
545 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

:חוכו ההובג הלכשהב תופתתשה ,רדגמ 

*תויברע תונידמ ןיב םייתאוושה םיטביה 

**יואזמ סאילא הרדנא 

אובמ 

דחא תא הווהמ לגס תורבחבו תויטנדוטסכ תוטיסרבינואב םישנ לש ןתופתתשה 

תונידמב ההובגה הלכשהה תוכרעמ לש ןתובחרתה רקחב רתוי םיחנזומה םידממה 

ליבקמב השחרתה םישנ לש ןתופתתשהב היילעה ,יחכונה רמאמב םגדויש יפכ 1.תויברע 

,ןעטא ךכ ,הז ךילהת .ההובגה הלכשהה הנבמב ולחש םיפיקמ לודיבו החימצ יכילהתל 

ימוחתב יטילופ חוכ רובצל ןתלוכי לע םג אלא ,תיתרבחה ןתוטלוב לע קר אל עיפשה 
.םירבגל האוושהב םינוש הלועפ 

לש םתויזכרמל תוסחייתמה תודובעמ התארשה תא תבאוש הז רמאמ לש אצומה־תדוקנ 

Riddle, 1996; Hughes,) יתרבחו יטילופ חוכ לש וכוויתב ההובג הלכשהל תודסומ 

ימדקאה דסומה דציכ ומיגדה (Clark (1977־! (Bourdieu (1984, 1989 ,לשמל .(1994 

יטילופ חוכ לש ובוציעלו ותיינבהל ודוקפתב םרות (המאתהב ,הילטיאבו תפרצב) 

ןיבל ההובג הלכשה תודסומ לש םתובחרתה ןיב ןילמוגה־תוקיז .ןמז ךרואל ורוצישלו 

Eickeiman .(Shaw, 1997) תויברע תונידמב םג תומייקתמ יטילופה חוכה תקולח 

,יברעמה לדומה יפ־לע וקורמב םייאטיסרבינוא תודסומ לש םתחימצ דציכ הארמ (1985) 

םיהוזמה ההובג הלכשה תודסומ לש םתויזכרמ תא המצמצ ,דחאכ םירבגלו םישנל םינימזה 

חוכה יקבאמ דציכ התארה (vom Bruck (2000 .םיקיתווה םייאטיסרבינואה םידגסמה םע 

ןיב םיקבאמ השעמל ואטיב םירשעה האמה ךלהמב ןמיתב ושחרתהש םיפיקמה םייטילופה 

:םג ואר ,ןאמוע יבגל) ההובג הלכשה לש תונוש תורגסמ םע תוהוזמה תותיליע 
 1992 ,Eickeiman). 1952 תנשב הכיפהה רחאלש םירצמב תושדח תוטיסרבינוא דוסיי

הריזב םילעופה חוכה ידקומ לש שדחמ־בוציעל תוטילשה תותיליעה ידיב ילכ הוויה 

Mazawi,:ואר) תויברע תונידמב חוכו הלכשה ,עדי אשונב ףיקמ רקחממ קלח הווהמ יחכונה רמאמה * 

 1999, 2000a). הלכשהב תורומת אשונב ןויע םויב ,1999 ראוניב 14־ב גצוה הז רמאממ קלח

לש ריצקת .ביבא־לת תטיסרבינוא דיל ץיבורוה םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל ןוכמה ןגראש ההובגה 

.International Higher Education, 17, 17-18 :תעה־בתכב 1999 תנשב םסרופ רמאמה 

רמאמה דוביעב הכימתה לע ץיבורוה םש־לע הלכלכהו הרבחה רקחל ןוכמל הנותנ רבחמה תדות 

.תירבעל 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה־תיב ** 

"תויברעה תונידמה תגיל" תרגסמב תימשר תודגואמה תורבחל סחייתמ "תויברע תונידמ" חנומה 1 

דוחיא :תואבה הגילה תורבחל הניה יחכונה רמאמב תוסחייתהה .(הייברע־לא לאוד־לא תעימא'ג» 

,הירוס ,ןאדוס ,וקורמ ,םירצמ ,בול ,ןונבל ,תייווכ ,ןדרי ,ןיירחב ,הירי'גלא ,תויברעה תויוכיסנה 

.ןמיתו היסינות ,רטק ,ןיטסלפ ,תידועסה ברע ,קאריע ,ןאמוע 
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,הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב תיניטסלפה הרבחה יבגל .(Hatem, 1998) תיטילופה 

םרוג התוויה תורחואמה םישישה תונש ןמל םייתליהק םייאטיסרבינוא תודסומ לש םתחימצ 

ילארשיה שוביכה דגנ קבאמה תא הליבוהש תיטילופ תוגיהנמ לש התיילעב יזכרמ 

 (80-94 ,2000 ,Taraki, 2000; Abu Lughod). רתיה םייניטסלפ םיימדקא תודסומל.
־תוחפה תויתרבחה תובכשה םע תינמנה תיפולח תיטילופ תוגיהנמ תחימצל המורת םג 

־תנידמב םיניטסלפ םע האוושהל ;Mazawi 8c Yogev, 1999; Taraki, 2000) תוססובמ 

.(Mazawi, 1995 :ואר ,לארשי 

רדסה יבגל תוכלשהו תויועמשמ תרדענ הניא ההובגה הלכשהב תופתתשהה ,ןכ םא 

ההובג הלכשהל םירחא תודסומו תוטיסרבינוא לש ןדוסיי .יטילופהו ילכלכה ,יתרבחה 

ןיב תערתשמ וז הפוקת .תואמצע תלבק רחאלש תופוקתב שחרתה תויברעה תונידמב 

תונידמ יבגל .(ץרפמה תונידמב) םיעבשה תונשל (םירצמב) תומדקומה םירשעה תונש 

רושע" ךלהמב שחרתה ןברקב הלכשהה תכרעמ לש התובחרתהמ רכינ קלח ,ץרפמה 

תויתליהקו תויטרפ תומזוי .(Gilbar, 1997 ;1993 ,רבליג) (1982-1973) "טפנה 
םיפוג ידי־לע תודסומ דוסיי הז ללכבו ,הרשע־עשתה האמה יהלשב דוע םנמוא ומייקתה 

תונידמב ההובגה הלכשהה תכרעמ לש התחימצב רתויב טלובה ןייפאמה םלוא ,םייברעמ 

.(Abu Lughod, 2000, 75-79) הנידמה לש התלועפ תויזכרמ ןיידע רתונ תויברעה 

סוסיב ןיבל ההובג הלכשהל תושיגנה תובחרתה ןיב תמייקתמה הקודהה הקיזה ,השעמל 

יסחי לש םרובטב םיימדקאה תודסומה תא הביצמ תיוושכעה תיברעה הנידמה לש הנוטלש 

םירצמב טילשה יטילופה דסממה ןיב קבאמה ,המגודל .םיפיקמ םייטילופ־מייתרבח חוכ 

תוטיסרבינואב הטילשה ביבס םג בסנ םיינויציזופוא םימרזל תוכייתשמה תוצובק ןיבל 

הריז תווהמ הירי'גלאב תוטיסרבינואה .(Farag, 1990, 1994) םיטנדוטסה ידוגיאבו 

הטילשה לע התרגסמב תוקבאנ תונוש תויתוברת־תויתרבחו תויטילופ תוצובקש תיזכרמ 

הלכשהה תכרעמ לש הפיקמה התפפכה ,קאריעב .(Cheriet, 1996) הנידמה ןונגנמב 

עקר לע השחרתה םיעבשה תונש תישאר ןמל הנידמה ינונגנמ לש םחוקיפל ההובגה 

לש יטילופה םזיביטקאה ,םיעבשה תונש תישארל דע .םיפיקמ היצזירטילימ יכילהת 

קאריעב םייטילופ םירטשמ לש םתוביצי־יאב יתועמשמ ביכרמ הוויה םיצרמו םיטנדוטס 

 (95 ,92-93 ,1997 ,Allaq': 1998, 143-145, :ואר ,ןאדוס יבגל ,Useem, 1998; Lesch
 152-154).

םישנ תופתתשה ללכ־ךרדב הדדוע תימשרה תוינידמה ,תויברעה תונידמה ןמ תוברב 

,ץירחבו רטק ,תייווכ יבגל) הז רשקהב םילדבה לע עיבצהל ןתינ יכ םא ,ההובג הלכשהב 

.(Riphenburg, 1998, 155-157 :םע וושה ,ןאמוע יבגל :Al-Misnad, 1985, 200 :ואר 

"Arab :(1995) Hatem התניכ ,המייקתה ןהבש תונידמב ,וזה תכמותה תוינידמה תא 

 "State Feminism (1995,12-13 :םג ואר ,Moghadam). לש ןתופתתשה ,וז הסיפת יפל

ךילהתב בושח ביכרמ הווהמ ,ההובגה הלכשהב הז ללכבו ,םיירוביצ םימוחתב םישנ 

יבגל ,לשמל ,וז תוינידמ םיגדהל ןתינ .ישונאה הנוה סוסיבו םואל־תנידמ לש התיינב 

ההובג הלכשהל תושיגנה תבחרה יכ ונעט םירחא .קאריעו הירוס ,םירצמ ,בול ,הירי'גלא 

תשלחהל ילככ תוטילשה תותיליעה תא ושמיש ,הב םישנ לש רבוגה ןפותישו ,ללכב 

Eickeiman,) םייקה דסממל היצמיטיגלה תרבגהלו םירחתמ חוכ יסיסב לש םתוטלוב 

 199-202 ,1985 ,1992, 650; Al-Misnad).

תויתרבח תוכלשה תרדענ הניא ההובג הלכשהל תודסומל םישנ לש ןתושיגנ 
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תורבחב םישנה ,םיילכראירטפ םינייפאמ לעב יטילופ־יתרבח רדס ךותב .תויטילופו 

םיילכלכה ,םייתרבחה חוכה יכרעמ ילושב תמקוממה הפיפכ הצובק תווהמ תויברעה 

לגעממ קלחכ ןיב ,ההובגה הלכשהב תרבוגה ןתופתתשה .(Mernissi, 1987) םייטילופהו 

חוכה יסחי תא השעמל רפמה םרוג הווהמ ,ימדקאה לגסב תורבחכ ןיבו םידמולה 
יואר הלא םיאנתב .םהילע םינעשנ יתרבחה רדסה לש םיילכלכהו םייטילופה ויתודוסיש 

לודיבו החימצ יכילהתל ליבקמב םישנ לש ןתופתתשה ינפוא תא קר אל ןוחבל ןכ םא 

וכווית ובש ןפואה רחא םג תוקחתהל בושח אלא ,ההובגה הלכשהה תוכרעמב ושחרתהש 

יבאשמל תורושקה תויתקוסעתהו תוירדגמה תויועמשמה תא הלא לודיבו החימצ יכילהת 
.ללכב ההובג הלכשה 

2תובחרתה לש םיסופדו תומגמ 

רשע ולעפ ,היינשה םלועה־תמחלמ ברע ,םירשעה האמה לש םישולשה תונש יהלשב 

,האמה ףוס תארקל ,רתוי רחואמ םירושע השישכ .תויברעה תונידמה לכב תוטיסרבינוא 

,תויברעה תונידמה לכב תוטיסרבינוא םייתשו םישולש האמ (s. Qasem (1996, 120 הנמ 

האמ הלא תונידמב ולעפ ךכ לע ףסונ .1993-1980 םינשה ךלהמב ודסוי ןתיצחמש 

וא תויתליהק תוללכמ עבשו םישולש תואמ עבראו תויאטיסרבינוא תוללכמ ששו םישולש 

.הדועת ידומילל םייעוצקמ םינוכמ 

תואמ שולשכמ הלע תויברעה תונידמה לכב םיינוכית־לעה תודסומב םידמולה רפסמ 

ינשכל (שפנ ןוילימ השישו םיעשתכ התנמש הייסולכוא ךותמ) םישישה תונש עצמאב ףלא 

ןוילימ םירשעו םייתאמכ התנמש הייסולכוא ךותמ) םיעשתה תונש עצמאב יצחו ןוילימ 

םידמולה רפסמב יבקעה לודיגה תורמל יכ שיגדמ (Abu Lughod (2000, 78 .(שפנ 

,Fergany (1998 .יופצה םרועישמ יצחמ תוחפ רתונ יוצמה םרועיש ,תודסומה רפסמבו 

רתי לכל האוושהב ךומנ תויברעה תונידמב הלכשהה תונש עצוממ יכ ןייצמ (96-95 

תיצחממ תוחפ יכ הז ןיינעב ריהבמ (1989a) A. Badran, 246 .ישילשה םלועה תונידמ 
םהידומיל תא םיכישממ תויברעה תונידמה לכב םיינוכיתה רפסה־יתב לש םהירגוב 

ידוסי־לעהו ידוסיה רפסה־יתבמ םישנ לש הרישנה ירועיש .יהשלכ תיגוכית־לע תרגסמב 

ההובגה הלכשהה תורגסמל ןתושיגנ ירועישו ,םירבגל האוושהב יתועמשמ ןפואב םיהובג 

.(Christina, Mehran 81 Mir, 1999, 357-359) םירבגל האוושהב דואמ םיכומנ ללכב 

ברקב ,םיירפכ םיבושייב רתויב הכומנה הרתונ הלכשה יבאשמל םישנ לש ןתושיגנ 

Brand, 1998,112;) תילכלכ הניחבמ תוססובמ־תוחפה תוצובקה ברקבו םידוונ תוצובק 

 299-301 ,1989 ,Ibrahim).

רבליג .ךוניחה ינותנשב (UNESCO)ו"קסנוא ידי־לע ומסרופש םינותנ לע ססבתמ יחכונה קלחה 2 

רתוי" ,הנש ידמ דימת םינכדועמ םניא ו"קסנוא ינותנשש יפ־לע־ףא יכ ןייצמ (11-10 ,1993) 

רוקמ אצמנב ןיא" ,הלא םינותנ לש םהיתולבגמל רבעמ יכו ,"םיאלמב ו"קסנוא ינותנ םיארנ לכמ 

Gilbar, 1997, 75- :םג ואר> "םייביט[ג]רגאה םינותנה תונמיהמב ו"קסנוא ןותנשל יביטנרטלא 

 77).
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1 חול 

1995-1950 ,שפנ ףלא האמ לכל ההובג הלכשהב םידמולה רפסמ 

 1995  1990  1980  1970  1960  1950 הנש / רוזיא 

הקירפא ןופצ 
 1126  1147  530  147  67  52 הירי'גלא 

 1900  1598  1636  711  413  165 םירצמ 

<י) 1907  <ג)1548   663  263  55  - בול 

 1075  1011  580  106  40  15 וקורמ 

<ה>378   272  154  102  34  4 ןאדוס 

 1253  848  499  202 <ז)66  <י)50  היסינות 

ןוכיתה חרזמה 

 2307  1889  1250  197 <ו>53   -

ןדרי 

 2712 <ג>3275   2963  1725  ♦ ♦  .. ןונבל 

<י>1120  <א>1240   820  454  177  93 קאריע 

<'י) 1712  <ח> 1397   ♦ ♦  ..
 -  -

ןיטסלפ 

 1559  1789  1611  682  315  86 הירוס 

ברע יאה־יצח 

<י>521   610  282  -  -  - תויוכיסנה דוחיא 

(י) 144 5   1402  550  -  -  -

ןיירחב 

 2247 <ב>1240   991  361  -  - תייווכ 

 438  341  2  -  -  -

ןאמוע 

 1380  959  646  137  5  - תידועסה ברע 

 1509  1336  990  -  -  -

רטק 

 177  6  -  -

תיטרקומד 

 419 <ג>447  <ט)ןמית 

 71  1  -  - תיברע 

 .UNESCO, 1965, 1966, 1967, 1968, 1993, 1995, 1996, 1998
1988 תנשל םינותנ <א) 

1989 תנשל םינותנ <ב> 

1991 תנשל םינותנ <ג> 

1994 תנשל םינותנ <ד> 

1996 תנשל םינותנ <ה> 

דבלב םירומ תרשכהל תודסומ <ו> 

דבלב תוטיסרבינוא <ז> 

הקיטסיטטסל תיזכרמה תיניטסלפה הכשלה ,תישיא התליאש <ח> 

1990 תנשב דוחיא - תינמיתה הקילבופרה <ט> 

Global Education Database (USAID/UNESCO) (י) 
.םינותנ ומסרופ אל 
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.תויברעה תונידמה ןיב לודיגה תומגמב םירכינ םילדבה םימייק יכ ריהבמ 1 חול 

ןדריב ,ןונבלב ומשרנ םיעשתה תונש יהלשב רתויב םיהובגה הדימלה ירועיש ,המגודל 

םיטנדוטס תואמ שולשו םייפלאמ רתוי לע םידמולה רועיש דמע הלא תונידמב ;תייווכבו 

תוחפ :ןאמועבו ןמיתב ,ןאדוסב ומשרנ רתויב םיכומנה םירועישה .שפנ ףלא האמ לכל 

ןיב הלא םירועיש וענ תונידמה רתיב .שפנ ףלא האמ לכל םידמול םישימחו תואמ עבראמ 

.שפנ ףלא האמ לכל םידמול תואמ עשתו ףלאל ףלא 

ןתופתתשהמ ההובגה הלכשהב םידמולה רועישב לודיגה רקיע עבנ םיעבשה תונש ןמל 

דוחיא ,ןאמוע ,רטק ,ןיירחב ,תייווכ ןוגכ תונידמב דחוימב תטלוב וז המגמ .םישנ לש 

םילדבה לע עיבצהל ןיידע ןתינ הז רשקהב םג ךא ,תידועסה ברעו תויברעה תויוכיסנה 

םישנה לש עירכמה ןבור ,יללכ ןפואב .םינושה םירוזיאהו תונידמה ןיב םייתועמשמ 
הייסולכואה םעו הובגהו ינוניבה םיילכלכה־טייתרבחה תודמעמה םע הנמנ תודמולה 

.ןיידע רתויב ךומנה וניה םיירפכה םירוזיאהמ םישנ לש ןתופתתשה רועיש .תינוריעה 

שולשו םירשע דע הרשע־הנומש יאליג לש ימלוגה םרועיש יכ םידמלמ םיפסונ םינותנ 

16.30/0־ו םירבג ברקב 24.594 לע דמע יהשלכ תינוכית־לע תרגסמב 1995 תנשב ודמלש 

ליג־תצובקב םידמול לש רתויב םיהובגה םירועישה .תויברעה תונידמה לכב םישנ ברקב 

ןאמועב - רתויב םיכומנהו ;<25.494> תייווכבו (27.094)ןונבלב ,(27.694) רטקב ומשרנ וז 

.(4.094)ןאדוסבו (5.094)ןמיתב ,<5.394) 

ןיבל תודמולה םישנה רועיש ןיב סחיב םייפרגואיגה םילדבהה ,2 חולמ הלועש יפכ 

םיירדגמה תושיגנה יסופדב תודיחא רסוח לע םה םג םיעיבצמ םידמולה םירבגה רועיש 

תודמולה םישנה רועיש ,רמולכ)ירדגמה סחיה ,הקירפא ןופצ תונידמב .ההובג הלכשהל 

.בולב 0.93־ל םירצמב 0.64 ןיב 1995 תנשב ענ (םידמולה םירבגה רועישל האוושהב 

לע 1995 תנשב ירדגמה סחיה דמע ,לשמל ,ןדריב .המוד הנומתה ןוכיתה חרזמה תונידמב 

ידמל ךומנ ירדגמה סחיה רתונ ןמיתב ,הז תמועל .1970 תנשב 0.45־ל האוושהב ,0.94 
.0.14 לע דמעו 

רוזיאב תואצמנש הלאב רקיעבו ,ברע יאה־יצחב תונידמה בורב ומשרנש תומגמה 

לש ןתופרטצהמ לודיגה לש עירכמה ובור עבנ תונורחאה הלאב .ידמל תוניינעמ ,ץרפמה 

םייברעמ תודסומ לש תוחולש וא הנידמה המיקהש תודסומ םבור ,םיימוקמ תודסומל םישנ 

תונידמב תודסומל רקיעב ףרטצהל םיטונ םירבג .םיעשתה תונש ךלהמב ולעפוהש 
ינונגנמב תובלתשהב תיברעמה ההובגה הלכשהה לש התויזכרמ חכונל ,תויברעמ 

Mahdi,)"ןהיתונידמב ץרפמה תוטיסרבינוא לש רתוי הכומנה םתרקויו" םינושה הנידמה 

1.18 לע ירדגמה סחיה דמע ,המגודל ,םיעשתה תונש עצמאב ,ךכמ האצותכ .(1997, 23 

תויוכיסנה דוחיאב 6.08־ו רטקב 5.12 ,ןיירחבב 1.87 ,תייווכב 1.35 ,תידועסה ברעב 
.תויברעה 

לע תורחאו תויקוח תולבגהמ םג ,וקלחב ,עבנ ץרפמה תונידמב םישנה רועישב לודיגה 

םישנ לש ןתושיגנ תא ורצה הלא תולבגה .םירבגל האוושהב םישנל תונימזה תויונמדזהה 

Christina,) םיימוקמה תודסומה לא ןתוא ונוויכו הנידמה תולובגל ץוחמ תודסומל 

 200 ,1985 ,Mehran Mir, 1999, 358-359; Al-Misnad). םג ומצמצ הלא תולבגה
ימוחתו הסדנה ידומיל ויה ,המגודל ,תידועסה ברעב .םישנל םינימזה דומילה ימוחת תא 

המרת םיימוקמה תודסומה רפסמב היילעה .םישנ ינפל םירוגס םיפסונ םידחא דומיל 

רועישב היילעה ,ךכ לע ףסונ .תודסומ לש ןכו םינוש דומיל ימוחת לש םרודגמל טעמ־אל 
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םירבגה רועישל םישנה רועיש ןיב סחיה :2 חול 

*1995-1970 ,ההובג הלכשה תודסומב םידמולה ברקב 

 1995  1990  1980  1970 הנש / רוזיא 

הקירפא ןופצ 

(ג)0.68   0.51  0.35  0.26 הירי'גלא 

 0.64  0.52  0.48  0.40 םירצמ 

<ד)0.93  'ג,0.93   0.38  0.13 בול 

<ה>0.70   0.58  0.31  0.20 וקורמ 

<ד)0.86   0.87  0.38  0.15 ןאדוס 

 0.80  0.67  0.43  0.25 היסינות 

ןוכיתה חרזמה 
 0.94  0.99  0.92  0.45 ןדרי 

 0.92 'ג)0.60   0.55  0.31 ןונבל 

 * ♦ <א>0.64   0.48  0.30 קאריע 

 .. 'י>0.82   ..
 - ןיטסלפ 

<וי)0.72   0.69  0.43  0.26 הירוס 

ברע יאה־יצח 

'ו>6.08   4.42  2.11  - תויוכיסנה דוחיא 

<ה)1.87   1.74  0.98  1.23 ןיירחב 

 1.35 'ב> 1.74   1.80  1.23 תייווכ 

 1.01  0.88  -  -

ןאמוע 

 1.18  1.01  0.46  0.09 תידועסה ברע 

 5.12  4.78  2.85 ־ 

רטק 

 1.05  0.44 תיטרקומד 

 '"0.14  0.20 'ח)ןמית 
 1.05  0.00 תיברע 

הייסולכואב םישנ ףלא האמ לכל תודמולה םישנה רועיש תקולח ידי־לע בשוח סחיה * 

םיימלוגה םינותנה םיסב לע ובשוח סחיה ידדמ .םירבגה ברקב ליבקמה רועישב 

UNESCO, 1978/9, 1982, 1993, 1995, :םיאבה ו"קסגוא ינותנשב ומסרופש 
 1998 ,1996.

1988 תנשל םינותנ (א) :ארקמ 
1989 תנשל םינותנ <ב> 

1991 תנשל םינותנ <ג> 

1992 תנשל םינותנ <ד> 

1994 תנשל םינותנ <ה> 

1996 תנשל םינותנ 0) 

הקיטסיטטסל תיזכרמה תיניטסלפה הכשלה ,תישיא התליאש <ז> 

1990 תנשב דוחיא - תינמיתה הקילבופרה <ח> 
.םינותנ ומסרופ אל 
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קוחרמ־הדימל תוינכות לש ןתלועפ תובחרתהל המרת ההובג הלכשהל ומשרנש םישנה 

 (distance education) (ואר: Mazawi, 2000b). תטיש ,המגודל ,תידועסה ברעב
םירועישב תוחכונ תויהל ילבמ ההובג הלכשה תודסומב דומלל םישנל הרשפא באסיתניאה 

 .(Al-Rawaf <fe Simmons, 1992)

ימדקאה לגסל תושיגנו רדגמ 

תויברעה תונידמב ההובגה הלכשהה תודסומב ימדקאה לגסל םישנ לש ןתופרטצה 

תונייצמ (Kudat<fe Abadzi (1990 .םידמולה לגעמל ןתופרטצהל האוושהב הנותמ הרתונ 

התוחפ הדימבו ,הארוה ינקתל ללכ־ךרדב תושיגנ תונושה תויברעה תונידמב םישנ יכ 

םירוזיא ןיב םייתועמשמ םילדבה םימייק הז רושימב םג םלוא .רקחמ ינקתל רתוי הברה 
.םינוש 

ךסמ 3096־כ םישנה וויה ,המגודל ,1996 תנשב יכ םידמלמ 3 חולב םיגצומה םינותנה 

לש ןתופתתשה .תידועסה ברעבו רטקב ,ןיירחבב ולעפש תודסומב ימדקאה לגסה ירבח 

,<190/0> תייווכב ,(180/0> ןדריב תודסומב תיסחי רתוי הכומנ הרתונ ימדקאה לגסב םישנ 

תויוכיסנה דוחיאבו <12»/») ןמיתב ,<1690 הירוסב ,<1390 ןאדוסב ,<1490 ןיטסלפב 

וקורמבו ןונבלב םילעופה תודסומב ימדקאה לגסב םישנה גוציי ,הז תמועל .<90/0> תויברעה 

דע עברכ ןיב הלא תונידמב ענ הז רועיש .םינומשה תונש תישאר ןמל ידמל ביצי רתונ 

,םישנ לש יסחיה ןגוצייב תיתועמשמ היילע המשרנ היסינותב .לגסה ירבח ךסמ שילש 
.1996 תנשב 30"/0־ל 1980 תנשב 994־מ 

םקלחב םירזגנ תיברעה הימדקאה לש ירדגמה דובירה תרבסהל ועצוהש םימרוגה 

חוכה יזכרמ לש הנבמהמ םקלחבו ,תויברעה תורבחה לש םיילכראירטפה םהינייפאממ 

לגסה תורבח בורש ןייצמ (Sabour (1988 ,הז רשקהב .םהילע ךמסנ יטילופה דסממהש 

ירבח ברקב ןדמעמ ,תאז תורמל .תיסחי תוססובמה תובכשה םע תונמנ ורקחמב ומגדנש 

ידקומל תושיגנו תיעוצקמ תועינ יחנומב םירבגל האוושהב ילוש רתונ לגסה 
- יכ עבוקו םכסמ (Sabour (1996, 82 ,ךשמה־רקחמב .תוטלחהה־תלבק 

 Arab academia is - through its aims, division of power, and
 process of decision-making - an almost entirely man-molded,
 ,man-minded, and man-oriented institution and place

לש ותולתמ םג הקלחב תעפשומ םישנה לש ןתופיפכ ,(Sabour (1988, 1996 תעדל 

ןתופיפכ תא תאש רתיב שיגדמ הז םרוג .יטילופה דסממה ידסחב יברעה יאמדקאה 

ןהו םיילכראירטפ םינייפאמ לעב דסומב םישנכ ןה ,לגסה תורבח לש תידסומה 

.הנידמה ידסחב תויולתה תויאמדקאכ 
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3 חול 

1996 תנשבו 1980 תנשב ההובג הלכשהב םישנ תופתתשה 

םישנה זוחא  םישנה זוחא  רוזיא 

םיטנדוטסה לכ ךסמ  לגסה ירבח לכ ךסמ 
 1996  1980  1996  1980

הקירפא ןופצ 
 ..  30  ..  .. הירי'גלא 

(א>42   32 (א)26   ♦ ♦ םירצמ 

<ג>46   25  ..  .. בול 

 41  20 <ה)(א)22   18 וקורמ 
<ב><א>48   27 <ב><א>13   8 ןאדוס 

 45  30  30  9 היסינות 

ןוכיתה חרזמה 
 47  46  18  16 ןדרי 
 49  36  33  31 ןונבל 
 ..  32  ♦ ♦  17 קאריע 

 44  ..  14  .. ןיטסלפ 

 41  29 <ה)(א>16   .. הירוס 

ברע יאה־יצח 

<ו><א>^2   49 <ו><א)9   8 תויוכיסנה דוחיא 

 58  41 <י>29   13 ןיירחב 
 62  57  19  23 תייווכ 

 46  7  ..
 -

ןאמוע 
 48  28  30  19 תידועסה ברע 

 72  62  32  31 רטק 
 13  ..  2!")  .. ןמית 

.World Bank, 1999; UNESCO, 1998 :רוקמ 
דבלב םיליבקמ תודסומ וא תוטיסרבינוא (א) :ארקמ 

1990/1 תנשל םינותנ <ב> 

 <u 1991/2 תנשל םינותנ

1993/4 תנשל םינותנ <ד> 

1994/5 תנשל םינותנ <ה> 
1996/7 תנשל םינותנ <ו> 

.םינותנ ומסרופ אל 
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ההובג הלכשהו רדגמ ,םזירטילימ 

יעצמאכ תוטילשה תותיליעה תא שמשמ יאבצה דסממה ,תונוש תויברע תונידמב 

יאבצה דסממה לע תונעשיהה יכ ונייצ םידחא םירקוח .ןנוטלשל היצמיטיגלה תחטבהל 

תוינושאר תויוכייתשה לשו םיילכראירטפ םייתרבח םינבמ לש םתעפשה תא תקזחמ 

 (1985 ,Brand, 1998, 102; M. Badran, 1998; Al-Misnad). םיבאשמה תאצקה

(R. Qasem (1995, 92-90 ,לשמל .וז תיטילופ הינבהמ איה ףא תעפשומ םיימואלה 

,ךוניחב העקשהה ןיבל םייאבצ הרשכהבו םינקתמב העקשהה ןיב רכינ רעפ לע עיבצמ 

תויברע תולשממ םנמוא ורחב םינומשה תונש תישארב לחה .ימלוגה ימואלה רצותה ךותמ 

וליפא ,תויחרזאה תורגסמב הרשכהלו ךוניחל תודעוימה תוידיסבוסה תא לידגהל תודחא 

ןוהה יכ התיה ,Looney (1992)יפ־לע ,החנהה םלוא ;יאבצה ןחוכ תבחרה לש תופוקתב 

ןדריב םייאבצ םיאפור ,המגודל .תויאבצ תורגסמב ,והשלכ ןמזב ,תרשי רצווייש ישונאה 

תארקל תויאבצו תויחרזא תוימדקא תורגסמ ןווגמב תיעוצקמה םתרשכה תא םילבקמ 

בור ,תונוש תויברע תונידמב .(Curmi, 1994) העפשהה־בר יאבצה ןונגנמל םתסינכ 

םניה ,הנידמה ןומימב ,תימדקאהו תיאבצה םתרשכה ךרוצל ץראל־ץוחל םיחלשנה םיטדקה 

חוכה יסיסב לע םה םג ועיפשה ףקיה־יבחר םייאבצ םיטקילפנוק ,ךכל רבעמ .םירבג 
הלא םיכילהת הדימ וזיאבו דציכ .תונוש תויברע תונידמב םיילכלכהו םייטילופה 

?הל הצוחמו ההובגה הלכשהה תכרעמ ךותב חוכ יזכרמל םישנ לש ןתושיגג לע םיעיפשמ 

ןדרי ,קאריע :דבלב תונידמ שולש יבגל הלא םיכילהת ומגדוי העיריה רצוק תאפמ 

םלוא ,ןתלכלכ הנבמבו !תייסולכואב ,ןחטש לדוגב םנמוא תולדבנ הלא תונידמ .תייווכו 

םיקבאממו םיפיקמ היצזירטילימ יכילהתמ ,םינוש םינבומבו םירשקהב ,ועפשוה ןתשולש 

תונשב קאריע־ןאריא תמחלמל ,רקיעב ,הנווכה הלא םיירוזיא םיקבאמב .םיירוזיא 

.םיעשתה תונשב היתואצותו ץרפמה תמחלמלו םינומשה 

לש היצזירטילימה יכילהת יכ םידמלמ (Mokhif (1991 לש םיאצממה ,קאריע יבגל 

היילע םנמוא ובינה (ןאריא םע המחלמה תונש) 1988-1980 םינשב םייחרזאה םייחה 

ךכל הביסה .םירומ תרשכהל תודסומבו ידוסי־לעהו ידוסיה ךוניחב םישנה תופתתשהב 

םלוא .תונוש תויחרזאו תויאבצ תורגסמב תוליעפל םירבג לש ףקיה־בחר סויגב הצוענ 

,היישעתבו הלשממה ידרשמב םיריכבה םידיקפתה תמרב ןכ־ ומכו ,ההובגה הלכשהה תמרב 

Efrati .תמדוקה הפוקתל האוושהב יתועמשמ יוניש אלל םישנה לש יסחיה ןקלח רתונ 

היצזירטילימה יכילהת יכ הז רשקהב םינייצמ (Jiyad (1997, 199-198, 205־! (1999) 

תויטילופ תויגטרטסאל תאש רתיב השיאה דמעמ תא ופיפכה קאריעב ושחרתהש םיפיקמה 

יפ־לע ,הלא םיאנתב .תטלשה הצובקה לש םיסרטניאה םע תוהוזמה תוילכלכ תומרופרלו 

 1999) Efrati), ךילהתמ קלח התוויה אל ירוביצה םוחתב םישנ לש תרבוגה ןתופתתשה

ןתמורת תשגדהו המחלמ תותיעב רוצייה תוחוכל םישנה תמיתרמ קלח אלא ,יללכ המצעה 

.היתובקעב הדוליה תרבגהל 

חתפמ־ידיקפתמ םישנה תא הרידה יאבצה דסממה לש תיטילופה ותויזכרמ ,ןדריב 

יאבצה דסממה ךותב ןה ,"םיישנ"כ םיספתנה הלא ,דבלב הנשמ־ידיקפת ןהינפל החתפו 

יראה־קלח תאצקה ,(Brand (1998, 102-101, 119 יפ־לע ,ךכ לע ףסונ .ול הצוחמ ןהו 

ימוחתל תויונפה תועקשהה רועיש תא הניטקמ ןוחטיב יכרוצל הלשממה תואצוה לש 

יכילהת םלוא .םישנל תונימזה תועינה תויורשפא םוצמצ ךות ,םייחרזאה םייחהו החוורה 
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תונש ףוסב לחה םהיתותוא תא תתל ולחהש ,ןדריב ההובגה הלכשהה םוחתב הטרפהה 

האצותכ .(1991-1990) ץרפמה תמחלמ תובקעב אקווד תדחוימ הצואת ולביק ,םינומשה 

םינדרי יפלא תואמ לש ןדריל תייווכמ היופכה םתרזח םע ,היתובקעבו המחלמהמ 

בחרנ תועקשה רכ וז הצובק האצמ ,תויעוצקמו תוימדקא תויוחמתה ילעב םיניטסלפו 

תילכלכה תוביציה־יא םג ,רתיה ןיב ,ךכל ומרת .תיטרפה ההובגה הלכשהה םוחתב 

ךוניח יתוריש םללכבו ,םינוש םייתרבח םיתוריש ןומימב הנידמה לש םירבוגה היישקו 

םייטרפה תודסומה ונמ ,םיעשתה תונש עצמאב ,םינש שמחמ תוחפ רובעכ .ההובג הלכשהו 

Bader).3, 1994, 92) ןדריב ההובג הלכשהל תורגסמה תיצחממ רתוי ההובג הלכשהל 

־חוכ תמירזמו ץרפמה תמחלמ לש תויפרגומדה תואצותה ןמ השעמל הנוזינ וז תובחרתה 

תובחרתה ,אסיג דחמ .תכל־תוקיחרמ תוכלשה ךכל ויה .היתובקעב ילכלכ ןוהו ןמוימ םדא 

םירעפ *תודוא־לע יתרבחה חוכיווה תא הריבגהו) השיגדה תיטרפה ההובגה הלכשהה 

םייונישה ,אסיג ךדיאמ .(102-92 ,םש> ההובג הלכשהל תושיגנב םיילכלכ־סייתרבח 

תרבגה ךות ,םיינוכיתה ךוניחה תודסומ לע רקיעב ץחלה תא וריבגה םייפרגומדה 

.(Etheiston, 1999,11) תונבל םייונפה תומוקמה רפסמ תנטקהו (selectivity) תונריךבה 

ינוכיתה ךוניחב תונבה רועישב הדירי ויה ,םיעשתה תונש תליחת ןמל ,הז ךילהת תואצות 

.םיילכלכ־ םייתרבחו םיירדגמ םיכתח לש ךרואל ההובגה הלכשהה לש רבוג רוזגמו 

תא קר אל ופירחה (ךליאו 1991) קאריע םע יאבצה תומיעה תואצות ,תייווכ יבגל 

תא םג ושיגדה אלא ,(1982) םינומשה תונש תישארב לחהש ךשמתמה ילכלכה רבשמה 

לש ןתוליעפ .םייברעמ עויס ימרוגב ותולת תאו טילשה ירבגה דסממה לש וחוכ תולבגמ 

ןתשירדב ףסונ ןועיט ,המחלמה רחאל ,השמיש יקאריעה שוביכה ךלהמב תרתחמב םישנ 

לש הלאל תויטילופהו תויחרזאה ןהיתויוכז תייוושהל (םישימחה תונשמ) םינשה־תכורא 

תויללכה תוריחבב תופתתשההו העבצהה תוכזל רקיעב הסחייתה וז השירד .םירבגה 

Tetreauit, 2000, 29; M. Badran).4, 1998) דבלב םירבגל תינקומה ,תוימוקמהו 
רחאל םירופס םישדוח ולחה םישנה לש ןדמעמ ביבס "םינרמש"ו "םילרביל" ןיב םיתומיעה 

לש האופרל הטלוקפה ןקד לש ותארוה ךכל המרת .1991 רבמצדב דוע ,המחלמה םויס 

ךלהמב (niqab) הלערב ןהינפ תא וסכי םא ןהידומילמ םישנ קיחרהל תייווכ תטיסרבינוא 

וכז םישנה לש ןדמעמ תייוושהל תושירדה םלוא .(Longva, 1997,419) תותיכב ןתוחכונ 

םיטנדוטסה לכ ךסמ 300/0־מ רתוי םייטרפ ההובג הלכשה תודסומב ודמל םיעשתה תונש עצמאב 

,דרפס ,הילטיא ,תירבה־תוצרא יבגל חוודש הזמ יתועמשמ ןפואב הובג היה הז רועיש .ןדריב 

.Task Force on Higher Education and Society, 2000, 30 :ואר .הידוושו הירטסוא 

.םירחובה רפסמ תא הליפכמ התיה תיתייווכ תוחרזא תואשונה םישנל העבצהה תוכז לש התבחרה 

םירגוב םירבגכ םירדגומ םהל תינקומ הריחבה תוכזש תייווכ יחרזא יכ דומלל ןתינ םינוש תורוקממ 

תוחפ םיווהמ הלא .האמה לש םירשעה תונש ינפל ןיסולכוא דקפמב ודקפנש תוחפשמל םיאצאצ םניהש 

םינומה ,תייווכב םיררוגתמה םיבשותה ךסמ 5"/0*מ תוחפ ,תיתייווכה תוחרזאה ילעב ללכמ 15"/־־מ 

תויברע תונידממ םידבוע םניה תוחרזאה ירסח לש עירכמה םבור .שפנ ףלא םייתאמו ןוילימ ינשכ 

םיבשות םג אוצמל ןתינ םינורחאה הלא ברקב .תוחרזא ירסח תייווכ ידילי םיבשות ןכו ,היסאמו 

"תוהז ירסח" םשב םיעודיהו רדסוה אל יטילופהו יחרזאה םדמעמש םייוודב םיטבש םע םינמנה 

 Tetreault, 2000; Longva, 1997; Gulf News Online, 3.8.1999,) (bidoun hawiya)

 .(1.12.1999
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555 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

השיא תייווכ לש רימאה הנימ 1994 תנשב :ימשרה רושימב רקיעב ,דבלב יקלח הנעמב 

תפסונ השיא .תויברעה תונידמה יבגל םידקת - תייווכ תטיסרבינוא תאישנ דיקפתל 

תפרחהל אקווד וליבוה הלא םייונימ 5.ההובג הלכשה יניינעל רש־תת דיקפתל התנומ 

תומגמ חכונל ,1996 תנש ךלהמב .ההובג הלכשהל תודסומב םישנה דמעמ ביבס תומיעה 

קוח קקוחל םיינרמש םיגלפל םיכייתשמה תייווכ לש תימואלה הפיסאה ירבח וחילצה ,הלא 

תיצחמה ךלהמב .םיינוכית־לעה ךוניחה תודסומ לכב םישנו םירבג ןיב הדרפה בייחמה 

הרבחבו) תייווכ לש תימואלה הפיסאב תועדה־יקוליח ועיגה 1999 תנש לש היינשה 

ירש ויה םידדצמה בור .םישנל הריחב תוכז לש הקנעהה תייגוס ביבס םאישל (ללכב 

םע םינמנה יעיש אצוממ הפיסא ירבחו ינוריע עקרמ םיילרביל הפיסא ירבח ,הלשממה 

םיררוגתמה םייוודב םיטבש ישאר ויה םידגנתמה בור ,הז תמועל .הלפומ יתרבח טועימ 

תימלסיאה העונתל םיכייתשמה ינוס אצוממ הפיסא ירבח ןכו ,םיירבדמו םיירפכ םירוזיאב 

םג ,רתיה ןיב ,תעבונ םידגנתמה תדמע ,(Tetreauit (2000, 29 יפ־לע 6.,דמיע םיהוזמה וא 

רבשמ לש םיאנתב תאזו ,הקוסעתה קושב םירבגו םישנ ןיב תורחתה תורבגתהל םששחמ 

,תיאטיסרבינוא הלכשה םע םישנה רועישב תיבקע היילעו ,אסיג דחמ ,ךשמתמ ילכלכ 

.אסיג ךדיאמ 

םינבומב ־ תוברועמ תייווכו ןדרי ,קאריע ויה םהבש םייטילופהו םייאבצה םיקבאמל 

ההובגה הלכשהב םישנה תופתתשה לע הדיחא העפשה ,דתיה אל - םינוש םירשקהבו 

םנמוא הווהמ ינוכית־לעה ךוניחב םישנ לש ןתופתתשהב היילעה .הקוסעתה קושל רבעמבו 

ןתושיגנ םלוא :(state building) הנידמ יוניבו חותיפ יכילהת לש רתוי יללכ ךילהתמ קלח 

,ההובגה הלכשהב ןתופתתשה םצעמ תעבונה ,םייטילופו םיילכלכ ,םייתרבח חוכ יזכרמל 

,המגודל .םיריכב לשממ יגוח םע תוהוזמה תוחפשמל תוכייתשמה םישנ ברקב ושענ הלא םייונימ 

םע תינמנ רש־תתה .תייווכ לש תימואלה הפיסאה שאר־בשוי לש ותוחא הניה הטיסרבינואה תאישנ 

םיריכב םידיקפתב הב ונהיכו תייווכ תטיסרבינוא לגס םע ונמנ ןהיתש .תטלשה תירימאה החפשמה 

.(Gulf News Online, 8.8.1999; Bollag, 1994 :ואר) יונימה ינפל 

דמחא־לא רבא'ג 'חייש ,תייווכ לש רימאה םסרפ ,תימואלה הפיסאה רוזיפ םע ,1999 יאמ שדוחב 

תא שממל םישנל רשפאל תנמ־לע ,תוריחבה קוחב םימיאתמ םייוניש תסנכה לע הרומה וצ ,חאבס־לא 

םייקתהל תוננכותמה תוימוקמה תויושרלו תימואלה הפיסאל תוריחבב לחה לעופב הריחבה תוכז 

ןתינ היה אל ךכמ האצותכ .השדחה תימואלה הפיסאל תוריחבה ברע םסרופ ירימאה וצה .2003 תנשב 

םיינתחדק םינויד רחאל .בייחמ יקוח ףקות ול תונקהל תנמ־לע שרדנכ תאצויה הפיסאב ורשאל 

וצה החדנ ,1999 רבמצדו ילוי םישדוחה ןיב ולהנתהש ,השדחה הפיסאב םיירטנמלרפ םיכלהמו 

Tetreault :ואר> תחא תורדעיהו םיענמנ ינש ,דעב םישולש ,דגנ םיינשו םישולש :האצותב ירימאה 

 1.12.1999 ,3.8.1999 ,2000; Gulf News Online). ךלהמב ןכש ,ןיינעה םייתסה אל ךכב

םילגודה םיגוח םעטמ תייווכב יתקוחה טפשמה־תיבל וז הטלחה דגנ הריתע השגוה 2000 לירפא 

הטלחהה ןתמ ינפל דוע ,םלוא .{Gulf News Online, 6.4.2000) םישנל הריחב תוכז ןתמב 

,םיימלסיאה םיגוחה םע םינמנה ,הפיסא ירבח וחילצה 2000 ינוי שדוח ךלהמב יכ חווד ,ןודינב 

םינימה ןיב הדרפה בייחמה ,הלשממה ידי־לע שגוהש תויטרפה תוטיסרבינואה קוחל ףיעס ףיסוהל 

המצע איהש קוחה תא ליפהל הלשממה לש םישאונה היתונויסנ תורמל .םתלעפהמ קלחכ הלא תודסומב 

דחא ענמנו דגנ העבראו םירשע ,דעב םיינשו םישולש לש בורב ותפסות לע קוחה רשוא ,השיגה 

 .{Gulf News Online, 13.6.2000)
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םירושק הלא םימרוג .םיינבמ םימרוג לש בחר ךרעמ ידי־לע תכוותמ תויהל הכישממ 

יכ הארנ .אסיג ךדיאמ ,הקוסעתה קוש לש הנבמלו ,אסיג דחמ ,הנידמה תודסומ לש הנבמל 

תודסומ לש הנבמל ,תלטובמ אל הדימב ,םירושק הלא םיכוותמ םימרוג ,קאריע יבגל 

Chaudhry, 1997,:ואר) הטילשה הצובקה ידיב יטילופה חוכה לש וזוכיר ינפואלו הנידמה 

תונש תישאר ןמל תאש רתיב ,םירושק הלא םיכוותמ םימרוג יכ הארנ ןדריב .(367-378 

7.ההובג הלכשה תקפסהב הנידמה לש התוברועמ םוצמצלו הטרפה יכילהתל ,םיעשתה 

ההובגה הלכשהב םישנ לש ןתופתתשה תא םיכוותמה םימרוגה ,הז תמועל ,תייווכב 

םייטילופה ןה ,םידוגינה ךבס תא ,(Longva (1997, 408-107 יפ־לע ,םיאטבמ הקוסעתבו 

הנידמב ינתא טועימ לש תירבג היכרגילואב ,םהב ןותנ טילשה דסממהש ,םיילכלכה ןהו 

.תוחרזא ירסח םיבשותמו םירזכ םירדגומה םידבועמ תבכרומ התייסולכוא בורש 

םוכיס 

תובחרתהל תורושקה תוירדגמה תויועמשמב ,תיתאוושה הביטקפסרפב ,ןד רמאמה 

הלכשהל תודסומ לש םדוקפתב ירדגמה דמימה .תונוש תויברע תונידמב ההובגה הלכשהה 

תוקסועה תודובעה בור .תיבקעו תדקוממ תירקחמ תוסחייתה אלל הכ דע רתונ ההובג 

םייתקוסעת ,םייתרבח םיטביהב וקסע תויברעה תונידמב ההובג הלכשהבו רדגמב 

טרפב ןונכתה תוינידמל םירושקה םיטביה רקחב וא ,ללכב הלכשה יבאשמ לש םיידובירו 

םע תונמנ (M'Hammed Sabour (1988, 1996 לש ויתודובע .(תורוקמה תמישרב ונייע) 
יבגל Pierre Bourdieu לש וינועיט לש תיריפמא הניחבל ושענש םירופסה תונויסנה 

ימדקאה לגסב םישנ לש ןתופתתשה ינפוא יבגלו ,ללכב תויברעה תונידמב הימדקאה 
.טרפב 

תונידמב ההובגה הלכשהה תוכרעמ לש ןתובחרתה יכ תדמלמ הכ דע הריקסה 

,תודסומה יגוסבו (םישנ רקיעב) םידמולה רפסמב לודיגב יוטיב ידיל םנמוא האב תויברעה 

הייסולכואל סחיב ןה םייופצה םירועישל האוושהב ךומנ הבר הדימב רתונ הז לודיג םלוא 

Task Force on Higher Education and :וושה) םלועב םירחא םירוזיאל סחיב ןהו 

 2000 ,Society). תדמלמ תויברעה תונידמה ןיב תמייקתמה תרכינה תונושה ,דועו תאז

םירשפאמ ליעל וראותש םיכילהתה .םידיחא ויה אל םייתכרעמה תובחרתהה יסופד יכ 

תופתתשהה לש הינפואבו הפקיהב ולחש םיירקיעה םייונישה תא םייללכ םיווקב טטרשל 

ההובגה הלכשהה תובחרתה יכ םיזמרמ הלא םייוניש .רדגמ יפ־לע ההובגה הלכשהב 

:םיירקיע םידממ ינש לש םכרואל ירדגמה דובירה תא השיגדה 

לש ןגוציי תא השיגדה ההובגה הלכשהה תוכרעמ לש ןתובחרתה - יקפואה דמימה . 1 
.םירדגוממ דומיל ימוחתב וא/ו םינחבומ תודסומב םישנ 

,הז תמועל .ההובג הלכשה לש תוינכרצכ רקיעב תופתתשמ םישנ - יכנאה דמימה .2 

םימרוג לש בחר ךרעמב תינתומו תמצמוצמ הרתונ םיריכב םידיקפתל ןתושיגנ 

ההובגה הלכשההו ךוניחה םוחתב (structural adjustment)"תינבמ המאתה"ו הטרפה יכילהת יבגל 7 

יכילהת לש םייטילופהו םייתרבחה םיטביהב ןוידל .Bader, 1994, Haddad, 1994 :ואר ,ןדריב 

.Jiyad, 1997 :ואר ,תויברעה תונידמב הטרפהה 
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הנבמלו ,אסיג דחמ ,הנידמה תודסומ לש הנבמל םירושקה םיילכלכו םייטילופ 

לש תיעוצקמה תועינה ייוכיס ,הז רשקהב .אסיג ךדיאמ ,תוילכלכה תויונמדזהה 

ןתלוכי ,השעמל .םישנכ יכוישה ןדמעממ םג תרכינ הדימב םיעפשומ לגסה תורבח 

יטילופ חוכו יתרבח ןוה לש םיחנומב םייעוצקמהו םיידומילה ןהיגשיה תא תודפל 
.םירבגל האוושהב רתוי תלבגומ הרתונ 

םג הליבקמ היילעל ןכ םא הליבוה אל ההובגה הלכשהב םישנ לש ןתופתתשהב היילעה 

הצוחמ ןהו ההובג הלכשהל תודסומב ןה ,תוטלחה־תלבקו חוכ לש םידקומל ןתושיגנב 

יכ תודמלמ תויבקע תויודע .תיטילופה הריזב וא הקוסעתה קושב ,לשמל ,םהל 

דחוימב ,ילכלכ־יתרבח דמעמל הרושק תויברעה תונידמב ההובגה הלכשהב תופתתשהה 

Boustani 8c Mufarrej, 1995; Sanyal et al., 1982, 150; Massialas,) םישנ יבגל 

 1991, 884; Sack, 1991; Ibrahim, 1989; A. Badran, 1989b). םירקוח לש םתעדל

ההובגה הלכשהב םישנ לש ןתופתתשה יכ הדבועה תא ריבסהל ידכ ךכב שי ,םידחא 

דמעמ־תיולת העפות התויהב ,תויטילופהו תויתרבחה היתואצות תניחבמ תלבגומ הרתונ 

.תלטובמ אל הדימב 

תרגסמב ליעל וראותש תומגמה תא ביצהל תרשפאמ (Fakhro (1997 לש התוסחייתה 

,ברע יאה־יצחב תונידמה יבגל רקיעב ,תנעוט תרבחמה .םיכילהתו םימרוג לש רתוי הבחר 

הלכשהל םישנ לש ןתסינכ תא םיתסוומה םיילכלכהו םייתרבחה ,םייטילופה םינונגנמה יכ 

ןיב רתוי הבחר תורחת ,םיענומ אל םא ,םימצמצמה ,םירדגוממ תועינ יקיפא םירצוי ההובג 

ןתינ ."patriarchal gender contract"^ תאז הראית (Moghadam (1993 .םירבגו םישנ 

הלא לש םדוסימו ,דומיל ילולסמלו עדי ימוחתל תושיגנה דודגמ ,הלא םיאנתב יכ ןועטל 

תא םימצמצמה היצטפואוקו חוקיפ ינונגנממ קלח םיווהמ ,םיילודיב תועינ יקיפאב 

םישנ לש תרבוגה ןתוטלוב םצעמ תועבונה תוילכלכהו תויטילופה ,תויתרבחה תוכלשהה 

תיתשתב ךשמתמ רוסחמ לש םיאנתב .םיישפוחה תועוצקמהו ההובגה הלכשהה םוחתב 

םירדסה ,(Zahian, 1999) תויברעה תונידמב תיעוצקמה תועינה ילולסמ טועימו תימדקא 

.םירבג ליבשב רקיעב םימייקה תועינה ילולסמ תא רמשל םירשפאמ הלא םיינבמ 

,םרשקה יכ םא ,תויברע תונידמל םיידוחיי םניא יחכונה רמאמב ונודינש םיכילהתה 

תונידמל האוושהב םינושכ תולגתהל טלחהב םייושע תיסחיה םתמצועו ינבמה םמוקימ 

לע דומלל ןתינ המורדבו הקירמא ןופצב ,הפוריאב תונידמב וכרענש םירקחממ .תורחא 

*תורחא תוצובקו) רדגמ תוצובק לש ןתושיגנ תא םיכוותמה םינונגנמ לש םתלועפ 

Bradley, 2000; Bradley <fe Ramirez, 1996; Davies) הקוסעתה קושלו ההובג הלכשהל 

 1998 ,fe Guppy, 1997; Twombly>). הלכשהה תובחרתה ,לשמל ,תירבה־תוצראב

,םיימדקא םידומילל םינוש םייתרבח םידבר לש םתושיגנ תא םנמוא הריבגה ההובגה 

,ההובגה הלכשהה הנבמב םיפיקמ םיידסומ לודיב יכילהתל ליבקמב םלוא .םישנ הז ללכבו 

ןיבל (רדגמ הז ללכבו) םייכויש םייתרבח םינייפאמ ןיב הקיזה םג תאש רתיב השגדוה 

.תודועת יגוסו דומיל תומר ,דומיל ימוחת ,םיימדקא תודסומ לש םינוש םיגוסל תושיגנ 

לש םתויזכרמ תא םג אלא ,תויכוניח תויונמדזהב ןויוושה־יא תא קר אל הריבגה וז הקיז 

םיגשיה לש הווסמב םדוסימ ךות ,םייתרבח םירעפ לש םרוצישב ההובגה הלכשהה תודסומ 

לע םיעיבצמ םירחא םירקוח .(Dougherty, 1997; Collins, 1979) םינוש םיימדקא 

ךרעמ תא םינתמ הלא םינונגנמ .הקוסעתה קוש לש הנבמל םירושקה םינונגנמ 
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Mendioia ,המגודל .הווש תימדקא הלכשה תולעב רדגמ תוצובקל ןימזה תויונמדזהה 

רזגמב רקיעב ,הקיר־הטסוקב הקוסעתה קושב הרירבה יכילהת יכ תנייצמ (143 ,1992) 

רשאכ םג ,רכש יאנתו הדובע יאנת לש םיחנומב ירדגמה ןויוושה־יא תא וריבגה ,יטרפה 

ןתסינכ יבגל תטלוב וז המגמ .ההובגה הלכשהב תופתתשהב ירדגמה ןויוושה־יא םצמוצ 

גרדמהו רכשה םלוסב רתוי ךומנה ןגורידו הקוסעתה קושל תימדקא הלכשה םע םישנ לש 

 (hierarchy) ינוגראה.

הלכשהב תופתתשהה תא םיכוותמה םינונגנמ לע עיבצהל ןתינ לארשי־תנידמב םג 

הנבמב םיפיקמ לודיבו תובחרתה יכילהתל ליבקמב ,הקוסעתה קושל רבעמה תאו ההובגה 

תועינה ייוכיסב ןויווש־יא לש ומויק תא קר אל םיאטבמ הלא םיכילהת .ההובגה הלכשהה 

םיווהמ הלא םינונגנמ ;םירבגל םישנ ןיב וא/ו םיברעל םידוהי ןיב ,המגודל ,תיתרבחה 

יבאשמ לש ילכלכהו יתרבחה ןוידפה ךרע תא םיכימנמה םיינבמ םימסח הבר הדימב 

,ילאערזי ;1990 ,בונילק :ואר) תופיפכ תוירדגמו תוידמעמ ,תוינתא תוצובק לש הלכשה 

 1999; 1995 ,Lewin-Epstein ä Semyonov, 1992; Mazawi). בגוי לש ויאצממ
ןיב םייקה דובירה לש ויתוכלשה לע םה ףא םיעיבצמ ,הז ןויליגב םיאבומה ,(2000) 

הז ללכבו ,תונוש תופיפכ תוצובק לש ןתושיגנ ייוכיס לע לארשיב םייאטיסרבינוא תודסומ 

Addi-Raccah לש ןהיאצממ ,הקוסעתה קושל רבעמב ,ךכ לע ףסונ .ההובג הלכשהל ,םישנ 

 1999) Ayaion) לארשיב הארוהה חוכ לש היצזינימפה ךילהת יכ ,לשמל ,םידמלמ,

.העפשהו חוכ יזכרמל םישנ לש ןתושיגנב היילעל ליבוה אל ,ותלוחת ףקיה תורמל 

יתועמשמה הנתשמה תא הווהמ רדגמהו ,תמצמוצמ הרתונ םיילוהינ םידיקפתל ןתושיגנ 

.ךוניחה תכרעמב ינוגרא־םינפה דובירה תרבסהל רתויב 

תונידמב חוכ יזכרמל תושיגנו ההובג הלכשהב תופתתשה ,רדגמ ןיב ןילמוגה־תוקיז 

ןה היתויועמשמו הינייפאמ תא תבאושה ,תבכרומ תואיצמ ןכ םא תואטבמ תויברעה 

.םיילבולג וא/ו םיירוזיא םיילכלכ םירשקהמ ןהו םיימוקמ םייטילופ־םייתרבח םירשקהמ 

Bourdieu לש ויחנומב שמתשהל םא ,םיווהמ ההובגה הלכשהה תודסומ ,הז םיכילהת ךבסב 

תויחרזא תויוהז לש םבוציעב ךוותמ םרוג הווהמ הז הדש .ימניד "יתרבח הדש" ,(1984) 

ילכלכה ,יתרבחה רדסה לש ורוצישמ קלחכ ,רדגמ־ינגועמ חוכ יסחי לשו תויעוצקמו 
תושיגנה לשו ,ההובגה הלכשהב תופתתשהה ינפוא לש םרודגמ .רתוי בחרה יטילופהו 

ינבמ לש םהיתודוסיב תנגועמה תיטילופ היגוס ןכ םא םיאטבמ ,התרגסמב חוכ יזכרמל 

.םהילע תכמסנ וננמז־תב תיברעה הנידמהש םיילכלכהו םייתרבחה חוכה 

תורוקמ 

תויברע תונידמ עבשב ההובגה הלכשהה תוכרעמ תוחתפתה .(1993) 'ג ,רבליג 

.היגולונכטבו עדמב םדקתמ רקחמל ןמאנ לאומש דסומ ,ןוינכטה :הפיח .1988-1965 

."הובגה ךוניחה תוינידמ לע ויתוכלשהו לארשיב תוטיסרבינואה דוביר" .(2000)'א ,בגוי 

.498-481 ,<2>ב ,תילארשי היגולויצוס 

ןימ ,(תוכרוע) תורחאו ילאערזי 'ד :ךותב ."הדובעה םלועב רדגימה" .(1999)'ד ,ילאערזי 

.םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(215-167 'ע) הקיטילופ רדגימ 

ןועבר ."הלכשה תמרו רכש :ילארשיה הדובעה חוכב םיברעו םידוהי" .(1990)'ר ,בונילק 
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.145-130 ,145 ,הלכלכל 
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