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לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק 

***ץכ יגחו **רב לכימ *,ןורדג ןימינב 

המדקה 

הבר תוסחייתהבו בל־תמושתב םינורחאה םירושעה ינשב הכוז "תיחרזא הרבח" גשומה 

הז גשומ .םינווגמו םיבר םירשקהב ולוכ םלועב םינוש רקחמ יפוגו לשממ ימרוג דצמ 

,הפוריא חרזמ תונידמב םייטילופו םייתרבח םייוניש תכירע לש רשקהב ,לשמל ,רכזומ 

ךורעל הרבחה לש התבוחבו התלוכיב םשומ שגדהו ,יטסינומוק ןוטלש רבעב ררש ןהבש 

אוה רכזומ גשומה ובש רחא רשקה .הנידמה תמועל הרבחה לש התמצועבו ,הלאכ םייוניש 

איבהל התלוכי רסוח לע רקיעבו ,החוורה־תנידמ לע לאמשמו ןימימ תרוקיבה תרגסמב 

ךכ ,החוורה־תנידמ .הרדה יכילהת לש םתריציל התמורתו תיתרבח היצרגטניא ידיל 

תואצותה תא בינהל תלגוסמ הניא ,יטרפה רזגמה לע דבכ לוע התויהל רבעמ ,ןעטנ 

םירדסהב ןודל תעה העיגה יכ המדנו ,התמקה דוסיב ודמעש תופוצמה תויתרבחה 

לוציפב ,היצזילבולגב ןייפאתמה ,םייח ונא ובש ןדיעל ומיאתיש םישדח םייתרבח 

ישילש רשקה .(Cohen, 1999a) םיריהמ םייתוברתו םיילכלכ ,םייגולונכט םייונישבו 

־ היטרקומדה לע תשדוחמ תולכתסה אוה "תיחרזאה הרבח"ב ןויד ךרענ וביבסש 

Cohen <£ Rogers, 1993;) םיחרזא ינוגרא ןיבל הניב רשקה לעו - התלועפו היתודסומ 

 1988 ,Keane). דחוימב ,תיברעמה היטרקומדה יכ השוחת הוולמ וזה תולכתסהה תא

הלא תויעב .(Putnam, 1995) הנסוח לע תומייאמה תושק תויעב לומ תבצינ ,תיאקירמאה 

Geliner,) רנלג יפל ,וליבוה הלא לכ .תיחרזאה הרבחה לש הבצמל תורישי תורושק 

יתרבחה םוחתב תועד־יגוה ."תיחרזאה הרבחה" תומדב שדח לאידיא לש ותדילל ,(1994 

,הנידמה לש היאולחתב לופיטל ךרד וב וארו הז לאידיא וצמיא םיאקיטילופ ןכו יטילופהו 

Cohen, 1999b; Barber, ;1998 ,0נדיג> אסיג ךדיאמ ,ישפוחה קושה לשו ,אסיג דחמ 
 1999).

:םירשקה ינשב דחוימב ,תבחרנ תוסחייתהב תונורחאה םינשב הכוז גשומה לארשיב םג 

שטינה חוכיווה ביבס דחוימבו ,תילארשיה היטרקומדה הנבמ לע תרוקיבה תרגסמב <1) 

,תילארשיה הרבחה רקחב (2) ;תיטרקומדו תידוהיכ הנידמה לש התרדגה תורשפא יבגל 

לארשי לע החספ אלש ,(Salamon, 1994) "תימלועה תודגאתהה תכפהמ" לש רשקהב 

("תיחרזאה הרבחה ינוגרא") תותומע יפלא םינורחאה םירושעה ינשב החימצה רשאו 

.םינווגמו םיבר םייח ימוחתב 

,םייטרואיתו םייטילופ םירשקהב "תיחרזא הרבח" חנומב בחרנה שומישה תורמל 

םינייצמ (Edwards <fe Foley, 1998)ילופו סדראודא .תמכסומ הרדגה ול אוצמל רשפא־יא 

.עבש־ראב ,ןוירוגךב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה * 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב ** 

 .Department of Social Welfare, UCLA ***
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עבונ לובלבה .הרורב־אלו תלפרועמ יטילנא גשומכ תיחרזאה הרבחה לש התרדגהש 

םינוש תומוקמב וחתפתהש ,"תיחרזא הרבח" לש םינושו םיבר םיגוס לש םמויקמ לכ־םדוק 

חנומה לש תונושה תוגשמהל סיסבה תא םיווהמה ,תונוש תוירוטסיה תופוקתב םלועב 

תא תורידגמה תושיגהמ תחא לכ .םייביטמרונ וא םייסומלופ םירשקהב םג וב שומישלו 

תויפיצ הלעמו הנידמל הרבחה ןיב םיסחיה יבגל תונוש תולאש הגיצמ תיחרזאה הרבחה 

רשקב לובלב םג םייק .תינרדומה הקיטילופב תיחרזאה הרבחה לש הדיקפת יבגל תונוש 

(ideal type)ילאידיא סופיטב רבודמ אמש וא תמייק תואיצמ ןייצמ גשומה םא הלאשל 

הדימה יבגל תויהת םג ןוידל התלעה גשומה לש תשדוחמה ותייחת .וילא עיגהל םיפאושש 

ןתינו יטנוולר ־ הרשע־עשתה האמה עצמאב ךועדל ולחה ולש רהוזה ימיש ־ גשומה הבש 

,הז םע דחי .(Kumar, 1993)ונימיב תויטילופו תויתרבח תויוחתפתה רואיתל שומישל 

םייקתמה יעדמהו ירוביצה ןוידב הבר תובישח גשומל שי ,הרבחה יעדמ לש הביטקפסרפהמ 

- הירזגממ דחא לכ לש םיידוחייה םידיקפתה לעו הרבחה לש ירזגמה הנבמה לע התע 

תויועמשמ לש ןמושייו תונושה ויתויועמשמ לע גשומה חותינ .ישילשהו ירוביצה ,יקסעה 

.טרפב לארשיבו ללכב הזכ ןוידל תיתועמשמ המורת םימרות תמיוסמ תואיצמב הלא 

יפכ ,"תיחרזא הרבח" גשומה ביבס לפרעה תא תצקמב רזפל םישקבמ ונא הז רמאמב 

רוקסנ ,תאז תושעל ידכ .תחאו םירשעה האמה תליחתב לארשיב יוטיב ידיל אב אוהש 

יתש שיגדנו ,תונושה ויתורדגהבו ותוחתפתהב ,גשומב תקסועה תורפסה תא הליחת 

("תויחרזא") הלוכ הרבהה לש ןייפאמ ראתמכ גשומב תקסועה תורפסה ןיב (1) :תונחבה 

גוסהמ תורפסה ךותמ (2) ;הרבחה לש םרכמ ביכרמ לאכ גשומה לא תסחייתמה וז ןיבל 

ןיב ,(Foley 81 Edwards, 1996) םדראודאו ילופ ידי־לע העבטנש הנחבה שיגדנ ,ינשה 

לע וא היתודסומ לע - הנידמה לע רגימ ארוקה םרוג תיחרזאה הרבחב האורה הסיפת 

תא השיגדמ רשאו ,היתודסומו הנידמהמ דרפנ םרוג הב האורש הסיפת ןיבל - התוינידמ 
.הרבחל םתובישח תאו תויחרזאה תויודגאתההו תויונגראתהה לש םייפותישה םיטביהה 

.לארשיב תיחרזאה הרבחב תקסועה תורפסה חותינב םג ונתוא ושמשי הלא תונחבה 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש תילנויצרפוא הרדגה םיעיצמ ונא רמאמה לש ינשה וקלחב 

הנידמהמ דרפנ םרוג תיחרזאה הרבחב האורה הסיפתה לע תססובמ וז הרדגה .לארשיב 

ךות תירשפא וזכ הרדגה .רגית הילע ארוק - חרכהב אל וא - קר אלש ,היתודסומו 
־אלל םינוגראה לכ לע םינותנ ללוכה 1,"ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ"ב שומיש 

.לארשיב חוור־תונווכ 

םירטמרפ לש יביטגרגא יריפמא חותינל וז הרדגהב שומיש השענ ישילשה וקלחב 

הז חותינ תרגסמב ."תיחרזאה הרבחה ינוגרא" וניניכש םינוגרא לש וז הצובקב םייזכרמ 

המ ?םהלש תוליעפה ימוחת םהמ ?םימייק הלאכ םינוגרא המכ :תואבה תולאשה תא לאשנ 

.דועו ?תומיוסמ תויסולכוא ברקב ץופנ הזכ תונגראתה סופד המכ דע ?םנויבצ 

יפכ ,לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש הנויבצב ןוידב רמאמה תא םותחנ 
.וגצוהש םינותנהמ רייטצמש 

ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ 1 

.בגנב 
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?איה המ תיחרזא הרבח 

יכ המדנ ?םיידוחייה הינייפאמ םהמ ?תללוכ איה המ ?"תיחרזא הרבח" איה המ 

תורפסב דקמתהל ונרחב אשונב הפנעה תורפסה תריקסב .תובר הלא תולאשל תובושתה 
.ותדידמ תא תרשפאמה הרוצב גשומה תא רידגהלו םחתל הסנמה 

"תיחרזא הרבח" גשומה תורוקמ 

לש םתוגהב תוהזל גוהנ ותישאר תאש ,ןימוי־קיתע גשומ וניה "תיחרזא הרבח" גשומה 

הליהק/הרבח" חנומב שמתשהש ,וטסירא השע וב ןושארה שומישה תא .ימורו ןווי ימכח 

םיוושו םיישפוח םיחרזא לש תיטילופ תירוביצ הליהק התייה חנומה תועמשמ 2."תיטילופ 

,"הרבח"ו "הנידמ" ןיב הנחבה ןיא וז הרדגהב .םיקוח לש תרדגומ תכרעמ הב תמייקש 

םימייקה םייתרבחה םיסחיה תורוצו היקלח לכ לע תיתרבחה תכרעמה תא תללוכ איהו 

םימכסומ םיכרע לש תכרעמ תלעב תדחואמ הליהקב רבודמ .החפשמ יסחי דבלמ ,הב 

.(Cohen <fe Arato, 1992) ףתושמ סותאמ םיבואשה םיפתושמו 

,וטסירא לש ותסיפתל ךשמהב ,"תיחרזא הרבח" חנומה ההוז הרשע־הנומשה האמל דע 

הרבחה לש התריזל הבשחנ תיחרזאה הרבחה ."תיטילופה הרבחה" םע וא הנידמה םע 

לש תוכרעמ ידי־לע םישנא ןיב םיסחיה תא םיתסוומ הבש הריז ,(civilized) תתברותמה 

לש היינשה תיצחמב .(Kumar, 1996) םייטרקוטוא םינדור לש תומחג ידי־לע אלו ,םיקוח 

.הנידמה םע תיחרזאה הרבחה לש רישיה יוהיזה רערעתהל לחה הרשע־ הנומשה האמה 

הנידמהמ תלדבנ תיתרבח הריז לש ןויערב ןויד לחה ןוסוגרפו תימס ,קול לש םהיבתכב 

ךא ,"הרבח" ןיבל "הלשממ" ןיב ןיחבה קול .המצע לשמ תונורקע יפ־לע תלעופו היונבה 

ואר תימסו םוי ,ןוסוגרפ .דחא ףוגכ ולעפיש דע ,םיינשה ןיב דוחיאו תפתושמ הלועפ עיצה 

רבודמ :"תיחרזא הרבח"כ היוהיזב יזכרמ ביכרמ הרבחה לש (civility) "תויחרזא"ב 

אלא ,הלש יטילופה ןוגראה תמרב תאטבתמ הניא התויחרזאש ,תתברותמ ,תיסומינ הרבחב 

.(Kumar, 1993) הלש םיירמוחה־מיילכלכה ןוגראהו תוחתפתהה תמרב 

סחייתה אוה .הנידמהמ הנושו תלדבנכ תיחרזאה הרבחה תסיפת תא חתיפ 3לגה 

םיירטנולוו םינוגרא תללוכש ,הנידמהו החפשמה ןיב היורשה הריז לאכ תיחרזאה הרבחל 

.(ילוכו םירחוס ,עוצקמ־ילעב לש םינוגרא ןוגכ) הרקיעב תילכלכ הניה םתוליעפ תילכתש 

ךא .הבש םיטרפה לש םהיכרוצ שומיממ אצוי לעופ ,דניה תיחרזאה הרבחה לש "תויחרזאה" 

איה ןכ־לעו ,והערב םדא לש תיללכ תולת תרצוי תיחרזאה הרבחה לש תבכרומה התלועפ 

ידכש םיניבמו תמיוסמ הרבחל תוכייתשה םישח םישנא ותועצמאבש ךווית ךילהת םג 

הרבחה ךכיפל .םירחא םע הלועפ" ףותישב לועפל םהילע תוישיאה םהיתורטמ תא םישגהל 

ולש םיישיאה םיסרטניאה תא םדקמ ינרדומה םדאה הבש הריז ,דניה ,לגה יפ־לע ,תיחרזאה 

תוירדילוס ,תיתצובק הלועפ לש ןכרע תא םג דמול תע התואבו ,ותוימצע תא חתפמו 

תופתתשהל ותוא ןיכמו תוחרזאל וכוניחל םרותש ןפואב ,םירחאב ולש ותולתו תיתרבח 

.(Kumar, 1993; Cohen Sl Arato, 1992) תיטילופה הריזב 

.Societas Civilis^ תיניטלב םגרות ,וטסירא שמתשה ובש ,Politike koinonia חנומה 2 

.1821 תנשב םסרפתהש ,Philosophy of Right ורפסב 3 
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שוכר ידי־לע תטלשנה הריז תיחרזאה הרבחב האר ךא ,הז הבשחמ־וק ךישמה םקרמ 

;הרבחלו הלכלכל טעמכ ההז חנומ הניה ,םקרמ יפל ,תיחרזאה הרבחה .קוש יסחיו יטרפ 

ילכלכה דמימהו ,ילכלכה סיסבב ועמטנ םהב תמייקתמה תוליעפהו םייתרבחה םינוגראה 

.(Kumar, 1996) המצע הרבחל ההז היהנש דע בחרוה הרבחה לש 

ףוסוליפה ידי־לע הגצוה הרשע־עשתה האמב תיחרזאה הרבחב ןוידב תרחא תיווז 

תוצראב" ,ותעדל .תירבה־תוצראב ורוקיב תובקעב ,(1970) ליווקוט־הד יתפרצה 

תויולת תומכוחה ראש לכ לש ןתומדקתה ;תודגאתהה תמכוח איה המכוחה םא תויטרקומד 

,וירבדל ;תודגאתהה לש יכוניחה ךרעהמ רקיעב םשרתה ליווקוט־הד .(207 'ע ,םש> "הב 

םיעייסמה הקיטילופל רפס־יתב ןניה ,(תוגלפמ) תוינידמ םג ומכ ,תויחרזא תויודגאתה 

ןיב רישי רשק םייק ותעדל .תטלשה תיליעה ינפל וגוצייבו דיחיה לש ותמצעהב 

םידיחי לש המצעה תורשפאמ תויודגאתהה :הרבחב ןויוושה תבחרה ןיבל תויודגאתה 

לש החוכ תא תונזאמ ןה ;בורה ידי־לע וא תטלשה היטרקוטסיראה ידי־לע םיגצוימ םניאש 

.טועימ לש תועד גצייל תורשפאמו הנידמה 

.ןוטלשהמ קלח לאכ אלא ,הלכלכהמ קלח לאכ אל תיחרזאה הרבחל סחייתמ ישמרג 

המכסה אלא ,תילמרופ הטילש וא הייפכ ןיא ובש הרבחב ביכרמה הניח תיחרזאה הרבחה 

 (consent). דמעמה ןתועצמאבש תויחרזאה תויונגראתהה םניה תיחרזאה הרבחה תודסומ

ןונגנמה הניה ,ישמרג יפ־לע ,תיחרזאה הרבחה .הרבחה ראש יפלכ הינומגה רצוי טילשה 

תכרעמכ הנידמה תא גיצמ אוה .תרמשנו תחתפתמ הינומגהה ותועצמאבש יזכרמה 

םייטרפ םינוגרא תועצמאב תלעופה ,הלוכ הרבחל סחיב תחא תיתרבח הצובק לש תינומגה 

בחרמה ,דניה תיחרזא הרבח ,ישמרג יפל .ילוכו רפס־יתב ,םידבוע ידוגיא ,הייסנכה ןוגכ 

םיכרע םיבצעמ הבו ,יתרבחה רסומבו םיגהנמב תקסוע איה :בחרה ונבומב יתוברתה 

םיטילשה תודמעמל היצמיטיגל תשכרנו ,תבצועמ להקה־ תעד הבש הריזה וז .תויועמשמו 

.(Nieison, 1995) םייקה יתרבחה רדסלו 
האמה לש םיעבשה תונשב הלחהש ,"תיחרזאה הרבח"ב תשדוחמה תוניינעתהה 

וללה םימרזה לכל ףתושמה .םלועב םינוש תומוקמב תונוש תויוחתפתהמ העבנ ,םירשעה 

Foley <fc) הנידמה לש רתיה־לודיגלו תוטלתשהל תודגנתהו ןוצר־תועיבש רסוח היה 

 1998 ,Edwards). היתונויסנ ןיבש ךוותב דיקפת תלעבכ תיחרזאה הרבחה הספתנ ןילופב

וז השיג .הז רטשמב דורמל תונויסנה ןיבל יטסינומוקה רטשמב םייוניש ללוחל הגהנהה לש 

יפואה תא ושיגדה קינכימ תמגוד םירקוח ."הנידמה" דגנ תלעופכ "הרבחה" תא השיגדה 

וא המצוע תגשהל לעפת אל תיחרזאה הרבחה :"הכפהמה" לש (self-limiting) םחותמה 

Foley <fc Edwards,) תינבמ המרופר לש התריציל אלא ,םיטלושה םימרוגהמ התליטגל 

 1998).

םיעבשה תונשב ."הנידמ"ל "הרבח"ה ןיב םיסחיב שגדה םשוה הפוריא ברעמב 

יפלכ םהלשמ תודמע וחתיפש םייתועמשמ םימרז השולש לע עיבצהל ןתינ םינומשהו 
:תיחרזאה הרבחה 

־תנידמ תא ורקיבש ,הינמרגב "םיקוריה" לשו תפרצב "שדחה לאמשה" לש םתדמע • 

.םייתועמשמ םייתרבח םייוניש םורגל הנולשכ תאו תיטרקומד־לאיצוסה החוורה 

תויתרבח תותשרב ,החוורה ךרעמ תועצמאב ,הנידמה לש התעיגפב הדקמתה תרוקיבה 

םירדסהב הלא תויוגגראתהב תומייקש תויוכיא ףילחהל הנויסנבו ,םינוגראבו 
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 Cahil,) םיידוחיי םייתליהקו םיישיא םיכרצמ םימלעתמה םייטרקורויבו םיילסרווינוא

 .(1999; George Sc Wilding, 1994

תרוקיב חתמש ,תוינרמשהו תוילרביל־ואינה תושיגה לעב ,"שדחה ןימיה" לש ותדמע • 

.תויסיסב תויוריחב עגופה ינזבזב ןונגנמכ האר ןתואש ,החוור־תונידמ לש ןדוקפת לע 

ןורתפה - היחרזא לש תללוכה םתחוורל גואדל הנידמה לש הדיקפת הז ןיא ,ודידל 

הביבס ,החפשמ) תויסיסב תוישיא תויונגראתהב ןומט תויתרבחו תוישיא תויעבל 

.<1987 ,גרבדלוג) תויתרבחו תויתליהק תויונגראתהבו (הבורק 

תא שיגדה הז םרז .(Foley Sc Edwards, 1998) "שדחה םזילרולפה" לש ותדמע • 

םיחרזא תויונגראתה לש ןתומדב ,הרבחב םייאמצע המצוע ימרוג לש םתובישח 

שי הלא תורגסמל .היתולועפ לע חקפמו הנידמה תא םלובש חוכ שמשל תולוכיה 

תיחרזא הרבח .תיפותיש תיתרבח תוליעפ לש םיכרעמ םויק לש רשקהב םג תובישח 

תמייקתמו תקזוחמ תיתרבחה תוירדילוסה ובש ,םיפתוש לכה ובש בחרמכ תספתנ 

וז השיג .םייתרבח םיטקילפנוק םירתופ ובשו ,ללכה תבוט םודיקל תנווכמה תוליעפ 

תויהת הלעמ םג ךא ,היטרקומדה קוזיחל תיחרזאה הרבחה לש התמורת תא השיגדמ 

םימייקש הדבועה יבגלו ,םייטרפ םיסרטניא סיסב לע תויונגראתה לש ןתמורת יבגל 

.(Keane, 1988) הלאכ תויונגראתה תרגסמב גוצייב םיכוז םניאש םייתרבח םיסרטניא 

אוה המכ דע םשרתהל ןתינ גשומה תוחתפתה לש הרצקה תירוטסיהה הריקסה ןמ 

תונורחאה תואמבש רמול רשפא יללכ ןפואב .םוקמו הפוקת לש רשקהב יולתו בכרומ 

תוירטנולוו תויונגראתהמ רקיעב ,הרבחה לש םימיוסמ םינייפאמב דקמתמ גשומה 

םג הז .הנידמל הרבחה ןיבש םיסחיה לע הלא םינייפאמ לש תוכלשהבו ,םינוש םיסופיטמ 

תישחומ הרוצב גשומה תא חתנל הסנמה ,תיוושכעה תורפסה תא םכסמה ןוידל סיסבה 

.תילנויצרפוא הרדגה רשפאתש ,רתוי 

תונושה תוסיפתה - תיחרזאה הרבחה 

דרפנ בחרמ לאכ תיחרזאה הרבחה לא םיסחייתמ אשונב םיקסועה תועדה־יגוה בור 

תועדה ןוויג .(תירטנולוו) תינוצר תוליעפ תמייקתמ ובש (הלכלכהמ םיתיעלו) הנידמהמ 

םיסחילו (הנידמה) השורדה תפטעמל ,תוליעפה יגוסל ,וזכ תרגסמב גשומה םוחיתל רושק 

.תיחרזאה הרבחה לש החותיפלו המויקל םישורדה םייתרבחה םיאנתל ןכו "רתיא 

לכ םלוכל חותפש קראפל תיחרזאה הרבחה תא המדמ (Trentman, 2000) ןמטנרט 

םיבזועו ,ןהב קחשל ידכ קראפב תונוש תוצובקל ישפוחה םנוצרמ םיפרטצמ םישנא .ןמזה 

לכל ףרטצהל לוכי דחא לכ ־ תינויווש הרוצב תונגרואמ תולועפה .ךכב םנוצרשכ ןתוא 

.קראפב םיהושה םירחאה לש תויוליעפה תא םידבכמו םיריכמ לכהו ,קחשמ לכלו הצובק 

קראפב תשחרתמה תוליעפה דציכ :ןה (רקוחה) הפוצה תא תוניינעמה תויגוסה ,ותעדל 

תונוצרו םיסרטניא שממל םילגוסמ םה המכ דע ?תונושה תוצובקה ירבח ידי־לע תנגרואמ 

תא תודבכמ תוצובקה םאה ?תושעל הילע המ תרחאל ביתכת תחא הצובקש ילבמ םינוש 

םיאצמנה םירחאה םישנאה יפלכ תוגהנתמ תונושה תוצובקה דציכ ?תוביריה תוצובקה 

?ובש םינקתמהו הייחמצה לעו קראפה ןויקנ לע רומשל תוצמאתמ ןה המכ דעו ?קראפב 

םיעבקנה םילבוקמ תוגהנתה יללכ וב ןיאש קראפ ןיא ןכש ,ילאידיא קראפ ןבומכ והז 

ובש קראפ ראתל השקו ,(הייהשה יללכ ,הריגסהו החיתפה תועש ןוגכ) תונוטלשה ידי־לע 
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לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק רב לכימ ,ןורדג ןימינב 374 
ץכ יגחו 

השק ןפוא ותואב .םינושה וישמתשמ ןיב תובירמ ףאו המכסה־יא ,םיטקילפנוק ושחרתי אל 

הלבקה .הייפכ ףאו לוצינ ,תוחוכ יקבאמ ,םיטקילפנוק אלל תיחרזא הרבח ןכתיתש חינהל 

םינוגראב םג ,וירבדל ."תיחרזאה הרבחה לש סקודרפה" לע רבדל ןמטנרט תא הליבוה וז 

:ןקתל הסנמ איה םתואש םיילוח םתוא לכ םימייקתמ תיחרזאה הרבחה תא םיביכרמה 

םינוגרא לש ףוריצכ תיחרזא הרבח תייארב יד ןיא ,ותנעטל .הייפכו לוצינ ,הרדה ,הילפא 

הרבחה לש התוליעפו הייפוא ,הנבמ תא קמוע רתיב ןוחבל ךרוצ שיו ,םינוש םייאמצע 

לוהינה תלוכי תאו הב םייקה םזילרולפה תא ,הב תטקננה תונלבוסה תדימ תא ,תיחרזאה 

רייהנאו (Cohen, 1995)ןהכ ,(Walzer, 1995) רצלוו ,(1995)גנילרמיק .הלש ימצעה 

 (2000 ,Anheier) תויתרבחה תויוליעפה ללכ תומייקתמ ובש בחרמ תיחרזא הרבחב םיאור

.תוינושאר תויתחפשמ תורגסמל ץוחמו הנידמה לש תורישי תוארוהל ףופכב אל תושענה 

גשומה .םינוש םימוחתב תויוליעפ תללוכו תירטנולוו ,דניה תיחרזאה הרבחב תופתתשהה 

ןילמוגה־יסחי תועצמאב תורצוי תויחרזאה תויונגראתההש בלושמה גראמל סחייתמ 

םרוגהו ,הנידמל סחיב הימונוטואה אוה תיחרזאה הרבחה לש יזכרמה ןייפאמה .ןהיניב 

וידחי ךא ,תויטילופ ןניאש תויונגראתה תללוכ תיחרזאה הרבחה .רוביצה אוה הב ליעפה 

.הימונוטואו הליעפ תיטילופ תואיצמ תורצוי ןה 

םוחתכ תיחרזאה הרבחה לש םיירשפאה תולובגה תמיחת תא תורשפאמ הלא תורדגה 

הרבחה לש התוליעפ ינפוא םהמ ןכותמ ןיבהל השק ךא ,הרבחה לש תיפיצפס תוליעפ לש 

.קושה םעו הנידמה םע היסחי םהמו תיחרזאה 

תיחרזאה הרבחה תודוא־לע חתפתמה יטרואיתה ןוידל רתויב תובושחה תומורתה תחא 

ןוה" חנומב שמתשה םנטפ .(Putnam, 1993, 2000) םנטפ טרבור לש וירקחמב הנומט 

םנטפ .תיקלטיאה הרבחב תויוחתפתה ראתל ידכ (Coleman, 1990)ןטלוק עבטש "יתרבח 

תותשר וא תומרונ ,ןומא ןוגכ ,תיתרבח תויונגראתה לש םינייפאמ"כ "יתרבח ןוה" רידגמ 

"תפתושמ תוליעפ תריצי ידי־לע הרבחה תוליעי תא רפשל םתלוכיבש ,תרושקת 

 (167 ,1993 ,Putnam). יתרבחה ןוהה" לש יזכרמה ביכרמה תא ןומאב האור אוה".

ןכ ,הלדג הרבחב ןומאה תמרש לככ - הלועפ־ףותישל יוכיסה תא לידגמ ןומא ,ותעדל 

ההזמ אוה .(Putnam, 1993) הלועפ־ףותיש לש תוהובג תומר הב אוצמל יוכיסה לדג 

.(civic engagement) "תיחרזא תוברועמ" לש תוהובג תומר םע הקזח תיחרזא הרבח 

תיחרזא תוברועמ תומדקמ תויודגאתה יכ הלעה תיקלטיאה הרבחה לע םנטפ לש ורקחמ 

־ףותיש לש םיגהנמ תרציימ תודגאתה ,ותעדל .תורציימ ןהש יתרבחה ןוהה תועצמאב 

ןומא תריציל תומרותה תויתרבח תומרונו תותשר תרצוי איה :ישיאניב ןומאו הלועפ 

לש םג אלא ,היטרקומדה לש קר אל הקוזיחל תומרות ךכבו ,תיתרבח תוברועמו יתרבח 

.הלכלכה 

תרגסמב תודגאתהה ןיבש רשקל םימראה לע העבצהב איה ןוידל םנטפ לש ותמורת 

יטרקומד רטשמב תינוטלשה תכרעמה לש רתוי בוט דוקפת ןיבל םייתרבח םינוגרא לש 

תרציימ איהש םושמ היטרקומדה קוזיחל תמרות םינוגראב תופתתשה :(קושה לש םג ומכ) 

לש ומויקל דואמ־דע םיינויחש ,הלועפ־ףותישו ןומא ןוגכ ,םיכרע ללוכה ,יתרבח ןוה 

אלו ,תקזחתמ תיטרקומד הלשממ :קדצ ליווקוט־הד" יכ ךכמ קיסה םנטפ .הזכ רטשמ 

הרבחב םייחה םיחרזא .<182 'ע ,םש)"הקזח תיחרזא הרבח הלומ תדמוע רשאכ ,תשלחנ 

,רתוי םיליעי תודסומ ןנוכל ופאשיו ושרדי רתוי הבר תיתרבח תוברועמב תנייפאתמש 

לעפת ,הדיצמ ,הלשממה .הלאכ תודסומ םייקלו םיקהל ידכ הלועפ־ףתשל םינכומ ויהיו 
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לעו תויחרזא תוליהק לש תיתשת לע תססובמ היהת התלועפש ןוויכמ הליעי הרוצב 

רתויב הבושחה הנוכתה .רוביצה יתרשמלו םיחרזאל םיפתושמש םייטרקומד םיכרע 

תיחרזאה הרבחה .תופתושמ תורטמ שומימ ןעמל הלועפ־ףתשל תלוכיה איה הז רשקהב 

םירצוי תויביטקלוק תויתובדנתה תורגסמב הלועפ־ יפותיש הבש ,תינומרה הרבחכ תספתנ 

.תויתובדנתה ןניאש תורגסמב וא םידיחי ידי־לע רצוויהל םילוכי םניאש םיכרע 

תורוקיב הגפס היטרקומד ןיבל וניבש רשקלו "יתרבחה ןוה"ל םנטפ לש ותוסחייתה 

־תויוסחייתה לש יוטיבו רצות וגיה יתרבח ןוה יכ ותעיבק דחוימב ,תונורחאה םינשב 

ןוה יכ םינייצמ (Edwards 81 Foley, 1997) ילופו סדראודא .םינפ־לא־םינפ ןילמוג 

םג רצוויהל לוכי אוה ,לשמל .הפוקתו םוקמ לש רשקהב יולתש גשומ וניה יתרבח 

תועונת תמגוד ,םינפ־לא־םינפ יסחי לע תותתשומ ןניאש תויודגאתהב תופתתשהמ 

טיעממ םנטפש הדבועה לע םג החתמנ תרוקיב .(Smith, 1998) תוימואלניב תויתרבח 

יביכרמ תא תורסח ןה יכ וינועיט לע דחוימבו ,"תויטילופ" תויונגראתה לש ןכרעב 

לש תושוחת רוציל תושקתמ ןה יכו ,היטרקומדה לש הקוזיחל םיינויחה ןילמוגה־תוסחייתה 

Cohen,) ןהכ לש ןכו ,סדראודאו ילופ לש תיזכרמה םתנעט .םיפתתשמה ןיב ןומא 

 1999b), םינוגרא לש םקלחמ רקיעבו ,הנידמה לש הקלחמ םלעתהל הטונ םנטפ יכ איה

הרבחה תא ןיבהל רשפא־יא ,םתנעטל .תיחרזאה הרבחה לש הינפ בוציעב ,םייטילופ 

.הילע םהיתועפשהו םימייקה םייטילופה םירדסהה לש הניחב אלל תיחרזאה 

ורפ ?תיחרזא הרבח לש החותיפל חרכהב םרות ירטנולווכ רדגומה ןוגרא לכ םאה 

 (2001 ,Perrow) ןוגראמ תושרדנה תונוכתה יבגל הלאשה םע דדומתמ אוה .ךכ סרוג וניא

םיניינועמ םיבר חוור־תונווכ־אלל םינוגראש ןייצמו ,הזכ חותיפל םורתל לכויש ידכ 

הרבחה חותיפל ללכ תורושק ןניאש תורטמ גישהל ידכ הערל וב םישמתשמו הז דמעמב 

:תוינבמ תונוכת עברא לע תונעל וילע ,תיחרזאה הרבחל םורתי ןוגראש ידכ .תיחרזאה 

תוליעפב בחרנ שומיש ותרגסמב השענ (2);יביטקלוק/ירוביצ רצומ "רציימ" ןוגראה <1> 

ידי־לע םיבתכומה הלאכ קר אלו ,םייאמצע םידממ שי וז תוליעפל (3) ;תיתובדנתה 

;ןוגראה לש היטרקומדה תדימו ימינפה לוהינה יכילהתל רושקה דמימ - ןוגראה 

וז הגשמהב חותינה־תדיחי ,רומאכ .קושב חוורה רכשהמ ךומנ ןוגראב םלושמה רכשה <4> 

ויתונוכת יפ־לע תדדמנ תיחרזאה הרבחל ןוגראה לש ותמורתו ,הרבחה אלו ,ןוגראה איה 

Putnam,) םנטפ לש הגשמהה לש הבחרה יהוז .ותוליעפ ןכות יפ־לע אלו ,תוינבמה 

.םיינוגראה םיטביהה תשגדה ךות ,(2000 

לע המכסה תמייק םהבש םירקמב םג ;לפרועמו בכרומ גשומ ןכ םא ,דניה תיחרזא הרבח 

םימרוג םע היסחי לעו התוליעפ ינפוא לע ,היביכרמ לע חוכיו שטינ - היתולובג 

לש םנושלב ,"תובר תויחרזא תורבח" לש ןמויק .םירחא םייתרבחו םיילכלכ ,םייטילופ 

ילאוטקלטניא ןוידמ רבעמה תא דואמ השקמ ,(Edwards 8l Foley, 1998)ילופו סדראודא 
םידוגינהו תולאשה .תואיצמה לש תיריפמא הניחבל םיילאידיא םייפוסוליפ םילדומב 

הרבחה תולובג תא קר אל עובקל ישוקה תא םיטילבמ תונושה תוסיפתהמ םילועה 
תלעופ איה םהיפ־לעש םיכרעה תא םג אלא ,הב תשחרתמה תוליעפה יפוא תאו תיחרזאה 

יטסילרולפ הלועפ בחרמ תיחרזאה הרבחב םיאורה שי .(Cohen, 1999b) לועפל הכירצ וא 

(inclusive) הלילכמ הריז - תורחא תויונגראתהו תוצובק ,תועד לש דוביכ םייקתמ ובש 

יללכ םימייק וז הריזב .(Barber, 1999) הרבחה ילושל םיחרזא לש הרדה עונמל הלוכיש 

היולת הניאש תימצע תרוקיב םג תמייקתמו ,(Anheier, 2000) םימכסומו םילבוקמ קחשמ 
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הרבחה לש ךוויתה תיצקנופ תא םישיגדמ םירחא .(Putnam, 1993) תוינוטלש תויצקנסב 

םיכרע .(Cohen, 1999b) הרבחב תונוש תוצובק ןיבו םיחרזאה ןיבל הנידמה ןיב תיחרזאה 

,ללכה תבוט םודיקל רקיעב תנווכמכ תיחרזאה הרבחה לש התוליעפ םה םילועש םיפסונ 

תויונגראתה) שפוחב תנייפאתמ איה .םיינדיחי םיסרטניא לש םמודיקל אקווד ואלו 

םשומימו םיסרטניא םודיקו דיחיה תמצעה ,תופתתשהל תושיגנ ,ןויווש ,(תוירטנולוו 

 (1993 ,Cohen <fe Rogers). הכירצ תיחרזא הרבח ,תורחא תוסיפת יפל ,ףוסבל

תובדנתה ןכו ,(Putnam, 2000) תונלבוסו הלועפ־ףותיש ,ןומא ןוגכ םיכרעב ןייפאתהל 

 (2001 ,Perrow).

־דח תובושת ןיא ?תנייפאתמ איה המבו תללוכ איה המ ?תיחרזא הרבח ןכ םא יהמ 

,םייטילופ םירשקהב היולת ותרדגהש חנומב רבודמש םג־המ ,הלא תולאשל תויעמשמ 

הז תוליעפ םוחת לש וירקוח תא רטופ וניא הז םיניינע־בצמש אלא .םיירוטסיהו םייתוברת 

אוהש ךכב הצוענ הז ןויסינ לש ותובישח .ילנויצרפוא יוטיב הלא םיגשומל תתל תוסנלמ 

יטרואיתה ןוידה תא ורישעיש םייריפמא םידממ טשפומה יגשומה ןוידל סינכהל רשפאמ 

הפונת ולביק הלא תונויסנ .םחותיפלו םיטשפומה םיגשומל תישחומ תוסחייתה ורשפאיו 

־תונווכ־אלל םינוגראה רזגמ ־ "ישילשה רזגמה" םוחתב רקחמה תוחתפתה תובקעב 

Salamon Anheier,) םייתאוושה םיטביהבו (Salamon, 1994) תובר תוצראב - חוור 

Saiamon, Anheier) קושהמו הנידמהמ דרפנ ותויה תא השיגדמ הז רזגמ תרדגה .(1997 

 1999 ,.et al). תוליעפ לע םיססובמה םיירטנולוו םינוגראמ לודגה ובורב בכרומ אוה

םירושק רשאו החוור יתוריש םיקפסמש םילודג םינוגראמ םג לבא ,םהירבח לש תינוצר 

הגשמהב שי ,תטלחומ הפיפח ןיאש ףא ,הז םע דחי .הנומימב םיכוזו תיתנידמה תכרעמל 

וא "תיחרזאה הרבחה" לש הרדגהו הגשמה חותיפב עויס םושמ "ישילשה רזגמה" לש 

.הב םימיוסמ םיביכרמ לש תוחפל 

וחתיפש ,(Foley <fe Edwards, 1996) סדראודאו ילופ ןויצל םייואר הז רשקהב 

םיסחיה ריצ ךרואל ,תיחרזאה הרבחה תסיפתב תולוכסא יתש ןיב הניחבמה היצזירוגטק 

:הנידמה םע 

לע רקיעב תססובמ ,"I תיחרזא הרבח" םינכמ םה התואש ,הנושארה הלוכסאה 

דרפנ תוליעפ בחרמ תיחרזאה הרבחב האורו ,םירחאו םנטפ ,ליווקוט־הד לש םהיתוסיפת 

יטרפ ,אשונ לכב לועפלו תיאמצע הרוצב דגאתהל םילוכי םיחרזא ובש ,הנידמהמ 

תא רקיעבו ,תויחרזאה תויונגראתהה לש ןתוינויח תא הטילבמ וז השיג .ירוביצ וא 

תיחרזא תוגהנתה לש הקוזיחלו החותיפל יעצמאכ ,ןתועצמאב תושכרנה תויונמוימה 

.תויטרקומד תונידמב 

םהיתודובע לע תססובמ ,"11 תיחרזא הרבח" םינכמ םה התואש ,היינשה הלוכסאה 

הלועפ בחרמכ תיחרזאה הרבחה תא ההזמו ,םזינומוקה תפוקתב םיינלופה תועדה־יגוה לש 

רגית ארוקה יפולח הלועפ בחרמכ ,הנידמל (counterweight) דגנ-לקשמ שמשמה יאמצע 

.התוינידמ לעו היתודסומ לע - הנידמה לע 

.לארשיב תיחרזאה הרבחה חותינב דחוימב תעייסמ וז הנחבה ,הארנש יפכ 

לארשיב תיחרזא הרבח 

הטעומ הדימב הכ דע הרקחנ לארשיב תיחרזאה הרבחה לש הייפואו המויק תלאש 
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377 (2)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ג''סשת 

םיגוש םימוחתב םילעופה םיירטנולוו םינוגרא לע םירקחמ וכרענש יפ־לע־ףא .דבלב 

Gidron 8c Bargal,) תימצע הרזעל תוצובק לע ,(Kramer, 1981 ;1992 ,יוא'זיב־לגופ) 

־ןמהל ;1979 ,ןייטשנרב) האחמ־ינוגרא לעו (1987 ,ישי) םרטניא־תוצובק לע ,(1986 

המויק תלאשב וקסע דואמ םיטעמ םירקחמ ,(1995 ,יול־ןושש ;1992 ,ירד ;1992 ,גיצליו 
ינוגרא לש םתובישחבו םרפסמב םישרמה לודיגה .לארשיב תיחרזאה הרבחה לש הייפואו 

ןורדג) לארשיב ישילשה רזגמה לש ונויבצו ופקיה לע םינותנ םוסרפו ,ישילשה רזגמה 

טבמ־ תדוקנמ לארשיב תיחרזאה הרבחה תלאשב וקסעש םירקוחה תא ועינה ,(1999 ,ץכו 

םיגציימ רזעילא־קו ישי .וז היגוסל סחייתהל (1999 ,רזעילא־ןב ;1998 ,ישי) תיריפמא 

לש םתוליעפב לודיגה רבדב םינותנל דגונמ שוריפ םינתונו ,הנוש הלוכסא דחא לכ 

.םינורחאה םירושעה ינשב לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא 

תילארשיה הרבחה הרבעש ירוטסיהה ךילהתה תנבה ,(Yishai, 1998) ישי תעדל 

השולש תנייצמ ישי .הנידמה תרגסמל ץוחמ תויאמצעה תויונגראתהמ ןוידל רתויב הבושח 

.הנידמה םע הסחיב לארשיב תיחרזאה הרבחה הרבעש םייזכרמ םיבלש 

םוק םע לחה ,(active inclusion)"הליעפ הללכה" הנכמ איה ותואש ,ןושארה בלשה 

הענהה םרוג הנידמה לש התויהב ןייפאתהו ,םישישה תונש ףוסל דע ךשמנו הנידמה 

 (mobilizing) ולעפ הדיצבו ,הרבחב ישאר תורבח םרוג השמיש הנידמה .הרבחב יזכרמה

םייעוצקמ םינוגרא םבורב ויה תיחרזאה הרבחה תרגסמב ולעפש םינוגראה .תוגלפמה 

תוגלפמל םירושק ויהו היתורטמל םאתהבו הנידמל ךומסב ולעפש ,(תורדתסהה ןוגכ) 

תיתדוקנ התייה האחמה תוליעפו ,תורידנ ויה םיחרזא לש תוימונוטוא תוצובק .תויטילופ 
.דבלב 

רחאל לחה ,(active exclusion) "הליעפ הרדה" ותוא הנכמ ישיש ,ינשה בלשה 

הרבחה לש רבעמב ןייפאתהו ,םינומשה תונש תליחת דע ךשמנו םימיה־תשש תמחלמ 

ןהו םייגולואידיאה תונורקעה ןה ודביא ,םייחה תמרב היילע דצל .תונרמוח רתיל 
הלא םיכילהת .ולע םישדח חוכ יזכרמו ,(1996 ,רוג־לג> םחוכמ תויטילופה תוגלפמה 

רחואמו ,(public interest groups)ירוביצ סרטניא תוצובק לש ןחוכב היילע ידיל ואיבה 

.הל ךומסבו הנידמה תורטמל םאתהב לועפל וכישמהש ,האחמ־ינוגרא לש םחוכב םג רתוי 

.תיתרבח האחמו םזינימפ :םימוחת ינשב רקיעב הרכינ הנידמה לש "הליעפה הרדהה" 

לע הנידמה תבוגת .תמייקה תואיצמה לע רגית וארקש םינוגרא ומק הלא םימוחתב 
םירתנפה"ו םייטסינימפה םינוגראה לש םתוליעפ תומדב ,הינפב ובצוהש םירגתאה 

ןתעקוה תורמל .וחדנ ןהיתועיבתו ועקוה תוצובקה יתש :הליעפ הרדה התייה ,"םירוחשה 

לש תיאמצע תוליעפ וררועו תילארשיה הרבחה לע ןמושיר תא וריתוה ןה ,תיבמופה 

ןוידה תולובגל ץוחמ לא ואצוהו םה ףא ועקוהש ,םיפסונ םימוחתב תיחרזא הרבח ינוגרא 

.הניעב הרתונ הרבחב יזכרמה םרוגכ הנידמה לש התמצוע .ירוביצה 

.םינומשה תונש תליחתב לחה תיחרזאה הרבחה לש התוחתפתהב ישילשה בלשה 

הכשמנ וז הפוקתב .הנידמל תיחרזאה הרבחה ןיב םישדח םינוזיאב ןייפאתמ הז בלש 

םיבר םיירוביצ םיתורישו ,תוחפ יזוכירל ךפהנ ילכלכה הנבמה ,םייחה תמרב היילעה 

םתוליעפ ימוחתב ,םילעופה םינוגראה רפסמב תרכינ היילע הלח הלא םינשב .וטרפוה 

יפואל יטסיביטקלוקה יפואהמ רבעמה אוה ךכל םרתש יתועמשמ םרוג .םפקיהבו 

םינוש םיעבצו תולוקל םג םוקמ אצמנ ויתובקעבש ,הרבחה לש רתוי חותפו יטסילרולפ 

הביבסה תוכיא ןעמל םינוגראו םישנ ינוגרא תמגוד ,ןכל םדוק יוטיב ידיל ואב אלש 
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הרבחה ינוגרא לש הלועפה תויגטרטסאב םג .(Gidron, 1997 ;1992 ,יוא'זיב־לגופ) 

תרוקיבב היילעו ,תומילא ףא ןקלח ,תוירוביצ תואחמו תונגפה רתוי :יוניש לח תיחרזאה 

,תיחרזאה הרבחה תוחתפתהב הז בלשב .(1992 ,גיצליו־ןמהל) דסממה דגנ האיציבו 

תרגסמב תונוש תורטמו תויסולכוא םיגציימה םינוש םינוגרא םילעופ ,םויכ םג ךשמנה 

קר םיענומ םניא לארשי יחרזא ."תססות"כ ישי ידי־לע תרדגומה ,תיחרזאה הרבחה 
הרבחה ינוגרא .םיישיאו םייתרבח םיסרטניא ידי־לע םג אלא ,תוימואלה תורטמה ידי־לע 

תא עיבטהל םיחילצמו ,םינוש םימוחתב תורטמ םדקל ידכ םחוכב םישמתשמ תיחרזאה 

תוליעפה יכ םירומה םיאצממ ףיסוהל שי ךכ לע .לארשיב תירוביצה תוינידמה לע םמתוח 

,(1992 ,גיצליו־ןמהל) תורחא תונידמל האוושהב תבחרנ הניה לארשיב תירטגמלרפ־ץוחה 

םייטילופו םייתרבח םייוניש תריציל תיביטקפאכ תספתנ האחמ תוליעפב תופתתשהה יכו 

 .(Wolfseid, 1988)

לדומה יכ הנעטב לארשיב תיחרזאה הרבחה לש תירוטסיהה הריקסה תא תמכסמ ישי 

דוסיה־יכרע .תויברעמ תוצראב תויחרזא תורבח לש םילדומל המוד וניא ילארשיה 

הנידמה ןיב קזחה רשקה לש טלחומ קותינ םישקמ םהילע תתתשומ תילארשיה הרבחהש 

הרבח תארקל" הכילהב תונורחאה םינשב תנייפאתמ לארשיב הרבחה ,הז םע דחי .הרבחל 

לש היחמה־בחרמב היילע הב תרכינו ,(48 ,1998 ,ישי)"הנידמ־תטומ אלו םיחרזא־תטומ 

לש ירוטסיהה רשקהה ךותב תיחרזאה הרבחה לע וז תולכתסה .םינוגראה לשו טרפה 

ינוגרא לש תיתשתל תסחייתמו ,התוחתפתה ידממ תא הלגמ לארשיב הרבחה תוחתפתה 

.הז ךילהתב דדמכו ביכרמכ תינמז־ וב ישילשה רזגמה 

דלפ) לארשיב תיחרזאה הרבחב םיקסועה םירמאמ לש הפוסאב תגצומ המוד הדמע 

םינוש םימוחתבו םירזגמב "תוחרזאתה" יכילהת םינחוב רפסב םירמאמה .(2001 ,ריפואו 

לע הרואכל םידיעמש הרבחב םישחרתמה םיכילהת לע םיעיבצמו ,תילארשיה הרבחב 

דלפ)"תיחרזא הרבחל רפ!נ תרבחמ" רבעמב - ריפשו דלפ לש םנושלב וא ,התוחרזאתה 

לש ילרביל־ואינה הייפוא תא םינייצמ םירמאמה בור ,תעב־הב ךא .<204 ,2001 ,ריפשו 

תושדחה תויחרזאה תויוכזה יכ הדבועה תאו ,(2001 ,לשריהז תחתפתמה תיחרזאה הרבחה 

תונוש תוצובק לש ןדמעמב יוניש לע חרכהב תודיעמ ןניא התרגסמב תוקנעומש 

תויוסחייתה תומייק וז הפוסאב .(2001 ,ץיבוקרב) ןהיפלכ הנידמה לש התוסחייתהבו 

יכ תנייצמ ץיבוקרב ;תילארשיה תיחרזאה הרבחב םיינוגרא לש םתוליעפל דבלב תוטעמ 

תא םיליעפמ םהו רתוי תיטסיביטקא הדמע תונורחאה םינשב וספת םישנה ינוגרא" 

לע עיבצמ ידעסו :(242 'ע ,םש> "להקה תעד לע ןהו הקיקחה ךילהת לע ןה םתעפשה 

־תיברעה הייסולכואה ברקב םילעופה םייתלשממ־אלה םינוגראה בור" יכ הדבועה 

הווהמה תימוקמה הייסולכואל תוהדזהו הכישמ דקומ םישמשמ םניא לארשיב תיאניתשלפ 

לש תויביטקפאה תדימ יבגל תוקפס עיבמו ,(347 ,2001 ,ידעס)"םתוליעפל רישי דעי 

םג ומכ ,הלא םירמאממ רוזגל השק ךא .הליעפ תיחרזא הרבח תריציב הלא םינוגרא 

תיחרזאה תוליעפב לחש לודיגה ןיב רשקה יבגל תורורב תונקסמ ,הפוסאב םירחאמ 

.לארשיב תיחרזאה הרבחב םישחרתמה םייונישה ןיבל םינוגראו תותומע תועצמאב 

תיחרזאה הרבחה תא םיאור <1998 ,יוא'זיב־לגופ ;1999 ,רזעילא־ןב)םירחא םירקוח 

תיחרזאה תוליעפב לודיגה ןיבש םירשקב םידקמתמ םהש ךות ,הנוש רואב לארשיב 

םימיכסמ םה .תיחרזאה הרבחה לש הייפוא ןיבל (תותומעו םינוגרא תועצמאב) תנגרואמה 

הב תולעופה תותומעה רפסמב לודיגב רקיעב אטבתמה ,תילארשיה הרבחב יוניש לח יכ 
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ןתחלצה ונייהד ,םתוליעפ תואצותש םירובס ךא ,ללכב תיחרזאה תוליעפה ףקיהבו 

"התויחרזא" תדימ תא תוריתומ ,דסממה לע רגית אורקל לארשיב תותומעה לש תלבגומה 

לש התוליעפ תא הרקחש ,(1995) יול־ןושש .הלאש ןמיסב תילארשיה הרבחה לש 

ינוגרא לש םתוליעפ תא הרקחש ,(1998)יוא'זיב־לגופו ,"21־ה הנשה" האחמה־תעונת 

לש ןתלוכי רסוח תא םינייצמ הלא םירקוח .וז הנעט םע תומיכסמ ,לארשיב םישגה 

תותומעה יכ םינעוטו ,(1999 ,רזעילא־ק) לארשיב תיחרזא הרבח ןנוכל תותומעה 

תמועל "יתרבח רדס" לש העדות תוחתפמ ןניא תונורחאה םינשב לארשיב תולעופה 

וילע אורקל תוחילצמ ןהש ילבמ סוזנסנוקה ךות לא תובאשנ ןה יכו ,"תיתנידמ תכרעמ" 
.רגית 

הלאשה הלוע לארשיב תיחרזאה הרבחה חותיפב תקסועה תורפסה לש וז הריקסמ 

םינורחאה םירושעה ינשב םיירטנולוו םינוגראו תותומע יפלא תמקה םאה :האבה תיזכרמה 

םירקוחהש תונקסמב ינושה ?לארשיב תיחרזאה הרבחה חותיפל המורת םושמ הב שי 

:םימרוג השולשמ עבונ ןהילא םיעיגמ 

תללוכ תיחרזאה הרבחהש תסרוגה הסיפתה ,דחא דצמ ־ גשומה תא הנושה םתרדגהמ .1 

םיחוורה םיילכלכהו םייטילופה םירדסהה לע רגית ארוקה הרבחב ביכרמ ותוא קר 

תוינוצר תויחרזא תויונגראתהמ רקיעב רבודמש הסיפתה ,רחאה דצה ןמו ,הנידמב 

;היתודסומו הנידמה ןמ תודרפנה 

תמיוסמ ןמז־תדוקנב םינותנל תוסחייתה - םיטקונ םהש הנושה רקחמה תייגטרטסאמ .2 

.בר ןמז ךרואל חתפתהש ךילהתל תוסחייתה לומ 

יחותינ לש ןטק רפסמ לומ םייתרבח־ורקמ םינותנ - רקחמה דקומו חותינה־תדיחימ .3 

.םירקמ 

הלש רשקהו תיחרזאה הרבחה לש התוהמו המויק לש הלא תויגוסש שיגדהל יואר 

תוינידמ יעבוקו םירקוח תונורחאה םינשב תוקיסעמ חוור־תונווכ־אלל םינוגראה רזגמל 

תולועפ םימייקמה ,גג־ינוגראו רקחמ ינוכמ ,תודסומ ומקוה תובר תוצראב .םלועה יבחרב 

גשומל תתל ידכ םייריפמא םיכרעמ תונבל םיסנמו 4,תויגוס ןתוא ביבס תונווגמו תובר 

םישוריפהו "תיחרזא הרבח" גשומה לש םומעה יפואה ,הז םע דחי .יטנוולרו ישחומ ךפונ 

תומוקמב םתוחתפתה לש הנושה הירוטסיהה םג ומכ ,תונוש תוצראב ול םיקנעומה םינושה 

םיוסמה רשקהב ותוארל םיבייחמו ,אשונל תילסרווינוא תוסחייתה םירשפאמ םניא ,םינושה 

הלא םינוגרא יבגל םימייקה דואמ םייקלחה םינותנה ,וזמ הרתי .חתפתה אוה ובש 

תוסחייתה םירשפאמ םניאו ,דבלב "תוסג" תוירוגטק חותיפ םירשפאמ םהיתויוליעפו 

.אשונל תנדועמ 

ןכו Johns Hopkins תטיסרבינואב Center for Civil Society Studies^ ומקוה ,לשמל ,ךכ 

 ^London School of Economics^ Center for Civil Society, תויגוסב םהינש םיקסועה

,"תיחרזאה הרבחה ינוגרא" לש םיימואל גג־ינוגרא וכותב דגאמה ,Civicus ימואלניבה ןוגראה .הלא 

ינוגרא לש תונורחאה םינשה לש םיסנכב םג .תופתתשמה תוצראב הז טביה לע הוושמ רקחמ םזי 

םוקמ גשומל שדקומ ,Amova^ ISTR ,ישילשה רזגמב םיקסועה (םיימוחתניבה) םילודגה םירקוחה 

לארשיב םג .(www.jhv.edu/~istr/; www.Arnova.org :םהלש טנרטניאה ירתא תא ואר> דבכנ 

.www.civilsociety.co.il ואר - הז םוחתב לעופה ןוגרא רבכ אל הז םקוה 
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לארשיב תנגרואמה תיחרזאה הרבחה לש התומדל םיווק רב לכימ ,ןורדג ןימינב 380 
ץכ יגחו 

לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש תילנויצרפוא הרדגה 

הרוצב םירידגמ ונא ,רתוי םיישחומ םידממ "תיחרזאה הרבח"ב ןוידל תתל ידכ 

רטמרפ קויד רתיל וא ,לארשיב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ גשומה תא הדידמו תילגויצרפוא 

.תיחרזאה הרבחה ינוגרא :"תיחרזאה הרבחה" לש תוילמרופה תויונגראתהה - ולש דחא 

ינוגרא לש םתוליעפב ירוביצה רזגמה לש תוברועמ לש הכורא תרוסמ שי הבש ,לארשיב 

ץוחמ םילעופו םימייקש םינוגראה תצובק תא רידגהל דחוימב בושח ,ישילשה רזגמה 

לש ומויק לע תססובמ תעכ תאז תושעל תורשפאה .םינושה היטביה לע הנידמה תרגסמל 

.לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא לכ לע עדימ ללוכה ,"ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ" 

םינייפאמ המכ לע המכסה שי גשומב םיקסועה םיינרדומה םיבתוכה ןיב ,וניארש יפכ 

,הנידמה לש תרגסמל ץוחמ המוקימש ;ביטקלוק לש העפות יהוזש :תיחרזאה הרבחה לש 

־אל תויוליעפב ,םיכרעב יוטיב ידיל האב איהשו ;קושה לש םג בורלו החפשמה לש 

ךדיאמ .םיילמרופ םינוגרא תרגסמב תויוליעפב ןכו <קוה־דא תויונגראתה ללוכ) תוילמרופ 

תויהל היושע איה :תיחרזא הרבח תנייפאמה תוליעפה יפוא יבגל המכסה ןיא ,אסיג 

תנווכמו ,ולוכ רטשמה לע םיתיעלו ןוטלשה תודסומ לע רגית תארוקש תוליעפ התוהמב 
,הנידמל סחיב תוילרטינ תויוליעפ לולכל היושע איה ;תירוביצ תוינידמ לע העפשהל 

תויונגראתהו שפונ תויוליעפ ,(םירבח ינודעומ) ףתושמ ןיינע ביבס תויוליעפ תמגוד 

תיחרזא הרבח ינוגרא ןתרגסמבש תויוליעפ לולכל םג היושע איהו ;תורחא תויחרזא 

Barber, ;1995 ,גנילרמיק) תונוש תורוצב היתודסומו הנידמה םע הלועפ־פיפתשמ 

 1990 ,1998; Gellner, 1994; Taylor).

לע םיעיבצמ ,ונומימ יסופד רקיעבו ,לארשיב ישילשה רזגמה לש ותוחתפתה ךילהת 

Gidron, 1997; Silber) םהב ותולת לע ףאו יטילופה דסממלו הלשממל ולש קודהה רשקה 

 1999 ,fe Rosenhek>). םינוגרא וחמצ םינורחאה םירושעה ינשב ,וניארש יפכ ,רחא דצמ

תויגטרטסא וחתיפש ,תוימואלה תורטמל חרכהב תופפוח ןניאש תורטמ ילעב םיבר 

יגולודותמ!יגשומ ךרעמ תונבל בושח הז חכונל .ם,היבאשמו םהיתורטמ תגשהל תויאמצע 

.הלשממה םע ןוגראה ירשק לש ריצה ךרואל הלא םינוגרא ןיב ןיחבהל לכויש 

םיסחיה גוס הסיסבבש ,(Foley Edwards, 1996) סדראודאו ילופ לש היצזירוגטקה 

תונידמב תיחרזא הרבח ןיב הנחבהב תדקמתמ ,(ליעל ואר) תיחרזאה הרבחל הנידמה ןיב 

היתויונגראתהו היתויוליעפו ,תיחרזאה הרבחה לש תיאמצע תוליעפ רשפאמ רטשמה ןהבש 

תונידמב תיחרזא הרבח ןיבל ,(1 תיחרזא הרבח) הנידמהמ דרפנ ךא ןווגמ ינמא תואשונ 

היתולועפו ,הנידמל דגנילקשמ תווהל תיחרזאה הרבחה תא בייחמ ינדורה רטשמה ןהבש 

שמתשהל רשפא ,ונתעדל .(II תיחרזא הרבח) רגית־תאירקו תרוקיב לש יפוא תואשונ 

יפכ ,תמיוסמ הנידמב התוללכב תיחרזאה הרבחה תא רידגהל ךרדכ קר אל וז הנחבהב 

הרבחה ךותב ישילשה רזגמה ינוגרא ןיב ןיחבהל ךרדכ םג אלא ,סדראודאו ילופ םישועש 

.םינוגרא ןווגמ לש םויק תורשפאמה תויטרקומד תונידמב תוחפל ,תיחרזאה 

ןיחבהל ןתינ ,הז ריצ ךרואל ישילשה רזגמה ינוגרא לש ךרעמה תא םינחוב רשאכ 
5:םינוגרא יגוס השולשב 

ךלהמב ותונווכמ תא תונשל יושע ןוגראו ,תוחישק ןניא הלא תויונווכמ תואיצמבש שיגדהל יואר 5 

ךותמ ,ןהל עויסבו תוכומ םישנ אשונב (advocacy) רוגנסכ קסועה ןוגרא ,לשמל .ותוחתפתה 
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לע רגיתיתאירק לש תונווכמ לע רקיעב תועיבצמ םתוליעפו םהיתורטמש םינוגרא . 1 
יוניש ינוגרא םינכמ ונא וללה םינוגראה תא .תמיוסמ תוינידמ לע וא ללכב הנידמה 

.יתרבח 

יפלכ תוילרטינ לש תונווכמ לע רקיעב תועיבצמ םתוליעפו םהיתורטמש םינוגרא .2 

,תורפצכ םיאשונ ביבס) םהירבחב םידקמתמה םינוגרא רקיעב - התוינידמו הנידמה 

תויודגאתה הנכנ הלא תא ;(ילוכו תימצע הרזעל תוצובק ,תוילילחב הניגנ 
 .(associations)

םע הלועפ-ףותיש לש תונווכמ לע רקיעב תועיבצמ םתוליעפו םהיתורטמש םינוגרא .3 

הלא תא ;הנומימב וא הנידמה םעטמ םיתוריש םיקפסמה םינוגרא רקיעב - הנידמה 

.ר"משמ ינוגרא רוציקב וא החוורה־תנידמ לש ךרעמב םיבלושמה םינוגרא הנכנ 

םדמעמבו םתרדגהבש - ישילשה רזגמה ינוגרא לכ תא תללוכה ,וז היצזירוגטק 

םידרפנה םינוגראה ןיב ןיחבהל תרשפאמ - ינבמ ןפואב הנידמהמ םידרפנ םלוכ יטפשמה 

ןיבל (היפלכ םיילרטינ םהש ןיבו רגית הילע םיארוק םהש ןיב)ישעמ ןפואב םג הנידמהמ 

.החוורה ךרעמב רקיעב ,התוליעפב םיבלושמה הלא 

הרבחה ינוגרא" ןיבל "תיחרזאה הרבחה" ןיב םיניחבמ ונא יכ שיגדהלו רוזחל יואר 

הרבחה" לש ילמרופה ינוגראה טביהה תא םיאטבמ הלא .םיקסוע ונא םהב קרש ,"תיחרזאה 

תרשפאמה תרגסמב ןגעל םינוגראה ירבח ורחב םתואש םימוחתה תא ףקשמה ,"תיחרזאה 

תנומתמ קלח קר והזש הדבועל םירע ונא .תכשמתמ תוליעפ ,תוחפל הרואכל ,םהל 

תמלשה תא רשפאי אשונב עדיה לש ותוחתפתה ךשמה .לארשיב "תיחרזאה הרבחה" 

.דיתעב הנומתה 

:לארשיב "תיחרזאה הרבחה ינוגדא"ל האבה הרדגהב שומיש השענ הז לכ חכונל 

,תודמע ,םיכרע םדקלו קולחל תנמ־לע םימקומה ,חוור־תונווכ־אלל םיילמרופ םינוגרא 

םינוגרא .םירחאל וא ןוגראה ירבחל םיתורישו םיעצמא קפסלו ,םיפתושמ תויוהזו תונויער 

עובק ןפואב םיירוביצ םיבאשמב שומיש םישוע םניאו הנידמה תודסוממ םידרפנ הלא 

.ךשמתמו 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םרותיא :היגולודותמ 
"ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ"ב 

חוור־תונווכ־אלל םינוגראה יגוס לכ תא ללוכ "ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ" 

:הז םינוגרא גוסל תויטנוולרה תויטפשמה תויושיה לכב ילמרופ ןפואב םימושרה לארשיב 

רזגמה ינוגרא"כ םיעודי םה לולכמכ .רוביצה תלעותל תורבחו תושדקה ,תותומע 

ינוגרא לש רותיא רשפאמ דסמה .םיירוביצ םניאו םייקסע םניאש םינוגראה ־ "ישילשה 

יוניש ללוחל ותרטמ תא גישהל חילצהשמ - ןמז רחאל ךפהיל יושע ,רגית־תאירק לש תונווכמ 

,רחאה דצה ןמו ;הנידמה ןומימב תוכומ םישנל םיתוריש קפסמה ןוגראל - הז םוחתב תוינידמב 

היושע ,תוכנ םע הירבח לש תודדומתהה תלוכיב תדקמתמה ,תימצע הרזע םודיק םשל תודגאתה 

Hasenfeld <fe Gidron, :ואר)ותוליעפ םוחתב רוגנסכ קסועה ןוגראל ךפהילו התונווכמ תא תונשל 

 2001).
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לש תואצקהב םיכוזה םינוגראה לע תיסחי םיבוט םינותנ וב םימייק ןכש ,ד"משמ 

ןיבל יתרבח יוניש ינוגרא ןיב הנחבה הז בלשב רשפאמ דסמה ןיא ,הז תמועל .הלשממה 

יוצר היהש יפ־לע־ףא .חותינב תובלושמ תוראשנ הלא תוירוגטק יתש ןכלו ,תויודגאתה 

תרסח הניא וז תצבוקמ הירוגטק ,דרפנב הלא תוירוגטק יתשמ תחא לכ חתנל ןבומכ 

םידרפנ קר םניאש תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש ביכרמה תא תגציימ איה - תועמשמ 

תעייסמ איה ןכלו ,תילכלכ הב םייולת םניא םג אלא ,ילמרופ/יקוח ןפואב הנידמהמ 

6.םייאמצעה םינוגראה ןיבל הב םייולתו הנידמל םירושקה םינוגראה ןיב הנחבהה תריציב 

וז תצבוקמ הירוגטק .הבושח הירוגטק יהוז ,לארשיב ישילשה רזגמה לש הירוטסיהה חכונל 

.תיחרזא הרבח ינוגרא הנוכת 

הרבח ינוגרא ןיבל ר"משמ ינוגרא ןיב הנחבהב ונתוא החנהש יזכרמה ןורקיעה 

םיכוז ובש ,ול המוד ןומימ וא ,("קוח יפ־לע תוכימת")יזוח ירוביצ ןומימ היה תיחרזא 

וז ךא ,הנידמה לש התוירחאב וניה םיוסמ תוריש יכ םיתיעל עבוק קקוחמה .םינושארה 

ינוגראב ךכ םשל תשמתשמ איה ךכיפל .רישי ןפואב וקפסל תניינועמ וא תלגוסמ הניא 

םיתיעל ןגועמה ,תורישה לש ויפואו ופקיה תא םיעבוקה םיזוח םתיא תמתוחו ישילש רזגמ 

םולשתה תא םירידסמה םיידוחיי ביצקת יפיעס תחסנמ הנידמה ליבקמב .קוחב תובורק 

יפ־לע תוכימת" תיתלשממה הגעב םיארקנה ,הלא םימולשת .תורישה יקפסמ םינוגראל 

םיזוח יפ־לע ,הנידמה םוקמב םיתוריש תקפסה תרומת םימולשת השעמל םניה ,"קוח 

םתוליעפ דצל תופסונ תויאמצע תויוליעפ דימת טעמכ שי הלאכ םינוגראל 7.חווט־יכורא 

םינוגרא םג תללוכ וז הירוגטק 8.םירחא םיביצקתמ תונמוממה ,הנידמה םע הזוחה ןיגב 
םע םהיסחי תא םירידסמה םיילמרופ םיזוח םתיא ומתחנ אל תויטילופ תוביס ללגבש 

תוריש וניה םיקפסמ םהש תורישה לבא ,הנוש םילבקמ םהש ןומימה תרוצ ןכלו ,הלשממה 

םהש ירוביצה ןומימה רועישו ,ןוכיתו ידוסי ךוניח ןוגכ ,היחרזאל קפסל תביוחמ הנידמהש 

ןיא ןומימה תרוצ לש ינכטה טביהל ןכלו ,הז גוסמ םינוגרא םילבקמש הזל המוד םילבקמ 
9.תובישח 

ינוגרא" תמועל "הנידמה לש החוורה ךרעמב םיבלושמה םינוגרא"ל ישילשה רזגמה לש וז הקולח 

ישילשה רזגמה לש קהבומה ונויבצ חכונל ,םייפוריא םירקוח לע דחוימב תלבוקמ "םיחרזא 

.(Zimmer 8c Priller, 2001, 232 :ואר) וז הקולחל םאתהב םהיתוצראב 

יכ עבקש ,"יתכלממ תואירב חוטיב קוח" תא השעמל תומשיימ הלא .םילוחה־תופוק ןה ךכל המגוד 

.קפסל לארשיב החוורה"תנידמ לש התוירחאבש יסיסבה םיתורישה ךרעממ קלח וניה תואירב חוטיב 

בצמה .היצטיפקה ןורקע יפ־לע ,םיתורישה תרומת םילוחה־תופוקל םלושי המכו דציכ עבוק קוחה 

,אשידק תורבח ,תוברת תודסומ ,תוטיסרבינואה ,יאמצעה ךוניחה תכרעמ לש םירקמב םג המוד 

.ילוכו םילבגומל תונועמ ,דועיסה ךרעמ 

,יבכמ - ןהיפינסו תויצראה טרופסה תודוגא ,שישקה ןעמל הדוגאה :ןה הז גוסמ םינוגראל תומגוד 

םיתוריש ךרעמ םיקפסמה ,םילודגה םיכנה ינוגרא :םילודגה םישנה ינוגרא ;םיס"נתמ :לעופה ,ר"תיב 

.ילוכו ,םייתיימינפ 

,ס"ש תעונת לש "ןיעמה לא" ךוניחה תשר טרפבו ,ידרחה ךוניחה תכרעממ קלח איה ךכל המגוד 

."םניח הבוח ךוניח קוח"ל םאתהב הנידמה לש התבוחמ קלח וניהש ,ינוכיתו ידוסי ךוניח תוקפסמה 

אלא ,(םידימלתה רפסמ יפל םולשת) היצטיפקה ןורקע יפל עבקנ וניא תולבקמ ןהש ןומימה רועיש 

."קוח יפ־לע תוכימת" תרגסמב אלו ,"תוכימת" ביצקתמ ןתינ ןומימהו ,תותיכה רפסמ יפל 
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לש םינותנה דסמ" לע המושייו ליעל החסונש תילנויצרפואה הרדגהב שומיש ,ןכ םא 

:תוירקיע תוצובק יתשל לארשיב ישילשה רזגמה תא קלחמ "ישילשה רזגמה 

רשאו ,םיירוביצ םיתוריש םיפילחמ וא םימילשמש םינוגרא - ר"משמ ינוגרא .1 

,תואירב ןוגכ ,םינווגמ םייח ימוחתב החוורה־תנידמ לש ךרעמב השעמל םיבלושמ 

םהו ,יזוח ךרעמ הנידמל שי הלא םינוגרא םע .דועו הרובק ,תוברת ,החוור ,ךוניח 

םיקיתו םקלח .תימוקמה תושרה לש וא הנידמה לש "תיעוציב עורז"כ םיתיעל םיספתנ 

םה ,הלא םיתוריש קפסל ידכ .רתוי םיריעצ םירחאו ,הנידמה םוק ינפל דוע ודסונו 

.תירוביצה הפוקהמ ןומימב םיכוז 

תודסומל בייחמו ךשמתמ ןפואב םירושק םניאש םינוגרא - תיחרזא הרבח ינוגרא .2 

תויגוסו םיאשונ םיגציימה ,תוליעפ ימוחתו םינוגרא לש בחר ןווגמב רבודמ 10.הנידמה 

תויטרפ ,תוישונאו תויפסכ תועקשה םיכשומ רשאו םיחרזא לש םבילל םיבורקש 

וא (תוריחבה תטיש יוניש ןוגכ) ןתוהמב תוירוביצ תויהל תויושע תויגוסה .רקיעב 

11.(םירפרפ ףוסיא ,לשמל) הנטק הצובקל וא דיחי םדאל תורושק ,ירק ,תויטרפ 

םיאצממ 

תועצמאב "ישילשה רזגמה לש םינותנה דסמ"ב תיחרזאה הרבחה ינוגרא רותיא רחאל 

,םתוליעפ ימוחת תניחבמ הלא םינוגרא וחתונ ,ליעל הטרופש תילגויצרפואה הרדגהה 

ךות ושענ הלא םיחותינ .דועו ןומימ ,םהב םיקסעומה רפסמ ,םיתרשמ םהש תויצקנופה 

תוסחייתה ךותו ,ר"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא ןיב ישילשה רזגמה ךותב האוושה 

תיתדה הייסולכואה ברקב תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש תונגראתהה יסופדל תיתאוושה 

.תיברעה הייסולכואהו 

םייללכ םינייפאמ ־ תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

תוליעפו תונגראתה יסופד 

לש תונגראתהה ףקיהל רשאב האבה הנומתה תא הלעמ תילנויצרפואה הרדגהה םושיי 

ישילשה רזגמה ינוגרא ףלא העשתו םירשעמ רתוי ןיבמ :תיחרזא הרבח ינוגראב םילארשיה 

יפל תיחרזא הרבח ינוגרא ויה (םינוגרא 23,547) 81"/« ,1998 תנש ףוס דע ומשרנש 

ינוגרא לש םושירה בצק .(1 הלבט ואר) ר"משמ ינוגרא - (5,500) ראשהו ,ונתרדגה 

םינוגראהמ 450/0־כ קר :םינומשה תונש תמועל םיעשתה תונשב רבגתה תיחרזאה הרבחה 

1998-1990 םינשה עשת ךלהמב ומשרנ 55"/0־ש דועב ,1989-1980 ןיבש רושעב ומשרנ 

.םיירוביצ תורוקממ םיימעפ"דח םיקנעמ לבקי הזכ ןוגראש העינמ ןיא ,הז םע דחי 10 

ורדגוהש םינוגראה תא ונדמעה ,היוצרה האצותה תא םיבינמ ןכא הלא םינחבמש אדוול תנמ־לע 11 

ןומימ לבקמש ןוגראש החנהב - ןומימה ןחבמ (1) :םיפסונ םינחבמ ינשב תיחרזא הרבח ינוגראב 

ןחבמ <2) ;תיחרזא הרבח ןוגראכ רדגומ תויהל לוכי וניא ,אוהש רוקמ לכמ ,הנידמהמ לודג ףקיהב 

םינוגרא .םידבוע תואמ םיקיסעמה דואמ םילודג תיחרזא הרבח ינוגרא אוצמל רידנש החנהב - לדוגה 

.תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש הירוגטקהמ ךרוצה תדימב ואצוהו קמועל וקדבנ הלא םיסופיט ינשמ 
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הרבחה ינוגרא ברקב 12םיליעפה םינוגראה רועיש ,הז םע דחי .(ךשמהב 4 םישרת ואר) 

ינוגרא ברקב םיליעפה םינוגראה רועישמ הברהב ןטק (םינוגרא 6,030 - 26"/«) תיחרזאה 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא ,הלא םירכינ םילדבה תורמל .(םינוגרא 3,271 - 590/"> ר"משמ 

.לארשיב םיליעפה ישילשה רזגמה ינוגראמ <64.896) םישילש ינש טעמכ םיווהמ 

,םיקסעומ רפסמו ,םיליעפו םימושר ר"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא :1 הלבט 
 1998

ינוגרא ללכ  ינוגרא  הרבח ינוגרא 

ישילשה רזגמה  ד"משמ  תיחרזא 

 29,047  5,500  23,547 םימושר םינוגרא רפסמ 

 < 10096 >  (199(1) (819'־) 

 9,301  3,271  6,030 םיליעפ םינוגרא רפסמ 

(1009'־)   (3594) (659'־) 

ןיבמ םיליעפה םינוגראה רועיש 

 3296 599'־  269'־  םימושרה 

 146,459  115,974  30,485 םיקסעומ רפסמ 

 (1009(1) (799'־)  (219'־) 

 15  35  5 ליעפ ןוגראל םיקסעומ עצוממ 

הקוסעת יסופד 

לע ףסונ 13,רכשב םידבוע ףלא םישולשמ רתוי םיקסעומ תיחרזאה הרבחה ינוגראב 
ישילשה רזגמב תורשמה ללכמ 200/0־מ רתוי הווהמ וז תומכ .םיבדנתמ לש עודי־אל רפסמ 

םידבוע השימח עצוממב םיקיסעמ תיחרזאה הרבחה ינוגרא .<קשמב תורשמה ללכמ 20/0־כו> 

לש עצוממו ,רזגמה ללכב ןוגראל םידבוע רשע־השימח לש עצוממל האוושהב ,ןוגראל 

תיצחמ טעמכ .(ליעל 1 הלבט ואר) ר"משמ ינוגראב ןוגראל םידבוע השימחו םישולש 

םירתונה בורו ,רכשב םידבוע ללכ םיקיסעמ םניא <42.59'») תיחרזאה הרבחה ינוגראמ 

הרבחה ינוגרא ללכמ 8.10/» קר .(הרשעמ רתוי אל) םידבוע לש ןטק רפסמ םיקיסעמ 

.<1 םישרת ואר) ר"משמ ינוגראמ 350/» תמועל ,םידבוע הרשעמ רתוי םיקיסעמ תיחרזאה 

.קוחב שרדנכ הסנכה סמל יתנשה ח"ודה תא שיגה אוה םא 1998 תנשב ליעפכ רדגוה ןוגרא 12 

תורשמ/םידבוע לש ללקושמה סחיל םאתהב ,תואלמ תורשמ תואמ ששו ףלא םיינשו םירשעכ םהש 13 

.ץראב סניקפוה טקיורפ תרגסמב בשוחש ישילשה רזגמה לש םינושה תוליעפה ימוחתב 
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םיליעפ ר"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא לש תוגלפתה :1 םישרת 

םיקסעומ רפסמ יפל 

תיחרזא הרבח ינוגרא 

 1.90/0

 6.20/0

 42.570

 ■ םידבוע אלל 

 □ 2-1 םידבוע 

ם  10-3 םידבוע 

 □ 50-11 םידבוע 

 ■ םידבוע 50־מ רתוי 

 18.90/0

 30.60/0

ר"משמ ינוגרא 

 13.30/0

 23.570

□ םידבוע אלל 

□ 2-1 םידבוע 
□ 10-3 םידבוע 
□ 50-11 םידבוע 
■ םידבוע 50־מ רתוי 

 21.770

 18.370

 23.270
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תוינוגרא תויצקנופ 

*םינוגרא 4,705) םיליעפה תיחרזאה הרבחה ינוגרא 6,030 ןיבמ <780/») הובג רועיש 

רוגנסכ םיקסועה םינוגראה ירועיש םג םלוא .(2 םישרת ואר) םיתוריש תקפסהב םיקסוע 

ao.5% ;םירבח ינוגרא רקיעב) םירחא םימוחתבו <5.894 ;תונרק רקיעב)ןומימב ,<5.70/0> 

ץכ ,ןורדג ואר)ישילשה רזגמה ללכב השענל םתוא םיוושמ םא דחוימב ,םילטובמ םניא 
.(2000 ,רבו 

תינוגרא היצקנופ יפל םיליעפ תיחרזא הרבח ינוגרא לש תוגלפתה :2 םישרת 

 5.8

5.7"/־^ 

■ םיתוריש תקפסה 
■ רוגנס 

□ ןומימ 

□ םירחא 

 78.00/0

תוליעפ ימוחת 

תא הלעמ תוליעפ ימוחת יפל ר"משמ ינוגרא ןיבל תיחרזא הרבח ינוגרא ןיב האוושה 

ימוחת השולשב םיזכרתמ תוירוגטקה יתשב םינוגראה בור :(3 םישרת ואר> האבה הנומתה 

שולש ר"משמ ינוגרא ברקבש דועב ךא ;תד ,השפונו תוברת ,רקחמו ךוניח - תוליעפ 

הרבחה ינוגרא ברקב ,םינוגראה תייסולכוא ללכמ 76.40/0 תוליכמ הלא תוירוגטק 

.56.10/0 קר תוליכמ ןה תיחרזאה 

הלוע וניא אוה ךא ,תדה םוחתב אוה תיחרזא הרבח ינוגרא לש רתויב לודגה רפסמה 

וז הצובק דצל .(תסנכ־יתב - םהיניבמ לודג קלח) תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכמ עבר לע 

,לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש תוליעפה ימוחת תניחבמ הבר תוינגורטה תמייק 

,היפורתנליפכ םימוחתב וללה םינוגראה ללכמ 60/0־ל 4"/0 ןיב םיענש םירועיש םיאצומ ונאו 

ר"משמ ינוגרא תוגלפתה ,הז תמועל .תויעוצקמ תודוגאו םידוגיא ןכו יתרבח יונישו רוגנס 

הכימת יתרוסמ ןפואב שי םהבש םימוחת לש תרכינ תוטלובב יעבט ןפואב תנייפאתמ 

14.<80/0־כ> החוורו <200/0־כ> השפונו תוברת ,<210/0־כ> תד ,<360/0) ךוניח - תירוביצ 

לש ןטק רפסמב זכורמ הז םוחתש אלא ,הבחר תירוביצ הכימת לש תרוסמ שי תואירבה םוחתב םג 14 

,ישילשה רזגמה לש םינוגרא טועימב ץראב ןייפאתמ ולוכ םוחתהו ,םינוגרא 
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םיליעפ ר"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא לש תוגלפתה :3 םישרת 

תוליעפ םוחת יפל 

תיחרזא הרבח ינוגרא 

םירחאו החצנה- 

רחסמ תודוגאו םידוגיא 

עוצקמו 

רקחמ ךוניח 
 15.90/0

תימואלניב תוליעפ 
 0.996

תואירב 

 2.096

יתרבח יוניש ,רוגנס. 

יטילופו 

 0.896

ר"משמ ינוגרא 

םירחאו החצנה 

 1.196

רחסמ תודוגאו םידוגיא 

עוצקמו 
 0.696

השפונו תוברת 

 696.

תימואלניב תוליעפ 
0.996 ־ 

היפורתנליפ 
 7.496

יתרבח יוניש ,רוגנס 

יטילופו^ 
 0.296

רקחמו ךוניח 
 37.996
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ףיקעו רישי יתלשממ ןומימ 

רזגמה ינוגרא ללכל םיקנעמו םיזוח ןיגב םיביצקת ללוכה ,רישיה יתלשממה ןומימה 

לכ ולביק הז םוכסמ .ח"ש דראילימ השימחו םירשעמ רתויב 1998 תנשב םכתסה ,ישילשה 

םיכוז םהמ m קרו ,co.1%) ח"ש ןוילימ דחאו םישולש לש ךס תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

15הלשממה לש ףיקעה ןומימה .(םיימעפ־דח םיקנעמ תרוצב)והשלכ רישי יתלשממ ןומימב 

ינוגראו תיחרזאה הרבחה ינוגרא ןיב טעמכ הווש ןפואב קלחתמ ישילשה רזגמה ינוגראל 

םילבקמ תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקמ 160/0 קרש איה הז ןותנ לש תועמשמה .ר"משמ 

.ר"משמ ינוגרא ןיבמ 320/« תמועל ,תאזכ הכימת 

םייברעו םייתד תיחרזא הרבח ינוגרא 

תולעב תויסולכוא יתש ידי־לע ומקוהש םינוגרא לש תוצובק יתשב קסוע ןלהל חותינה 

לש םינוגראה תצובק איה תחאה :תילארשיה הרבחב םיידוחיי םיכרצו םינייפאמ 

־אלה הייסולכואה לש םינוגראה תצובק איה תרחאהו ;תידרחה/תיתדה הייסולכואה 

־תיברעה הייסולכואה ידי־לע ומקוהש םינוגרא עירכמה הבורב תללוכה 16,תידוהי 
םניאש םירופס םינוגרא םג םהיניב שי)וז הייסולכוא םיתרשמ רשאו לארשיב תיניתשלפה 

םינוגראה לכל ןלהל סחייתנ ןכלו םיחינז הלא ךא ־ םייאהב םינוגרא ,לשמל - םייברע 

.(םייברע םינוגרא לאכ וללה 

תונגראתה יסופד 

םניה (םינוגרא 10,358) 44»/» ,לארשיב םימושרה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לכ ןיבמ 

ינוגרא 1,067 קר ,םתמועל .םיליעפ (2,635) םהיניבמ עברכו ,ידרח וא יתד יפוא ילעב 

הרבחה ינוגרא ללכמ דבלב 4.50/» םהש ,1998 ףוס דע ומשרנ םייברע תיחרזא הרבח 

.(2 הלבט ואר) םיליעפ םהמ 280/0־ו ,םימושרה תיחרזאה 

,םיקסעומ דפסמו ,םיליעפו םימושר ד"משמ ינוגראו תיחרזא הרבח ינוגרא :2 הלבט 

1998 ,תיברעה הייסולכואה ברקבו תיתדה הייסולכואה ברקב 

םיקסעומ רפסמ םיליעפ "/־ םינוגרא רפסמ םינוגרא רפסמ 
םימושרמ םיליעפ םימושר 

7,787 25"/־ 2,635 10,358 

 1,067 302 0/"28 2,323

תיחרזא הרבח ינוגרא 

םייתד 

תיחרזא הרבח ינוגרא 

םייברע 

.הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפל ,ןוגראל םימרותש הלאל ןתינה סמ יוכיזב דחוימב אטבתמש 15 

.םתבותכו םהיתורטמ ,םמש ךמס־לע םינוגראה וגווס וללה םירקמה ינש 16 
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לש ללוכה םושירה בצקל המוד םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םושירה בצק 

םיעשתה תונש ךלהמב םימיוסמ לודיג ינמיס הארמ אוהו ,לארשיב ישילשה רזגמה ינוגרא 

רבגומה םושירה בצק דחוימב טלוב ,הז תמועל .<4 םישרת ואר)ול םדוקה רושעל תיסחי 

ללכמ 650/0 .םיעשתה תונשב תיברעה הייסולכואה ברקב תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש 

.1998-1990 םינשה ןיב ומשרנ םייברעה םינוגראה 

1998-1981 ,תיחרזא הרבח ינוגרא לש םושירה בצק :4 םישרת 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ םייתד תיחרזא הרבח ינוגרא םייברע תיחרזא הרבח ינוגרא 

ט   1984-1980

 ■  1989-1985

 11  1994-1990

 □  1998-1995

תוליעפ ימוחת 

תקפסהב קרו ךא טעמכ םיקסוע םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגרא יכ הארמ 3 הלבט 

החוורו (2196) רקחמו ךוניח ,(55.596) תד :תיסחי םימצמוצמ םימוחתבו ,<96.70/0> םיתוריש 

:רוגנס ינוגרא דחוימ ןפואב םיטלוב םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב .(15.896) 

תמועל ,רוגנס לש תונווכמ שי <302 ךותמ 22)וז הצובקב םיליעפה םינוגראהמ 7.30/0־ל 

הצובקב םג ,הז םע דחי .(ליעל 2 םישרת ואר) תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ ברקב 5.796 

טעמכ טלחומה םרדעה םושמ ילוא ,<87.10/0> הובג םיתורישה תקפסה ינוגרא לש םקלח וז 

:םה םיטלובה תוליעפה ימוחת .םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב ןומימ ינוגרא לש 

תמועל .(13.996) חותיפו ןוכישו <18.996) החוור ,(22.296) השפונו תוברת ,<24.596) תד 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש יללכה עצוממל האוושהב םצמוצמ <7.696> ךוניחה םוחת ,הז 

.(ליעל 3 םישרת ואר ;15.996) 
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,תינוגרא היצקנופ ,תוליעפ םוחת ־ םייברעו םייתד תיחרזא הרבח ינוגרא :3 הלבט 

1998 ,יתלשממ ןומימו םידבוע רפסמ 

הרבח ינוגרא 

םייתד תיחרזא 

7־ םינוגרא 

םיליעפ 

הרבח ינוגרא 

םייברע תיחרזא 

70 םינוגרא 

םיליעפ 

 3
יג־ 

י4 
ט 

בג 
זג 

ט 
יג" 

השפונו תוברת 

רקחמו ךוניח 

תואירב 

החוור 

הביבס 

חותיפו ןוכיש 

יטילופו יתרבח יוניש ,רוגנס 

היפורתנליפ 

תימואלניב תוליעפ 

תד 

עוצקמו רחסמ תודוגאו םידוגיא 

םירחאו החצנה 

ב"הס 

 84 3.270

 554 21.070

 11 0.470

 417 15.870

0.67־ 17 

 20 0.870

2.17־ 55 

0.047־ 1 

 1,463 55.570

 4 0.270

 9 0.370

100.07־ 2,635 

 7 6 22.270

 23 7.670

 5 1.770

 7 5 18.970

 3 1.070

 42 13.970

 20 6.670

 3 1.070

 4 1.3270

 74 24.570

 2 0.770

 2 0.770

100.07־ 302 

 14
־ג 

ט 
יג" 

םיתוריש תקפסה ינוגרא 
רוגנס ינוגרא 

ןומימ ינוגרא 

םירחא םינוגרא 

ב"הס 

 2,547 96.770

 13 0.570

2.07־ 5 3 

0.87־ 22 

100.07־ 2,635 

 263 87.170

 22 7.370

 3 1.070

 14 4.670

100.07־ 302 

ו 
וג 

ג 
ט 
 0
וג 
י" 

ופ 

םידבוע אלל 

םידבוע 2-1 

םידבוע 10-3 

םידבוע 50-11 

םידבוע 50־מ רתוי 

ב"הס 

 1,395 5370

 692 2670

 405 1570

57־ 130 

 13 070

1007־ 2,635 

 76 2570

 110 3670

 7 8 2970

 20 770

 9 370

1007־ 302 

זג 

ע 
ע 

 £2
י# 

ט 

םיקנעמ - רישי יתלשממ ןומימ 

7־ םינוגרא 

םיליעפהמ םינמוממ 

 138 5.270

7־ םינוגרא 

םיליעפהמ םינמוממ 

 36 11.970

ב"הסמ 7־ ח"ש יפלא 

 7,669 24.770

כ''הסמ 7־ ח"ש יפלא 

5.17־ 1,596 

סמ יוכיז - ףיקע יתלשממ ןומימ 
םימרותל 

7־ םינוגרא 

םיליעפהמ םינמוממ 

 381 14.570

7־ םינוגרא 

םיליעפהמ םינמוממ 

 17 5.670
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הקוסעת יסופד 

ינוגרא ללכמ טעמכ תיצחמ םיווהמ םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגראש יפ־לע־ףא 

ואר) םידבוע 7,787 ־ רכשב םידבועה ללכמ 25»/» קר םהב םיקסעומ ,תיחרזאה הרבחה 

530/0 וליאו ,םידבוע םישימחמ רתוי םיקיסעמ (םינוגרא 13) 0.5"/» קר 17.(ליעל 2 הלבט 

ינוגרא ,הז תמועל .<3 הלבט) רכשב םידבוע ללכ םיקיסעמ םניא (םינוגרא 1,395) םברקמ 

םידבועה ללכמ 7.696 - םידבוע 2,323 1998 תנשב וקיסעה םייברעה תיחרזאה הרבחה 
הלא םינוגרא לש םרועישמ הברהב הובג רועיש והז .(2 הלבט) תיחרזאה הרבחה ינוגראב 

ינוגראמ עברב קר יכ םיאור ונא 3 הלבטב .םימושרה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב 

.רכשב םידבוע ןיא םייברעה תיחרזאה הרבחה 

יתלשממ ןומימ 

ןטק חתנב םיכוז םיליעפה םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגראש דוע ררבתמ 3 הלבטמ 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכב יסחיה םלקשמל האוושהב רישיה יתלשממה ןומימהמ 

םילבקמ - םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לכ ןיבמ 596 - םינוגרא 138 קר :םיליעפה 

ןומימ םילבקמה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכמ 21"/» םיווהמ הלאו ,רישי יתלשממ ןומימ 

ןומימה לכמ עברכ - ח"ש ןוילימ הנומשמ תוחפ הלא םינוגרא ולביק 1998 תנשב .הזכ 

םילבקמ םברקמ (םינוגרא 381) 1596־מ תוחפ .תיחרזאה הרבחה ינוגראל ןתינש רישיה 

.הסנכה־סממ יוכיז םילבקמ םהל םימרותה ,רמולכ ,ףיקע ןומימ 

ללכ ברקמ רישי יתלשממ ןומימ םילבקמה םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא רועיש 

םימוד ,םילבקמ םהש ןומימה ףקיה םג ומכ ,הזכ ןומימב םיכוזה תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

תנשל ןוכנ 596־כ - םיליעפה םינוגראה ללכ ברקב םייברעה םינוגראה לש םרועישל 

םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכמ 1296־כ - םינוגרא 36־ש ןייצל שי .1998 

ליבקמה רועישל המוד הז רועיש .(3 הלבט)והשלכ רישי יתלשממ ןומימ ולביק - םיליעפה 

םלוא .םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגראבש הזמ הובגו ,תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ ברקב 

2.596 קרש ררבתמ ,(םימרותל סמ יוכיז לש הרוצב) הפיקעה תיתלשממה הכימתה תניחבמ 

םיווהמ הלאו ,םייברע םינוגרא םניה וזכ הכימתב םיכוזה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לכ ןיבמ 

ותוא םיוושמ םא ,רתויב ךומנ רועיש והז .םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגראמ 5.696 קר 

.1696 - תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכ ברקב ליבקמה רועישל 

ןויד 

תיחרזאה תוליעפהשו הטעומ תילארשיה הרבחה לש תויחרזאה תדימש ןועטל לבוקמ 

הרבחה תא םקממ ,המגודל ,(Norton, 1996,7)ןוטרונ .הנידמה תוסחב רקיעב תישענ הב 

תונהנ ןה ,וירבדל .ןוכיתה חרזמב תויחרזאה תורבחה רתי םע דחי לארשיב תיחרזאה 

תויביטקפאו תוחפ תוצרמנ ןה ןכלו ,תויברעמה ןהיתוליבקמל תיסחי הטעומ הימונוטואמ 

יכ דיעמ לארשיב ישילשה רזגמה ברקב ונאצמש תויחרזאה תויונגראתהה ףקיה .תוחפ 

תרומת םידומ םעפ־אל םיקיסעמ םיידרח ךוניח ינוגרא ןכש ,המיתדימב תועטהל לולע הז ןותנ 17 

.רכשב םידבועכ םינוגראה יחווידב םיעיפומ םניא הלאו ,תוגלמ 
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ומשרנ 1998-1981 םינשה ךלהמב יכ הלוע םיאצממהמ .הארנכ העטומ וניה הז יומיד 

ללכמ 800/0־מ רתוי םיווהמה ,תיחרזא הרבח ינוגרא ףלא השולשו םירשעמ רתוי לארשיב 

תא קר םינחוב רשאכ םג בור םיווהמ תיחרזא הרבח ינוגרא .ישילשה רזגמה ינוגרא 
ביבס תיחרזא הרבח ינוגרא םיפלא תששמ רתוי ולעפ 1998 תנשב ־ םיליעפה םינוגראה 

תמייק ,עמשמ .םיליעפה ישילשה רזגמה ינוגרא ללכמ 650/» וויה הלאו ,םינוש םיאשונ 

תויגוס ןווגמב תקסועה ,הב היולת־יתלבו הנידמהמ תדרפנ ,הפנע תיתודגאתה תוליעפ 

.הקיטילופב הלכו יאנפב לחה ,תויתרבח 

הינוגראב תורבחה רועיש אוה הרבח לש "התויחרזא" תדימ תניחבב בושח טביה 

לש תובדנתהו המורת לש אשונב רקס .(Putnam, 2000) היתויוליעפב תופתתשההו 

תרגובה הייסולכואהמ 31»/« יכ הלעמ (1999 ,ןורדגו ןיכוד ,רזל ,יש> לארשיב רוביצה 

תורבחה רועיש תא םיתיחפמ םאו ,והשלכ ישילש רזגמ ןוגראב םיליעפ וא םירבח ץראב 

רועיש טלחהב והז .טעמכ יעיבר חרזא לכ וא 230/0 ןותנה לבקתמ ,םידבועה תויורדתסהב 

The) עצמאב בוט םוקמב תאצמנ לארשי תויברעמ תונידמל האוושהבו ,לטובמ־אל 

 1997,4 ,European Commission). וגצוהש םיאצממל וללה םינותנה תא םיפיסומ רשאכ

הב םיברועמש ,הפנעו תנגרואמ תיחרזא תוליעפ תמייקתמ לארשיב יכ םשרתהל ןתינ ,ןאכ 

וא םהיניב רשקה תדימל ,םינוגראה לש תוליעפה יפואל רשק אלל .םיבר םיחרזא 

םיבר םינוגרא לש םמויק ,לארשיב תוירוביצה לעו הקיטילופה לע ,הרבחה לע םתעפשהל 

םהב שי ,םהלש הברה תיתרבחה תוברועמה םג ומכ ,היתויוליעפלו הנידמל םירושק םניאש 

.תילארשיה הרבחה לש תלטובמ־אל "תויחרזא" תמר לע דיעהל ידכ ונתעדל 

םירפסמב םיבדנתמ םיליעפמו רכשב םידבוע יפלא תורשע םיקיסעמ הלא םינוגרא 

םינשב םשוה תיברעמה הפוריאב .הלטבא לש ןדיעב בושח הז אצממ .הברהב םילודג 

יקסעה םירזגמל יפולח הקוסעת רוקמכ תיחרזא הרבח ינוגראב בר שגד תונורחאה 

םירבחמ ."הדובעה םות" ןדיע רבדב תיזחתה חכונל דחוימב ,םידבוע םירטפמה ,ירוביצהו 

םגו רכשב הקוסעתל תמיוסמ הפולחכ תיחרזאה הרבחהו ישילשה רזגמה תא םינייצמ םינוש 

הלטבא םוצמצל יעצמאכ יתלשממ יפסכ יוציפב הוולמה תיתובדנתה הקוסעתל רוקמכ 

 (1998 ,Rifkin, 1995; Borzaga Santuary). ינוגראב םהיפלש ,ןאכ םילועש םיאצממה

םינווכמ ,םיבדנתמ תדובע לע םתוססבתה תורמל תרכינ הקוסעת שי תיחרזאה הרבחה 

.הלא םינוגרא לש יתקוסעתה לאיצנטופה תלאש לא בלה־תמושת תא הנושארל 

רבסומ הז בצמ .םיתוריש תקפסהב םיקסוע לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא בור 

"הלשממ לשכ"ל חוור־תונווכ־אלל םינוגרא לש תוליעפ תורשוקש תוירואית ידי־לע 

 (1988 ,Weisbrod): תוצובק ,עצוממה חרזאל םינווכמה םיתוריש תוקפסמ תולשממש תויה

םיבר םייתרבח םיכרצו ,תוניינועמ ןה םהבש םיתורישה תא תולבקמ ןניא תובר םיחרזא 

לש רתוי בחר ןווגמ תוקפסמה תויחרזא תומזוי תוסנכנ הזה ללחה לא .הנעמ אלל םירתונ 

םהל שיש םיתורישה תא תומילשמו ,המצעל תושרהל הלוכי הלשממהש יפכמ םיתוריש 

הלשממהש הממ םיגרוחש םיתורישל שוקיבה לדג ,רתוי תינגורטה הרבחהש לככ .שוקיב 

תוינגורטהה .(James, 1989) תיחרזא הרבח ינוגרא ידי־לע םיקפוסמ הלאו ,קפסל הנכומ 

יאדווב תמרות לארשיב תמייקה תימואלהו תיתדעה ,תיתדה ,תילכלכה ,תיתרבחה 

- תונוש תוצובקל םיחמתמ םיתוריש םיקפסמה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םיובירל 

.ילוכו םיטועימ ,םילוע 

ינשב תילארשיה החוורה־תנידמ הרבעש הטרפההו הגיסנה יכילהת יכ המדנ ךא 
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הרבח ינוגרא לש תצאומה םתוחתפתהל תיזכרמה הביסה תא וויה םינורחאה םירושעה 

םיתורישה םוצמצל םימיוסמ םירקמב ומרג הלא םיכילהת .םיתוריש םיקפסמה תיחרזא 

םיתוריש םיקפסמה םינוגרא לש םתמקהל ךכיפל וכילוהו ,תומיוסמ תויסולכואל םינתינה 

םידומילה םוי םוצמצ ללגב "רופא" ךוניח יתוריש םיקפסמה ךוניח ינוגרא ןוגכ ,םייפולח 

םיקפסמה תיחרזאה הרבחה ינוגראב החירפה תא .(1994 ,לג) הנידמה ידי־לע ןמוממה 

תילארשיה החוורה־תנידמב שחרתהש יגולואידיאה יונישל םג רושקל ןתינ םיתוריש 

יכ הסיפתה לארשיב החוור םיעבשה תונשב םא .תוילרביל־ואינ תוסיפת לש ןתיילעלו 

העדותל הלחלח םיעשתהו םינומשה תונשב ,(Kramer, 1981) "לכל גאדת הנידמה" 

םוקמ שי יכו ,דבלב הנידמה לש התלחנ דוע הניא החוורל הגאדה יכ הסיפתה 

התכז וז הסיפתו ,הנידמל םירושק םניאש החוור יתוריש וקפסיש תויאמצע תויונגראתהל 

.הנידמה דודיעב 

יפוא תלעב הניא איה יכ המכסה תמייק לארשיב תיחרזאה הרבחה תודוא־לע רקחמב 

ןיבמ םיטעמ קרש םילגמ ונא ,ןכא .הנידמה דגנכ סירתהל הטיעממ איה יכו ,דגית ארוק 

.60/0־מ תוחפ :ידבלב ןפואב רוגנס ינוגרא םניח ץראב םיליעפה תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

חישב תיטילופה תכרעמהו הלשממה לש ןיידע הברה ןתויזכרמל הז בצמ רושקל ןתינ 

לש ןתעפשהלו ,תילארשיה תיטילופה תכרעמה לש ןיידע ההובגה התויזוכירל ,ירוביצה 

ינוגרא לש םטועימ ךא .תויטסיביטקלוקה תויגולואידיאה לשו תיתכלממה הירוטסיהה 

לע העפשה ןיא לארשיב תיחרזאה הרבחלש תיעמשמ־דח תודע תניחבב וניא רוגנסה 

שי תיחרזאה הרבחה ינוגראל יכ םיארמ םינוש םירקחמ .הב תירוביצה תוינידמה תעיבק 

:1999 ,רב> תוינידמ בוציע לש םיכילהתב תרבוגו תכלוה העפשה תונורחאה םינשב 

תיחרזאה הרבחה ינוגרא לש םתוליעפ ינפוא לש ,וז היגוס .<1992 ,ןמדק :1999 ,היראךב 

.דרפנ רקחמ תבייחמ ,םתעפשהו 
אוה לארשיב תיחרזאה הרבחה לש התובחרתה תא רתויב םיליבגמה םימרוגה דחא 

תורוקמ רחא דימתמ שופיחב םבורב םיאצמנ תיחרזא הרבח ינוגרא .םיבאשמ סויגב ישוקה 

טלוב רבדה .םצמוצמ ןכא הלא םינוגראל ירוביצה ןומימה יכ םיארמ וניאצממ .םייפסכ 

תינפומ ונממ <ו>0.10/«, קרש ,ישילשה רזגמל ןתינה רישיה יתלשממה ןומימב דחוימב 

םימרותל סמ יוכיז ןתמ - ףיקעה יתלשממה ןומימה תניחבמ םג .תיחרזא הרבח ינוגראל 
םימרותל םינתינה סמ יוכיזל םירושיאהמ תיצחמכ םנמוא .דדועמ וניא בצמה - םינוגראל 

טועימ קר ןיידע םלוא ,תיחרזא הרבח ינוגראל םימרותל םיקנעומ ישילשה רזגמה ינוגראל 

טועימ .וזכ הפיקע תיתלשממ הכימת םילבקמ (תישישכ) תיחרזאה הרבחה ינוגרא ןיבמ 
חכונל רתוי דוע רומח 18תיחרזאה הרבחה ינוגרא תושרל םידמועה םיירוביצה םיבאשמה 

לע רבכ ונעבצה תמדוק הדובעב .ירוביצה ןומימל םייפילח ןומימ תורוקמ לש םטועימ 

לש םצמוצמה ןפקיה .(2000 ,רבו ץכ ,ןורדג) םינוגראב תוכמותה תוליעפה תונרקה טועימ 

הווהמ וניא (1999 ,ןורדגו ןיכת ,רזל ,יש) תיב־יקשממו םיטרפמ ,םיקסעמ תומורתה 

.הלא םינוגרא ןיבמ םיבר לש תילכלכה הקוצמל קפסמ ןורתפ 

רועיש תא ילוא ריבסמ תיחרזאה הרבחה ינוגרא תושרל םידמועה םיבאשמה טועימ 

םיליעפ ויה 1980 תנש ןמל ומשרנש םינוגראהמ עברכ קר - םהלש ךומנה תוליעפה 

יפלכ היוצרה וזלו תמייקה תוינידמל תוסחייתהב ךרוצה תא הלעמ הז אצממ .1998 תנשב 

."ר"משמ ינוגרא"ל וגתרדגה יפל הלא םינוגרא וכפהיש םיזוח תרוצב רוביצ יפסכב רבודמ ןיא 18 
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רשפא־יא יכ העדה םלועב תעמשנ תונורחאה םינשב .לארשיב תיחרזאה הרבחה ינוגרא 

ןיא .(Walzer, 1995) הנידמה לש תעייסמ תוברעתה אלל הקזח תיחרזא הרבח םייקל 

החותיפל עויסב אלא ,הנידמל תיחרזאה הרבחה ןיבש תולובגה תא תונשל ןוצרב רבודמ 

.הקזח תיטרקומד הנידמ לש המויקל התובישחב הרכהה סיסב לע תיחרזאה הרבחה לש 

םינוגרא לש רכינ יוביר לע םיעיבצמ רבעב ומסרופש ישילשה רזגמה לע םינותנ 

לדוגל תיסחי ,תידרחה טרפבו ,תיתדה הייסולכואה לש רתי־גוציי לעו םייתד 

וויה םייתד םינוגרא .תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב םג הלגתה המוד סופד .הייסולכואה 

ןוזיאל בושח הז ןותנ .1998 תנשב םיליעפה תיחרזאה הרבחה ינוגרא ללכמ 440/0־כ 

הכימת לש רכינ רועישב םיכוז םיידרחה/םייתדה ישילשה רזגמה ינוגרא היפלש הנומתה 

םיבר םינוגרא שי ,תרכינ תיתלשממ הכימתב םיכוזה ידרחה ךוניחה ינוגרא דצל .תירוביצ 

קרו ךא טעמכ םיקסוע םייתדה תיחרזאה הרבחה ינוגרא .םנומימב הנידמב םייולת םניאש 

וא ןומימב ,רוגנסכ םיקסוע םהיניבמ לטובמ טועימ קרו ,םיתוריש תקפסה לש תוליעפב 

תוקפתסמ ןניאש ,תורוגס תוליהק ןייפאמ הזכ םיניינע־בצמ .תורחא תויצקנופב 

םיתוריש לש הפנע תכרעמ םימיקמ ןהירבח ןכלו יתנידמה םיתורישה ךרעמב ללכ־ךרדב 

ןתביבס םע ךוכיחה תא ןיטקהלו ןתוריגס לע רומשל ןהל רשפאמה יגולואידיא יפוא ילעב 

רשאו ,םיבר תורוד הז תוידוהי תוליהק ןייפאמש ירוטסיהו יתוברת סופד והז .תיתרבחה 

Gidron, 1997; Silber <fe Rosenhek,) תילארשיהו תיבושייה הרבחב םג יוטיב לביק 

לכב לארשיב תוידרחה תוליהקה וכז הבש תיסחיה הימונוטואל םג רושק אוה .(1999 

תיטילופה תכרעמב םידרחה לש םתוקזחתה בקע ,םיימינפה ןהיניינעב לופיטל עגונה 

.םינורחאה םירושעב 

םטועימ דחוימב טלוב לארשיב םייברעה תיחרזאה הרבחה ינוגרא לע םינותנה ןיב 

,דחאה :הז םיניינע־בצמל םירבסה ינש עיצהל ןתינ .הייסולכואב יסחיה םקלחב בשחתהב 

הרבחה .תורישעו תוינוריע ,תוינרדומ תורבח םינייפאמ תיחרזא הרבח ינוגרא - יתוברת 

םייתרוסמ םיסופדב הלש םירכינ םיקלחב תנייפאתמ לארשיב תיניתשלפה־תיברעה 

תושענ תובר תויביטקלוק תויוליעפ .םייכויש תונורקעו תוראש ירשק לע םיססובמה 

תיחרזא הרבח ינוגראב תונגראתה לש יתוברת סופד ןיאו ,תבחרומה החפשמה תרגסמב 

טועימ ,תישאר .םיביכרמ ינש ליכמו יטילופ אוה רחאה רבסהה 19.(2000 ,םנאגו ןאדיז) 

תמרעה - םינוש הרדה יכילהתמ עבונ תיחרזאה הרבחה ינוגרא ברקב םייברעה םינוגראה 

םינוגרא ןיבמ םיבר ,תינש .דועו לד ירוביצ ןומימ ,קודה חוקיפ ,םושירה ךילהתב םיישק 

םינוגראה דצל ,ןכא .ילארשיה דסממה יפלכ םישח םהש רוכינה לשב םימשרנ םניא הלא 

קר והז .תומושר ןניאש תובר תויונגראתה לש תוליעפ לע תויודע שי ,םימושרש םיטעמה 

.תידוהיה וזל תיניתשלפה־תיברעה תיחרזאה הרבחה ןיב םיניחבמה םינייפאמה דחא 

יסופדב םילדבה םימייק ,םינוגראה לש היצזילמרופהו םושירה יסופדב םילדבהה דבלמ 

.םייברעו םיידוהי תיחרזא הרבח ינוגרא ןיב תוליעפה יפואבו תיחרזאה תופתתשהה 

הארנכ ,רכשב םידבוע רתוי םיקיסעמ םייברעה םינוגראה ,תופתתשהה יסופד תניחבמ 

יפוא תניחבמ .םהינפל םיחותפ םניאש תורוקמל יפילח הקוסעת רוקמ םיווהמ םהש םושמ 

םתוליעפ תייצקנופש םינוגראל רתוי לודג גוציי שי םייברעה םינוגראה ברקב ,תוליעפה 

ברע תוצראב רשאמ רתוי םיבר םינוגרא יברעה רוביצל שי ,הייסולכואה לדוגל תיסחי ,לארשיב 19 

.תונכשה 
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לש תצאומה תימואלה תוררועתהל רושקל ןתינ הזה ןותנה תא .רוגנס איה תירקיעה 

תונשב הלא םינוגרא לש תיסחי ץאומה םושירה בצקב םג יוטיב ידיל האבש ,וז הייסולכוא 

.םיעשתה 

,לארשיב "תיחרזא הרבח" גשומל יריפמא יוטיב תתל םיסנמ ונא הז רמאמב ,םוכיסל 

־ תילנויצרפוא הרדגה לע ססובמ הז ןויסינ .ולש ןגרואמה ביכרמל - קויד רתיל וא 

ןיב הניחבמה - הז גשומ ביבס םלועב החתפתהש הפנעה תורפסה ךמס־לע ונחתיפש 

ינוגרא" ,וז הרדגה יפ־לע .הנידמה םע םהירשק לש ריצה ךרואל ישילשה רזגמה ינוגרא 

רשקב תיפסכ הנידמה לא םירושק םניאש ישילש רזגמ ינוגרא םניה "תיחרזא הרבח 

ינושאר ליפורפ םיגיצמ ונא ,וז הרדגה סיסב לע .םהיניב ךשמתמ הלועפ־ףותיש בייחמה 

םימייקה םינותנהש ןייצל בושח .לארשיב תיחרזאה הרבחה לש ןגרואמה טביהה לש 

הרבח ינוגרא לש הרדגה הז בלשב םירשפאמ םניא לארשיב ישילשה רזגמה תודוא־לע 

הרדגהה .םהב תופתתשהה תניחב וא םהלש תוליעפה ינפוא תניחב תועצמאב תיחרזא 

ןיב יפסכה רשקה - "תיחרזאה הרבחה" לש דחא טביהל קר תסחייתמ רמאמב הגצוהש 

הביל־בל תא הווהמה ,תינוגראה תוליעפה תוהמל תוסחייתה הב ןיאו ,םינוגראל הנידמה 

ןיבל םינוגראה ןיב רשקה תא ןחובה דדמ ןיב בוליש ,ונתעדל .תיחרזאה הרבחה לש 

תופתתשהה ןויבצ תאו הלא םינוגרא לש םתוליעפ יפוא תא םינחובה םידדמ ןיבל הנידמה 

"תיחרזא הרבח ינוגרא" לש הרדגהה תא חתפל תנמ־לע שרדנה אבה דעצה אוה םהב 

.הז רמאמב הגצוהש 

הרדגה חותיפל תובישח שי לארשיב תיחרזאה הרבחה תודוא־לע ירוביצה חישב 

,"תיחרזאה הרבחה ינוגרא" ומכ םומעו בכרומ גשומ לש ,תינושאר םג ולו ,תילנויצרפוא 

,הלוכ העפותה לש םייביטגרגא םינותנ לע ססובמה יריפמא חותינ רשפאמ אוהש ןוויכמ 

תוינידמ שוביגבו העפותה תנבהב הבר תובישח שי ךכל .םירופס םינוגרא לש קר אלו 
.היפלכ תירוביצ 

חסנל ןויסינ לכ לע הז סומלופ לש ויתוכלשהלו גשומה ביבס םייקה סומלופל םירע ונא 

םישוריפהו גשומב ףוכתה שומישה חכונל ,הז םע דחי .ולש תילנויצרפוא הרדגה 

ונניאש ,הז םוחת לש םירקוחכ ,םישח ונא ,ול םינתינה ־ םידגונמה םיתיעלו ־ םינושה 

םימיוסמ םינותנ תעכ םימייקש הדבועה חכונל דחוימב ,וז היגוסל סחייתהלמ םירוטפ 

ללכב תיחרזאה הרבחל יוארה יפואה תעיבקב םיקסוע ונא ןיא הז רמאמב .תאז םירשפאמה 

תויתרבחה תויועמשמה לע םיעיבצמו ,לארשיב יוצמה תא םינייפאמ אלא ,טרפב לארשיבו 

ןוידה תא םכסל רמייתמ וניא הז רמאמ ,וזמ הרתי .ונשמתשה ןהבש תורדגהה יפ־לע ולש 

ךות תאז םישוע ונא .ותוא חתפל איה ותרטמ ,ךפיהל ;לארשיב תיחרזאה הרבחב 

םירקוחה לש הבישחה ינוויכלו ,םינושה הינפ לע ,םוחתב תיטרואיתה תורפסל תוסחייתה 

םיעדומ ונא .םיבחרנ םייריפמא םינותנ לע תוססבתה ךותו ,םוחתה לש םייריפמאה 

יללכ ןויד הז בלשב םירשפאמ ןהילע םיכמתסמה םינותנהו וחתופש תוירוגטקהש הדבועל 

רקחמ ורשפאיש ,רתוי תונדועמ תוירוגטק וחתופי ןמזה םעש הווקת ונא .אשונב דבלב 

.םוחתב רתוי קימעמ ןויד ויתובקעבו רתוי טרופמ 
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ץכ יגחו 

תורוקמ 

.םילעופ תירפס :ביבא־לת .לגה לש הנידמה תרות .(1975)'ש ,ירגיבא 

תותומעב תוהזו הקיטילופ ?לארשיב תיחרזא הרבח הווהתמ םאה" .(1999)'א ,רזעילא־ןב 

.97-51 ,<1>ב ,תילארשי היגולויצוס ."תושדחה 

תלבק םשל רוביח ."החוור יאשונב 13־ה תסנכה ירבח תוליעפ" .(1999) 'א ,הירא־ןב 

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראותה 

םוחתב סרטניא תוצובק לש ןתוליעפ ?םיכנ םינוגרא וא םיכנ ינוגרא" .(1999) 'מ ,רב 

,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח ."הכנ דלי תונקת תעיבק ךילהתב החוורה 
תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב 

.םילשוריב 

."תילארשיה הרבחב האחמו טקילפנוק - םירוחשה םירתנפה" .(1979) 'ד ,ןייטשנרב 
.80-65 ,הכ ,תומגמ 

דלפ 'י :ךותב ."לארשיב םישנה לש ןדמעמ :תוהמיאו תוחרזא" .(2001) 'ג ,ץיבוקרב 
.(245-206 'ע> ?תיחרזא הרבחל תסיוגמ הרבחמ :לארשי ,(םיכרוע) ריפוא 'עו 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת 

:עבש־ראב .םיילכלכ םינותנ - לארשיב ישילשה רזגמה .(1999) 'ח ,ץכו 'ב ,ןורדג 

.ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא 

.רזגמה ידיקפת :2000 לארשיב ישילשה רזגמה .(2000) 'מ ,רבו 'ח ,ץכ ,יב ,ןורדג 

.ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא :עבש־ראב 

.םינוויכ :ביבא־לת .שדחה ןימיה .(1987)'ג ,גרבדלוג 

:ביבא־לת .היטרקומד לאיצוסה לש התייחת :תישילשה ךרדה .(1998) 'א ,סנדיג 
.תונורחא תועידי 

הרבח ."לארשי יבגל תוכלשה - התטרפהו החוורה תנידמ רוחסמ" .(1994) 'ג ,לג 

.24-7 ,וט ,החוורו 

."יזכרמ םרוגכ תוגלפמה :תילארשיה תיטילופה תכרעמב רבשמה" .(1996) 'י ,רונ־לג 

הרבח - 2000 תנש תארקל לארשי ,(םיכרוע) זפ־ינק 'בו קסיל 'מ :ךותב 

.םנגאמ :םילשורי .(174-144 'ע) תוברתו הקיטילופ 

.קילאיב דסומ :םילשורי .הקירמאב היטרקומדה .(1970)'א ,ליווקוט־הד 

.רוידה ירסח לש םקבאמ :תוינידמ ישודיחו הקיטילופ ,האחמ .(1992) 'ד ,ירד 

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי 

ןוידב תויגשומ תוסיפת יתש :לארשי תנידמ 'נ תיחרזא הרבח" .(2001) 'ר ,לשריה 

דלפ 'י :ךותב ."ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ןמוקמו תיחרזא הרבח תודוא יוושכעה 

.(336-305 'ע> ?תיחרזא הרבחל תסיוגמ הרבחמ :לארשי ,(םיכרוע) ריפוא 'עו 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת 

.לארשיב תיניטסלפ־תיברעה הרבחב תובדנתהו המורת .(2000) 'א ,םגאגו 'א ,ןאדיז 

.ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא :עבש־ראב 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב סרטניא תוצובק .(1987)'י ,ישי 

הרבח ןיב - 2000־ה תונש תארקל לארשיב תיחרזאה הרבחה .(1998) 'י ,ישי 
,דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב :םילשורי .הנידמל 
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.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

.ןליא־רב :ןג־תמר .1992-1949 לארשיב תירוביצ האחמ .(1992)'ש ,גיצליו־ןמהל 

תורוצ :לארשיב יניטסלפה טועימה לע היתוכלשהו הנידמה תולפקתה" .(2001)'א ,ידעס 

תסיוגמ הרבחמ :לארשי ,(םיכרוע) ריפוא 'עו דלפ 'י :ךותב ."הלועפ יכרדו הגצה 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת .(349-337 'ע> ?תיחרזא הרבחל 
,תוימואלניב תויעב ."בצמ תנומת :לארשיב םישנ ינוגרא" .(1992) 'ם ,יוא'זיב־לגופ 

 59(4-3), 77-65.

,1 ,הקיטילופ ."הקתשה לש חותינ :לארשיב תוחרזאו םישנ" .(1998)'ם ,יוא'זיב־לגופ 
 71-47.

?תיחרזא הרבחל תסיוגמ הרבחמ :לארשי .(2001) (םיכרוע) 'ע ,ריפואו 'י ,דלפ 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת 

."לארשיב תיחרזאה הרבחהו יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסה" .(2001) 'ג ,ריפשו 'י ,דלפ 

'ע> ?תיחרזא הרבחל תסיוגמ הרבחמ :לארשי ,(םיכרוע) ריפוא 'עו דלפ 'י :ךותב 

.דחואמה ץוביקה ,ריל ןו ןוכמ :ביבא־לת .(205-183 

סחיב הנפמ תדוקנ - עשי ידסחבו םיניטקב תוללעתה תעינמל קוחה" .(1992)'י ,ןמדק 

.146-135 ,38 ,ילאיצוס ןוחטב ."םידליב תוללעתהל תילארשיה הרבחה 

:ביבא־לת .הקיטילופה לש היגולויצוסה :הרבחל הנידמ ןיב .(1995) 'ב ,גנילרמיק 
.החותפה הטיסרבינואה 

המורת יסופד :לארשיב היפורתנליפ .(1999) 'ב ,ןורדגו 'ר ,ןיכוד ,'א ,רזל ,'ש ,יש 

ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוגךב תטיסרבינוא :עבש־ראב .רוביצה לש תובדנתהו 

.ישילשה רזגמה רקחל 

האחמה תעונת - םימדופנוק לש תוהז ,פינכפהמ לש תועדומ .(1995)'א ,יולךושש 

םירקחמל ןייש זכרמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .21־ה הנשה 
.הרבחה יעדמב 

 Anheier, H.K. (2000). The CIVICUS Civil Society Diamond. London: London

 School of Economics, Center for Civil Society.

 Barber, B.R. (1998). A Place for Us. New York: Hill and Wang.

 Barber, B.R. (1999). "Clansmen, Consumers, and Citizens: Three Takes on

 Civil Society". In R.K. Fullinwider (ed.), Civil Society, Democracy and

 Civic Renewal (pp. 9-30). New York: Rowman <fe Littlefield.

 Berenhard, M.H. (1993). The Origins of Democratization in Poland. New York:

 Columbia University Press.

 Borzaga, C. and Santuary, A. (1998). Social Enterprises and New Employment

 in Europe. Trentino: Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, European

 Commission, CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale.

 Cahil, M. (1999). "The Environment and Green Social Policy". In J. Baldock,

 N. Manning, S. Miller and S. Vickerstaff (eds.), Social Policy (pp. 469
 487). Oxford: Oxford University Press.
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