל דודיע ידי־לע םג אלא ,תוירוביצ 

רצומ קפסל הלשממה לש התוביוחמל סחיב הסיפת יוניש תנמסמ ,ץראל־ץוחמ ההובג 

ךוניח תודסומ לש לארשיב םתלועפ תרתה .הידי־לע הכ דע ןמומו קפוס עירכמה ובורבש 

ןושאר דעצ השעמל הווהמ ץדאל־ץוחב ההובג הלכשהל תודסומ לש םמעטמ םילעופה הובג 

יטפשמה ץעויה עספ ינשה דעצה תא .הובגה ךוניחה רזגמ לש היצלוגר־הדה ךילהתב 

ךימסהלו חקפל תוכמס ןיא ההובג הלכשהל הצעומל יכ ותונשרפב ,1994 תנשב הלשממל 

יטפשמה ץעויה) ץראב תורז תוטיסרבינוא לש םיפינס םיווהמה הובג ךוניח תודסומ 

תוטיסרבינוא לש תוחולש לש ןתוליעפ םא רורב היה אל זא דע .(16.11.1994 ,הלשממל 

תוטלחה יתשב .קוח יפ־לע ההובג הלכשהל הצעומה לש רושיא הנועט לארשיב תורז 

הלכשהל הצעומה העבק ,30.11.1988־המ היינשהו 4.5.1983־המ הנושארה ,תומדוק 

רושיא הנועט ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולש לש לארשיב ןתוליעפ יכ ההובג 

קוח יכ עבק אוה ,וז היגוסל הלשממל יטפשמה ץעויה שרדנ רשאכ ,1994 תנשב .המעטמ 

תולעופה ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולש לע לח וניא ההובג הלכשהל הצעומה 

קינעיש ,ההובג הלכשהל הצעומה קוחב ןוקית ךורעל ץילמה םג אוה וז תעד־תווחב .ץראב 

הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותונשרפ תובקעב .ל"וח־תוחולש לע חוקיפ תוכמס הצעומל 

ןתלועפ תא רשפאל ידכ ההובג הלכשהל הצעומל תונפל ל"וח־תוחולש דוע ובייוח אל 

םאה־תוטיסרבינואה ןיבל ןניב ועבקנש הדימ־תומא יפ־לע הלהנתה ןתוליעפו ,לארשיב 

.ןהלש 

לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמ לש הלוציפו היצלוגר־הד 
תנשמ ל"וח־תוחולש רזגמ לש הרדסהה יכילהתב וללוחתהש םייונישה תא גיצמ 1 חול 

ההובג הלכשהל דסומ לכ היה 1998-1994 םינשה ךלהמב ,תוארל ןתינש יפכ .1994 

ולועפת ךרד לע תישממ הלבגה אלל ץראב הובגה ךוניחה קושל סנכיהל לוכי ץראל־ץוחמ 

,קושה הנבמ לשו תורחתה יללכ לש הרדסה המייקתה אל ,ןכ־ומכ .וב םידומילה יפוא לעו 

תודסומה ןיבל םייטרפה תודסומה ןיב הקיזל סחיב הרדסה יללכ ורדענ דחוימבו 
,תיאמצעו תימצע הרדסה לש סופד יפ־לע לועפל ולכי ל"וח־תוחולש ,השעמל .םיירוביצה 

וילע החקיפ הנידמהש תימצע הרדסה רטשמ םייקתה הובגה ךוניחה ירזגמ רתיבש דועב 

ןה ,םיילארשיה םירוגמהש דועב ,ונייהד .ההובג הלכשהל הצעומה - החוכ־אב תועצמאב 

,ההובג הלכשהל הצעומה ידי־לע ועבקנש הרדסהה יללכל םינותנ ויה ,יטרפה ןהו ירוביצה 
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לכ ןיב ועבקנש םיללכ יפ־לע להונ אוהו ,הלא םיללכמ ררחושמ ל"וח־תוחולש רזגמ היה 

.ולש םאה־הטיסרבינואה ןיבל דסומ 

ל"וח־תוחולש רזגמ לש הרדסה ירטשמ :1 חול 

היצלוגר תומישמ 

בוצקת  קושה הנבמ  תודהת יללכ  קושל הסינכ 
העוקתה 

הטרפה  יאנת ועבקנ אל  תורחתה יללכ  חותפ קוש  הפוקתה 

לעופב  ירזגמ ןיב הקיז  :םירדגומ םניא  תסינכל  :הנושארה 

הלכשהה  םיללכ ןיא  ־תוחולש  ,היצלוגר־הד 

יטרפהו ירוביצה  ןפקיהל סחיב  אלל ל"וח   1998-1994

לארשיב  תוינכות לש  םיללכ 

םידומילה  םירורב 

םיראת תארקל 
ויפואל סחיבו 

לגס לש 

הארוהה 

חוכמ הטרפה  רוסיא לח  םיללכ תעיבק  תעיבק  הפוקתה 

לח :קוחה  ףותישב לועפל  םפקיהל סחיב  הסינכ יללכ  :היינשה 

לע רוסיא  תודסומ םע  לש םכשמלו  קושל  ,היצלוגר־הר 

הכימת תלבק  םיילארשי  םידומילה  ךוניחה  ךליאו 1998 
תיפסכ  הובג ךוניחל  ,םיראת תארקל  הובגה 

הנידמהמ  ויפואל סחיב  ץראב 

לגס לש 

סחיבו הארוהה 

הלבק יאנתל 
םידימלת לש 

תונורתפ ןהל ויה אלש ,תויעב ץוצל ולחה 1994 תנשב היצלוגר־הדה לש המושיי םע 

יכ עבקנש רחאמ .ןהיראותב הרכההו ץראב תוחולשה לש ןתוליעפ יבגל ,תמייקה הקיקחב 

,תוחולשה יניינעב לפטל תכמסומ ההובג הלכשהל הצעומה ןיא תמייקה הקיקחה תרגסמב 

ןפואבו ,תוברתהו ךוניחה דרשמ לא םהיתולאש תא תסנכה־ירבחו תוחולשה ידימלת ונפה 

.(1997 ,הירא רוג) ץראל־ץוחמ תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמל רתוי יפיצפס 

טפשמה תכרעמל ,םניינעב עויסל וקקזנש ,תוחולש ידימלת ונפ םיפסונ םיבר םירקמב 

היגולוכיספב םידומיל ומייסש ,םיטנדוטס םיינשו םירשע .קדצל הובגה טפשמה־תיבלו 

השקבב צ"גבל ורתע ,יסר'ג־וינבש ןוסנקיד ילרפ תטיסרבינוא לש תילארשיה החולשב 

ןוישר םהל קינעהלו םהידומילב ריכהל םיגולוכיספה קוח יפ־לע םושירה תדעוול תורוהל 

טילחהלו לוקשל םיגולוכיספה קוח יפ־לע םושירה תדעוול הרוה צ"גב .םעוצקמב קוסעל 

םיטנדוטסה לש םתריתע תא צ"גב לביק ,השעמל ,ךכב .וז החולשב ריכהל םא המצעב 
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עובקל המצע םושירה תדעו לע ,ההובג הלכשהל הצעומה לש תוכמס רדעהב יכ עבקשכ 

בצמה יכ ונייצ םיטפושה .ץראל־ץוחב הטיסרבינואה לש תילארשיה החולשב ריכהל שי םא 

,ןוצר עיבשמ וניא ץראל־ץוחמ תודסומ ידי־לע םינתינה םיראתב הרכהל עגונב יטפשמה 

.<9486/96 צ"גב> ןיינעב םיקוח קקוחל תסנכל וצעיו 
טפשמ ידומילב הרכה יבגל םיטנדוטס ינש ידי־לע צ"גבל השגוה תפסונ הריתע 

תובתכתהב טפשמ ידומיל רגוב ,דחא רתוע .ץראל־ץוחב הטיסרבינואב תובתכתהב 

הטיסרבינואה לש הרכה שקיב ,הניארקואבש הסדוא לש תיתלשממה הטיסרבינואב 

.ןידה־יכרוע תכשל לש תימשר הרכה ול קינעהל היושע וז הרכה .וידומילב תירבעה 

חכנ אוה יכו ,תובתכתהב ושענ וידומיל לכ יכ הנעטב ,הבריס תירבעה הטיסרבינואה 

םיטפשמ הדמל היינשה תרתועה .תוניחבב תופתתשה ךרוצל קר הטיסרבינואב 

ינש .םירועישהמ קלחב קר הפתתשהו ,הינמור ,טשרקוב לש םיטפשמל הטיסרבינואב 

םידומילב הרכה עונמל תוכמס תירבעה הטיסרבינואל ןיא יכ ונעט םירתועה 

ךימסמ ןידה־יכרוע תכשל קוח יכ עבק צ"גב לש ןידה־קספ .ץראל־ץוחב תוטיסרבינואב 

רבודמש יפ־לע־ףא .ץראל־ץוחמ דסומב ריכהל אל וא ריכהל הטיסרבינואה תא 
תירבעה הטיסרבינואל שי ,תירבעה הטיסרבינואה ידי־לע תורכומה תוטיסרבינואב 

םידומילה לולסמ יפל תגיוסמ הרכה וא תיקלח הרכה םג ץראל־ץוחמ דסומל תתל תורשפא 

,הז םע ;יקוח לוקיש וניה תובתכתה ידומיל לש לוקיש יכ םג עבוק ןידה־קספ .םתרוצו 

ינש לש םהידומילב יקלח ןפואב ריכהל הנכומ תירבעה הטיסרבינואה יכ ןייצמ ןידה־קספ 

.<8707/96 ,צ"גב> םירתועה 

םיטפשמל הטלוקפב רבעשל־תודימלת שולש לש ןמעטמ צ"גבל השגוה תפסונ הריתע 

,ןהל רמא אל שיא" יכ ,דתיה תיזכרמה ןתנעט .רטס'צנמ תטיסרבינוא לש החולשב 

.<26.10.1998 ,ןיול)"לארשיב םירכומ םניא הללכמה הקינעמש םיראתהש 
האמכ לש םוכסב התוא ועבת רטס'צנמ תטיסרבינוא לש החולשב םידימלת ינש 

תינכותל סחיב אווש־ יגצמ הגיצהו היתויובייחתה תא הרפה יכ הנעטב ,ח"ש ףלא םיעבשו 

,"תוחטבה המייק אל רטס'צנמ תללכמ") םיצרמל סחיבו ראותב הרכהל סחיב ,םידומילה 

.<30.1.98 ,סבולג 

דגנ צ"גבל הרתע רטס'צנמ תטיסרבינוא לש תילארשיה החולשב םיטנדוטסה תדוגא 

ינידב הכשלה תוניחבמ םיטנדוטסה תא רוטפל הבוריס לשב ןידה־יכרוע תכשל 

.(4092/98 צ"גב> םתוחמתה תליחת יגפל ןהב םיביוחמ םירגובהש ,לארשי־תנידמ 

הבש החולשב םהידומיל תא ומייס ןושארה רוזחמה ירגוב םישישו האמ יכ הלוע הריתעהמ 

,תיאשר ןידה־יכרוע תכשל .לארשיב תמייקתמה וזל המוד תנוכתמב םידומיל םימייקתמ 

האצמ םא ,םיוסמ אשונב הניחבמ ץראל־ץוחב תודסומ לש םירגוב רוטפל ,תונקתה יפ־לע 

.(27.6.98 ,ץראה) לארשי ינידל םימוד דומילה תודסומב ונחבנ םהבש םינידה יכ 

ץראב תוחולשה לש ןתוליעפ תא התווילש תוריהבה־יא לע הלא תוינפמ דומלל ןתינ 

:ההובג הלכשהל הצעומה ןכו תקקוחמה תושרה ,םינכרצה תייסולכוא ברקב 

לש הדיקפתמ הז ןיא ...הברה הב םיטבלתמ ונאש הכובס היעב איה וז 

ונא ...ל"וח תואטיסרבינוא לש םיראתב ריכהל ההובג הלכשהל הצעומה 

הלכשהל הצעומה קוחל הלשממל יטפשמה ץעויה ןתנש שורפה יפל םילעופ 

הטיסרבינוא הלוכי ,ןכ לע .ל"וחמ תודסומ לע לח הזה קוחה ןיא יכ ,ההובג 

םילוכי ל"וחמ תודסומ ...תושר ךכל שקבל ילבמ לארשיב לועפל ל"וחמ 
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ורציש תוכרעמה ףוריט םושמ לבא ...וז תושר לבקל םיבייח םניאו 

תכרעהל הקלחמה הטילחה ,םירקבל תושדח תועיפומה תוברה תוחולשה 

תודסומ לש םיראתב קר ריכהל ךוניחה דרשמבש ל"וחמ תומולפידו םיראת 

הקלחמה לש הטלחה יהוז .ההובג הלכשהל הצעומהמ הלועפ רושיא ולבקש 

לש הבושת בתכמ) ...ההובג הלכשהל הצעומה לש אלו ךוניחה דרשמ לש 

־רבח לא ,בוצקתלו ןונכתל הדעווה שאר־בשוי ,ןויצ־בל הימחנ 'פורפה 

,תסנכה לש תוברתהו ךוניחה תדעו שאר־בשוי ,ןמסיז לאונמע תסנכה 
 30.3.97).

דרשמ ןיב השדח הדובע־תקולח השעמל השבגתה היצלוגר־הדה ךילהת תובקעב 

תולעופה ל"וח־תוחולש לש םיראת תכרעהל סחיב ההובג הלכשהל הצעומה ןיבל ךוניחה 

תכרעהל הקלחמה לש יזכרמה דיקפתה אוה וז הדובע־תקולח לש בושח רכיה־וק .לארשיב 

הקלחמה .הובגה ךוניחה הדשב בושח ןקחשל הכפהנש ,ץראל־ץוחמ תומולפידו םיראת 

תונשב המקוה תוברתהו ךוניחה דרשמב ץראל־ץוחמ םיימדקא תומולפידו םיראת תכרעהל 

ינפל םישדח םילוע ידי־לע ץראל־ץוחב ושכרנש םיראת ךירעהל הדיקפתו ,םיעבשה 

ךשמה תארקל תישענ הניא וז םיראת תאוושה .םיילארשי םיראתל סחיב הצרא םתיילע 

ימ תאו לבקל ימ תא הטלחהב הימונוטוא רומאכ שי ץראב תוטיסרבינואל ןכש ,םידומיל 

ימדקאה רכשה גורידבו הדובעה קושב תובלתשה יכרוצל אלא ,ןהב םידומילל לבקל אל 

םיראת תוקינעמ תוחולשש רחאמ .תוירוביצו תויתלשממ תוכרעמב רקיעב ,לארשיב גוהנה 

םג תלקושו הכירעמ תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמה ,ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש 

:רהוסה־יתב תוריש לש ילהנמ רזוחב רמאנש יפכ ,הלא םיראת 

תוכמסה הנה ךוניחה דרשמבש ל"וחמ תומולפידו םיראת תכרעהל הכשלה 

,ל"וחמ ההובג הלכשהל תודסומ ידי לע םינתינה םיימדקא םיראת תכרעהל 

םא ןיב םינתינ הלא םירושיא .רכש יכרוצל ,ימדקא ראותל םיליקשכ 

.קוחרמ הדימלה תטישב וא ץראב החולשב ,םאה דסומב ומייקתה םידומילה 

(1998 ,ס"בש> 

הלכשהל הצעומה ידיקפת ןיב הרורב הדרפה המייקתה םיעשתה תונשל דע ,השעמל 

ךוניחה דרשמב ץראל־ץוחמ תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמה לש הדיקפת ןיבל ההובג 

ךוניח רצומ :הובגה ךוניחה תכרעמ לש םינוש םירצומ ינשב ולפיט םיפוגה ינש ,תוברתהו 

,רחא רצומו ;ההובג הלכשהל הצעומה לש החוקיפ תחת אצמנה ,רכומו ילארשי הובג 

הדרפה .רכש גוריד יכרוצל ךוניחה דרשמ ידי־לע םיכרעומש ,ץראל־ץ־וזומ םיראת 

םיראתב םג ריכהל לחה ךוניחה דרשמ ןכש ,םיעשתה תונשב שטשטיהל הלחה וז תידוקפת 

םיראת תכרעהל הקלחמל הנתינ ךכב .ץראב םימייקתמ םתארקל םידומילהש ץראל־ץוחמ 

יכ ףא ,ץראב םילעופה הובגה ךוניחל תודסומהמ קלחב השעמל הכלה ריכהל תוכמס 

לש תוחולש לש ץראב ןתמקה םע יכ רמול ןתינ ךכיפל .דבלב רכש גוריד יכרוצל 

ךוניחה תכרעמ לש הרדסהה תריזב ףסונ ןקחש לועפל לחה ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא 

הארנש יפכ .ההובג הלכשהל הצעומה ידיב ידעלב ןפואב הכ דע הנותנ התיהש ,הובגה 

יזכרמ דיקפת ואלימ ,םיראת תכרעהל הקלחמה םג ךכיפלו ,רכש יכרוצל הרכהה ,ךשמהב 

.םיעשתה תונשב הובגה ךוניחה תכרעמ לש התוחתפתהב 
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ל"וח־תוחולש רזגמ לש היצלוגר־הר :ךליאו 1998 

הרכהה תייגוס תא רידסהל ויתוקיספב תסנכה ינפל צ"גב ץילמה ,ליעל רומאכ 

קוח־תעצה הלשממה השיגה 1995 תנשב .ץראב תוחולשה לש ןתוליעפ תאו תוחולשב 

1998 ראורבפב ומייתסה הקיקחה יכילה .לארשיב תורזה תוחולשה לש ןתוליעפ תרדסהל 

."תוחולשה קוח" :1958 - ההובג הלכשהל הצעומה קוחל 11 'סמ ןוקית לש ורושיא םע 

תוחולשה לש ןתוליעפ תא רידסהל דעונ ההובג הלכשהל הצעומה קוחל 11 'סמ ןוקית 

םידומיל םייקל שקבמה דסומ לכ ,ןוקיתה יפל .ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוילארשיה 

תכרעהל הכשלה ,ךכיפל .ההובג הלכשהל הצעומהמ הלועפ ןוישר לבקל בייח ץראב 

ןדיבש ל"וח־תוחולשב ושכרנש םיראת קר התעמ לוקשת ץראל־ץוחמ תומולפידו םיראת 

קוחב םיטרופמ הז ןוישר תלבקל םיאנתה .ההובג הלכשהל הצעומה םעטמ הלועפ ןוישר 

לש הייפואל ,הארוהה לגס לש ויפואל ,החולשהו םאה־דסומה ןיבש רשקל םיסחייתמו 

תוהמלו םידימלתה לש הלבקה יאנתל ,םהיאנתו םידומילה ךשמל ,םידומילה תינכות 

:ןלהלכ ,ראותה 

ץראה ןיד יפ־לע םיימדקא םיראת קינעהל ךמסומה רכומ םא־דסומ לע תכמסנ החולשה * 

.הקינעמ לארשיב החולשהש ראותה םללכב ,לעופ אוה הבש 

תוחפל לש תירקיעה םתרשמש ,םאה־דסומב יונימ היהי החולשב םירומה לכל יכ עבקנ * 

.לארשיב םייונימ תדעו םייקת אל החולשה יכו ,םאה־דסומב היהת םיצרמהמ 20"/» 

םירכומ םה ,םאה־דסומב םידומילהמ תצקמב קר םינוש וא םיהז החולשב םידומילה * 

יתוהמ ןפואב ותחפי אל םכשמ וא םידומילה ףקיה ,הז םע :וחוקיפב םייוצמו וידי־לע 

.לארשיב המוד ראותל םידומילה ףקיהמ 

וא םיהז ויהי הלבק יאנתכ לארשיב ל"וח־תוחולשב םישרדנה םיראתה וא תודועתה * 

.םיילארשיה תודסומה ידי־לע םישרדנה הלאל ךרע־יווש 

יפ־לע םימדקתמ םידומילל םירישככ לארשיב וירגובב תוארל בייחתמ םאה־דסומה * 
.םאה־דסומה ירגוב לע םילחש םיאנת םתוא 

הצעומה רושיאב אלא םירכומ םיילארשי תודסומ םע ףותישב ולעפי אל תודסומה * 

.הנידמה םעטמ ןומימב וכזי אל ןכו ,הידי־לע ובצויש םיאנתבו ההובג הלכשהל 

ןיבל החולשה ןיב רשקה תא קדהל דעוימ הז םייוניש לולכמ ,תוארל ןתינש יפכ 

.לארשיב גוהנל רתוי םימודל םידומילה תא ךופהל ןכו ,הלש םאה־דסומה 

םע וללוחתהש םייביטלוגרה םייונישה תא תוארל ןתינ 1 חול לש ןותחתה וקלחב 

תרדסהל תסחייתמה ,הנושארה תיביטלוגרה המישמה יכ הארנ .11 'סמ ןוקית לש ותנקתה 

תרתהש רחאמ ,דבלב יקלח ןפואב ךא הרדסוה ,הובגה ךוניחה ףנעל תודסומ לש הסינכה 

אהתש ךכ תימדקאה המרה רבדב תורורב הדימ־תומא תללוכ הניא תוחולשה לש ןתסינכ 

לש ןלופיטל הרבעוה וז היגוס .לארשיב םילעופה תודסוממ תשרדנה וזל המוד 

הרדגה םהיבגל התיה אלש ,קוחרמ־םידומיל םימייקמה תודסומה םג .םאה־תוטיסרבינואה 

רמול ןתינ .ץראב םהשלכ םידומיל םימייקמ םהש הדימב הירוגיטק התואב וללכנ ,הרורב 

ידיב השעמל דקפוה תוחולשב םימייקתמה םידומילה תוכיא לע חוקיפהש רחאמ יכ 

יפוא אשונ הלא תודסומ לע ההובג הלכשהל הצעומה לש חוקיפה ,םאה־תוטיסרבינואה 

הנבמבו רזגמב תורחתה יללכב תועגונה תויביטלוגרה תומישמה .ילרודצורפ־ילהנמ 

אל ראותל םידומילה ףקיה יכ עבוקה ,11 'סמ ןוקיתל 8 ףיעס תועצמאב ורדסוה רזגמה 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 09:44:29 UTC������������� 

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



513 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

,לארשיב םיגוהנה םידומילה ךשמו םידומילה ףקיהל האוושהב ,תצקמב קר תחפי וא ,תחפי 

ילארשי דסומ םע ףותישב לועפל ,ה25 ףיעס יפל ,תויאכז ןניא תורזה תוחולשה יכו 

תועצמאב ץראל־ץוחמ תודסומה לש ןומימה תמישמ תא רידסה ו25 ףיעס .הובג ךוניחל 

.הנידמה ביצקתמ תיפסכ הכימת לבקל ל"וח־ תוחולש לע רוסיא לח יכ העיבקה 

,הז םע .לארשיב תולעופה ל"וח־תוחולש לש היצלוגר־הר השעמל רצי תוחולשה קוח 

לע םיילארשיה תודסומה לע םילעפומה היצלוגרה ינונגנממ התוהמב הנוש וז היצלוגר־הר 

.םידומילה לש תימדקאה המרב ,ליעל רומאכ ,תקסוע הניא איהש רחאמ ,םהינוג 

תודסומ לש תוחולשב לועפל םירתיהה יכ ןיוצמ תוחולשה קוח לש רבעמה־תוארוהב 

לש ותקיחת ינפל ההובג הלכשהל הצעומה ידי־לע וקפנוהש ץראל־ץוחמ ההובג הלכשהל 

םוימ םישדוח רשע־הנומש םות םע גופי םפקותש ,םיינמז הלועפ ירתיה ווהי תוחולשה קוח 

הנחב וז רבעמ־תפוקת ךלהמב .1999 טסוגואב ,רמולכ ,ףקותל תוחולשה קוח לש ותסינכ 

תושירדב תוחולשה לש ןתדימע תדימ תא ההובג הלכשהל הצעומה לש תוחולשה תדעו 

תויואר ואצמיי תוחולש וליא יבגל תוטלחהה תלבק ךילהת .ןהל ביצמ שדחה קוחהש 

ךפהנ הזכ רושיא ולבקי אל תוחולש וליאו ההובג הלכשהל הצעומה םעטמ הלועפ רושיאל 

םיבר םינקחש םג ומכ םמצע םירקובמה תודסומהש ,תרושקתה יעצמאב יבמופ ןוידל אשונל 

,םילעופה קנב ;18.6.99 ,תונורחא תועידי ;1א 'ע ,16.6.99 ,ץראה) קלח וב ולטנ םירחא 

,בירעמ ;5.8.99 ,ץראה ;1א 'ע ,3.8.99 ,ץראה ;11ג 'ע ,30.6.99 ,ץראה ;29.6.99 
.(ימוסרפ רודמ ,20.8.99 ,בירעמ ;14 'ע ,10.8.99 

קוחב לולכל ,טחוש םהרבא רצואה רש לש ותמזויב ,הלשממה הטילחה 1999 רבמטפסב 

הצעומה קוחל ל"נה 11 ןוקית תא רתוסה ףיעס 2000 תנשל הנידמה ביצקת לש םירדסהה 

הצרתש ץראל־ץוחמ הטיסרבינוא לש החולשש ותעיבקב ,"תוחולשה קוח" ,ההובג הלכשהל 

הלשממה תדמע .ילארשי דסומ לש םיימדקאה הרכהה יאנתב דומעל ביוחת לארשיב לועפל 

םאה־דסומב גוהנל אל תורזה תוחולשה לש םידומילה תוינכות תא ףיפכהל שיש התיה 

דסומ לכש תימדקאה המרה לש תומרונל אלא ,"תוחולשה קוח" עבקש יפכ ,ץראל־ץוחב 

התיה הלשממה לש וז העצהל הליעה .הרכהב תוכזל ידכ ןהב דומעל שקבתמ ילארשי 
תורישב םידבועל תונתינה רכשה תופסותב הכורכה תירוביצה האצוהה תא םצמצל הנוצר 

,ץראה ;21 'ע ,4.10.99 ,בירעמ ;4.10.99 ,סבולג> םיימדקא םיראת ןיגב ירוביצה 
המרגו ,תסנכ־ירבח ברקב הפירח תודגנתה הררוע הלשממה תטלחה .<3ב 'ע ,5.10.99 

איצוה ירוביצה ץחלה תובקעב .תירוביצה תקולחמב םיפתתשמה לגעמ לש ותובחרתהל 

לטבל ,הלשממה תטלחה יפ־לע ,רומא היהש ףיעסה תא קשמב םירדסהה קוחמ רצואה רש 

,<5א 'ע ,21.10.99 ,ץראה) ץראב תוחולשה תוליעפ תא ליבגהלו תוחולשה קוח תא 

ירוביצה חישהמ קלחל ךפהנ ץראל־ץוחמ תיטרפה הובגה ךוניחה תכרעמ לש הדיתע 

הצעומה ,ןהיגיצנו תוחולשה ישאר קלח םילטונ הז חישב .תרושקתה יעצמאב להנתמה 

ךוניחה תדעו ירבחו תסנכ־ירבח ,ךוניחה רש ,רצואה ידיקפו רצואה רש ,ההובג הלכשהל 

תכרעמ לש הנויבצ לע םתוח עיבטהל םלוכ םישקבמש ,ילוכו הימדקא ישנא ,תסנכה לש 

.לארשיב הובגה ךוניחה 

,(Black, 1998) קלב יכ ןאכ ןייצל יואר ,תיחכונה הדובעה דקומ הז ןיאש יפ־לע־ףא 

ןיבל - "םירידסמה" - הרדסהה יללכ תא םיעבוקה הלא ןיב להנתמה חישה תא תרקוחה 

הז חיש לש ותובישח לע העיבצמ ,"םירדסומה" ־ םתוליעפ לע םילח םיללכהש הלא 

.היצלוגרה םושייב תועגונה תוטלחהב תופתתשהה תבחרהבו םיללכה תרהבהב 
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לארשי חסונ הטרפהה סקודרפ 

,ליעל ראותש יפכ ,רתויב רצק ןמז־קרפב ל"וח־תוחולש לש הריהמה תוטשפתהה 
הלכשהה לש הז רזגמ תובחרתהל ומרתש םימרוגה םהמ ,תישאר :רפסמ תולאש הלעמ 

שדח רזגמ לש ותלועפ ךרד תא םינייפאמה םיירקיעה רכיהה־יווק םהמ ,תינש ?ההובגה 

?ל"וח־תוחולש רזגמ לש ותלועפ יסופד תא םיבצעמה םימרוגה םהמ ,תישילשו ?הז 

רתיה ןתמ ידי־לע יכ ונימאה ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התטרפהב םידדצמה 

־יתלב ,םיפסונ דומיל ילולסמ וחתפיי ,ץראב לועפל תורז תוטיסרבינוא לש תוחולשל 

רבגת יכ םידדצמה ופצ ןכ־ומכ .תילכלכ הניחבמ םיימונוטואו הנידמה יביצקתב םייולת 

םישדחה םיאנתב דומעל תנמ־לע לעייתהל וכרטציש ,תוימוקמה תוטיסרבינואה םע תורחתה 

לש תוברתהו ךוניחה תדעו תבישיב ןייטשניבור ןונמא 'פורפה תסגכה־רבח ירבד .ורצונש 

:הז חור־ךלה םיאטבמ ץראב תורזה תוחולשה לש ןתוליעפ תודוא־לע תסנכה 

אל .ההובגה הלכשהה םלועב דואמ תיבויח תואיצמ ורצי תובוטה תוחולשה 

םילולסמ הלא ?רתויב בוטה אוהש רמוא ימ .ילארשיה םגדה לש קתעה דוע 

םיצרמו םאה תואטיסרבינואמ םיעיגמש םיצרמ ,תושדח תושיג ,םישדח 

לש תוברתהו ךוניחה תדעו תבישי לוקוטורפ) ...םשל םיעסונש וגלש 
(10.12.97 ,תסנכה 

קפסי הנידמה תגיסנ םע יכ החנהה ןכ םא הדמע יביטלוגר־הדה ךילהתה לש וסיסבב 

תוליעפ תא השעמל רידסיש הז אוהו ,הנידמה לש היצלוגרה ינונגנמל םיפילחת קושה 

?לארשיב וז החנה לש הפקות המ :הלאשה תלאשנ .רזגמה 

חתנ לע שלוחה ירוביצ רזגמ לש רשקהב עודיכ שחרתה לארשיב היצלוגר־הדה ךילהת 

,רתויב לודגה קיסעמה הווהמש הנידמ לשו ,התוללכב תילכלכה תוליעפה לש לודג 

סחיב ירוביצה הדובעה קוש לש וינייפאמ ואלימש דיקפתה תא ןוחבל שי ןכ־לעו 

.לארשיב ל"וח־תוחולש רזגמ לש ודוקפתו ותוטשפתהל 

 1989) Brint <fe Karabel) ההובג הלכשהל דסומ לכ לש ותודרשיה רשוכ יכ םינעוט

רזגית דסומה לש החלצהה תדימ .םיטנדוטס וילא ךושמל ותלוכיב יולת קוש יאנתב לעופה 

.הדובעה קוש לש םיוסמ חלפ םע םוקרל ליכשי אוהש רשקה לש וקזוחמ תיתועמשמ הדימב 

הדובעה קוש ןיבל ל"וח־תוחולש ןיב הז גוסמ הקיז הרצונ ןכא ,ונתנעטל ,לארשיב 

קוש לש לודגה ופקיה לשב .הלא הלכשה תודסומ לש ירקיעה ןכרצל ךפהנש ,ירוביצה 

תוחולשה לש ןתלועפ ןפוא לע תכל־תוקיחרמ תוכלשה וז הקיזל שי ,ירוביצה הדובעה 

תוחולשה רזגמ ןיב וז הקיז תורצוויהל ומרתש םימרוגה לע עיבצנ ןלהל .ץראל־ץוחמ 

לע דומענו וז הקיז לע תועיבצמה תויאר איבנ ,ירוביצה הדובעה קוש ןיבל ץראל־ץוחמ 
.היתוכלשה 

תנשב עיגה וב םיקסעומה רועישש ,לודג ירוביצ רזגמ ללוכ לארשיב הדובעה קוש 

רזגמב רכשה .(115-114 'ע ,1999 ,לארשי קנב) קשמב םיקסעומה ללכמ 280/0־כל 1998 

תופסותה ןתמ .תובר רכש תופסותמו יסיסבה בלושמה רכשהמ בכרומ לארשיב ירוביצה 

איה תויתועמשמ־רתויה תופסותה תחא .(1989 ,ןמסוזג םיירוטסיה םירדסהב םיתיעל ץוענ 

ןמז־יקרפ ,רכש תופסות םהל םינקמש ,ירוביצה רזגמב םידבועה לש םיימדקא םיראת ןיגב 

רזגמב .תורשמו םידיקפת לע םיזרכמל רתוי הבר תושיגנו תוגרד ןיב רתוי םירצק 
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,םיקינעמ םינושה תודסומהש םיראתה ןיב (differentiation) לודיב ןיא לארשיב ירוביצה 

ןיב םיניחבמ םניא םה־ .ראות אוה ראות ,הנידמה תוריש תוביצנ לש התניחבמו ,ותניחבמו 

ראות ןיבל ץראב ההובג הלכשהל הצעומה לש החוקיפ תחת היוצמה הטיסרבינואמ ראות 

:ההובג הלכשהל הצעומה ל"כנמ ןעטש יפכ ,ךכיפל .ץראל־ץוחמ הטיסרבינוא לש החולשמ 

תירוביצה רכשה תכרעמ לש םוכחתה רסוח םרות תוחולשה תחירפל 

םיראתה ןיב הנחבה אלל ,ימדקא ראות לכ לע תפסות הקינעמש ,לארשיב 

לצא ,ההובג הלכשהל הצעומה ל"כנמ ,הכליז ירוג םע ןויאיר) .םינושה 

<31.8.1997 ,יתשק 

רשק ומקר ןכא ץראב תולעופה ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא לש תוחולשה ,ונתנעטל 

ןוזינ הז רשק .ירוביצה הדובעה קוש םע ־ לארשיב הדובעה קושמ יתועמשמ חלפ םע קודה 

ידבועל תודבכנ תובטה םינקמ םיימדקא םיראת ,דחא דצמ :םידחא םימרוג לש בולישמ 

תודסומה יפ־לע םיראתה יגוס ןיב ירוביצה רזגמב הנחבה ןיא ,רחא דצמו ,ירוביצה רזגמה 

רזגמה ןיבל ירוביצה רזגמה ןיב ןילמוג־יסחי רצי הז םימרוג בוליש .םתוא םיקינעמה 

רזגמה תורגסמל רקיעב הרהמב ונפ ל"וח־תוחולש .ההובגה הלכשהה לש שדחה יטרפה 

.הז הלכשה רזגמ לש יזכרמ ןכרצל ךפהנ ירוביצה רזגמה וליאו ,וידבועלו ירוביצה 

לש התוכיא תחטבהב הבורמ העקשהל ושרדנ אל הלא הלכשה תודסומ ,ןכ לע רתי 

הלא תודסומש ןוויכמו ,םיראת ןיב ןיחבמ וניא ,רומאכ ,ירוביצה רזגמהש רחאמ ,הלכשהה 

ראותה תוכיאש הלאל אלו ,ירוביצה רזגמה ידבוע םע ונמנ רבכש םידמעומל רקיעב ונפ 

תוחתפתהב ףסונ דעצ .םהידומיל םוחתב הקוסעת תאיצמב םתרשל הרומא םדיבש 

לש תיצוביק תונכרצ תוחתפתה היה יטרפה רזגמה ןיבל ירוביצה רזגמה ןיב ןילמוגה־יסחי 

לש היינפ ףא ךשמהבו ,ירוביצה רזגמה ברקב ל"וח־תוחולש רזגמ לש הלכשהה יתוריש 

.הלכשה תוקפסמה תורגסמב תובלתשהלו תומזיל םיירוביצ םיקיסעמ 

ןיבל ירוביצה הדובעה קוש ןיב הקיז לש םירקמ השולש וגצוי הלא םינועיט ססבל ידכ 

תורישב םיהובג םידומילל םינופה ינותנ לש חותינ וניה ןושארה :יטרפה הלכשהה קוש 

םיהובג םידומילל שוקיבב הדחה היילעה תא םיגדמה ־ ס"בשה - רהוסה־יתב 

דדוע ובש ןפואה תא םיגדמ ינשה הרקמה :ירוביצה תורישה ידבוע ברקב ל"וח־תוחולשב 

המגודה .ל"וח־תוחולש רזגמב רקיעב םיימדקא םיראת שוכרל וידבוע תא ךוניחה דרשמ 

םיהובג םידומיל תקפסהב םימזיב םיירוביצ םיפוג לש םתובלתשה תא השיחממ תישילשה 

.ןפותישב וא תוחולשה תרגסמב 

לכב םיהובג םידומילל ואציש רהוסה־יתב תורישב םידבועה רפסמ תא גיצמ 2 חול 

רפסמב רתויב רכינ לודיג לח ,הלבטב תוארל ןתינש יפכ .1998-1988 םינשה ןמ תחא 

םישימחו האממ רתויל 1988 תנשב הרשעמ תוחפ לש ץמוקמ - םיהובג םידומילל םינופה 

בור .לכה ךסב 1500"/0־כ לש לודיג ,1998־ו 1997 ,1996 ,1995 םינשהמ תחא לכב 
לש תוחולשל ונפ 1998-1995 םינשב םיהובג םידומילל ונפש ס"בשה ידבוע 

80"/0־מ רתוי ,ס"בשה לש תרבודה תכשלמ חוויד יפ־לע .ץראל־ץוחמ תוטיסרבינוא 

דומלל ורחב 200/0־מ תוחפו ,ל"וח־תוחולשב םיימדקא םידומיל םידמול םידבועהמ 

,רהוסה־יתב תוריש לש תרבודה תינגס םע ןויאיר) הובג ךוניחל םיילארשי תודסומב 
.<1999 ראוני 
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*1998-1988 םינשה ןיב ס"בשה ידבוע ברקב םיהובג םידומילל םינופה רפסמ :2 חול 

םיהובג םידומילל םינופה רפסמ  הנשה 

 5  1988

 6  1989

 18  1990

 25  1991

 15  1992

םינותנ ןיא   1993

םינותנ ןיא   1994

 148  1995

 175  1996

 156  1997

 159  1998

.רהוסה־יתב תוריש לש תרבודה תכשלמ ולבקתה םינותנה 

ןוויכמ ,רתוי הובג תויהל יושע םידומילל ונפש םידבועה רפסמ יכ ריעהל שי 

תקלחממ םהידומילל רושיא ולביקש םידבועה רפסמ תא קר םיגציימ הלבטב םינותנהש 

תורדעיה תועש המכו דומילה רכשמ קלח לש ןומימ הנקמ הז רושיא .ס"בשה לש הכרדהה 

םידבוע לש רתוי לודג רפסמ יכ חינהל שי .םידומילל ןשידקהל יאשר דבועהש הדובעהמ 

ץירמת םייקש ןוויכמ ,ס"בשה ידי־לע התחדנ ןומימב עויסל םתשקב םא םג ,םידומילל הנפ 

.ימדקא ראותל תואכזה ךמס־לע םודיקו רכש תפסות לש 

הנקמ ןושאר ראות :ס"בשב תורחא תובטה וא רכש תופסות םינקמ םידומילה יגוס לכ 

.תוהובג תוגרד ילעב לש םינושה רכשה יביכרמ לע ח"ש םיפלא תעברא דע לש תפסות 

ךא ,םיסדנהמ גוריד ותועצמאב גשומ םא אלא ,ס"בשב רכש תפסות הנקמ וניא ינש ראות 

ךכבו ,יצחב רכשה תוגרד םלוסב סופיטל שורדה ןמזה־קרפ לש ורוציקל הז םע םרות אוה 

לש םינוש םיגוס ןיב הנחבה ם"בשב ןיא .(1999 ,עלס) רכש תפסות ןיפיקעב אוה םג הנקמ 

הכשלה ידי לע םידומילה םויסב ךרעוה רשא ימדקא ראות" ,ודידלו ,םיהובג םידומיל 

,רכש גורד ךרוצל ימדקא ראותכ ,ךוניחה דרשמבש ל"וחמ תומולפידו םיראת תכרעהל 

םיילארשי תודסומב ושכרנש םיראתל תוהז רכש תובטה הנקיו ר"חמ גורדב גרודי 
.<1998 ,ס"בש> "םירכומ 

תועורז םע הנמנ הז ירוביצ תורישש ןוויכמ תובר דמלמ רהוסה־יתב תוריש לש הרקמה 

.רכשב הלכשהה ביכרמל ןתינש לקשמה תניחבמ הדיחא רכש תוינידמ תומייקמה ,ןוחטיבה 

םיקסעומ ־ ב"גמו כ"בשה ,ס"בשה ,אבצה ,הרטשמה תא תוללוכה - ןוחטיבה תועורזב 

רוטקסה יופימו יוהיז ,םושיי" ךותמ) ירוביצה רזגמב םיקסעומה ךסמ 100/0־מ רתוי 

תועורז לכב .(1989 ,ןמסוז לצא טטוצמ ;11 'ע ,1986 ,1015/01 'סמ ח"וד ,"ירוביצה 

ןוויכמ ,םידבועה ברקב ההובג הלכשהל שוקיבב היילע לש המוד ךילהת שחרתמ ןוחטיבה 

.תויתועמשמ רכש תופסות םינקמ םיהובג םידומילש 

רזגמה תויה תא השיחממו ךוניחה דרשמל תסחייתמ ןאכ תאבומה היינשה המגודה 

םידומילה תנשב איצוה ךוניחה דרשמ .ל"וח־תוחולשב םיהובג םידומיל לש ןכרצ ירוביצה 
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םירומה ינוגרא ינשל םריבעהו (עדי ןרקמ) ח"ש ןוילימ םירשע לש םוכס 1999-1998 
,םירומה תורדתסה .(7.8.1998 ,יפסכ) םירומה לש םתלכשה תמר תא רפשל הרטמב 

ראותל םידומיל ךרוצל תוגלמ הקינעמ ,ךוניחה דרשממ ח"ש ןוילימ רשע־השימח הלביקש 

- החנהב תוכזלו םיהובג םידומיל םהב םילשהל ןתינש תודסומ הרשע לש הרוש העיצמו 

חפסנ ,1999 ,שודק ואר)ילארשי דסומ וניה דחא קרו ל"וח־תוחולש םניה םהיניבמ העשת 

םע םכסה לע םתח ףא ,ךוניחה דרשממ ח"ש ןוילימ השימח לביקש ,םירומה ןוגרא .(4 'סמ 

םידומיל םילשהל םיניינועמה םירומ הילא הנפמ אוהו ,Derby תטיסרבינוא לש החולשה 

תפסות איה ךוניחה תכרעמב הרומ יבגל ינש ראות וא ןושאר ראות לש תועמשמה .ראותל 

.םיראתה ינשמ דחא לכ רובעב ח"ש ףלאכ לש רכש 

לש יזכרמ ןכרצל קר אל ירוביצה רזגמה לש ותוכפהיה תא השיחממ תישילשה המגודה 

ךפהיל שקיב ימוקמה ןוטלשה זכרמ .הז םוחתב םזיל םג אלא ,ל"וח־תוחולשב םידומיל 

,U.N.N תיטירבה הטיסרבינואה תחולש םע ףותישב םיימדקא םידומיל תינכות לש םזיל 

ידבועל ,תוימוקמ תויושר ידבועל ימוקמ ןוטלשב תוחמתה םע ירוביצ להנמב b.a. עיצהו 

יחוויד יפ־לע ,הצלמוה וז םידומיל תינכות .בחרה להקלו ןוחטיבה תוחוכ ידבועל ,הנידמ 

,ימוקמה ןוטלשב םיסרוק ירגובל יכ חטבוהו ,םינפה דרשמ ידי־לע ,ימוקמ ןוטלשל זכרמה 

תודוקנ ונתניי ,ילוכו םיאסדנהל רפס־יתבב ,םירומל תוללכמב ,החותפה הטיסרבינואב 

.(5 'סמ חפסנ ,1999 ,שודק ואר)יוכיז 

םוכיסו ןויד 

לארשיב ץראל־ץוחמ תוחולשה רזגמ תחימצ לש םיגוש םיטביה ןחב יחכונה רקחמה 

תולאש ןכו חותינהמ תולועה תוירקיע תונקסמ גיצמ ונינפלש ןוידה .םיעשתה תונשב 

.ןהמ תורזגנה 

ךוניחה תכרעמב םיעשתה תונשב וללוחתהש תורומתה יכ תישאר הלוע חותינהמ 

תוטיסרבינוא לש ןתסינכ .הובגה ךוניחה תרדסהב םייוניש תופקשמ לארשיב הובגה 

לש ןתוליעפ יאנת לש היצלוגר־הד ךילהת לשב הרשפאתה לארשיב תוליעפל ץראל־ץוחמ 

יאנת לש םתעיבקמ הנידמה תגיסנב ןייפאתה הז היצלוגר־הד ךילהת .ץראב ל"וח־תוחולש 

רזגמ לש ותחימצ ךילהת הוול אל 1998 תנשל דע .ל"וח־תוחולש רזגמב תוליעפה 

יכ ןכ־לע רמול ןתינ .לארשיב םתלועפ חרוא תעיבקל םירדסהב ץראל־ץוחמ תוחולשה 

(umpire)טפושהו ררובה דיקפת תא הנידמה המצע לע הלטנ אל םיעשתה תונש תישארב 

 (1994 ,Majone), םינקחשהמ קלחל סחיב קחשמה־יללכ לש םתעיבק דיקפת תא אל םגו

.ל"וח־תוחולש ,ונייהד ,ההובגה הלכשהה םוחתב םישדחה 

אלו ,םיזוח תועצמאב לשממ לש ותורצוויהל םיאנתה ורצונ אל הלאכ םירדסה רדעהב 

לש תרבוג תוברועמ םע דחי היצלוגר־הד תגהנה לש ןבומב ,הטרפהה סקודרפ רצונ 

Moran <fc Prosser, 1994; Dominelli ä) הטרפה יכילהתב םיתיעל שחרתמה ,לשממה 

 1996 ,Hoogveit).

־ץוחמ תוחולשה רזגמ לש הרדסהה דיקפת השעמל לטינ המיאתמ הקיקח רדעה לשב 

רזגמ לעפ לעופבש ךכ ,1998 תנשל דעו 1994 תנשמ ההובג הלכשהל הצעומהמ םג ץראל 

הנקסמ .החוכ־יאב וא הנידמה לש םמעטמ הרדסה אלל הלא םינש ךלהמב ל"וח־תוחולש 
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ךרעמב :ההובגה הלכשהה תכרעמ לש הרדסהה ירטשמב לוציפ לעופב רצונש איה תפסונ 

תודסומה וליאו ,תיאמצעו תימצע הרדסה רטשמ םייקתה ץראל־ץוחמ תוחולשה 

תויהל ההובג הלכשהל הצעומה הפיסוה םהיבגלש ,םיירוביצה ןהו םייטרפה ןה ,םיילארשיה 

.הנידמה חוקיפב תימצע הרדסה רטשמ םייקתה ,רידסמה םרוגה 

סקודרפ לארשיב רצונ תאז־לכב יכ איהו תפסונ הנקסמב םג ךמות חותינה ,ונתנעטל 

הדובעה קוש ןיב הרצונש הקודהה הקיזב אטבתמה ,ההובגה הלכשהה רזגמ לש ותטרפהב 

רזגמה .ץראל־ץוחמ םייטרפה הלכשהה תודסומ ןיבל םיירוביצה םיקיסעמהו ירוביצה 

ןיב ןיחבמ וניא ,םייצוביק םימכסה לע םסובמה וב רכשה הנבמ לשב ,לארשיב ירוביצה 

שוקיבה ךפהנ הלא םיאנתב .וב תוקנעומה תובטהל סיסבכ הנוש תוכיא ילעב םיראת 
רזגמ לש ותוטשפתה דודיעב םיבושחה םימרוגה דחאל ירוביצה רזגמב םיראתל הובגה 

יכ הדבועה .הז שדח רזגמ לש ודוקפת ןפוא לע עיפשה ףא אוהו ,ץראל־ץוחמ תוחולשה 

םיראתו םיהובג םידומיל לש ןייממ־אלו יזכרמ ןכרצל ךפהנ ירוביצה הדובעה קוש 

אלו ,תוחולשה ידי־לע םיעצומה םיהובגה םידומילל שוקיבה תורבגתהל המרת םיימדקא 

שוקיב הרצישמ רתוי ,היצלוגר־הדה .תוכיאל שוקיב לש תוחתפתה השעמל הדדוע 

.ירוביצה תורישה ידבוע ברקב םיימדקא םיראתל שוקיב הרצי ,םיהובג םידומילל 

הדובע קוש לש םיאנתב לארשיב השחרתה היצלוגר־הדה יכ ןכילע רמול ןתינ 

.קושה לש תיביטלוגרה ותוליעפ תא וענמש םימדוק םירדסה וב םימייקש ,ישפוח־אל 

תא וענמ לארשיב ירוביצה הדובעה קוש תא םינייפאמה םיראת לע לומגתהו רכשה ירדסה 

ולעפ ,םמצעלשכ הלשממ ילשכ םניאש ,הלא םירדסה .היצלוגרה דיקפת תא לוטילמ קושה 

־ץוחמ תוחולשה לש ןתחיתפ םע ורצונש םידחוימה תוביסנבו םיאנתב הלשממ ילשככ 

רכש יכרוצל ץראל־ץוחמ םיראתב הרכהה רבדב הנידמה לש המעטמ םירדסהה .ץראל 

ןיימל ךוניחה ינכרצ לש ךרוצה תא ומצמצו ל"וח־תוחולש רזגמ לש ותחימצב וכמת 
.םתוכיא יפ־לע הלא תוחולשב םידומיל 

לש יטרפה רזגמה לש ותוטשפתה סופד תא הבר הדימב ובציע הלא םימרוג 

יתש ויה ל"וח־תוחולש לש ןתסינכל .לארשיב הובגה ךוניחה תכרעמב ל"וח־תוחולש 

,ילסקודרפ חרואב ,תישאר .לארשיב ךוניחה לש תוינידמה תריז לע תובושח תוכלשה 

ןפואב תברועמל הנידמה הכפהנ ההובגה הלכשהה לש היצלוגר־הדהו הטרפהה תובקעב 

זא דע הקסעש ,םיראת תכרעהל הקלחמה .הובגה ךוניחה תוינידמ לש הלוהינב רתוי רישי 

הכפהנ ,ץראב הובגה ךוניחה לע עיפשהל הלכי אלו ץראל־ץוחב ושכרנש םיראתב קר 

,תינש .ל"וח־תוחולש ידי־לע וקנעוהש םיראת תרשאמכ הדיקפתב בושח ןקחשל וז ךרדב 

תוכלשה ,תוחולשה רזגמ לש ותוטשפתה לש תויביצקתה תוכלשהה ררבתהל ולחהשמ 

ברעתהל הנידמה השקיב ,םישדחה םיראתה ילעב לש רכשה תופסותב ןרוקמש 

לקתנ הבש הברה תודגנתהה םלוא .םירדסהה קוח תועצמאב הז רזגמ לש ותוטשפתהב 

ךוניחה לש תוינידמה תריזב ללוחתהש ףסונ יוניש םיפקשמ ,ףוסבל ולוטיבו ,הז ןויסינ 

םישדח םינקחש האיבה לארשיב הובגה ךוניחה קושל ל"וח־תוחולש לש ןתסינכ .הובגה 

־ץוחב תוימדקא תורגסמ םיללוכ הלא .הובגה ךוניחה לש תוינידמה תריזל ןיינע־ילעבו 

םייעוצקמ םידוגיא ,ןהירגובו תוחולש ידימלת ,םתוא םיגציימה ץראב םייקסע םיפוגו ץראל 

הרכה תויגוסב קוספל ארקנש צ"גבו ,הלא ןיינע־ילעב ונפ םהילאש םיאקיטילופו 

שיש תובישחה לע זומרל תולוכי ליעל ואבוהש צ"גבל תודיתעהמ קלח .וררועתהש 

םירזגמה ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמ לע הלא תויוחתפתה לש תוכלשהה תניחבל 
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ןיבל הנידמה ןיב םיסחיה תכרעמ לעו לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש םינושה 

.תויעוצקמה תודוגאה 

ךוניחה תכרעמ לש הלוציפ ךילהת יכ םינעוט (Can (1998■־ ו (Stone (1998 ,רוכזכ 
ידיל ואיבה הב וללוחתהש הטרפהה יכילהתו םינוש םירזגמ ינשל הינטירבב הובגה 

םישדחה םינקחשה לומ לא תוינידמה תריזב תוקיתווה תוטיסרבינואה לש ןדמעמ תשלחה 

תוקיתווה תוטיסרבינואה לש ןתושלחיה ךילהת םאה :לואשל אופיא םוקמ שי .הנידמהו 
?לארשיב םג שחרתהל יופצ הינטירבב ללוחתהש 

רתוי תויללכ תויגוס םג ריאהל םילוכי יחכונה רקחמה לש תונקסמהו םיאצממה 

.הנידמה לש הדיקפתלו היצלוגר־הדל ,הטרפה יכילהתל תורושקה 

לש תוינידמ אקווד ויפלש ,הטרפהה סקודרפל וסחייתה םיבר םירקוח ,ליעל רומאכ 

הנידמה לש תיביטלוגר תוברועמ רתי תוביגמ םיתוריש לש הרישי הקפסהמ הגיסנו הטרפה 

Prosser, 1989; Majone, 1990, 1994; Moran Prosser, 1994;) השילחהל םוקמב 

 1996 ,Dominelii <fe Hoogveit). תוברועמ יכ תורשפאה לע עיבצמ יחכונה רקחמה

דחוימב ,תינויח תויהל היושע הרישי הקפסהמ התגיסנ תעב הנידמה לש תיביטלוגר 

הקיזה תמגוד יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה ןיב הקודה הקיז ןכתית םהבש םירקמב 

־ץוחמ תיטרפה ההובגה הלכשהה קוש ןיבל ירוביצה הדובעה קוש ןיב לארשיב הרצונש 

היצלוגר־הדה ןדיעבש ,ירוביצה הדובעה קוש לש ויפוא לשב רקיעב הרצונ וז הקיז .ץראל 

תוסחייתה ונממ םיענומה םייצוביק םירדסה תחת דקפתל ףיסומ ההובגה הלכשהה םוחתב 

.ץראל־ץוחמ תיטרפה הלכשהה רזגמ לש וירצותל תנייממ 

תורוקמ 

בגוי 'א :ךותב ."לארשיב םיינרטסקא רפס יתב ?ימל היינש תונמדזה" .(1992)'ח ,ןולייא 

.הדסמ :ביבא־לת .(68-55 'ע) לארשיב ההובגה הלכשהה תוטשפתה ,(ךרוע) 
יכרוע תכשל 'נ רטס'צנמ תטיסרבינוא תחולש לש םיטנדוטסה תדוגא 4092/98 צ"גב 

.ןידה 

םרט) םיגולוכיספה קוח יפ לע םושירה תדעו 'נ 'חא 22־ו תאיל ןולייא 9486/96 צ"גב 

.(24.9.1997 םויב ןתינ ;םסרופ 

םויב ןתינ ;םסרופ םרט) תירבעה הטיסרבינואה 'נ קסירק לאגי 8707/96 ,צ"גב 
 4.5.1998).

:ךותב ."לוהינו ןוויג ,לודיג לש תומליד :לארשיב תואטיסרבינוא" .(1985) 'י ,דוד־ןב 

תכרעמה ־ הווהתמ הרבחב ךוניח ,(םיכרוע) רקוצ 'דו ןומרכ 'א ,ןמרקא 'ו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(563-527 'ע) תילארשיה 

ףגאה ,םילעופה קנבב רקחמה תקלחמ .ךרע־תוריינל ימוי ןולע .(29.6.99) םילעופה קנב 

.ךרע־תוריינל 

.םילשורי .1999 םרמ ,ןובשחו ןיד .(1999) לארשי קנב 

תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמה תלהנמ םע ישיא ןויאיר .(1997) 'נ ,הירא רוג 

.2.1.1997 ,ץראל־ץוחמ 

תומולפידו םיראת תכרעהל הקלחמה תלהנמ םע ישיא ןויאיר .(2000) 'נ ,הירא רוג 
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.1.2.2000 ,ץראל־ץוחמ 

.ךוניחה רש לא בתכמ .(16.11.1994) הלשממל יטפשמה ץעויה 

םיווק ־ לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ .(1983) ההובג הלכשהל הצעומה 

.1995 תנש לא ןושאר טבמו 1988 תנש תארקל הנונכתלו תכרעמה תוחתפתהל 
.םילשורי 

.םילשורי .1992 ,ההובג הלכשהל הצעומה ןועידי .(1992) ההובג הלכשהל הצעומה 

.םילשורי .1994 ,ההובג הלכשהל הצעומה ןועידי .(1994) ההובג הלכשהל הצעומה 

.םילשורי .1997 .ההובג הלכשהל הצעומה ןועידי .(1997) ההובג הלכשהל הצעומה 

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

.םיעשתה תונשב ךוניחה תכרעמב תומרופרו םייוניש ,תישילשה הציפקה 
.טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ :םילשורי 

ראורבפ ,ירוביצה תורישב רכשה תכרעמ תניחבל הדעוה ןובשחו ןיד .(1989)'צ ,ןמסוז 
.םילשורי .1989 

םייתדע םיטביה :סוטאטס תשיכרו לכשמ ,הלכשה" .(1992) 'ר ,אריפשו 'א ,בגוי 

תוטשפתה ,(ךרוע) בגוי 'א :ךותב ."הכימסמ הרבחכ לארשי לש התוחתפתהב 
.הדסמ :ביבא־לת .(53-29 'ע) לארשיב הלכשהה 

.םילשורי .1994-1993 הלשממה ןותנש .(1995) לארשי 

.ץראה ."יברדב וחצינ" .(7.8.1998)'א ,יפסכ 

.רקפ :ביבא־לת .םלועבו לארשיב הטרפה .(1997)'י ,ץ"כ 

.סבולג "?םיפקת םה םאה לבא - םיראת שי" .(26.10.1998)'א ,ןיול 

.םילשורי .1999 רבמבונ ןוחרי .(1999) ס"מל 

.1999 ראורבפ ,ס"בשב תורוכשמה ףנע שאר םע ישיא ןויאיר .(1999)'ד ,עלס 

:םילשורי .13.1.98 ,ההובג הלכשה אשונב ןויע־ברעב ורמאנש םירבד .(1998) 'א ,יזפ 

.ריל ןו ןוכמ 

."90־ה תונשב לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמב תוינבמ תורומת" .(1999) 'פ ,שודק 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,תירוביצ תוינידמל תינכותה ,ינש ראות תלבק םשל רוביח 

.סנגאמ :םילשורי .הקיטילופו תד ,הימדקא :ןליא־רב .(1998)'מ ,ןיילק 

.ץראה ."רתוימו רז" .(31.8.1997)'א ,יתשק 

המבה" - ירוביצ ןויד ךותמ םירבד ."תוללכמה חותיפ תוינידמ" .(1994)'א ,ןייטשניבור 

.1994 ראורבפ ,לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה :םילשורי ."תירוביצה 

."םינותנש ףצרב יתלכשהה דובירה ךילהתב םייוניש" .(1992) 'ו ,םוארקו 'י ,טיבש 

:ביבא־לת .(79-69 'ע) לארשיב הלכשהה תוטשפתה ,(ךרוע) בגוי 'א :ךותב 
.הדסמ 

.1998 ראורבפ ,4/98 'סמ העדוה ,םדא־חוכ להנמ .(1998) ס"בש 

 Atkinson, M.M. and Coleman, W.D. (1989). "Strong States and Weak States:

 Sectoral Policy Networks in Advanced Capitalist Economies". British
 Journal of Political Science, 19, 47-76.

 Black, J. (1998). "Talking about Regulation". Public Law, Spring 1998, 77
 107.

 Boddewyn, J.J. (1985). "Advertising Self-Regulation: Organization Structures in
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 Belgium, Canada, France and the United Kingdom". In W. Streeck and P.C.

 Schmitter (eds.), Private Interest Government (pp. 30-43). London: Sage.

 Bourdieu, P. (1977). "Cultural and Social Reproduction". In J. Karabel and
 A.H. Halsey (eds.), Power and Ideology in Education (pp. 487-511).

 N.Y.: Oxford University Press.

 Bowles, S. and Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America. N.Y.: Basic
 Books.

 Breyer, S. (1994). Regulation and Its Reform. Cambridge, Mass.: Harvard

 University Press.

 Brint, S. and Karabel, J. (1989). The Diverted Dream: Community Colleges and

 the Promise of Educational Opportunity in America, 1900-1985. Oxford:

 Oxford University Press.

 Carr, F. (1998). "The Rise and Fall of the Polytechnics: Explaining Change in

 British Higher Education Policy Making". Policy and Politics, 26(3), 273
 291.

 Coleman, W.D. (1993). "Reforming Corporatism: The French Banking Policy

 Community: 1940-1990". West European Politics, 16(2), 122-143.

 Dominelli, L. and Hoogvelt, A. (1996). "Globalization, Contract Government

 and the Taylorization of Intellectual Labour in Academia". Studies in

 Political Economy, 49, 71-100.

 Feigenbaum, H., Henig, J. and Hamnett, C. (1999). Shrinking the State: The

 Political Underpinnings of Privatization. Cambridge: Cambridge

 University Press.

 Kay, J. and Vickers, J. (1990). "Regulatory Reform: An Appraisal". In
 G. Majone (ed.), Deregulation or Re-Regulation? Regulatory Reform in

 Europe and the United States (pp. 223-251). London: British Library.

 Laumann, E.O. and Knoke, D. (1987). The Organizational State: Social Choice

 in National Policy Domains. Wisconsin: Wisconsin University Press.

 Levin, H.M. (1987). "Education as a Public and Private Good". Journal of

 Policy Analysis and Management, 6(4), 628-641.

 Majone, G. (1990). "Introduction". In G. Majone (ed.), Deregulation or Re

 Regulation? Regulatory Reform in Europe and the United States (pp. 1-6).

 London: British Library.

 Majone, G. (1994). "The Rise of the Regulatory State in Europe". West
 European Politics, 17(3), 77-101.

 Majone, G. (1997). "From the Positive to the Regulatory State: Causes and

 Consequences of Changes in the Mode of Government". Journal of Public

 Policy, 17(2), 139-167.
 Moran, M. and Prosser, T. (1994). "Introduction: Politics, Privatization and

 Constitutions". In M. Moran and T. Prosser (eds.), Privatization and
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 Regulatory Change in Europe (pp. 1-14). Buckingham: Open University
 Press.

 Moran, M. and Wood, B. (1993). States, Regulation and the Medical

 Profession. Buckingham: Open University Press.

 Nevzer, S. (1998). "Social Benefits of Education". ANNALS, 559, 54-76.

 Pritchard, R.M.O. (1994). "Government Power in British Higher Education".

 Studies in Higher Education, 19(3), 253-264.

 Prosser, T. (1989). "Regulation of Privatized Enterprises: Institutions and
 Procedures". In L. Hancer and M. Moran (eds.), Capitalism, Culture and

 Economic Regulation. Oxford: Clarendon Press.

 Skocpol, T., Evans, P.B. and Rueschemeyer, D. (1985). Bringing the State Back

 In. Cambridge: Cambridge University Press.

 Smith, M. (1993). Pressure, Power and Policy. N.Y.: Harvester Wheatsheaf.

 Stone, D. (1998). "Principles and Pragmatism in the 'Privatization' of British

 Higher Education". Policy and Politics, 26(3), 255-273.

 Weimer, D. and Vining, A. (1992). Policy Analysis: Concepts and Practice.
 Englewood N.J.: Prentice Hall.

 Yishai, Y. (1992). "Physicians and the State in the U.S.A. and Israel". Social
 Science and Medicine, 34(2), 129-139.
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