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תוינידמ לע ויתוכלשהו לארשיב תוטיסרבינואה דוביר 

*הובגה ךוניחה 

**בגוי םהרבא 

אובמ 

לש תוחולשה לשו תוימדקאה תוללכמה לש ןורחאה רושעב הריהמה ןתחימצ 

לש ןתוחתפתה יסופד לא בלה־תמושת תא בוש הנפמ ץראב תורז תוטיסרבינוא 

תויונמדזה־ןויווש ןעמל תוללכמה תוחתפתהב םידדצמה הלא םג .לארשיב תוטיסרבינואה 

יכ הנעטב ,ןתחימצ תא םיללושה הלא םגו (Guri-Rosenblit, 1993,1996) הובגה ךוניחב 

תויתדע תוצובקלו ךומנ (status) בצימ תולעב תובכשל התוחנ ההובג הלכשה תוקינעמ ןה 

דחא לולכמ לאכ ץראב תוטיסרבינואה לא םיסחייתמ ,(1997 ,יקסריבסו יקסריבס) תופיפכ 

הלא םירקוח יניעב תוספתנ דחי־טג תוטיסרבינואה לכ .תוללכמל םיוושמ םה ותואש 

תימלועה תורפסהש יפ־לע־ףא ,ןכאו .(selective) םייגריךבו (elitist) םייתיליע תודסומכ 

טרפב - תוטיסרבינואל תוסחייתהה ,תרבטצמו תכלוה תוטיסרבינואה דוביר אשונב 

ראשיהל הטונ ־ ירוביצ חוקיפב הנותנ ןהב ההובגה הלכשהה תכרעמש תונידמב 
תוטיסרבינואה לכ הבש ,לארשי־תנידמ תא םג תנייפאמ וז תיתילונומ השיג .תיתילונומ 

יגיצנמ תבכרומה ,<ג"למה :ןלהל) ההובג הלכשהל הצעומה חוקיפב תונותנ תוללכמהו 

ןונכתל הדעווה .השארב דמוע ךוניחה רש רשאו ההובג הלכשהל םיגושה תודסומה 

לש םרושיא תניחבמ ג"למה לש יביטרפואה ףוגכ תשמשמה - <ת"תו :ןלהל) בוצקתלו 

םיירוביצה םיבאשמה תאצקה תניחבמו ,םהלש םידומילה תוינכות לשו םינושה תודסומה 

ןושארה דבורה תא תווהמ תוטיסרבינואה יכ םעפ־אל הריהצה - םינושה תודסומל 

;א1997 ,ת"תו> תוללכמה לש ינשה דבורה תמועל ,ץראב ההובגה הלכשהה תכרעמב 

.<1998 ,ןויצבל 

ינשל 'ץראב תויזכרמה תוטיסרבינואה שש תא קלחל ןתינ יכ ןעוט יחכונה רמאמה 

תטיסרבינואו ןוינכטה ,תירבעה הטיסרבינואה) םייתיליע תודסומ השולש :םידבר 

ןגרואש ,"לארשיב ההובגה הלכשהב תורומת" אשונב ןויע ברעב הגצוה הז רמאמ לש תמדוק הסרג * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא דיל ץיבורוה דוד םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל ןוכמה ידי־לע 1999 ראוניב 

ליתש־ןרטש הנפדל הנותנ יתדות ,ןכ־ומכ .רמאמה תנכהב ועויס לע ץיבורוה ןוכמל הנותנ יתדות 

ךוניחל רפסה־תיבב הליהקהו ךוניחה לש היגולויצוסל רקחמה תדיחילו ,םינותנה דוביעב התרזע לע 

.רקחמה עוציבב התכימת לע ביבא־לת תטיסרבינואב 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו ךוניחל רפסה־תיב ** 

,עדמל ןמציו ןוכמ :םיידוחיי םינייפאמ ילעב ההובג הלכשהל תודסומ ינשל סחייתמ וניא הז רמאמ 1 

לכב ידוחיי דסומ הווהמה ,החותפה הטיסרבינואהו ,םימדקתמ םיראת תארקל םידומילב דקמתמה 

.הארוה יכרדלו םידימלת תלבקל רושקה 
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"target) תוידועיי תוטיסרבינוא שולש תמועל ,תיללכ תוניוצמל םיפאושה ,(ביבא־לת 

 "universities), תיפרגואיג הניחבמ תוילאירפירפ וא תויפיצפס תויסולכואל תונווכמה

יבלשב ןודי רמאמה .<ןוירוג־ןב תטיסרבינואו הפיח תטיסרבינוא ,ןליא־רב תטיסרבינוא) 

ותעפשה תא חתניו םיימדקאה וינייפאמ תא ראתי ,הז יאטיסרבינוא דוביר לש תוחתפתהה 

ךילהת לש ויתוכלשהב ןודנ ,םויסל .תוטיסרבינואה ששמ תחא לכב םידימלתה בכרה לע 

תירוביצ תכרעמ תולעב תורחא תונידמבו לארשיב הובגה ךוניחה תוינידמ לע הז ידוביר 
.ההובג הלכשה לש 

לארשיב תוטיסרבינואה תוחתפתהל תיתילונומ־אל השיג 

םייתיליע תודסומל הילגנאבו תירבה־תוצראב תוטיסרבינואה לש ןדוביר ךילהת 

םינשה םירשעב תיגולויצוסה תורפסב תוסחייתהב הכוז תורחא תוטיסרבינוא תמועל 

לש יחכונה דובירל רבסה קפסל לוכי וניא ,ומצעלשכ ,הז ךילהת .רקיעב תונורחאה 

ןתוחתפתהב דקמתמ אוהש ןוויכמ ,ההובג הלכשה לש תוירוביצ תוכרעמב תוטיסרבינוא 

יתרבחה דובירה לש ויפוא תא םיגדמ אוה ךא ;תמדוקה האמב תויטרפ תוטיסרבינוא לש 

תויתיליע תוטיסרבינוא .םויה דע םיכשמתמה וינייפאמ תאו תויאטיסרבינוא תוכרעמב 

תא ותרישש תודסומכ ולחה ,היבמולוקו ןוטסנירפ ,ליי ,דראוורה תמגוד ,תירבה־תוצראב 

האצותכ ,רתוי תרחואמ הפוקתב קר .(Farnum,1989) תוימוקמה תותיליעה יאצאצ 

ולחה ,ולדגו וכלהש תורחאה תוינוריעה תוטיסרבינואה םע תורחתל ןתסינכמ 
יתיליעה ןדמעמ תא רמשל הרטמב תימדקאה ןתוניוצמ תא שיגדהל הלא תוטיסרבינוא 

 (1972 ,Ben-David), סיסב לע םינוש םייפרגואיג םירוזיאמ םיטנדוטס רוחבל ולחהו

דרופסקוא תוטיסרבינוא ,ךכל המודב .(Farnum, 1990) תוימדקאה םהיתולוכי 

וצלאנ ,תיטירבה תיליעה יאצאצ תא יתרוסמ ןפואב ותרישש ,הילגנאב 'גדירבמייקו 

םירעב וחמצש תוינוריעה תוטיסרבינואה םע תורחתהל תינאירוטקיווה הפוקתה לש הפוסב 

,רטס'צנמכ ,תוינופצה היישעתה־ירעב רקיעב וחמצש ,הלא תושדח תוטיסרבינוא .תורחא 

םיישעמו םיילנויספורפ דומיל ימוחתב ןתודקמתה בקע תוירלופופב וכז ,לופרווילו סדיל 

.(Jones, 1988)ינוניבה דמעמה ינבל ןתוחיתפו םישדח 

תוטיסרבינואה לש ןתייטנ תא תיחפה אל תימדקא תוניוצמב םשוהש שדחה שגדה 

,המגודל ,דיעמ ךכ לע .הובגה דמעמה ינב לש םהיתונבו םהינב תא תרשל תויתיליעה 

הררשש םיטנדוטס לש הלבקה תוינידמב הילפהה לש היתורוקמ לע ךשמתמה חוכיווה 

Karabel, 1984;) היינשה םלועה־תמחלמל דע תויאקירמא תיליע־תוטיסרבינואב 

 1997 ,Farnum). ינבל ןורתי ןיידע שי ההובג תימדקא תלוכי ילעב םידמעומ ברקב

Hearn,) תירבה־תוצראב תויתיליע תוטיסרבינואל הלבקב הובג בצימ תולעב תובכש 

Kingston <fe) םויכ םג טלוב הלא תוטיסרבינוא ירגוב לש הובגה יפסכה לומגתהו ,(1990 

 .(Smart, 1990

לע ןכ םא םיעיבצמ הילגנאבו תירבה־תוצראב תוטיסרבינואה דוביר לע םירקחמה 

תורחאה תוינוריעה תוטיסרבינואה ןיבל תויתיליעה תוטיסרבינואה ןיב תורחתהש הדבועה 

תנתונ תינללוכ תוניוצמל הריתחה ."תימדקא תוניוצמ" לש אשונב תדקמתמ 
הדבוע ,םיטנדוטסה ןוימב תוינרי־וב ראשיהל היצמיטיגל תויתיליעה תוטיסרבינואל 
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,ןהילא תיסחי .הובג יתרבח אצוממ םיטנדוטס רוחבל ןתייטנ תא ןיפיקעב תתרשמה 

תותרשמ ןהו ,רתוי תוילנויספורפו תורצ תורטמ תולעב ןניה תוינוריעה תוטיסרבינואה 

.יתרבחה אצומה תניחבמ תוחפ תינרי־וב םידימלת תייסולכוא ללכ־ךדדב 

יחכונה ךילהתה יבגל םג הארנה לככ םיפקת תוטיסרבינואה דוביר לש הלא םינייפאמ 

לש ןתמקהב ויוטיב תא אצומה ,תובר תויברעמ תונידמב ההובגה הלכשהה תוטשפתה לש 

ההובג הלכשה לש תוכרעמ תרגסמב תונוש תוימדקא תוללכמו תושדח תוטיסרבינוא 

תונידמב הלא תויוחתפתהב הנדש ,אשונב תיעוצקמה תורפסה .ירוביצ חוקיפב תונותנה 

דצה ןמ .תקולחמב הנותנ ,ןפיו הילרטסואב תופסונ תונידמבו תיברעמה הפוריאב תונוש 

לע תנעשנה (diversity approach) "תונושה תשיג" תא וחתיפ םידחא םירקוח ,דחאה 

ההובגה הלכשהה תוטשפתה לש יחכונה לגה ,וז השיג יפל .תיטסילנויצקנופה הסיפתה 

ותרגסמבש ,הובגה ךוניחה תכרעמ לש ילנויצקנופ (differentiation) לודיב לע דיעמ 

לע תונעל הרטמב ,םינוש הכרדהו לוהינ ינפואו םינוש ןיינע ימוחת ילעב תודסומ םימקומ 

(motivations) תועינה ילעב םידימלת לש םייפיצפס םירזגמ לש םייכוניחה םיכרצה 

םירקוח ,דגנכש דצה ןמ .(Huisman, 1995; Meek et al., 1996) ההובג הלכשהל תונוש 

ההובג הלכשה לש תוירוביצ תוכרעמב תוינידמ תעיבק לש טביהה ןמ וז תונושב וקסעש 

דוביר יכילהת ,הנושארבו שארב ,תפקשמ ההובגה הלכשהה תודסומ ןיב תונושהש םינעוט 

הובגה ךוניחה תודסומ לש יקפוא לודיב רשאמ רתוי ,הובגה ךוניחה תכרעמ לש 

 (1999 ,Teichler, 1988; Vaiimaa). תא האור ,טקילפנוק תסיפת לע תנעשנה ,וז השיג

תכרעמ לע ירוביצה חוקיפה לש האצותכ ההובגה הלכשהה תוטשפתה לש יחכונה לגה 

ןכו ,(ההובג הלכשהל םיקיתווה תודסומה לש םתעפשהל ןותנה חוקיפ) הובגה ךוניחה 

הלכשהל תרבוגה השירדה לע םישדחל םיקיתו תודסומ ןיב תכשמתמ תורחת לש האצות 
.בחרה רוביצב ההובג 

תורמל ,לארשיב הכ דע המשוי אל תוטיסרבינואה תוחתפתה יבגל וז טקילפנוק תשיג 

.ץראב תוטיסרבינואה לש תלבוקמה תיתילונומה הסיפתל הרורב הזיתיטנא התויה 

דובירב הבחרהב קסעש ,ץראב ההובגה הלכשהה רקח יבא ,דוד ןב ףסוי ,המגודל 

רחב ,(1972) תירבה־תוצראב תוטיסרבינואה לע יסלקה ורקחמ תרגסמב תוטיסרבינואה 

הלכשהה תוחתפתה לע ןורחאה ורמאמב ץראב תוטיסרבינואה ןיב םילדבהה ןמ םלעתהל 

תוטיסרבינואה ןיב ןוימדה יכ דוד ןב ןעט הז רמאמב .(1985 ,דוד ןב) לארשיב ההובגה 

רבוג - ןהירומ לש ףתושמה רוקמהו ןלוכל תינייפואה תיסלקה רקחמה תונווכמ - ץראב 

לש םינייפאמה תאו ןתוחתפתה יסופד תא ףתושמב חתנל ןתינ ןכלו ,ןהיניב םילדבהה לע 

.ןהידימלת 

השיגב לארשיב תוטיסרבינואה תוחתפתהל סחייתהל ןאכ עצומ ,ךכל דוגינב 

תכרעמ בינהש ,ת"תוה חוקיפ לש רצות הניה ןתוחתפתה ,וז השיג יפל .תיתילונומ־אל 
תונושה תוטיסרבינואה לש םייפיצפס םינייפאמב תאטבתמה תדבורמ תיאטיסרבינוא 

תוחתפתהב תופוקת עבראב ןיחבהל ןתינ יסיסב ןפואב .ןהיניב תידסומ־ןיב תורחתבו 
:תאז תדבורמ תכרעמ 

תנייפאתמ וז הפוקת .םישימחה תונש עצמאל םירשעה תונש ןיב הפוקתה .1 
.ההובגה הלכשהה תכרעמב ןוינכטה לשו תירבעה הטיסרבינואה לש הינומגהב 

םלועה תודהי ןיב הלועפ־ףותיש ךותמ 1925 תנשב הדסונ תירבעה הטיסרבינואה 

לש הריגהה ילגל ליבקמב הטיאל החתפתהו ,תירוטדנמה לארשי־ץראב ידוהיה בושייל 
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הפיחב ןכל םדוק הנש דסונ ןוינכטה .(1985 ,דוד ןב> הינמרגמ םיידוהי םיאמדקא 

לש םתוחתפתהש יפ־לע־ףא .(Dror, 1996) ץראב יגולונכטה עדיה תא םדקל ץמאמב 

ןהו הארוהה ימוחת תניחבמ ןה ,םישימחה תונש עצמאל דע תיטיא התיה תודסומה ינש 

םידיחיה תודסומה ינשכ תטלחומ הינומגהמ ונהנ םה ,םיטנדוטסה רפסמ תניחבמ 

תמקה ןמל לארשי תלשממ ידי־לע יביסמ ןפואב וכמתנו ,ץראב ההובג הלכשהל 
.הנידמה 

תופסונ תוטיסרבינוא יתש .םישישה תונש ףוסל םישימחה תונש עצמא ןיב הפוקתה .2 
תידועייה הטיסרבינואהו ביבא־לת תטיסרבינוא :םישימחה תונש עצמאב ודסונ 

טקילפנוקב התוול וללה תוטיסרבינואה יתש לש ןתמקה .ןליא־רב - הנושארה 

תוטלחה לע עיפשהל התסיגו ןתחיתפל הדגנתהש ,תירבעה הטיסרבינואה םע ךשמתמ 

ליבשב ההובג הלכשהל זכרמ תווהל הדעויש ,ןליא־רב תטיסרבינוא .אשונב הלשממה 

רושיא אללו ץראל־ץוחמ תומורת סיסב לע ףוסבל החתפנ ,ינויצה־יתדה רזגמה 

התודגנתהמ דואמ עפשוה ,ןוירוג־ןב דוד ,זאד הלשממה שאר .(1998 ,ןיילק) הלשממה 

המייאש ,(150 ,1988 ,ןרק) ביבא־לת תטיסרבינוא תמקהל תירבעה הטיסרבינואה לש 

.תיפרגואיג הניחבמ יזכרמה המוקימ ללגב תירבעה הטיסרבינואה לש הינומגהה לע 

־יתלבה התחיתפל רושק היה ביבא־לת תטיסרבינוא תמקהל הלשממה רושיאש ןכתיי 

הטיסרבינואה םע םיטקילפנוקה ,םוקמ לכמ .ןליא־רב תטיסרבינוא לש תרשואמ 

ביבא־לת תטיסרבינוא לש יפוסה הרורחשב ודקמתהו ,הפוקתה ךרואל וכשמנ תירבעה 

הטיסרבינואה ןמ םייזכרמ לגס ישנא המכ לש רבעמבו (1995 ,ץבעי)ינוציח חוקיפמ 

.ביבא־לת תטיסרבינואל תירבעה 

הדסמתה וז הפוקת ךלהמב .םינומשה תונש עצמאל 1970 תנש ןיב הפוקתה .3 
לש םיזכרמכ ורכוה םייתיליעה תודסומה תשולש לכו ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

ומקוה ,ןוירוג־ןבו הפיח ,תופסונה תוידועייה תוטיסרבינואה יתש ."תימדקא תוניוצמ" 

לש ירוקמה ןדועיי .םיקיתווה תודסומה לש האלמה םתכימתב םיעבשה תונש תישארב 

זכרמ תווהל הדעוי הפיח תטיסרבינוא .המ־תדימב הנוש היה וללה תוטיסרבינואה יתש 

ןוירוגךב תטיסרבינוא .ץראה ןופצב הייסולכואה ליבשב תיללכ ההובג הלכשהל 

ךכיפל .בגנה לש וחותיפ ךרוצל םורדל הימדקא ישנאו םינעדמ ךושמל הרטמב הדסונ 

םוחתב םייללכ םידומיללו םיינכט םידומילל ברועמ דסומכ התישארמ הננכות איה 

םדקמה דסומכ תיפיצפס תירוביצ הרכה השכר הנורחאל יכ םא ,חורהו הרבחה יעדמ 

1 חולש יפכ ,םוקמ לכמ .(1997 ,ןיזק> חורהו הרבחה יעדמ םוחתב תויתרוקיב תושיג 

רקיעב תוידועייה תוטיסרבינואה שולש ודקמתה םיעבשה תונש ףוסל דע ,הארמ 
תוטיסרבינואה לש םירגובל (הארוה תדועת תמגוד) ראות רחאל הדועת ידומילב 

םידימלתה בור .ןושארה ראותל ןהלש הארוהה תוינכות תא ןטיאל ונבו ,תויתיליעה 

תשולשב הלא םינשב ודמל םימדקתמ םיראת תארקלו ןושארה ראותה תארקל 
.םייתיליעה תודסומה 
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1 חול 

(םיזוחאב)ראות יפל ,ז"נשת-ל"שת םינשב תונושה תוטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ 

דע ן"שת  דע ם"שת  דע ל"שת  דע ן"שת  דע ם"שת  דע ל"שת 

ז''נשת  ט"משת  ט"לשת  ז"נשת  ט''משת  ט''לשת 

ינש ראות  ןושאר ראות 

 27.5  33.8  43.9  21.6  23.5  31.6 תירבעה הטיסרבינואה 

 11.3  14.1  17.0  11.8  13.2  16.7 ןוינכטה 
 31.2  30.6  26.3  26.5  27.6  23.7 ביבא־לת תטיסרבינוא 

 11.6  8.7  6.4  16.1  14.3  11.7 ןליא־רב תטיסרבינוא 
 8.7  4.7  1.5  12.9  12.2  9.9 הפיח תטיסרבינוא 

 7.6  5.2  1.4  11.1  9.2  6.4 ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

 2.1  2.9  3.5  -  - ־ 

עדמל ןמציו ןוכמ 
 100.016  100.016  100.016  ./"100.0  100.016  100.016 לכה ךס 

 28,129  20,492  13,738  98,202  80,917  60,397 רפסמ 

ראות רחאל הדועת  ישילש ראות 

 23.5  34.5  41.2  30.0  37.4  47.0 תירבעה הטיסרבינואה 

 4.6  3.6  4.3  18.0  16.8  19.5 ןוינכטה 
 23.4  20.8  26.7  22.0  21.0  13.5 ביבא־לת תטיסרבינוא 

 23.0  16.5  11.0  8.1  6.7  2.8 ןליא־רב תטיסרבינוא 
 17.9  16.3  11.4  1.8  0.4  0 הפיח תטיסרבינוא 

 7.6  8.3  5.4  5.2  3.5  0.3 ןוירוגךב תטיסרבינוא 
־   -  -  14.9  14.2  16.9 עדמל ןמציו ןוכמ 

 100.016  ./"100.0  100.016  100.016  100.016  100.0* לכה ךס 

 5,716  5,581  7,236  4,320  3,717  3,092 רפסמ 

.26 'ע ,1998 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמ 

תויתיליעה תוטיסרבינואה ןיב דובירה יסופד .םינומשה תונש עצמא ןמל הפוקתה .4 

,הארמ 1 חולש יפכ .וז הפוקת ךלהמב ועבקנ םידימלתה בכרה תניחבמ תוידועייל 

רחאל הדועתה ידומילמ דבכנ קלח קפסל םויה דע תוכישממ תוידועייה תוטיסרבינואה 

יפ־לע־ףא .רכינ ןפואב ליבקמב לדג ןושארה ראותל ןהידימלת זוחא ךא ,ראות 

,תויתיליעה תוטיסרבינואב םג לדג ןושאר ראותל םידימלתה לש טלחומה םרפסמש 

תמועל .וטיאל תחופו ךלוה ןושאר ראות תארקל םידימלתה ללכ ברקמ ללוכה םרועיש 

םיראתל םידימלתה לע תונושה תויתיליעה תוטיסרבינואה ןיב תורחתה תטלוב הז 

תוטיסרבינואה לש הז ימדקא דוביר .ישילשה ראותה ידימלת לע דחוימבו ,םימדקתמ 

,םינומשה תונש עצמא ןמל םיימדקא םידומילל לדגו ךלוהה שוקיבה ידי־לע ץאוה 

ראותה ידומיל לש םתבחרהב הלגדש ,(1991) ת"תו לש תשרופמה תוינידמה ידי־לעו 

רבכ ועיגה תויתיליעה תוטיסרבינואהש ןועיטב ,תוידועייה תוטיסרבינואב ןושארה 

ןכא וניה הז ךילהת יכ הנעטה תא ששאמ 2 חולב ןושארה רוטה .ילמיטפואה ןלדוגל 

.םייעבט שוקיבו עציה לש ךילהת רשאמ רתוי הלעמלמ תנווכמ תוינידמ לש האצות 

תוילקול תוטיסרבינואמ וכפהנש ,תירבה־תוצראב תויתיליעה תוטיסרבינואל דוגינב 

ביכרהל ןתינ לארשיב ,םינוש םייפרגואיג םירוזיאמ םידימלת םילבקמה תודסומל 

לש תוילקולה תדימ יפ־לע תוידועייו תויתיליע תוטיסרבינוא לש תוגוז 
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2 חול 

,םימדקתמ םיראתל םידומילו םירוגמה זוחמ יפל תוטיסרבינואב םידימלת 
2ו"נשת-ה"משת 

לכ ךס 
םידימלתה 

ישילש ראות ידימלת 

יסחי רועיש תחא 

ינש ראות 

יסחי רועיש 

דימלת 

זוחא 

םידימלתה החא 

דסומה רוזיאמ 

הטיסרבינוא 

םידומיל תנשו 

תירבעה הטיסרבינואה 

 11,941  168.2  8.4  122.2  25.3  44.5 ה"משת 

 15,125  140.7  6.9  115.2  26.5  42.5 ן"שת 

 17,705  151.3  8.2  119.1  28.0  42.1 ג"נשת 

 20,286  185.0  9.1  112.1  28.5  39.2 ו"נשת 

 6,875  85.8  4.3  109.4  22.6  62.1

ןוינכטה 
ה"משת 

 8,561  93.2  4.6  91.0  20.9  58.3 ן"שת 

 9,812  110.4  6.0  86.8  20.4  59.7 ג"נשת 

 10,381  123.2  6.0  91.1  23.1  63.0 ו"נשת 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

 16,107  80.2  4.0  110.9  23.0  84.5 ה"משת 

 18,406  83.0  4.1  119.6  27.5  86.5 ן"שת 

 22,282  82.8  4.5  120.5  28.3  85.5 ג"נשת 

 26,081  96.2  4.7  125.6  31.9  83.2 ו"נשת 

ןליא־דב תטיסרבינוא 
 7,506  71.1  3.6  87.5  18.1  76.3 ה"משת 

 8,439  78.6  3.9  88.7  20.4  74.6 ן"שת 

 12,536  76.6  4.1  79.6  18.7  71.0 ג"נשת 

 19,107  72.8  3.6  68.3  17.4  61.5 ו"נשת 

הפיח תטיסרבינוא 

 5,336  7.5  0.4  49.4  10.2  90.5 ה"משת 

 6,122  20.7  1.0  69.7  16.0  87.4 ן"שת 

 9,170  21.2  1.1  77.1  18.1  85.5 ג"נשת 

 12,756  22.2  1.1  75.4  19.1  84.5 ו"נשת 

 4,348  59.8  3.0  57.8  12.0  51.0

ןוירוגךב תטיסרבינוא 
,ד"משת 

 5,648  47.3  2.3  60.4  13.9  49.0 ן"שת 

 7,648  63.5  3.4  73.7  17.3  53.0 ג"נשת 

 12,245  64.2  3.1  109.1  27.7  51.9 ו"נשת 

,ב1997 ;1995 ;1993 ;139-101 'ע ,1988 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :תורוקמ 
.91-57 'ע 

:ןלהלדכ םידימלתה לש םירוגמה תוזוחמ תקולח לע םיססובמ 2 חולב דסומה רוזיאמ םידימלתה יזוחא 2 

הטיסרבינואלו ןוינכטל םירשוקמ ןופצהו הפיח תוזוחמ ,תירבעה הטיסרבינואל רשוקמ םילשורי זוחמ 

רשוקמ םורדה זוחמו ,ןליא־רבו ביבא־לת תוטיסרבינואל םירשוקמ זכרמהו ביבא־לת תוזוחמ ,הפיח 

דסומ יפל םיטנדוטסה תקולח לע הססבתה "דסומה ירוזיא" לש וז העיבק .ןוירוג־ןב תטיסרבינואל 

.םירוגמה תוזוחממ דחא לכב 
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ןה תוחפ תוילקולהו ,הפיחו ביבא־לת ןה רתויב תוילקולה תוטיסרבינואה :ןהידימלת 

םייוצמ ןליא־רב תטיסרבינואו ןוינכטה ;ןוירוג־ןב תטיסרבינואו תירבעה הטיסרבינואה 

לש יפרגואיגה בכרהב םייונישה ,הארמ 2 חולש יפכ .תווצקה ינש ןיב עצמאב 

תא סחייל ןתינ ןכל .ןורחאה רושעה ךלהמב םיטעומ ויה הטיסרבינוא לכב םידימלתה 

הלבק תוינידמל ,תוביציל הטונה ,םינושה תודסומב םידימלתה לש יפרגואיגה םבכרה 

הלבק תוינידמל וא םידימלתה לש תישיא הריחבל רשאמ רתוי הלעמלמ הבתכוהש 
.דסומ לכ לש תיפיצפס 

תוטיסרבינואה לש יתרבחהו ימדקאה דובירה 

םייתיליע תודסומל ץראב תוטיסרבינואה לש דובירה רבדב ונתנעט תא חיכוהל ידכ 

ךילהת לש םייתרבחהו םיימדקאה םיסופדה חותינב תעכ דקמתנ םיידועיי תודסומלו 

םינותנ תאוושה תועצמאב השעיי חותינה .1996-1985 הפוקתה ךלהמב הז ידוביר 

הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי־לע ומסרופש יפכ ,תוטיסרבינואה ששל םיסחייתמה 

,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה) ו"נשתו ג"נשת ,ן"שת ,ה"משת םידומילה תונש יבגל 

םינייפאמל םיסחייתמ םינותנה .(91-57 'ע ,ב1997 ;1995 ;1993 ;139-101 'ע ,1988 

.ןהב םידמולה םיטנדוטסה לש םייתרבח םינייפאמלו תוטיסרבינואה שש לש םיימדקא 

זוחאה :"םייסחי םירועיש" בושיח לע הרקיעב תססובמ תוטיסרבינואה שש ןיב האוושהה 

לש יופצה זוחאב קלוחמ ,תיפיצפס הטיסרבינואב םיוסמ ןייפאמ ילעב םיטנדוטס לש יוצמה 

שש ןיב םיקלחתמ ויה ןייפאמ ותוא ילעב םיטנדוטסה ללכש החנהב הלא םיטנדוטס 

יכרוצל 100־ב תלפכומ וז הקולח תאצות 3.יללכה ןלדוג ךמס־לע קר תוטיסרבינואה 

הקלח תא קוידב תמייקמ תמיוסמ הטיסרבינואש למסמ 100 לש יסחי רועישש ךכ ,הגצהה 

וא 100־מ םיהובג םיכרע .םיוסמ ןייפאמ ילעב םיטנדוטס לש תיצראה הקולחב יסחיה 

םיטנדוטס לש הפוצמהמ ךומנ וא הפוצמהמ הובג חתנ ,המאתהב ,םילמסמ 100־מ םיכומנ 

.תיפיצפס הטיסרבינואב תמיוסמ הנוכת ילעב 

תוטיסרבינואה דוביר לש םיימדקאה םינייפאמה 

םידומיל) יכנאה ןבומב ןה תודבורמ לארשיב תוטיסרבינואה ,תימדקאה הניחבה ןמ 

ןהש דומילה ימוחת)יקפואה ןבומב ןהו (ןושאר ראותל םידומיל תמועל םימדקתמ םיראתל 

םירועישה ,תוססובמ־רתויה תוטיסרבינואה שולשב ,הארמ ליעל 2 חולש יפכ .(תוקפסמ 

יבגל .הפוצמה ןמ ללכ־ךרדב םיהובג םימדקתמ םיראתל םידימלתה לש םייסחיה 

,ןוינכטבו תירבעה הטיסרבינואב הדיריב אצמנ יסחיה םרועיש ,ינש ראותל םידימלתה 

אלל תוילנויספורפ .א.מ תוינכות לש ןווגמ העיצמה ,ביבא־לת תטיסרבינואבש דועב 

עבקנ אוה ךא ,ללוכה םיטנדוטסה רפסמ יפ־לע ללכ־ךרדב עבקנ הטיסרבינואה לש יללכה הלדוג 3 

יחרזמ אצוממ םיטנדוטס לש יסחיה רועישה בושיח ךרוצל :המגודל) םייפיצפס םיבושיח ךרוצל תרחא 

.(םיידוהיה םיטנדוטסה רפסמ יפ"לע הטיסרבינואה לש יללכה הלדוג עבקנ 
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םיהובג ינשה ראותה ידימלת לש םייסחיה םירועישה ,הז םע .הגרדהב הלוע אוה ,הזית 

הובגה םרועיש תא איצוהל ,תוידועייכ רשאמ תויתיליעה תוטיסרבינואה שולשב רתוי 

תוינכות המכ לש ןרושיאמ האצותכ הארנה לככ - ןוירוג־ןב תטיסרבינואב הפוקתה ףוסב 

ןיב עגרכ תיתימאה תורחתה .ת"תוה ידי־לע הזית אלל ינש ראותל םידומיל 

ידימלת לש םייסחיה םירועישה .טרוטקודה ידימלת לע איה תויתיליעה תוטיסרבינואה 

ץמאמב םידקמתמ ןוינכטהו תירבעה הטיסרבינואהש רוריבב םירומ ישילשה ראותה 

ביבא־לת הטיסרבינואש דועב ,הז ראותל םידימלתה ברקב יסחיה םקלח תא לידגהל 

תוטיסרבינואה שולש .טרוטקודה ידימלת ברקב יופצה יסחיה הקלחל רתוי וא תוחפ העיגה 

לש יופצה ןמ םיכומנ םייסחי םירועיש תולעב ןניה ,הפיח תטיסרבינוא דחוימבו ,תוידועייה 

רקחנה רושעה ךלהמב ידמל םיביצי הלא םייסחי םירועישש הדבועה .טרוטקוד ידימלת 

תוינידמ לש אצוי־לעופ םניה תוידועייה תוטיסרבינואב טרוטקודה ידומילש ךכ לע הדיעמ 

.תיאטיםרבינוא־ךות תוינידמ לש האצות רשאמ רתוי ת"תוה 

הפוגל םידומיל תינכות לכב תיפוסה הרכהלו ינושארה רושיאל תיארחא ת"תוה ,ןכא 

םידומילל תוינכותב ןהו ןושארה ראותל תוינכותב ןה ,תוטיסרבינואה ןמ תחא לכב 

,תודחא תוטיסרבינוא לש םיגיצנ תללוכ בוצקתלו ןונכתל הדעווהש יפ־לע־ףא .םימדקתמ 

ןכו 4,תוקיתווה תוטיסרבינואה ןמ םירוספורפ דימתמו זאמ ויה השארב םירמועהש הדבועה 

תוינכות יבגל הדעווה רושיאל ןיידע תוקקזנ תוידועייה תוטיסרבינואהש הדבועה םצע 

ןתוחתפתה תא ליבגמ ת"תוה חוקיפש םשורה תא תורצוי ,תומדקתמו תויסיסב םידומיל 

םג ךמתנ הז םשור .(iram, 1990, 1995) תוידועייה תוטיסרבינואה לש תימונוטואה 
יפל תונושה תוטיסרבינואב ו"נשת תנשב םידימלתה תוגלפתה תא גיצמה ,3 חול ידי־לע 

.םידומילה םוחת 

תוטיסרבינואה לש יקפואה ימדקאה דובירה לש םיבושח םינייפאמ יגש לע זמרמ חולה 

תוטיסרבינואה ןמ תחא לכב ,תישאר .תוידועייה תוטיסרבינואה תמועל תויתיליעה 

הניאש) םיטפשמל הטלוקפה :רתויב תויתרקויה תוטלוקפה יתשמ תחא הרסח תוידועייה 

תטיסרבינואב תמייק הניאש) האופרל הטלוקפה וא <ןוירוג־ןב תטיסרבינואב תמייק 

תוטיסרבינואב תומייקה האופרל וא םיטפשמל תוטלוקפה 5.(הפיח תטיסרבינואבו ןליא־רב 

יפכ ,תויתיליעה תוטיסרבינואב תוליבקמה תוטלוקפל תיסחי תונטק ןניה תוידועייה 

םיחוקל הלא םיזוחאש םג המ ,ןהב םידמולה םיטנדוטסה לש םיכומנה םיזוחאה םידיעמש 

.תוידועייה תוטיסרבינואה ןמ תחא לכב םיטנדוטסה ללכ לש תיסחי םיכומנ םירפסממ 

רשאמ תוידועייה תוטיסרבינואב רתוי ןטק הארוהה ימוחת לש ללוכה םרפסמ ,תינש 

ימוחתש ,ןוינכטה תא הז ןובשח ללכמ איצונ םא דחוימב ,תויתיליעה תוטיסרבינואב 

הארנ םידימלתה תוגלפתה יפ־לע .ינכט דסומכ ותרדגה ףקותמ םילבגומ וב דומילה 

רש ידי־לע םינוממ ,תוטיסרבינואה לש רבעשל םיאישנ וא םירוטקר ללכ־ךרדב ,ת"תוה שאר־יבשוי 

ןמ םיינשו תירבעה הטיסרבינואה ןמ ויה השולש ,התע דע שארה־יבשוי תשמח ךותמ ,ךוניחה 

,תוידועייה תוטיסרבינואה לש לגס ישנא הז דיקפתב ותריש אל התע דע .ןמציו ןוכמו ןוינכטה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא לש לגס ישנא אל םג ,תמאה ןעמלו 

לש התוחתפתה ינפל דוע ןוינכטה תרגסמב ,ת"תוה תטלחה יפ־לע ,האופרל רפסה־תיב םקוה הפיחב 

.הפיח תטיסרבינוא 
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489 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

תויונמואה" דומילל תודסומכ רקיעב ת"תוה ידי־לע וננכות תוידועייה תוטיסרבינואהש 

ידומילשכ ,הרבחהו חורה יעדמ םוחתב םידומיל רקיעב ־ (liberal arts) "תוישפוחה 

תטיסרבינוא איה הז ןבומב ללכה ןמ תאצוי .ןהב םיחתופמ םניא םה םג לוהינהו םיקסעה 

.הלעמלמ ןונכת יפ־לע הז םגו ,הסדנהה םוחתב םניה הידימלתמ עברש ,ןוירוג־ןב 
תרגסמב הארוהה ימוחת לכ תא חתפל ושרוה ,הז תמועל ,תויתיליעה תוטיסרבינואה 

.ינללוכ ןפואב "תימדקא תוניוצמ"ל ןתפיאש 

3 חול 

(םיזוחאב)ו"נשת ,םידומילה םוחת יפל תונושה תוטיסרבינואב םידימלתה תוגלפתה 

תטיסרבינוא  תטיסרבינוא  תטיסרבינוא  תטיסרבינוא  ןוינכטה  הטיסרבינואה  םידומילה םוחת 

ןוירוג־ק  הפיח  ןליא ־רב  ביבא־לת  תירבעה 

 19.1  45.4  38.1  29.1  1.9  33.8 חורה יעדמ 

,הרבחה יעדמ 

 38.8  36.3  46.1  31.3  4.1  25.0 לוהינו םיקסע 
 -  3.7  5.1  7.6  -  6.4 םיטפשמ 

 3.9 ־   -  4.3  9.2  4.2 האופר 

רזע־תועוצקמ 
 3.3  1.8  -  6.3 ־   7.9 םייאופר 

הקיטמתמ 
 10.6  12.9  10.7  14.6  20.3  16.0 עבטה יעדמו 

 - ־   -  - ־   6.7 תואלקח 

 24.2 ־   -  6.8  64.6  - תולכירדאו הסדנה 

100.054 100.00/־   100.094  100.094  100.094  100.094 לכה ךס 

 12,245  12,756  19,107  26,081  10,381  20,286 רפסמ 

.84 'ע ,ב1997 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמ 

תוטיסרבינואה דוביר לש םייתרבחה םינייפאמה 

,יתרכהה ןרוביד לע םג עיפשמ תוטיסרבינואה לש ימדקאה דובירה יכ רעשל ןתינ 

לש םייסחיה םירועישה תא ןחוב 4 חול .ןהידימלת לש יתרבחה בכרהה לש רשקהב תוחפל 

ששמ תחא לכב תופיפכה תוינתאה תוצובקה ינבו םישנה ,םירגובמה םידימלתה 

שמחו םישולש יגב םיבשחנ םירגובמ םידימלתל .קדבנש רושעה ךרואל תוטיסרבינואה 

וא הדובעב םודיק ךרוצל רקיעב תימדקא הלכשה םישקבמה םידימלת ,ונייהד ,הלעמו 

תוטיסרבינואה לש יסחיה ןקלח ,הארמ חולהש יפכ .היינש תיתקוסעת הריירק יכרוצל 

יבגל ןהו ןושאר ראותל םידומילה יבגל ןה הפוצמה ןמ הובג הז גוסמ םידימלתב תוידועייה 

םייסחי םירועיש תולעב תויהל םג תוטונ תוידועייה תוטיסרבינואה .ינש ראותל םידומילה 

תטיסרבינוא יבגל םג ןוכנ רבדה .תויתיליעה תוטיסרבינואה רשאמ םישנ לש רתוי םיהובג 

ימוחתב םניה הידימלתמ עברש ןוויכמ ןוינכטה םע תיקלח תוושהל שי התואש ,ןוירוגךב 

ןתייטנל הרושק תויהל היושע תודימלת לש םיהובג םייסחי םירועישל וז הייטנ .הסדנהה 

תויוביוחמ ללגב ןהייח ךלהמב רתוי רחואמ בלשב ההובג הלכשה שוכרל םישנ לש 

תושרודה ,הארוה תמגוד ,תוקוסעתב םישנ לש ןתואצמיה ללגבו תומדוק תויתחפשמ 

.םימדקתמ םיימדקא םיראת 
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4 חול 

ו"נשת־ה"משת ,תונושה תוטיסרבינואב םידימלתה לש יתרבחה בכרהה 

םיידוהי־אל םידימלת יחרזמ אצוממ םידוהי  *םישנ  ינש ראותב םירגובמ  ןושאר ראותב םירגובמ  הטיסרבינוא 

יסחי רועיש  זוחא  יסחי רועיש  זוחא  יסחי רועיש  זוחא  יסחי רועיש  זוחא  יסחי רועיש  החא  םידומיל תנשו 

הטיסרבינואה 

תירבעה 

 140.2  9.4  87.6  21.1  106.5  50.4  95.9  22.8  72.1  5.7 ה"משת 

 138.0  8.0  98.2  23.3  109.1  54.6  86.5  19.8  56.2  3.2 ן"שת 

 113.2  6.0  90.4  22.5  107.0  59.2  93.9  22.2  60.4  3.2 ג"נשת 

 110.2  6.5  81.7  21.4  106.0  59.9  90.1  22.9  54.9  3.3 ו"נשת 

ןוינכטה 

 138.9  9.3  82.6  19.9  40.6  21.6  55.1  13.1  12.7  1.0 ה"משת 

 118.9  6.9  75.2  19.4 ־  ־   58.0  13.3  10.5  0.6 ן''שת 

 122.7  6.5  70.7  17.6  50.6  28.0  42.4  10.6  15.1  0.8 ג"נשת 

 137.4  8.1  63.0  16.5  51.4  29.0  44.1  11.2  8.2  0.5 ו"נשת 

תטיסרבינוא 

ביבא ־לת 

 31.7  1.8  85.5  20.6  103.5  48.9  93.3  22.2  83.6  6.6 ה"משת 

 24.0  1.4  87.2  22.5  102.7  51.4  92.6  22.2  86.0  4.9 ן"שת 

 23.8  1.5  85.9  21.4  101.7  56.3  87.6  21.9  64.9  3.4 ג"נשת 

 37.3  2.2  79.8  20.9  101.0  55.5  84.2  21.4  41.6  2.5 ו"נשת 

תטיסרבינוא 

ןליא ־רב 

 23.8  1.6  138.6  33.4  125.6  59.4  148.7  35.4  201.3  15.9 ה"משת 

 19.0  1.1  136.8  35.3  123.5  61.7  149.5  34.2  224.5  12.8 ן"שת 

 37.8  2.0  137.3  34.2  119.4  66.0  133.3  33.3  213.1  11.3 ג"נשת 

 57.7  3.4  138.9  36.4  118.6  67.0  129.6  32.9  224.9  13.5 ו"נשת 

תטיסרבינוא 

הפיח 

 298.4  20.0  103.7  25.0  126.7  59.9  208.0  49.5  160.7  12.7 ה"משת 

 348.5  20.2  108.9  28.1  123.3  61.7  198.5  45.5  164.8  9.4 ן"שת 

 328.4  17.4  109.7  27.3  134.4  63.3  215.6  53.9  186.7  9.9 ג"נשת 

 276.0  16.3  105.4  27.6  113.0  63.8  186.8  47.5  136.5  8.2 ו"נשת 

תטיסרבינוא 

ןוירוג־ק 

 90.1  6.1  144.0  34.7  80.4  38.0  64.6  15.3  96.1  7.6 ה"משת 

 77.4  4.5  144.6  37.3  82.7  41.3  100.8  23.1  105.2  6.0 ן"שת 

 77.5  4.1  132.5  33.0  85.3  47.2  96.8  24.2  80.1  4.3 ג"נשת 

 73.0  4.3  137.4  36.0  85.9  48.5  97.6  24.8  110.0  6.6 ו"נשת 

לע םיססובמ םהו ,ו"נשתו ה"נשת ,ן"שת ,ה"משת םינשל םניה םישנ יבגל םיבושיחה * 

;129 'ע ,1990 ;60 'ע ,1985 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םיאבה תורוקמה 

.ליעל הרעה ואר ,םישנ יבגל ;2 חול ואר :תורוקמ .33 'ע ,א1997 ;35 'ע ,1996 

םיניינעמ תופיפכ תוינתא תוצובקל םיכייתשמה םידימלת לש םייסחיה םירועישה 

םידימלתל האוושהב ,באה לש ותדיל ץרא יפ־לע)יחרזמ אצוממ םידוהיב רבודמ .דחוימב 

בור תא םיווהמה) םיברעבו (לארשיב וא הקירמאב ,הפוריאב ודלונ םהיתובאש םיידוהי 

םידימלת לש יסחיה םרועיש ,הארמ 4 חולש יפכ .(תוטיסרבינואב םיידוהי־אלה םידימלתה 

לכבש דועב ,תוידועייה תוטיסרבינואה שולשמ תחא לכב הפוצמה ןמ הובג יחרזמ אצוממ 
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הדיריב אצמנ השעמלו ,יופצה ןמ ךומנ הז רועיש תויתיליעה תוטיסרבינואה שולשמ תחא 

ןיבמ הדיחיה ,דניה הפיח תטיסרבינוא .הקידבה התשענ ויבגלש רושעה ךלהמב תיתגרדה 

ךא .יחרזמ אצוממ םידימלת לש ילמיטפוא יסחי רועישל הטונה תוידועייה תוטיסרבינואה 

יפ טעמכ ־ םייברע םידימלת לש רתויב הובגה יסחיה רועישה םייק וז הטיסרבינואב 

6.יופצה ןמ השולש 

לע עיבצמ תוידועייה תוטיסרבינואב םידימלתה בכרה יכ םירומ ליעלש םיאצממה לכ 

,םירגובמ םיטנדוטס לש יסחיה םקלח .תויתיליעה תוטיסרבינואה תמועל יתרבחה ןלודיב 

,הפוצמה ןמ הובג תוידועייה תוטיסרבינואב תופיפכ תוינתא תוצובקמ םידימלתו םישנ 

,תויתיליעה תוטיסרבינואב הלא םידימלת לש םיליבקמה םירועישה ןמ הובג יאדוובו 

הובגה ךוניחה תוינידמ לע תוכלשה 

תוינידמ לע תוירקיע תוכלשה שולש שי ץראב תוטיסרבינואה דוביר לע םיאצממל 

הלכשהה תכרעמ לע ירוביצ חוקיפ םייק ןהבש תופסונ תונידמבו לארשיב הובגה ךוניחה 

ךילהת לש ותוביציו ומויק תדימ <א) :תואבה תויגוסל תוסחייתמ הלא תוכלשה .ההובגה 

ותעפשה <ג> ;הז ידוביר ךילהתמ הנהנ ימ הלאשה <ב> ;תוטיסרבינואה לש דובירה 

תויגוס שולש .הובגה ךוניחה תכרעמב תוידיתע תויוחתפתה לע הז דוביר לש תירשפאה 

.ןהב ןוידה תא דירפנ תוריהב יכרוצל ךא ,וזל וז ןבומכ תורושק הלא 

תוטיסרבינואה לש דובירה ךילהת לש ותוביציו ומויק תדימ 

דחי־םג ינושו ןוימד יווק ןבומכ גיצמ לארשיב תוטיסרבינואה לש דובירה ךילהת 

ןמ .תיעוצקמה תורפסב ורקסנש ההובג הלכשה תוכרעמ לש דוביר יכילהתל האוושהב 

םג תורחאל תויתיליע תוטיסרבינוא ןיב הרורב הנחבה גציימ הז דוביר ,דחאה דצה 

ךא ;םיטנדוטסה לש יתרבחה םבכרה תניחבמ םגו 7תימדקא תוניוצמל הריתחה תניחבמ 

תומוקמ לש יפרגואיגה זוכירל םג הרושק תונושה תוטיסרבינואה ןיב םייברעה םיטנדוטסה תקולח 

ןוויכמ .תונושה תוטיסרבינואב םיטנדוטסה לש םירוגמה יאנתו תונרירבה תמרל םגו םהירוגמ 

.םיהובג ןוינכטבו הפיח תטיסרבינואב םייסחיה םהירועיש ,ןופצה זוחמב םיזכורמ םיברעהש 

.תיסחי רתוי תובר םירוגמ תויורשפא םיטנדוטסל םיקפסמ םג ןוינכטהו תירבעה הטיסרבינואה 

יסחיה םרועיש ןכלו ,םידימלת תלבקב ביבא־לת תטיסרבינואמ תוחפ תינרירב ןליא־רב תטיסרבינוא 

.ביבאילת תטיסרבינואב רשאמ ןליא־רב תטיסרבינואב רתוי הובג םייברעה םיטנדוטסה לש 

קפס ןיאו ,תונושה תוטיסרבינואה ןיב םייפיצפס םיגוח לש יתאוושה גוריד לארשיב ךרענ אל םלועמ 

ןתינ הז םע .ההובג תימדקא הרקויב תוכוזש תונוש תוקלחמ שי תוידועייה תוטיסרבינואב םגש 

תוטיסרבינואב יללכ ןפואב רתוי ההובג תימדקא תוניוצמ לש םידחא םירוטקידניא לע עיבצהל 

לגסה ישנא ללכ לש םירמאמה םיינשו םיעבש תואמ עברא םיפלא תעברא ןיבמ ,המגודל .תויתיליעה 

םיזוחא העבשו םיעבש ,םייעוצקמ תע־יבתכב 1994 תנשב ומסרופש תוטיסרבינואה ששב ימדקאה 

הלא תוטיסרבינוא לש לגסה ישנא רפסמ .תויתיליעה תוטיסרבינואה לש לגס ישנא ידי־לע ורבוח 
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תוטיסרבינואה דוביר ,הילגנאבו תירבה־תוצראב םיליבקמ דוביר יכילהתל דוגינב 

תוטיסרבינואל תוקיתו תויטרפ תוטיסרבינוא ןיב תיעבט תורחתמ עבנ אל לארשיב 

תא גציימה ףוגה ,ת"תוה תוינידמ לש רישי רצות וניה הז דוביר .תושדח תוירוביצ 

הלכשהל רבוגה שוקיבה לע הבוגתב ,ההובגה הלכשהה תכרעמ לע ירוביצה חוקיפה 

.םינומשה תונש עצמא ןמל תימדקא 

הלכשהה תכרעמ לע הז ןיעמ ירוביצ חוקיפ הדימ וזיאב הלאשה תא תררועמ וז הדבוע 

לש תדבורמ תכרעמ רוציל בייח ,תובר תויברעמ תונידמב םויכ גוהנה ,ההובגה 

תונמוממו הנידמה ידי־לע ומקוה ,התרגסמב ת"תוהו ,ג"למהש ןוויכמ .תוטיסרבינואה 

.תוטיסרבינואה דובירל םורגל רישי ןפואב תנווכמ ןתוינידמש חיגהל השק ,הידי־לע 

הנוש ירוביצ חוקיפל תונותנה תוכרעמב תוטיסרבינואה לש דובירה תדימש עודי ןכ־ומכ 

.יברעמה םלועב הנידמל הנידממ 

תוכרעמב תוטיסרבינואה לש ןדוביר תדימל םימרוגה תא שפחל שיש הארנ ,ןכל 

.ת"תוהו ג"למה תמגוד ירוביצה חוקיפה יפוג לע םילעפומה םיצחלה תמרב תוירוביצ 

הלשממה ידי־לע ,הלעמלמ ןהו - בחרה רוביצה ברקמ - הטמלמ ןה םילעפומ הלא םיצחל 

.הנידמה תא םיגציימה קקוחמה ףוגה וא 

םיצחלה תמרל רושק תוטיסרבינואה לש ,דובירה ךילהתה לש ותמצועש קפס ןיא 

יפרגומדה לודיגה .ירוביצה חוקיפה יפוג לע םילעפומה ההובגה הלכשהה תבחרהל 

הריגהה ילג תובקעבו תיעבטה החימצה בקע םינומשה תונש עצמא ןמל ץאוה לארשיב 

ףוחדה ךרוצה תא רצי הז לודיג .רבעשל־תוצעומה־תירב ידוהי לש רקיעב ,םייביסמה 

.הז ךרוצמ אצוי־לעופל ךפהנ תוטיסרבינואה דובירו ,תוידועייה תוטיסרבינואה תבחרהב 

תוללכמה תשר לש התבחרה ןוויכל הז ךשמתמ ץחל טסוה םיעשתה תונש ךלהמב קר 

.תוימדקאה 

חוקיפה יפוג ןיב םיסחיב םג היולת תוטיסרבינואה לש ןדוביר תדימ ,דגנכש דצה ןמ 

וא הלשממה ,ונייהד ,םתוא ומיקהש הנידמה יגיצנ ןיבל ההובגה הלכשהה לע ירוביצה 

חוקיפב תונותנה ההובג הלכשה תוכרעמב ,ןעוט (Vaiimaa (1999^ יפכ .קקוחמה דסומה 

ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התבחרהל תפאושה ,"הנידמה" ןיב חתמ רצונ ירוביצ 

םיטלשנה ,ירוביצה חוקיפה יפוג ןיבל ,הילא הסינכה ךילהתב רתוי בר תויונמדזה ןויוושלו 

ינריךבה לופונומה תרימשב םיניינועמה הובג ךוניחל םיקיתו תודסומ לש םיגיצנ ידי־לע 

ברעתהל ,ןוכנל רתוי האור וא ,רתוי תיאשר הנידמהש לככ .ההובג הלכשהל תושיגנה לע 

ךא .תוטיסרבינואה לש ןדוביר ךילהת ענמיי ןכ ,ירוביצה חוקיפה יפוג לש תוטלחהב 

יפוג לש תויעוציבה תוטלחהב ברעתהלמ םיענמנ קקוחמה דסומה וא הלשממהש לככ 

רתוי ףירח דוביר רצוויהל יושע ןכ ,לארשיב הרוק ןכאש יפכ ,םיירוביצה חוקיפה 
.תוטיסרבינואה לש 

הרושק תוטיסרבינואה לש ידובירה ךילהתה לש ותמצוע תלאשל הוולתמה הלאשה 
האור תוטיסרבינואה תוחתפתה לש תיתילונומה הסיפתה .הז דוביר לש ותוביצי תדימל 

ןיעמ ,םיילוש םילדבה תוקיתוול תושדח תוטיסרבינוא ןיב תורצונה תוירובידה תונחבהב 

,ג 1997 ,ת"תו> תוטיסרבינואה ששב ימדקאה לגסה ללכמ דבלב םישילש ינש הנש התואב הוויה 

 169-168, 205).
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וניאצממ .ודסמתי תושדחה תוטיסרבינואהש לככ ךרדה ךשמהב ומלעייש ,"תודלי תולחמ" 

יתרבחה בכרהלו תימדקאה תוחתפתהל רושקה לכב תידסומ־ןיבה תורחתה יכ םיזמרמ ןכא 

ןיב םג אלא ,תונושה תויתיליעה תוטיסרבינואה ןיב קר אל תשחרתמ םידימלתה לש 

רצק ןמז־חווטב תונשל השק יכ רוכזל שי הז םע ךא .תויתיליעל תוידועייה תוטיסרבינואה 

.השק רבדה רתוי ךורא ןמז־חווטב םגו ,ואצמנש יאטיסרבינואה דובירה ינייפאמ תא 

ןוויכמ ,תונושה תוטיסרבינואב םיטנדוטסה לש יתרבחה םבכרה תא תונשל השק ,המגודל 

תוטיסרבינואב תולבוקמל תוכפהנה הדימלהו הארוהה יכרד לע עיפשמ הז בכרהש 

תוטיסרבינואה לש יתרבחה יומידה לע ,רזוח ןוזיהב ,תועיפשמ ןדיצמ הלאו ,תויפיצפס 

יפוא ולבקי תיאטיסרבינואה תכרעמה לש דובירה יסופדש ענמנה ןמ הז ןיא ,ןכל .תונושה 

.ךורא ןמז־חווטל יבקעו עובק 

?תוטיסרבינואה דובירמ הנהנ ימ 

חוקיפה יפוג תרגסמב םילעפומה םיימינפה םיצחלה תוהמ תא קויד רתיב ןיבהל ידכ 

תוטיסרבינואה לש ןדוביר ךילהתמ הנהנ ימ :הלאשב קוסעל שי ,ת"תוה תמגוד ,ירוביצה 

?וללגב דיספמ ימו 

דובירל תורישי הרתח ת"תוה יכ ןועטל ונתנווכב ןיא ,ליעל רמאנש יפכ 

ףוגה ת"תוה תויה םצעמ תעדה לע תלבקתמ הניא וז ןיעמ הנעט .ץראב תוטיסרבינואה 

ןכו ץראב תוטיסרבינואה לכל תואנ גוציי הב שיש תירוביצ הצעומ - ג"למה לש לעופה 

גיצנ ידי־לע תגהנומ ,המצעלשכ ,ת"תוה יכ רוכזל שי ךא .םיפסונ םיימדקא תודסומל 

הטלחהה .הלא תוטיסרבינוא יגיצנל בר לקשמ שי הבכרהבו ,תויתיליעה תוטיסרבינואה 

ןושארה ראותה ידומיל תא ביחרהל םינומשה תונש לש היינשה תיצחמב הלבקתהש 

הטיסרבינוא לכל חינהל :תודחא תויורשפא ןיבמ תחא קר התיה תוידועייה תוטיסרבינואב 

ידומילל שוקיבה סמוע תא קלחל ,תוימונוטואה היתוטלחה יפ־לע חתפתהל ךישמהל 

וא תפסונ הטיסרבינוא םיקהל ,תונושה תוטיסרבינואה ןיב הווש ןפואב ןושארה ראותה 

.תוימדקאה תוללכמה תשר לש התבחרה תא םידקהל 

לש םיסרטניאה תא ,הנושארבו שארב ,התריש העבקנש תוינידמה יכ הארנ 

ןתרקוי תא רמשל הלבקתהש הטלחהה תועצמאב וחילצהש ,תויתיליעה תוטיסרבינואה 

םצע .ההובג הלכשה לש תירוביצ תכרעממ דרפנ־יתלב קלח ןתויה תורמל תידוחייה 

תודסומה לע םיירוביצה םיצחלה תא התיחפה תוידועייה תוטיסרבינואה לש ןתבחרה 

תונריךבה תא רמשל םהל הרשפאו ,ההובג הלכשהל תושיגנה תא לקהל םייתיליעה 

שי תויתיליעה תוטיסרבינואה לש וז הרקויל .תימדקאה םתוניוצמ תאו םהלש תיתרבחה 

תויתיליעה תוטיסרבינואה ,וז הרקוימ האצותכ .תוידסומ־מינפ תויביצקת תוכלשה םג 

סויגל רושקה לכב ,תוידועייה תוטיסרבינואל האוושהב ,ףידעה ןדמעמ תא רמשל תולגוסמ 

טרוטקוד ידימלתל תוינוציח תוגלמו תוינוציח תומורת ןוגכ ,םייתלשממ־ץוח םיבאשמ 

לש תיתילונומה הסיפתה ידי־לע םיכמתנ םיבאשמ סויגב הלא תונורתי 8.טרוטקוד־טסופו 

ןה ךא ,דבלב 50/» היה 1996 תנשב ץראב תוטיסרבינואה לש ןתסנכהב תוינוציחה תומורתה לש ןקלח 8 

וחילצה תויתיליעה תוטיסרבינואה שולש .תונושה תוטיסרבינואה ןיב ינויווש־יתלב ןפואב וקלחתה 
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.הזל הז םילוקשה םיינגומוה תודסומ ויה וליאכ ,תונושה תוטיסרבינואה יבגל ת"תוה 

ןפואב תווהמ ןהש יפ־לע־ףא :תויתיליעה תוטיסרבינואל לופכ רסמ תרדשמ וז הסיפת 

תודסומ ןמצעב תוארל םג תויאשר ןה ,ההובג הלכשה לש תירוביצ תכרעממ קלח ימשר 

9.ךכמ עמתשמה לכ לע ,םייתיליע 

.תוידועייה תוטיסרבינואה ןה דובירה ךילהתמ תוירקיעה תודיספמה ,דגנכש דצה ןמ 

ןהיביצקת תלדגהב הכורכ התיהש) ת"תוה תוינידמ תא ןמצע לע ולביקש עגרמ 

"תימדקא תוניוצמ"ל םירתוחה תודסומל ךפהיל ןהייוכיס תא ותיחפה ןה ,(םייתלשממה 

תוחנה ןדמעמ תא ,יתרבחה ןבכרה תא תלטובמ־אל הדימב העביק וז תוינידמ .תינללוכ 

םתבחרהש ןוויכמ .ימדקאה ןייפוא תא םגו ,םייביצקת־ץוח םיבאשמ סויגל עגונה לכב 

ןפואבו ליבקמב חתפל םהל הרשפא אל הלא תודסומב ןושארה ראותה ידומיל לש תרכינה 

תוכלשה תוטיסרבינואה לש ןדוביר ךילהתל שי ,םימדקתמ םיראתל םידומילה תא ריהמ 

.תוידועייה תוטיסרבינואה לש תימדקאה הימונוטואה תדימ יבגל םג 

הובגה ךוניחה תכרעמב תופסונ תויוחתפתה לע תוכלשה 

ךשמה לע תוטיסרבינואה דוביר לש תוירשפאה תוכלשהב ןודל יוארה ןמ ,םויסל 

.תוימדקאה תוללכמה חותיפ לש רשקהב רקיעב ,ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התוחתפתה 

ידי־לע העבקנ םינומשה תונש ףוסב תוידועייה תוטיסרבינואה תא הביחרהש תוינידמה 

ןהב תימדקא הרכהל תונוש תוללכמ דצמ םיצחלה תא עונמל הרטמב ,רתיה ןיב ,ת"תוה 

הלא םיצחלל ת"תוה הענכנ םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב קר .<1991 ,ת"תו> 

תכרעמ לש "ינשה דבור"כ ןתסיפת בוציע ךות ,תוללכמל תימדקא הרכה הקינעהו 

לש ןתבחרה םצעש ךכ לע דיעמ הז ךילהת .(א 1997 ,ת"תו> ץראב ההובגה הלכשהה 

וניא ,תיאטיסרבינואה תכרעמה לש ידוביר הנבמ תריצי ידכ ךות ,תוידועיי תוטיסרבינוא 

םיצחל - םירכומ תודסומל ךפהיל םיפסונ םיימדקא תודסומ לש םיצחלה תא חרכהב ענומ 

.םהב דומעל תלגוסמ הניא ההובג הלכשה לע קודה ירוביצ חוקיפ תלעב תכרעמ םגש 

,ת"תו> תוידועייה תוטיסרבינואה וסייגש תומורתה ףקיהמ רשע־דחא יפ לודג ףקיהב תומורת סייגל 

שולש וסייגש םיטנרוטקוד־טסופו םיטנרוטקודל תוגלמה רפסמ ,ךכל המודב .(72-71 ,ב1997 

תוידועייה תוטיסרבינואה וסייגש תוגלמה רפסממ העברא יפ לודג היה תויתיליעה תוטיסרבינואה 

.<117 ,ג1997 ,ת"תוו 

לש ןורחאה המרתהה עסמל הרושק תויתיליעה תוטיסרבינואל הז לופכ רסמ השיחממה הדוזיפא 

הטיסרבינואה" תימשרה תרתוכב הכז הז עסמ .םינש שמחו םיעבש הל תאלמב תירבעה הטיסרבינואה 

המרתהה עסמ לש הז יוניכ .תירבעה הטיסרבינואה לש הכרד תישארל תרוכזתכ ,"ידוהיה םעה לש 

תירבעה הטיסרבינואה לש "התודרחתה"ב הדקמתהש ,ץראה ףסומב תיאנותיע הבתכ ויתובקעב ררג 

תופוצמה תומורתה יכ ונייצש ,םידחא לגס ישנא לש תובוגת הררוע הבתכה .(1997 ,רד־ץיבוביל) 

אל שיא ךא .תודהיה יעדמ םודיקל קר אלו ,הטיסרבינואב םינוש םינוכמו םיעדמ םודיקל תונווכמ 

,"ידוהיה םעה לש הטיסרבינואה" םודיקל דעוימכ המרתהה עסמ לש ויוניכ םצע יכ ותעדב הלעה 

ררועמ ,לארשיב תוירוביצ תוטיסרבינוא המכ ןיבמ תחא קר םויכ הניה תירבעה הטיסרבינואהשכ 

.ליעל טרופמכ ,בחרה רוביצה ברקב תונבה־יא םורגל יושעו ,ההימת תוחפה לכל 
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תכרעמ לש "ינשה דבור"כ ץראב תוללכמה לש תיתילונומה הסיפתה םצע ,ןכ לע רתי 

תוטיסרבינואה לש תימשרה תיתילונומה הסיפתהש םשכ ,תקדצומ הניא ההובגה הלכשהה 

Brint <fe Karabel,) תירבה־תוצראב תויתליהקה תוללכמה לע םירקחמ .תקדצומ הניא 

 1994 ,1989; Dougherty) תורחת םג ומכ ,הלא תוללכמ ןיב הבר תונוש תמייק יכ וארה

"ינשה דבורה" תרגסמב םיללכנה םיימדקאה תודסומה ,ךכל המודב .ןהיניב תידסומ־ןיב 

תוללכמ ,ת"תוה ידי־לע תובצקותמה תוירוביצ תוללכמ :םינווגמו םינוש םניה ץראב 

.תורז תוטיסרבינוא לש תוימדקא תוחולשו הארוהל תוללכמ ,תוירוזיא תוללכמ ,תויטרפ 

תעכ אצמנה ,רקחמ תרגסמב .ינגומוה יפוא ילעב תודסומב רבודמש חינהל ןכ םא השק 

תודסומה יגוס ןיב תונושה לע דומעל ןויסינ ךרענ ,(1998 ,בגויו ןולייא) עוציב יבלשב 

תועינהה תניחבמ םינוש םידימלת םיכשומ םינווגמה םיימדקאה תודסומה יגוס םאה :וללה 

ינגומוה "דבור"ב ןכא רבודמש וא ,םהלש הקוסעתהו הלכשהה תופיאשו ההובג הלכשהל 

לש הלאמ םיתוחפ םיידומיל םיגשיה ילעבו רתוי ךומנ יתרבח עקרמ םידימלת וילא ךשומה 
?תוטיסרבינואה ידימלת 

דבורכ - םייאטיסרבינוא־ץוחה םיימדקאה תודסומל סחיב תויפולחה תוסיפתל 
םידימלת ירזגמ לש םהיכרוצ לע םינועה םינוש םיגוסמ תודסומ לש לולכמכ וא יתילונומ 

הלכשהה תכרעמ לש החותיפ תוינידמ לע תובושח תוכלשה תויהל תויושע - םינווגמ 

לש םתחיתפ תא רשפאל הנורחאל הטילחה ,ת"תוה תמזויב ,ג"למה ,המגודל .ההובגה 

,תוללכמב שכרייש ,"דמלנ" ינש ראות ןיב הנחבה ךות ,תוללכמב ינשה ראותה ידומיל 

תודגנתה ללגב םייתניב הבכועש ,וז הטלחה .תוטיסרבינואה לש "ירקחמ"ה ינשה ראותל 

ימדקא לגס וחתיפ ןקלחש ,תוללכמה ברקב הבורמ הכימתב םג הכוז הניא ,תוטיסרבינואה 

ךשמה תא ,ןבומכ ,תגציימ "ירקחמ"ל "דמלנ" ראות ןיב הנחבהה .רקחמב םג קסועה 

לש ןדוביר ךילהתב התישארש ,ההובגה הלכשהה תכרעמ לש תידובירה הסיפתה 

קר הקדצה שי וז הסיפתל .תוללכמה לש תיתילונומה ןתסיפתב הכשמהו תוטיסרבינואה 

לבקתהל םילוכי םניאש םידימלת ,הנושארבו שארב ,תותרשמ ןכא תונושה תוללכמה םא 

הפולח םיווהמ תוללכמ לש םינוש םיגוסש רבתסי םא ךא ;תוטיסרבינואב םידומילל 

ןמ היהיש ןכתיי ,םידומילה תורטמ לש הנוש תישיא הסיפת ילעב םידימלתל תימדקא 

וז השיג .ההובג הלכשה לש תוכרעמ תוחתפתהל סחיב "תונושה תשיג" תא ץמאל יוארה 

שיש חרכהב חינהל ילבמ ,םיימדקא תודסומ לש םינוש םיגוס ןיב יקפואה לודיבב הריכמ 

איה וז הסיפת לש תוירשפאה תונקסמה תחא .ידובירה ןבומב תיכנא הניחבמ םתוא גווסל 

רתוי תויפיצפס תורדגה ןתמ ךות ,רקחמב םיוולמה ינש ראות ידומיל תוללכמב חתפל 
.הלא תורגסמב םישכרנה םיראתל 

תורוקמ 

לע םהיתוכלשהו םייפוא :הובגה ךוניחה תכרעמב םייוניש" .(1998)'א ,בגויו 'ח ,ןולייא 

,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ :םילשורי ."רקחמ תעצה - תילארשיה הרבחה 

.ישארה ןעדמה תכשל 

:ךותב ."לוהינו ןוויג ,לודיג לש תומליד :לארשיב תואטיסרבינוא" .<1985> 'י ,דוד ןב 

תכרעמה :הווהתמ הרבחב ךוניח ,(םיכרוע) רקוצ 'דו ןומרכ 'א ,ןמרקא 'ו 
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דחואמה ץוביקה :םילשוריו ביבא־לת .(562-527 'ע ,ןושאר ךרכ) תילארשיה 

.ריל ןו דסומו 

.<5>ול ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומה .(1985) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 
.םילשורי 

.<6>טל ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומה .(1988) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 
.םילשורי 

.(8)אמ ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריל ףסומה .(1990) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 
.םילשורי 

םיטנדוטס לש םירוגמ זוחמו תויפרגומד תונוכת .(1993) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.(209 ,תוברתו ךוניח לש הקיטסיטטסל םינולע תרדס)ן"שת - תואטיסרבינואב 
.םילשורי 

םיטנדוטס לש םירוגמ זוחמו תויפרגומד תונוכת .(1995) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

.(229 ,תוברתו ךוניח לש הקיטסיטטסל םינולע תרדס) ג"נשת - תואטיסרבינואב 
.םילשורי 

םירחא תודסומבו תואטיסרבינואב םיטנדוטס .(1996) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

,הנורחאל ומלשוהש םירקסמ םייטסיטטס םיאצממ טקל) ה"נשת - ההובג הלכשהל 
.םילשורי .(12 

םירחא תודסומבו תואטיסרבינואב םיטנדוטס .<א1997> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

,הנורחאל ומלשוהש םירקסמ םייטסיטטס םיאצממ טקל)ו"נשת - ההובג הלכשהל 
.םילשורי .(11 

םיטנדוטס ,ןושאר ראות ידומילל םידמעומ .<ב1997> הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

םירוגמ רוזאו תויפרגומד תונוכת :ו"נשת-ד"נשת ,תואטיסרבינואב םיראת ילבקמו 
.םילשורי .(1068 םוסרפ) 

תודסומהמו תואטיסרבינואה ןמ םיראת ילבקמ .(1998) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 

ומלשוהש םירקסמ םייטסיטטס םיאצממ טקל)ז"נשת - ההובג הלכשהל םירחאה 

.םילשורי .(38 ,הנורחאל 

."לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ בחרות" .(1991)(בוצקתלו ןונכתל הדעווה) ת"תו 

.ההובג הלכשהל הצעומה :םילשורי .1 ,2 ,ןועידי 

.6-5 ,9 ,ןועידי ."ישילשה ףלאה תארקל לארשיב ההובגה הלכשהה" .<א1997) ת"תו 
.ההובג הלכשהל הצעומה :םילשורי 

הצעומה :םילשורי .1996-1995 ,ו"נשת - 23 'סמ יתנש ןובשחו ןיד .<ב1997) ת"תו 
.ההובג הלכשהל 

ח"וד :תויוחתפתהו תומגמ - לארשיב ההובגה הלכשהה תכרעמ .<ג1997) ת"תו 

.ההובג הלכשהל הצעומה :םילשורי .(ץיבוקשרה 'ש תכירעב) 1997 יטסיטטס 

הצעומה :םילשורי .1997-1996 ,ז"נשת ־ 24 'סמ יתנש ןובשחו ןיד .(1998) ת"תו 
.ההובג הלכשהל 

,םייפלא ."תונורכז - ביבא־לת תטיסרבינוא לש םינושארה הימי לע" .(1995)'צ ,ץבעי 

 11, 128-101.

.11-7,4 ,הימדקא ."האבה האמה" .(1998)'ג ,ןויצבל 

.רבמבונב 7 ,ץראה ףסומ ."םיפוצה רה לע תדרוי הניכשה" .(1997)'ש ,רד־ץיבוביל 
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,הוודא זכרמ :ביבא־לת .לארשיב ההובג הלכשה .(1997)'ב ,יקסריבסו 'ש ,יקסריבס 

.8 ,ןויווש לע עדימ 

.רבוטקואב 1 ,ץראה ."רבדמב ארוק לוק" .(1997)'א ,ןיזק 

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

תיירק ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא .םילאוטקלטניאהו ןוירוג־ןב .(1988) 'מ ,ןרק 
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 Experience of Three Decades. London: Jessica Kingsley.
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