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ישילש רזגמו תיתרבח הלכלכ :תרחא הרבח שי ,תרחא הלכלכ שי יול ריאי 

,.םידומע 198.2004 .ןיקנבט די :ביבא־לת .היצזילבולגה ןדיעב 

*הנבל יעור 

רקחמ תוריז םע דדומתהל םאובב ןהב םילקתנ םיגולויצוסש תויזכרמה תויעבה תחא 

הדרפה תועצמאב םהיניב ןיחבהלו םהלש רקחמה יאשומ תא רידגהל ישוקה אוה תושדח 

םייחב התויזכרמ תורמל ,תאזכ היעב הדילומ תילכלכה הריזה ,תומיוסמ תוניחבמ .תיגשומ 

תולהנתמ הבש תיתרבחה הרפסה ןיב ןיחבמ וניא ,המגודל ,ירבעה ןוקיסקלה .םייתרבחה 

רקחב תקסועה תימדקאה הנילפיצסידה ןיבל (economy) ןיפילחו רוציי לש תויוליעפ 

ןיב תיטנמס הנחבה ."הלכלכ" ןהיתש תא הנכמו ,(economics)תאזה הרפסה לש חותינבו 

הסנמה ,יול ריאי לש ורפסב רפסב דחוימב תינויח ולש גוצייה לעפמל רקחמה טקייבוא 

רשפאתש תיגשומ תרגסמ היתחת חתפלו תלבוקמה "תילכלכה" הבישחל הפולח דימעהל 

םיחנומב שומיש השענ אלש יפ־לע־ףאו ,תוחונ םשל .תרחא (economy)"הלכלכ" לש היינב 

"הלכלכ"ל (economics)"תונלכלכ" ןיב תיטנמס הנחבהב ןלהל שמתשא ,ומצע רפסב הלא 

 (economy), תינלכלכ הבישח"ו "תילכלכ הרפס" - ןהיתורזגנ ןיבו".

יפ־לע ."תיתרבח הלכלכ" לש המויק תורשפאל הנעטה תדמוע יול לש ורפס סיסבב 

םילוקישמ תענומ איהש םושמ תלבוקמה תינלכלכה השיגהמ תלדבנ תיתרבחה הלכלכה ,יול 

םילוקיש ףיפכהל רשפאי חותינ תרגסמכ הצומיא .דספהו חוור יבושיחמ אלו (84 'ע)םייתא 

.קדוצ יתרבח־ילכלכ רדס לש וסוסיבלו ונוניכל חתפ חתפיו ,םייתרבח םילוקישל םיינלכלכ 

הנושארה .הילא תיתרבחה השיגהמ התוהמב הנוש הלכלכל תינלכלכה השיגה יכ ןעוט יול 

לש הטושפ המכסכ ללכה תבוט תא םיחתנמה ,םיילרביל םייפוסוליפ תונורקע לע תססובמ 

םיטרפל לעמ תאצמנה הרבח לש המויקב הריכמ הניא איה ,ותוא םיביכרמה םיטרפה תולעות 

תיתרבח תוסחייתה ,התמועל .תישיאה םתלעותבו םילאודיווידניאב תדקמתמו הב םיללכנה 

,תוילכלכ תודיחי תוביכרמש תויתליהקהו תויתרבחה תורגסמה תא םג ןובשחב איבת הלכלכל 

רשאכ ,המגודל .םייתרבחה םייחב םירושקה םילוקיש םג הלש קוסיעה בחרמב לולכתו 

,וב םירבחה ןיב םיסחיה םג ונודיי ,תיתרבח הלכלכ לש םילכב והשלכ ילכלכ םזימ חתוני 

םייקתמ אוהש הביבסה ןיבל וניב םיסחיהו תוטלחה וב תולבקתמ םתועצמאבש םינונגנמה 

רדענה ,בחר םוחת הלש תוסחייתהה תרגסמ לא הסינכמ תיתרבחה הלכלכה ךכ .הכותב 

םייפואב םג אלא ,תילכלכה הדיחיה לש התויחוורב קר אל קוסעת איה ;םיינלכלכ םיחותינמ 

.ליעומ ןפואב םבצעל ףאשתו הכותבש םייתרבחה םייחה לש םתוהמבו 

הלכלכה לש דוסיה תוסיפת תא גיצמ ןושארה קלחה .םיקלח ינשל קלחתמ רפסה 

דמוע יול .הלש םושייה תויורשפא לע תובר תומגוד תריקס תועצמאב עיבצמו ,תיתרבחה 

הלכלכה לש ירקיעה ביכרמה תא הווהמה ,ביטרפואוקה לש םינושה םיעפומהו םיגוסה לע וב 

ביטרפואוקה .םינשה ךשמב ול ונתינש תונושה תורדגהה חכונל םתוא חתנמו ,תיתרבחה 

(תילכלכ המזוי)קהבומ יטסילטיפק דוסי בלשמ" ותויהב ,(38 'ע) לופכ עבט לעבכ ראותמ 

דוסי ,רמולכ ,"יטננימוד םרוגל ךופהל ונממ ענומהו ילכלכה עינמה תא םחותה דוסי םע 

.וז המישר לש תמדקומ האירק לע חספ םותל הדומ ינא .1 

הפיח תטיסרבינוא * 
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לע רומשל ןמזב ובו ,םייטסילטיפק םיקוושב תורחתהל ץלאנ אוה .יתרבח דוסיו ילכלכ 

רדס שארב חוורה תדמעה לש םייטסילטיפק םיכרעל הניחב לכמ דגונמה ,יפותישה ויפוא 

.תויופידעה 

יטסילטיפקה םלועב הססבתהש הדרפהה תריבש ,יול יפ־לע ,תמלגתמ תאזה תוילאודב 

ססבל ןויסינה - "יתרבח"ל ,רשפאה לככ בר ירמוח חוורל הפיאשה - "ילכלכה" ןיב 

תיתרבחה הביבסלו תוליהקל תוביוחמ ויהיו ןהב םירבחה לכ תא ותרשיש תוינוגרא תורגסמ 

.הכותב תומייקתמ ןהש תיזיפהו 

תותומעמו תידדה הרזעל םינוגראמ םג תבכרומ תיתרבחה הלכלכה ,תויצרפואוקה דצל 

ססבי וללה ןוגראה תורוצ שולש לש ןקוזיח .טוריפב םהב קסוע וניא יולש ,תיתרבח תומזיל 

דחמ ,החוורה תנידמ לש תוררופמה תויראשהמ הנוש ,יתועמשמ חוככ ישילשה רזגמה תא 

םקרמב" תנגועמה תילכלכ המזוי רוקמל ותוא ךופהיו ,אסיג ךדיאמ ,תיטרפה המזויהמו ,אסיג 

.<101 'ע> "הל םיביוחמהו תוליעפל םיקוקזה הלא לש םתמזויב ,יתליהק־ימוקמה 

ידיל האבה ,הלש תיתליהקה המורתה לשב ןה תיביטרפואוקה המזויה תא דדועל שי 

שיש ילכלכה לאיצנטופה לשב ןהו ,עגמב המע םיאבה לכל האיבמ איהש תלעותב יוטיב 

.םייתנידמה החוורה ינונגנמב תולתהמ תובחר תויסולכוא רורחשל םורתל ףא וחוכבש ,הל 

תומזוימ רתוי תוביצי תויביטרפואוקה תויונגראתההש הארמ יול ,תחוורה העדל דוגינב 

תוליעפהמ םייתועמשמ םיחתנ תוספות תויצרפואוקה םלועב םיבר תומוקמב ;תויטרפ 

.םינוש םיקוושב תילכלכה 

,ילארשיה רשקהה ךותב תיתרבחה הלכלכב יללכה ןוידה תא דקממ רפסה לש ינשה וקלח 

ןויסינ ךותמו ,תוילארשיה תויפותישה תויונגראתהה לש הירוטסיהה םע תודדומתה בגא 

הרגתסהש ךכב התגש ,יול ןעוט ,תיצוביקה העונתה .ןנולשיכל וליבוהש תואיגשה לע עיבצהל 

;תילארשיה הרבחב םירחא םירזגמל ףותישה תרושב תא ביחרהלו תוסנל ילבמ ,היתומא תלדב 

םיביטרפואוק ;ןכותמ חתופ אלו ןהב םשויש תוליהקל רכונמ היהש ןוויכמ לשכנ בשומה םגד 

תורדתסהה לש תיטסינורכנאה הייארה לשב ולשכנ תורחא תויפותיש תורגסמו םיינוריע 

.הלכלכבו הרבחב הידיקפת תאו היצרפואוקה תא 

שבגתה לארשיב ישילשה רזגמהש ךכל הליבוה תורדתסהה לש החוכב הדחה הדיריה 

,החוורה תריזב דקמתהו (123 'ע)"םייקה ילכלכה םויה רדסל הפולח לש הרמוי לכ אלל" 

."םמצע םיחרזאב ןרוקמש תוילכלכ תומזוי םודיק"ב םיצמאמו םיבאשמ עיקשהל םוקמב 

הפולח ביציש ,םזויו ליעפ יתרבח םרוגל ךופהל ישילשה רזגמה לעש איה יול לש ותנעט 

הרבחב יונישה תא שפחיו ,יטרפה רזגמה לש תינסרודה תיטסילטיפקה המזויל תישממ 

הקולחהמ לארשיב יתרבחה חוכיווה תא לאגת וז השיג .םייתלשממה םינונגנמב אלו תוליהקבו 

,ישפוחה קושב םילגודה ןיבל החוור תנידמו תיתלשממ תוברעתהב םיכמותה ןיב תימוטוכידה 

.םיצעמו םזוי ילכלכ־יתרבח ןוגרא לש הפולח ומוקמב דימעתו 

גיצמ אוה .ץראב יתרבח־ילכלכה ןוידל תובר םרותה ,בושח רפס אוה יול לש ורפס 

תיביטקורטסנוק תרוקיב חתפמ ,תויביטרפואוק תויונגראתה לש תונוש תורוצ הבר תוריהבב 

.ותוחתפתהל בושח ירשפא ןוויכ לע עיבצמו ילארשיה ישילשה רזגמה יפלכ תילאוטקאו 

לוכי ישילשה רזגמהש הנעטה סוסיב - תיזכרמה ותרטמ תא האולמב גישמ אוה ,יתעדל 

.תיתרבח הלכלכ לש התוחתפתהל עצמ תווהל 

תולעהלו ,רפסב רתויב םיטלובה םיגשומה ינשל עגונב הרעה ריעהל ינוצרב תאז םע 

.ונממ תיזכרמ היגוס לש התורדעיהל עגונב תפסונ הייהת 
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־עגונו לארשי/ןיטסלפב ימואל־ונתאה ךוסכסב קוסעל טעממ יול :הייהתב ליחתא 

גשומב לארשי התשעש יניצה שומישה תא ורקבב ,רפסה ףוס תארקל קר וב עגונ־אל 

ןוידה לש רשקהב .םישובכה םיחטשב תולחנתההו לילגה דוהיי ומכ םילעפמב ףותישה 

טעמ אל הלעמש ןפואבו ,דחא םוקמב קר רכזומ ךוסכסה ,תוינויצה ףותישה תורגסמב 

יול ריכזמ ,םיבשומב יפותישה לדומה לשכנ ןייטעבש תוביסה תא וטרפב .הלאש ינמיס 

.(108 'ע> "הלוז תיברע הדובע לש יותיפה ינפב דמע אל" בשומהש 

,התביבס םע הלש םיצעמה רשקה אוה היצרפואוקה לש םיירקיעה הינייפאממ דחא םא 

תרושב תא איבהל תוינויצה תויצרפואוקה לש ןתחלצה רסוחב קר אל קוסעל ןידה ןמ 

ןהידי־לע וספתנ םיינתא םירזגמ וליא הלאשב םג אלא ,רתוי םיבחר םירזגמל ףותישה 

םע דחא הנקב תולעל הלוכי ינתא סיסב לע הרדה םאהו ,"הביבס" התואב םיללכנכ 
.תויפותיש תויגולואדיא 

ראותה תומשב השוע רפסהש ףוכתה שומישהמ הלוע ,רתוי תיטרואת ,תרחא היגוס 

תועצמאב תיסקודותרואה תונלכלכל תיתרבחה הלכלכה ןיב ןיחבמ יול ."יתרבח"ו "ילכלכ" 

םילוקיש ידי־לע תיחנומ תיתרבחה הלכלכהש הנחבאה :ליעל ורכזוהש ,םינייפאמ ינש 
יתש יכ רובס ינא .תויתרבח תויושממו תורגסמ היחותינב הלילכמ איהש הנחבאהו םייתא 

תויוסחייתה ןיב דירפתש ,הרורבו תטלחומ היגולופיט סוסיבל תוקיפסמ ןניא וללה תונחבאה 

םגש ינפמ ,תישאר .הילא (תוינלכלכ וא)"תוילכלכ" תויוסחייתהל הלכלכל "תויתרבח" 

םיירסומו םייתא םילוקיש ידי־לע תוחנומכ םהיתודובע תא םיגיצמ םיילרביל םינלכלכ 

תובר תויוסחייתה אוצמל רשפאש רחאמ ,תינש ;םתועצמאב ןתוא ססבלו קידצהל םיעדויו 

תאזו ,תילכלכה תוליעפה לש םייתרבחה םירשקהב תודקמתמ ףאו תובשחתמש הלכלכל 

תודובע ןייפאל רשפא יא םאה 2.תויטסילאיצוס וא תויפותיש תודנ'גאל בייחתהל ילבמ 
?"תויתרבח"כ הלא 

ןיב וניחביש *תויגולואדיא תויוכייתשה טעמל) םירורב םינוירטירק רתאל ןויסינה 

ןנובתהל ןיינעמ ,תאז םע .הארנה לככ ,ןולשיכל ןודינ "תוילכלכ"ל "תויתרבח" תופקשה 

םינוש םינקחש םיטקונש תויגטרטסאבו הז רשקהב תושבגתמש תודרפנה חישה תוליהקב 

.ןוידה הדשב תונוש תודמעב םמצע תא םקמל םישקבמה 

םצע לע חכוותמ וניאו ,רוגס חנומכ "ילכלכ" חנומה תא לבקל רחוב ,המגודל ,יול 

תועמשמ םמעו) הלכלכה תולובג ,(Breslau, 2003) ואלסרב הארהש יפכ .ולש הרדגהה 

.תונלכלכה לש תויביסרוקסידה תוקיטקרפל םאתהב םינתשמו םיימניד םה ("ילכלכ" ראותה 

םינלכלכ ,המגודל ,רתאל רשפא .תונוש תויועמשמ "ילכלכ" ראותל ויה תונוש תופוקתב 

Yonay,)יאנוי .(ibid, pp. 406-404)םיידמעמ םיטקילפנוקבו םיירסומ םיטופישב וקסעש 

םינלכלכ ונד תונלכלכה לש הירוטסיהב תויתועמשמו תוכורא תופוקת ךשמב יכ הארה (1998 

ונימיב תסחוימה הרצה תועמשמהמ הבר הדימב תוגרוחה ,תויפוסוליפו תויתרבח תולאשב 

,יעדמה הדשב תובכרומ תוקימניד לש יביטטנטה רצותה איה וז תועמשמ ."ילכלכ" הלימל 

היגטרטסאה יכ רכינ .תיחכונה ותרוצב ויתורזגנ לע "הלכלכ" גשומה לש ובוציעל ואיבהש 

תודדומתהו ,הילע קבאממ תוענמיה ,הנותנכ "ילכלכ"ה לש ותרדגה תלבק איה הב רחוב יולש 

.תיתרבחה הלכלכה לש ינלכלכ־ץוחה טפסנוקה תריצי תועצמאב ץוחה ןמ תונלכלכה םע 

.DiMaggio, 1994; Granovetter, 1985 !ואר :המגודל .2 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Sat, 13 Feb 2021 16:01:49 UTC������������� 

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



439 (2)ז תילארשי היגולויצוס 2006-ו"סשת 

הכירעב הכזי יול לש ורפסש יוארה ןמ .ןיקנבט די תאצוהל תונפהל יואר הנורחא הרעה 

הינפהב יתלקתנ םעפ אלו ,הספדה תויועט ולפנ וב תומוקמ המכב .רתוי תוידוסי ההגהבו 

תכירעב רופישל םוקמ םג שי יכ ינמוד ,ןכ ומכ .ופוסב עיפוה אל הדעיש טסקטה ףוגב 

ףצר תא םעפ אל עטוק םהיניב רבעמהש ,וכלהמב םיעיפומה םיבורמה םיקרפה ישאר 

.הנבהה תא השקמו האירקה 
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