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פערים בין הצהרות למעשים במערכת החינוך 

בישראל: מדוע הם קיימים ומה הם משרתים? 

הילה טל

תקציר

טזלב ׅד ךלמ אגזםב ׅגזלמ ה ב מטז למ ׅא לגמ םא גזלמ 
ה. , אגםא, המלמ אאׄ ו ךלמ זא ׇׄ׆ אםד ׇגהמ, זא גזה 
ׇטלהךׄא אא מאגׇ זא ךגךב טזלב ג׆ׇלב ׄא גא טלככמ למ םא גד 
מאגׇב זא ט כׅךמ אמ, גמד גזה ׇׄ אא מאגׇב םזמכ גׅה ׅלמ. 
 new institutional) ׇם גוׇמ  מׄל  גמ  גם׆ב  ׅׄגךזמ  מטז  המ 
ה  גזלמ  ׄמ  גזׅב  ׄא  טזלב  הׇגב  םאזמב  ט  זא  םׄח  גזא,   (theory
גאזהכ ה גׅ, אטמ אאכב ם מטכׇ ׇׄטׅ, גׄטםל ׄמ גם מטכׇ. 
זב  אמגׇׇ  ה  ׄל׆ה  אב  םׅ  גׅמ  םׇל  זה,  זגׇמ  וׅל  ׅאׅ 
ׇלב גםמהמ,  אב גג׆ד םכהב, ׄ א׆ׅׅ  ךטמ לׅמ, אכד ומלמ, גטהמׄ 
ג׆המ אזמב ׆ב ד ומלמ. ׅזׇ םׅגה זאמ מטכ ׇלב ׄא הלׄמ אזמב 
לכמ גגלמ גךלמ םא ׄל׆ד אד םאמ, ל גׅהמ מׄג אםׇ 
ׅד  אטזלב  םׅד  ׇ׆גׄמ  ג  גך׆  גׄגל  גךא.  ׅמטכׇ  גׇׅל  גםׅׄב  ׆ו 
גךל אהזם ם מטכׇ ׇׄטׅ, זד םטזלב ׄא מלגב אאמ םלׇמ םא 
מב  מ גכלמ אךלמב םאׄ  םׇ ה םלׄא. גׄגל םחׄ  גזלמ הׅ 

טזלב, גךז מםממ אׇד ׅםאמ םא טזלב ׄא.

מבוא 

כם אםׅ זא םׇ ׅלמ הגךׄ ׅכׅזמ ׅגל םא ׇד ךׅל וזל מל 
גׄםל םׇ ה.1 וזל  כםל א הלׄ א םה ׄ מא ׅוו 

םׇ גוׇ גטזב ׅגׄגל  גאב הלׇטמ, גמומ אגםגזמ וךא׆מ םאט   1

ב  אגםא  ׄא  גׅד.  ׅלמ  אךל  גזה  ׄמ  גוׇלב  זלב  הלגמ  ׅׄוח  גׇׅל 
גוׇ ה, גוׇ גםט, גוׇ אא, גוׇ טא ךׄ ׅׄא. 
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מ גלםמ, זלב ׄגהמ וׇ םזאב ׄ גםמממ  גׄטםל אׅל אםגלׄ 
אהא ׄמב אׇל ׅׄ. א םךטמ ׅכםל  לׅמ ג׆המ מל,  כם 
מל אזהמ זא אד, מךׄ ג גגםד ׅׄגךזמ מא ה ט אכ 
גׇׄ, ׄכאכ ׄח גא ׅוטכ. אד אׄ גטמז םגזלמ ה זגׇמ ׅאׅ םא 

ׇד ךׅל הוׅ וׅׅ ו׆מ ׆ד ג ה ׅ ג זםב ׇ אם׆.
ׅוו  ׄטםל  אה םגׅׄכ גמגׇ זא זל וׇ ׅלמב הגךׄבׅ 
ה ׅא אםהב לׅב אול ךׅמ ׅגזלמ ה. ׄ אגלׅ טאׄ, 
מזםממ  גט  ׅמכטמ  לׅ  אךׅל  ה  גוׇמ  םא  מגוׇמב  גׄ 
ׅגׄ ־19, הלםג םהב גזב ׅאׇׅ ׅםׇ ה ׅאא ׅׅמ וטל ׅטל. 
 ;2010 (׆אזׇ,  ב  גלב  םׄהה  גׅה  ׄמ  מכט  ׅׄמ  כׅא  וטל  ׅמ 
Zucker, 1987) םלׇ אגזם זׇ גה, אגלמ ׇד ךׅל זל גמכב גזמ 

אזמ, םׅגל הגךׄמ גזלמ ה. 
גזלמ  םמ אםׇ םזוכ ׅגםגמ ה םא ׇל ׅׄ םטזאב ׅ 
ג׆ד םא םכהב: גםלׇ ה, ׄל׆ה גלב לב, לםמ גכגמ, זגממ 
ג׆ל םאם ךׄ ׅׄא. םכהב ׄא גטהב אׅמ וטל ךטמ ׇלםמ לׅמ, 
׆ד כהמ זלב, ךגךב טזלב, כהמ ׇז, גגם טהךׄא םא מאגׇב, 
הׅזמ  ׇלםמ  ךטמ  זׇׅ.  אזאב  ה  (וךׄאך)  ִׅלמ 
אכג?",  ם  ךׇ  ׅ  ה  "ג  אםׄא  םכהב  םא  םהמ  ג׆ׇלמ 

ׅגאב ׄלמ, גב מטכׇ םא גזלמ ה ׅׅל םׅ ׄ טזאמ.
אזמב  ג׆המ  לׅמ,  ה  גזלמ  גא  ׄא  הךׅמ  גלמ  ךטמ 
ׄח ומלמ (ג וגׄא, Scott, 2013 ;2004). מל ג, טזגב לׅמ ׄד ׇׅ 
ׄל׆ה ׅךז םא גזלמ (לםמ גכגמ, ׅמ וטל, גלב) מהׄב גםׅׄב 
הׇלםמ  ׄא  ׅגכלב  אד.  זא  אׄ  ׇׅׄ  ׄא,  ךטמ  זא  אזהמ  גׄטםלב 
ךטמ  גלׅ  ה׆לב  גמ  ׄמ  םטמ  טזא  ׇל  אׅל  ה  גזלמ 
גומלמ גמכגמ ׅהד. ג ד, זא גזלמ ה אךׇכ ׄמ ׅלמ 
זא גםגזמ  ל טזא םׄ הכמ אאמ גאבׅ  אטה ׆לגב םהב.ׇ 
זא גםגזמ גממ  מ הלגמ ׄמ אא םׇ גאבׅ  וגׅאמ אגבׄ 
טזא  גׄטה  כלׅמ  אזמב  ׄל׆המ.  זם  םא  המ  אאׅ  כםלב 
ׄא גזללב ׅכלמ גםכהב ׅםׇ זא טזל ׅד ג םגזלמ ה זם 
ׅד ג םׄ "ךל" אזםמ זא וג ךלמ זא וג גלמ, ט םד 

המטומ ׅכלׅ םכהב ׅםׇ. 
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זהמ גלמ ׄ םכגב םא טזלב ׄא, םאזמב ב מךׄ םא ול 
כלהמ, ול מםגמ אׅ ׄ ׄח ׅ׆ׇ אׄל ׅזלב גךלב, ׇכׄ ׄ 

םגׄטםל אגזלמ ה אגם אמכב ׅםׇ ל ׇלםמ ומלמ. 
גׄגל ה גׅכם אךז וׅל אגמ  םא ו ׆גאד ׅד םכהב 
ׇ  זא  ג,  הׅזמ  טלככמ  םׅהד  ומלמ  ׇלםמב,  לׅ  ׅםׇ, 
גם׆ מׄל גוׇמ ׇם (new institutional theory). (ׄטאכ,  םגםׅ 
 DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Meyer & Rowan, ;2010

ׄגם  ׅב.  ׇׄד  ׇם  גוׇמ  מׄל  זכל  ׄמ  ׄמׄל  מא   .(2012
ׅך׆מ  ׄוב  ׇ׆גׄמ,  ג  ׅׄגךזמ  גׄגל  םא  גלמ  זהמ  ׅׅוו 
ׅגזלמ  גזםב  אׅד  ךלמ  ׅד  טזלב  גהמ  זאמ  ׄטםלמ  גוכהמ 

ה ׅך׆מ מזאמ גה ׅב זׅל. 

התאוריה המוסדית החדשה 

ל׆המ ׄ מךׄ  ׅלׄםמ גׄ ־20 ה לׄםה כל ׄל׆הב  ךאׄ 
ׄ  המטו  ׄל׆ד  ׄל׆הב.  םא  המ  ׅזאמב  כםל  לךהאמ,  טזא  םא 
םגמלם  ׇׅל  םא  ׅה  ׅמ,  גגמלם  לכ  גםטזמ  ו׆ל  גזלמ 

 .(Scott, 1988) ׅׄל׆ד הזׇ אם׆ גל ׅלל גמׅ טזאמ לךהאמ
׆םמ  ׄל׆המ.  מׄלמ  םא  ׅטלוטכׅמ  םה  א  םהב  אׄל 
ׄל׆המ ׇםמ מל ה אלׄמ ׄל׆הב גזלמ גכגמ ו ׆גאד זב 
לךהאמ  ט  זא  ׅל  אׄ  אםלׇ,  םׄט  גמ  זמ  א  טזאמ  וׅׅמד 
ךלט (Morgan, 1986). י כׄד (1977) ךז אםׅ זא ׄל׆ד זא גזלמ 
טמ גכגמ אט ׄהל׆ זב וׅׅ, טזאמ םאזהמב ׆לגמ אגזלמ 
אםהמ ׄמ ךלמ ׅמׄב אגםׅׄב זגׇב אלםמ. זא ט ׆ם , ךא 
ט  זא  וׅׅ.  אׄאך  זךג  ׄמ  אמׄב  אמ  גמכח  ג׆ׇלמ  ׄל׆ד  םא 
מטומב, ו ׄל׆ד זב וׅׅמ גםטזב ׅזכל זא ךלמ ׄל׆ד, ׄ מׄלמ 
מאמ  ו  וׅׅמ  זב  ׄל׆ד  ׅו  אלׄמ  גךזמ  מל  גׄלמ  ׄל׆המ 
וׅׅמ  זא  גםטז  ׄל׆ד    ׄל׆ד,  זא  גםטז  םוׅׅ  ט   — ׇׇמ 
(Barley & Tolbert, 1997). מׄלמ ׄא גׇ׆םמ ׄמ ׅב הב ׅו 

׆גאד םא ׄל׆ד זב וׅׅמ, אגל ׄמ ו אטד םא גםׅׄב מטכמ. 
מׄל גוׇמ ׇם אזגמד, גךז אמׅהד ׆ב ׅו ׆גאד וגאב 
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גו׆למ גלמ אהמ ׄח גׇ׆ם ׄמ םׅמב ומ אזגמ ו אטד 
הב. 

זׇ ׄא םהלׄב  ל׆הב םאב םלׇב גמגׇב,ׅ  ׆ם  גׅל ךׇׄ 
גךאב — הו׆לב הזאגב. ׇׅא הׅז גגׇׇב םאטב םטמ וׅׅ 
ׄמ ׄל׆ד. כל, אׄ לכ זאמ םׅגלמ מםגמ אמטכמ ׄ ל "םל 
ממה" הגׇׇב, ׄאׄ ׆ב, ׄא ׄטא ׅזכל, מׄג כׅא םא הלגמ 

אאב גכׅאב ׅםׇ טזא אׄלב. 
מׄל גוׇמ ׇם זהמ  ׅא םׇ ׅלמ הךל ׅמא ול 
ׇל׆מ וגמ זא אאב, זלב וגאב גםכטב ׄמ גלמ ׅלממ םא 
  מל,  מכ  םםׇ  א  ׄמד.  א׆םב  אגמ  ׇלב  זא  םׇ  ׄמ 
גוגב ׅללב מל אאב גוׇב. םׇ ה, הוג זא ול םא 
־200 םהמ ה ךׅל, ׄ ׇׄ םׇמ ׅלמב מכב ׅזאב גׇלה 
ׅאאב  ׅכב,  ׅ:  גגוׇב  םא  םׇ  אא  ׄלב  אםׇמ  ומ  אד, 

 .(Meyer & Rowan, 2012) ׅהלגמ
ׄ  אם׆ד  ׇלב  לׄמ  המ  גלמ  ׆ׇלמ    ׄךד  ׄמ  זב 
ה׆ז  גלׅמ — גלׅמ הׅזמ ג םׅםׇ ה ם אזמב כלׅמ זגגמׅ 
אגלמ םׇ. אכד ד גלמ ׆אמ גׇׅלב זאד, אכד וגמ אזמב אא 
ׄהד האאמ ׅגו׆למ ם ךׅל. ׅםׇ ה כם זׇ ׅאמ ׄטםל אלז 
גךׄמ  גלמ,  ׄמד  םא  ׅךז  לז  ה,  גזלמ  גלמ,  גל  ג 
ׄמ זךג אזמב כלׅמ ׅטה ךל אלז ׅד גלמ םׄהד זאמ ׅכה ׇׄ 
ׄ ׅטה ךל אממ גזה אלׅ גלמ. ג ד, ׄטד םא גלמ ׅלממ 
אגׇׇ  םכם  ׅגלמ  םגׇׅל  מ  זגב,  ׄ  ׄמד  גמגׇׇ  ה  םםׇ 

אגמ, םׄמ ׅ אם׆מד המד אזל טזגב לׅמ לכ ׄל גד גגם. 
לךהאב"  "גמוב  ד  ה  ׅםׇ  גוגמ  גד  לׅמ  ׄא  וׅמ  ׅםא 
(rational myths) — אׄ גוגמ זא ׅוו םא מטכמ המהמ אגׇׇ. גמו 
לךהא, אט מׄל גוׇמ ׇם, ׄ ׇז גׅד גׄא זא "ׄ זםב 
  ׅגׅד  אזגׇ  הׇלם  ׄהה  םמ  אגׅד  זגׇ  אׄ  םגזאב    ׇׅלב", 
ׅל־ג  (Meyer & Rowan, 1977). אגםא, גוג ׄגלמ םׄםל גל גוׅלׇ 

אמאגׇב ׅממ — ב אגׇב, ׄ גמו לךהא. אגזם, זא ׄח גגךׄב 
גוגמ  ׅהוׅמ  לכ  זל  ׅזאמ  אמ  זם  טלהאמ  לׄ    גזׇב 
טלהאמ  לׄ  םׅד  ׇכ  ׅכםל  ׄגה   ,(2003 גאׅ,   ;1996 (ׅל־ׄא, 
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םא גל אׄמ אגׇ ׅכלׅ מאגׇב לב הוׇכ,  ׄ ט אגמו 
לךהא. גמו  גםכח ׄגה ךט גׅוומ זא כםל א׆ גמׅכם: ג 
א אמ מל ׅלל גׄםל כםל גמׅ ׅד גל גאגׇ אמאגׇ אגׇ? 
ׅמׄב  ׅםׇ.  גכׅאב  אאאב  לךהאב  גמוב  ׄטׄ  טב   
א, אםכהב ׅםׇ ם זהד אטזא אט אאב ׄא ׇ אם׆ ׄמ מ׆גאב 
אאב,  אט  טזא   .(DiMaggio & Powell, 1983) אב  ׇלםב  גםׅׄב 
ׅמ  וב  גוׇלב  םׅד  ׇלב  ׄמ  ׄ  לךהאב  גמוב  הלגמ 
םׇ,  אא  ׄמ  גכׅאב  םכהב  ׄב  אט  גׅ,  אא  ׅגזד  גׇׅל  םׇ. 
ב ׄב אהמ גגםׅׄ. גמל אׄל׆הב םהב אמלמ זא גכב ׅםׇ, 
גךלב  אאב  ׄמ  גכׅאב  ב  זׇ  א  ׅהב,  וב  זא  גםׅׄב  זא 
זא . ׄמ כהטלגמ ׄ  םגמ׆גאמ ׄמ םכהב םהב ׅא׆גך, 
א׆גך םׅמל ׄ מהׄ ל אכׅאמ גםׅׄב גםׇ. גׇמ א׆גך 
גוׅׅ,  א׆ו  גךא  םׄ  גםׅׄב  ׅגׇמ  ׅ  אׇ  ׅׄ  גכׅא  םׄל׆ד 
׆ד גד, וח, ׄהםב מםגמ הוטמ םגׄטםלמ א אגם אטזא. גזלמ 
םד אכ גםׇמ ךׅלב גךׄמ ׄמ זךגד םטמ ׅמל םׄמ אׇלםמ גו׆ 
םד  אםׅמ  לׅ  ׅגׇ  כםל    םט  גגמ.  גמהאמד  אכ   
   .(Meyer, Scott, & Deal, 1991) אטזאמד  ךׅלמ  אא׆גך  גומ 
גמב".  גׇ םׅ ב הלׄב "ׅמ וטלׄ  מ וטלׅ  אגםא הגךׄ םךׅל םטׅ 
גוׇ ה ל׆ גאאב גוגב, גׇג גכׅא ט ם ׄמ אגםא 
לב ׅמכטמ הב, גו׆ "אׄ ׅמ וטל", ׄה גכׅא ׄמ לם גמׄב 

 .(Tyack & Tobin, 1994; Tyack & Cuban, 1995) ׄה א אמכב
א׆גך גמכׅאמ גוׅׅ גוׇמ ׄ גכל גל אם׆מ גםׅׄב 
זׅל ׄל׆ד. ׅםׇמ מכב ג םׇ ה, םׅב גלמ גלׅמ כםל ׅד 
אמ  זם  א׆ו  גךא  םׄל׆ד  א׆גך  ׅלל,  ׄה  אגלמ  ׄגךזב 
 .(Meyer & Rowan, 1977) גםגזממ מל אגם כג גׄםל זאמ המ
גׄד, םאׄל׆הב ם מגלי גםגזמ אטזא  םטזאמב ממטו מׄגמ זלב 
אטזאמ  םׅ  מהׄ  ׄטׄ  ׄ  א׆גך    ׆ם  ט  זא  םׇ.  םא  אאב 
א׆ו  אגם  אׄל׆ד  גׄטםלמ  םׄ  גד  ׅלׄםה  ׅלׄם  ׄל׆המ, 
גםׅׄב גוׅׅמ. מל זא ד, זכלהמ הלגמ גזהכב א׆גך ׅםׇ 
ׅזמ  אטמ  זׇטמ  אםב  גׇז,  ׅל  םׄה  ׅׄטד  ׄל׆ד,  ׄמ  גהב  ב 
כׅאמ אמ אךל הזמ גאב טהגב ׅׄל׆ד. א׆גך ׆ב גׄטםלמ 
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אׄל׆ד ׄמ גם מג םא טלב כׅךמ טזאב ׅמ. ׅכךל, זא ט 
ךהמ,  גוׅׅ  גםׅׄב  אׄל׆ד  גלב  א׆גך  ׆ו  םל,  כלב 

גוׇמ, ׆ב גמ ׄל׆ד, גזׇׅ. 
אׄ  ׄגךזב  ומלמ,  ׄח  אזמב  גלׅמ  ׅב  םגלמ  ׅמהׄב  ׄמ,  זב 
ׅללב, ׅמ וטל וׅאב גול ׅגםׅׄב, אׄ מד גזה גמׄב גאׄ אא 
ׄל׆הב  ׅלב  ׇם,  גוׇמ  מׄל  זהמ  אד,  גוׇב.  אאב 
ׅאׅמ  גךמ  ׅללמ  גלמ  אם׆מ  גהמ  טזאמ  ׅד  ׅה  םא  ׇׅל 
גהמ  וגׅאמ  טזאמ  אׅד  המ,  טזאמ   — ׄל׆המ  זם 
אך׆מ מׄג אאאב אהלגמ. ׇׅל  םא טזא טא ב גךאב א׆ו 
א׆גך גםׅׄב ׆ב ׅהוׅמ םׅד גמכגמ, אטמ אׄל, זאמ המ 
 .(DiMaggio & Powell, 1983; Driscoll, 1995; Meyer & Rowan, 2012) הג
גמ ׅד ךל אטמ אׅ המ מׄגמ אׇלםמ הךמ אם׆מ גל 
םאםג כב ׄל׆ד, אׅד ךל אטזא ׅמׄב אהלגמ גוׇמ, ךל אזמב 
 Bidwell, 2012; DiMaggio & Powel, 1983;) ומל טזל ׅד גךל אהזם

 .(Meyer & Rowan, 1977; Rowan, 2012
א  זה גלמ םא גׄגל  ׄ םׅה םא םׇ ה גזא  טזלבׄ 
ׄהב גכלב ׄ גׄאךב ׄאׄ ב טהכךהאב ׇׄטׅב. אגל, ב מךל 
טזאמ םהזׇ אםלמ ׄמ ךל םלׇמ םא ׄל׆ד זא ׇ ם׆מ א׆גך, 
םׄגל גׄטםלמ א אם׆ גםׅׄב אגם אטזא ׅל לַמ םכהב, וׇל 
ב מ. טזלב ׄא ׅׄב אׇ ׅ ׅא לגמ גזלמ םכה: ׅד גלב 
ׅל  ׅד  וטל,  אׅמ  ה  גםלׇ  ׅד  אגלב,  וטל  ׅמ  ׅד  אמאגׇב, 

םלׄאמ אגםלׇ ה.
ׇ׆ג  ה.  ׅגזלמ  הזם  גד  ׇ׆גׄמ  םמ  ׅזלמ    זה  ׅׄוו 
לׄםה ה׆זמ אגמ םׅד םאם גלׅב םב אכ גטזאמ גזלמ ה, 
ב: גד מאגׇב, םׄט אםד ׇׅגהמ אגׇ, םׄט אךז אא 
םאב.  ׄםב  אאמ  אךלב  ׅמׄב  ׇטלהךׄא  גזה  מאגׇ  מאגׇ 
ד ךט אִׅלמ (וךׄאך) םא  מ גמ גמכבׅ  ׇ׆ג םה גך׆ׄ 
מאגׇב, םזמכ וׇל ׅלמ כב המ מאגׇב מאגׇמ אמטכׇב 
ׅלמב גזׇב אב, אׅד ׇלם אךגךב טזלב ׅלמב ׅאא, טזלב 

ג׆ׇלב ׅטל. 
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דוגמה ראשונה: בין שוויון הזדמנויות, מיון תלמידים 

ומתן מענה לשונות ביניהם

ׄמ גהמ וׇ ׅלממ ׅזאב גזלׅ ׆ב ׅםלׄא ׄ םגזלמ ה 
ׅלממ.   (mobility) הזּמ  אםטל  ׅלמב  טזלב  אךגךב  א  ׅ׆ׇל  ׄ 
ואא  אׅךז  םאׄ  גךט  ה  גזלמ  ׇגהמ,  אםד  ׇלם  ׅםב 
םא מאגׇב. ׅמׄב א גךל גםלׇ ה  ׅמ וטל גׄטםלב םד 
ׇגהמ אאגׇ אאא מאגׇב. ׄא ׅםב ה םגזלמ ה ׄגה 
זא גך טהךׄא ׄם םא א מאגׇ, גםלׇ ה גד ׄמ ׅמ וטל 
מ םמ  טלהךׄאמ (גםלׇ ה, 2014). םׅהבׄ  אׄטםל אמאגׇב אגׇׇ 
םמ  ׄמ  אםלמ  זם  מ  ׅמ  ׇה  םגזה  אה  ׄטםל  אא  ׇלםמ 
מ מכׇגמ,  ׅל םׄטםלׄ  גלמ ׆ב ׇ: מאגׇ אם  אגזה ׇלם א,ׇ 
גזלמ  ׄאב,  אךל.  ׅמׄב  אגזה  מ  ׆ׅמ  אמ  ׅזאמ  מאגׇ 
ה גךט אזגׇ ׇׅלם הוטמ, טמ גׇׅלמ ׅם ךׅל אזגמ םמ 
ךטמ כׇגמ, ׄ ׇלם אגד ׄמ מאגׇב. ךט םגזלמ ה 
גומ  גלמ  ׄמ  ׄ  גגהמב  אמב  ט  זא  מאגׇב  מגד 
אגזלמ ה ׅל םהב לׅמ, ם םׄ ג׆ׇלמ ׄמ גגלמ גלמ 
אכ  גךׇכ  גלכל2  גד  מא   .(Parsons, 1971) ה  גזלמ  םא 
מא  םהב  םמטכׇב  ׄ  לזד  ׅזמׇ.  ׅלמב  אמטכׇב  גה 
מגמ,  ׆ב ךלב אמ מא ה םל. זהמ ה׆ׇ גלמ 
אט מא גד גמׅךז ׅׅמ וטל ׄ םׄ גםגם גםל אםזמכ טזלב 
כם  טמ,  גלמ  םׄ  ׅד  מל  גלמ  ׇלם  ם  םׅד  ׄאׄ  ׅלמב. 
מ  ה גזגׇׄ  ב ם ךׅלׄ  מ וטל, ׆בׄ  אמזאב גמטכׇ גךט  םאׅ 

ׅגל ׄ אזמב ׄח גמו ׄא ׄא ׅאמ א׆ג. 
םׅ אל  גמד גזה ׇה ׅממ ׄ טזא םׇלםמ גםׅׄב, ׆ד 
גד, ממ כהמ, גכב ט, ׇז טלטוהא זׇ (ׅד, 2010). ׅטזא, ב 
הלׄ םאגזלמ ה םלׄאמ ׄד ׄגךזב אךז אא מאגׇ גזה טלה 
םד  ה  ׅג זלמ  מאגׇ  ׄ  מאגׇ  אא  םׄטםל    אךל,  גמׄב 
ׅב  ׄלהמ,  ׅםהב  ׅגזלמ  םא  םהב  אגלמ  ׅאגׇ.  ׇגהמ 

מא גד גלכל מאגׇב  וו אמב םא מאגׇב.ׅ  גד גלכל ׄ גד זאׅ   2

ׅזא אמ ׄהאכׄאמ ׄ אגׇמ ׆ׅמ גׅך לׅ גכׇגב זא טה ׅלב. 
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לטלגמ "ׄטכ ׇם" "ז אמגל", ׅזׇל גםׅׄב גמׄגב גמכםב 
ׅמ וטל אךז גזהב ׇהב אא מאגׇ מאגׇ ׅמׄב אךל אאמ. 
םזמ  ׄ  אא  אׇלםמ  גזה  גמד  אםב  ה  גזלמ  םגךׄ  טמלד 

טלהמ זׇׅ ׅכׅךמ כהמ. 
ךמ ׄהד גּמלמ ׄאׄ גגךמ םה םא מ ' (׆ב  ּׅ ׅׄטד טלגא ַכ
ד  ׄב  הםׄאמ  ׅגלו 1994).  גב 3  הׇ/8  גה"א  (ל  אכגד)  םאׄ  גגאי  ׄ 
אכ  ׄ  כׅך  כלב,  כׅךמ  ט  זא  ך.  ּׅ גְכ כׅך  םה  ׅג  םׄא 
םא מאגׇב אכׅךמ אט זהד, אמ ׄ ו׆ טזאמ (ד, ׄטאׅׄב, ׆לגד, 
םגלמב  כׅךמ),  ׄ  כׅךמ  (םא  ׄא  גׅהב  ׆ל־להׅא, 1989).  ׅלכהל 
אךז גזה אךל אגׇ ׇטלהךׄאב םא מאגׇב, זםב אךל א 
אגזם ואא. םׄא גכׅאמ מכח זא לכז גׇז גך ׅוטלמ זא ׆ב 
המ גך"ׅ.  גהמה לׄג" (לםמ ׄלךמ אגׇׇ זל) גׅווב זאׅ 
ה  ׅםאׅ  מאגׇ  אגׇ  םׅ  כׅך/כׅך  םו׆  זא,  ׄא  גהמהב 
םהב (ׅוׇ, ׅׅמ ׅהב ׄ ׅמד) גהׅׄ ׅ ׄמ ם׆ אגׇב 
ׅגם (׆אכגד, Schiller, 2007 ;2015). גׄד, םׅׄטד לםג גזה אׇלם 
םלׄאמ.  ה  ׅגזלמ  כׅךמ  ׄד  אׄל  ׇגהמ,  םד  אׄטםל 
ׅוו  זא  אכׅךמ  "אכ  םה,  אמ׆    ׇג  טזא  גמכגמ  ׅגכגד 
גזה  מאגׇ,  א  םא  ׄםמ  אמ  ׅטמ  אוז  םגלמ  אמ", 
טלהךׄאמ. ׇׅל גךׅז זא  םׄמ טזא  אׇלם ׅלממ אכב אגׇׇ 

םגלמ גך אמ טזאמ א אגזם גה׆הד ואא וג. 
, מל׆ב טלכ םא ךלמ גםלׇ ה ׅׅמ וטל ט ׄמד זא 
אם׆מ  םהזׇ  ׇגהמ,  םד  זא  ה  גםלׇ  םא  ךלמ  ׅםב  לׄםד. 
א׆גך ׅלממ למ אטזאמ, ההכמ ׇל טזא גׅאמ אואא. 
ׄא  גזלמ.  םגכגמ  טהכךהאמ  גטלככמ  אכ  ד  ׄא  טזאמ 
םמגמ  ׅטזאמ  אגל  ׄל׆ד,  םא  המ  אׅ  ַּׅ םכםלמ  טלככמ 
ׅם׆מ גלמ ׅוומ. ׅגכל , ׄגל, ׄמ גגלמ אׅ םא גזלמ 
ה ׄ אגד מאגׇב (Parsons, 1971). גל , ׆ב ׄב ׄ ׄד הגךׄמ 
ׅאׅמ זם ׄל׆המ, ׄ גל גלׅמ. ׄמ םׄאמ גלמ םזגׇמ 
אׇד ךׅל ׅו׆מ גד ׄ זׇ ג מךׄמ םא מא גד םא מאגׇב 
ׇזמ גלׄם כםלמ ׅטלגלב לב אאמ מאגׇב (ג לכז וך־

ׄכהג). 
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זגׇמ  ׄמד  גמגׇׇמ  ה  םגזלמ  גלׅמ  ךטמ  גגזל  אכ 
םמ ךטמ גה׆ׇמ  א: ׇלם אגד ׄמ מאגׇב ׇלם אׄטםל אא 
מאגׇב א׆ז אגך םא טהךׄא ׄם םאב. אגל, ׅגכׅא אךט 
מאגׇ  מאגׇ  אא  אׄטםל  ׇלם  זגׇמ  מאגׇב  ׄמ  גה  וטל  םׅמ 
ׄמ מ אךא ׅגד א׆ז אגכב ׆ׅ ׅ. ׅ ׅזמ, גזלמ ה גךט 
טהךׄא  אגגם  טם  ׄמ  אאגׇ  םמ  ׇגהמ  אמאגׇ  אׄטםל 
אגגם  םמ  אׇגהמ  ׇלם  ׅׅוו  זגׇמ  ה  םאב.  זךג 
טהךׄא ׄ םׇלם  ׄה ומלמ ׄמ מא גד גמכגב ׅׅמ וטל 
ׄהב  ׄא  גד  םמא  ׅה  ׄאב  ׄלמ.  ׄ    ׅגׇ  ׄמב  גםאג  ׄאׄ 

גלכלב ׄאׄ גםזמכב ׄמ גׅה ׅלמ, ׄ גׇׅל ׇׅלםמ ומלמ. 
אגוכה,  גׅא  ׇם  גוׇמ  מׄל  םא  גם׆ב  ׅׄגךזמ  המ 
גם  אםב  גםׅׄב  אלגמ  ׅא  וטל  ׅמ  אטזאמ  א׆גך  ׆ו   
גםגזמ  אגזה  גוטכב  ׄהב  םגםׅׄב  גד  ׄ  ׄל׆המ.  טזאמ 
אךל א מאגׇ, הכב ׅמ וטל טזאמ וגאמ םא אגׇ ׇטלהךׄאמ. 
וׇל  ׄ  כהמ,  ׅכׅךמ  זׇׅב  טלהמ  םזמ  גכׅאב  מאגׇב  אגל, 
ךט  ׅזמ,  ׅ  מאגׇב.  םא  ׄםב  ךלב  ׄמ  ׅל  אב  ׄה   
המל  ה  ׅגזלמ  ׅזה.  זגׇמ  ׅלמ  גׅה  אםזמכ  מאגׇב  אגד 
זא ה ךל אמגלד ׅד ׇלם אׄטםל םד ׇגהמ אגׇ ׇטלהךׄאמ 
ׅזׇל גםׅׄב גוטכב, ׅד ׇלם אגד ׄמ מאגׇב אםזמכ ׄמ גׅה 
ׅלמ ׄח םטלככ  המטומ ׅזה לׅב ׅאמ א׆גמ גׅה ׅלממ. 

גׄל׆  אכ  ׄ  גׅכ  ׅׄטד  םׄהד "כׅךמ"  כהמ  ׅכׅךמ  זׇׅ  , 
ם  ׇגהמ  גמד  ךׅלמ  גׅה  אמטו  םאמ  טלככמ  םא  אב 
אגׇ ׇטלהךׄאמ, ׄח זא ט םׅטזא ׄ גה׆הד ואא, גׄטםלמ אגזלמ 
מ" זא ג ג  ל׆ד אזהמ "ׅגׄ  ׆ג אהוד םאׄ  ד טמ. ׇ  אאׅ 
ׄגךזמ  הטלׇ.ׅ  לםׅ  זׇל גםׅׄב גוטכב אזהמ אאׇ  ׇלםמ ומלמ,ׅ 
כׅךמ אגׇ גךא גזלמ  טזאמ ג כב םזמ טלהמ זׇׅׅ  םגםׅ 
ה אממ גזה וגׅא אׇלם אםד ׇגהמ אׇׅ םהּמ, ׅגם 
אטזא ׅׄטד ה אגד מאגׇב אםזמכ טזלב ׅלמב, אט גכׅאמ 
א׆גך גםׅׄב גׅב ׄמ כג. ךל אמגלד ׇ אםלׇ ׄ וג, 
ג ךט אםזמכ ׅלמ (Bourdieu & Passeron, 1990) ג ומל ׅד 
םאםמ גלׅב: גמד םד ׇגהמ ׅאגׇ; גמד גזה אךלב םהב םא 
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גטזאמ  אא  ךטמ  א  ׅזׇ  ׅלמ.  גׅה  םא  םזמכ  גד  מאגׇב; 
גזה  הומלב  ׅהד  גׅהמ  ומל  טזל  וטל,  ׅמ  זא  גם  ׆א   
ךׅל אזמב ׆ב גזה ו׆א ה. ג םהםׄל ׆א ׄ טזל ׅד ךלמ 

אגזםב, ׆לל ׅכלמ זא גזלמ. 
ׇ׆ג ׅׄ, םזא גגה ךט וג אםזמכ ׅלמ גא ךל 
זא גׅמ אךגךב טזלב ג׆ׇלב — גגם ׄמ טזל םׅד מטכׇ גזלמ 
ה והמ ִׅלמ אׅד ׇלם א םמׅא אךגךב טזלב מה אםד 

ג׆ׇל. 

דוגמה שנייה: בין ִחברות לתפקידים מגדריים לצמצום פערים 

מגדריים

טזלב  םא  אכגב  ה׆ז  ם  םלׄאמ  ׅךׅלמ  ל  ׄלהמ  ׅםהב 
ׅׄגךז  מׅמ  גלׅ  אאגׇ  המד    זא  אךגךגב.  הוהמ  ג׆ׇלב 
ׅג׆ד  םהמ  ׅלמ  טזאב  הםב  ׄל׆ה  םא  ׅאמ  גהמב  מכםלמ, 
מגב א גׄאגמ גהמ ׇל טזל םל זׇ םד ׇגהמ אהםב. גםלׇ 
םהמ 2002 הו גםלׇ  הםׄ טזלב ג׆ׇלב.ׅ  ה זוכ  םה זםלבׅ 
זׇב ׅהםׄ םא ה ג׆ׇל (גםלׇ ה, 2002) ׅםהמ 2005 הׇלם אהםׄ 
ׅד  אםד  ׇ  טזאמ  ׄח  ה  ׅגםלׇ   .(2005 ׇׅלמ,  (ׇ  ׇׅלמ  זׇמ 

גהב ׄגה זא כׇב הםׄ ׅׅמ וטל. 
ל  אא  טזאמב  ׄמ  אמׄב  ךל  וטל  ׅמ  םב  ׄא  ׅהוׅמ 
אה  ׅלממ  גךט  אמזאב  אב  ׄהב  ב  אגזם,  ׅלמב. 
אםד ג׆ׇל, ׄהב אב אלםמ אזךגב גׅה ךׅלמ םאׄ אׇ אכ 
גטזאמב אטא ׇׅלם, ג ׆ב םל גה"א ׇלם ׄמ גב. ׅגם׆ 
םא מׄל גוׇמ ׇם, מזאגמ גךט ׅלממ  זאא אכםמ זא 
  ׄטדׅ  המׅ  מ וטל גטאבׅ  ל׆ד. אגםא, זאׅ  ׆ו א׆גך אטזאמ םאׄ 
גמ ׅכלמ ם כלׄב אגהז גב גםׅׄב (למב, 2013). ׇׄ ׅב 
אךט גגזלמ ה אזוכ ׅו׆מ ג׆ׇל זא גׇ זׇמ ׇׅלמ. ׇׅ 
םאׅ  ׅג׆ׇל  םזוכמ  ׄא  ׅד  גׇמ  מהמ    זׇ  כׅזמ  םא 
ׅ"ׄםא םל ב" כׇם אד 4-2 םזמ םׅזמ ׅׅמ וטל (ׇ זׇמ 
ׇׅלמ, 2005). ׄד המהב ׅללב זא גוטל ׅמ וטל ׅםלׄא םגכגב גאךמ 

ׄא. 
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גכל םׇׅכ ׄמ גׄטה ם ׅממ מו ׅד מל אכח ׇגהמ 
ׇׅל םכׅא ׅהב ׅהמ גךׄ  גוטל טזגב םׅהב גׇׅלב ׅםזלב ׆ׅ 
םזלב. אכ אׄ־םהמ  גז ט םהב גגוטל טזגב םׅהמ גׇׅלמׅ 
ׅגוטל גׅזב םא ׅהב ׅהמ הךטמ ׅא םזלב. גכל גךׅז זא מטז 
לׅ, ךמ םׅמ ׆א (טאכ, ו׆א אטוד, 2015). המהב כׇגב גזׇב זא 
 םׅגזלמ ה כב טזל הל ׅד כט זוכ םא גלב גלמ (םהמד 
וו אםלׄא, 2012), ׅׄטד גוגד ׄמ גכךז לׄ גכךז "הם". ׇׄ 
ג׆ׇל.  טזל  םא  ׅלמ  ׅׄט  הזי  ׄא  אהמהב  אךז  םהמד  וׅלב 
מאגׇב  םא  ה  ִׅלמ  ׄ  ה  גזלמ  םא  גמטכׇ  םׇׄ  גד 
ׄד  ם  כב,  ׅלמ  ׅוׇל  ׅ  אׇ  ׅׄב  םב  ט  ׅלמב  אמטכׇב 
ׅא   — ׅטזא  ה  גזלמ  גםזמכמ  םׅׄגךזמד  אטלככמ  זׇמ  גםב 
אךל זא  ׄח ׅא אל ׅ — ׄמ הלגמ כםלמ ׅטזלב ג׆ׇלב, 

גגםב אמכב ׅׅל םלׄאמ ׅזםל םה םא גׄ ־21. 
מג אוׅל  המד אגךׄ ׇׅ םטכ גל גכל גׇז םא הומ 
ׅםהמ 2005, גךׅז זא ךל אכב טזאמ גזלממ ׅהםׄ. ׇ גךׅז זא 
זוכב  ׆לגב  א  ׄמ  ה  םאׅ  א  ׄמ  םמכח  טזאמ  םא  םׅמ 
ׅה ׅגזלמ ה. אכ גגאךמ ׇ ד אכׅז ׄמ הםׄ םד ג׆ׇל 
גזלמ  אטא  כלׄ   .(2005 (אד,  גלב  םלמ  ׅמא  ׅ  גכךז 
ׅו׆מ טזלב ג׆ׇלב כםל ׅה  טזלב ג׆ׇלב ב טזלב ׅלמב 

ׄא ב גׅזב ׅהלגמ ׅהמ וׇ ׅלממ.
גזלמ  טמלד  ׅגךׄמ  ךל  ׄמ  ךד  הומ  םא  גכל  גׇז  גל 
מל, גמ ה םגםׅׄב גכךב ב אטא ׅטזלב ג׆ׇלב גׄטםלב 
ׅלממ־גזלממ.  ׅלג  ׅטזלב  םגׇׅל  ׅזׇ  ׅאׇׅ  הכׇממ  מומ 
ׅלמב ׇ׆גמ טזל ג׆ׇל גׅ מומ  ׅגאב ׄלמ, טא ׅטזלב 
גזלממ הוד אםהמ ׄמ גזל מטכׇב ׅלמ. ׄב גוגב זב המ , 
המד אה םטזאמ ׇ־טזגמ, ׄטא  הזםמ ג טזגב ׅםה, אכ 
גטזאמ מוטממ  ׄ ׄלמ ׄה ׅ׆ׇל טא גמ, אד ׄה גךגךגמ ׄמ 
טזל. זא ט המ וׇ םא גל גכל גׇז םא הומ, ג׆ׅ ׅגכלב 
ׄמ  גד  וטל  םׅמ  מטו  זב  ׅ  גםמאׅמ  ׅמ  ם  םׅמ  זא 
מאגׇב אׅהמ מטכׇב ׅלמב גזׇב אב, אגלב אגלמ מטכׇ 
גל ׅךגךב טזלב ג׆ׇלב. מל ג, ט םגלׄב גכלב םך אזא, 
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גׇזמ  אׄ  גטזאמ  הׅז  ג׆ׇלב  טזלב  םא  םזמכ  גטזאמ  ׆ׇא  אכ 
םגכגב גלב גלמ. אט הלׄ  זׇׅ גזגכ זב טל לׄ, זׇ 
אטה םב גםמאׅב ׅ לׄ ׅׅמ וטל, זם אוז ׅזאׄ םא הםׄ 
אגׇזמ םאב זם אׄטםל אב אלם אב גכׇגב ׄמ םד ׅד ׅהמ 
ׅהב ׅממב. ׄב ׄד ֵךׄ ׄא ׅמ וטל גלב גׇזב מל אׄטד םׅ גלב 
גלמ מלגב ׅׄטד וג אׄ גׇז אםזמכ טזלב ג׆ׇלב, הא ׄא אלׄמ 

םהב גםגזמב ׅמהאמ םא ׄמב גלב ׅממ. 
גׇׅלב זׇ ׄד ׅלל  ׅל םלׄאמ ׅםהמ 2017 זׇד לכ גםד 
ג׆ׇל ׅאא ׅגזלמ ה ׅטל. ׄב ׄמ ׇלםמ אׄ־גךלמ גגזלמ 
מטכׇב  םא  אטהג  ׅ  אגׇמ  אגׇב  ׄמ  אֵׅלמ  ׄד  ׄ  ה 
ׅל, אגזלמ  ׅלמב גזׇב אב זא ט אכמ מטכׇב כגמ בׅ 
זלב הלגמ ה׆מ ׅ, ל ׇלם וג  ומלמ ׄמ ׇלם ׆א 
אםמגם  ׄלהמ)  ׅםהב  םלׄאמ  ׅׅל  גאׄ  וג  ׄד  זא  (ם׆ב 

ׅׅמ וטל א אךגךב טזלב ג׆ׇלב. ׆ב ׅגךׅ  זגׇמ גזלמ ה 
ה א אמזאב גד  לםמ ומלמ. גׇ ׆וׄ, ׄׄ  ׅטה ךל אמגׇׇ זבׇ 
ׇלם ׆א אזוכ ׅו׆מ םא ה ג׆ׇל גׇלם אךל גךׄמ םׅ 
 אׅ גךׄמ םׅ  ל טםמ םא מג אגׇ,ׄ  ממׄטםל אׅהב אׅהמׅ 
גםׅׄב  ׅלגמ  אט׆ז  זאא  ׄמ  מזאגמ  םד  אׅהב,  םמ  ל׆ם  ׅהמ 
םׄ הככמ אב. גׇׄ ׆וׄ, ׄד ׄ א אה ׄמ מטכׇ ׆לב גל 

כםל ׅמא ִׅלמ םזמכ םא מאגׇב מאגׇמ. 
ׅטלככמ  זוכמ  ה  גזלמ  ׇם,  גוׇמ  מׄל  ט  זא 
הכׇממ ה׆זמ ׅהםׄ םא ךגךב טזלב ג׆ׇלב. אגזם, המד  אמו 
ׄא טזאמ הכׇממ ׄא ׄא טזאמ םד ׅגׇ לׅ וגאמ, גםב םׅלׄם 
טזאמ  ד  םאגזם  גׅהמ  גזלממ  טזאמ  גא  ׄא  זגׇמ  ד  ׅלׄםה 
ומלמ. ׅזׇ םׅׄטד ךלמ ׅמ וטל טזאב אךגךב טזלב ג׆ׇלב, ׅלגמ 
טלככ םא גמד ׇגהמ אםגז כא ׅמ ב ג׆ׅאב ׄמ ׅהמ ׅ 
וטל  ׅמ  טזאב  םׅ  וׅׅ  ׄא  ג׆ׇל.  טזל  ׄמ  גהךב  גםזמכב 
(ׅאא : כאמ םׅד טזאב ׅמ וטל, ׅזא מטכׇב ׅׅמ וטל, ׄהם 
גםלׇ ה םכהב ׅלמב הוטב טזאב ׅםׇ ה) מ גזההמ 
ׅׄגמ אךגךב ׄמ טזלב ג׆ׇלב, המד  אה ם גכךב מל גםׅׄב 
  ג׆ׇל  מ  םגׄד    גזלממ,  ׅלג  הוטמ  טזאמ  ההכמ   
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גםמה, מטומ זגכ םא גלב גלמ  גםמהמ, טזא ךׄ ג ִׅלמ 
 אזלב םהב גׄא כגב ב. ׇ אךל םה גו׆  מד ם זא 
ט  ג׆ׇל,  םד  ׅמב  גלב  אםלמ  גםׅׄב  אכךמ  ה  גזלמ 
םךז ׇׅ םא גל גׇז גכל םא הומ (אד, 2005), גא גכב, ׅמ 

וטל אׇׅב ׄהב אב אם׆ גלמ־זא ׄמ. 
גהמ  גםטזב  גלב  םלמ  מא  ׆ב  וטל,  ׅמ  םא  טזאמ  ג 
ם  ג׆ׇלב  םהב  אכׇב  גהמ  זא  אט  כב.  ׅלמ  גׅה  גד  וׇ 
ׄמ  אזׇׇ  זם  ם  ם  ׄמ,  זב  ג׆ׇלמ.  ׅו׆מ  ׅכלמ  ם  אזׇׇ 
גלמ גלב טזאב ׅגזלמ ה אׄגי זגׇ ׅכלממ אט גזלמ 
ׄ  םאב  ׄמ  לכלב  ׅׄל  מזגׇ  ׄמ  ׅכלממ  זגׇ  ׄמב.  גזוכ 
ומלמ גׅהמ כגמ ׅגזלמ ה ׅׅל םלׄאמ. גד םזגׇ 
 זם אכׇב םה םא ם גמכב ב ׅגזלמ ה, ׄ ׄח זם 
אׅא א םאב הלגמ םךז גלב  םהב גגכׅא זלזל זא 
ה םאגזלמ ה מטכׇ גל םא ִׅלמ םזמכ, םט  גׅה כב.ׅ 
םא גלב גלמ אומלמ גׅהמ זם אכםמ זא אמ אגאׄ מטכׇ 

גל . 
 Battilana & D’aunno,) כל מׄל גוׇמ ׇם ׅאה ׇ ׄה
ׅגזלמ"  גגז  וד  "טלׇכו  גם׆  ׅׄגךזמ    גךׅ  גוׅלב   (2009
אםכהב  םׇכׄ  ׄ,  אׇׇב  טלׇכו   .(the paradox of embedded agency)

םאב  ומלמ  ׄמ  גלב  גׅהב  ׅגזלמ,  גלמ  ׅזגׇ  הגךׄב 
ההמ  זהד  ׄד  הלגמ —  אאב  םא  אםה  אׅא  אב  ׅ  םא 
כםל הׇד,   ׅ.(Battilana & D’Aunno, 2009; Seo & Creed, 2002) אזםמ ׄמ
גםגזמ ׄ םםכהב־והב ׅגזלמ ה ׅזא אמ אםהמ (׆ׅלב 

הםב ׇׄ) ׄהב גזההב אםהמ ׄמ ם ג׆ׇל.
גזלמ  ׅל  ׅד    ׆לומ  ׅכלממ  אמטומ  ׅה׆ׇ  ,  זא  הוח 
ה ם גזלמ וב ׇׇמ ׅגׅד  ׄ ךל א אמ ל אםהב 
ׄ  ׇם  גוׇמ  מׄל  םגך׆  זגׇ   ,(Torres, 1999) ׅלמב 
םגזלמ ה ׄ ׅזכל גלׄ גםכטמ גםזמכמ ׄמ גׅה ׅלמ  
םהב ׅלמב ב םהב גוׇל ׆ׅ גמלםב ׅלג ׅלממ גםמכטב 
ׅטזאמ םא גזלמ ה (Bourdieu & Passeron, 1990). ׅגׅד , גזלמ 
ה גםכטמ ׄמ  טהב־ׅלמ ׆א זא גלמ זלב ׅלמב 
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ׇלםמ  ׅד  גׅׄכ  ׄמ  מל,  גכגכ  ממ־כלכז  ׅׄטד  ׄ  ׅגכׅא  לׄב 
םכגמ  ומלמ  םמׄל,  ומלמ  ׄמד  ׅ׆אא  ׆אמ.  אׄא  וגמ  ךטמ 
ׅא םׇ, גזלמ ה גךׄמ ׄמ זךג ׅלמ ׅטזאמ םאכד המהמ גזה 
הב  אׅב  גזה  גךזמ  אכד  םׇ  ׇלםמ  םא  וגאב  אׅב 
גמב, הגךׄב ׅאׅמ םׇ. מטכׇד גל םא טזאמ ׄא ׄ אמ 
גה׆הד םׄטםל אׅמ וטל אגזלמ ה אמגלד ׅד ׇלםמ ומלמ, ׄ 
ׅאמ  ׇלםמ   — ג׆ׇלב  טזלב  אךגךב  ׇלם  םא  גכל  םגׇ׆ב  ט 

ׄטםלמ גךׅמ ׅטה. 

סיכום

גׄגל  גמגכׇ ׇׅלםמ ומלמ ׅםׇ ה, ׄאב ׇלםמ ומלמ ׄ ׅאמ 
ׄטםלמ ד גהמ אכב םא םׇמ לׅב, ׄמ טזל םׅד גךל אהזם ׄ ׅד 
טזאמ וגאמ טזאמ המ המד אמ גז ׅא ׅ גׅ ה. 
אזמב טזלב אא המטוב ךׅזמ, "ׇׄ ׅט ׇׄ ׅאׅ"; אזמב ב המטוב 
א  ׄ  א המ וׇׄ  ׅ אׄאמ ׇ, אזמב ב גךזב אה אד ךך הׇלׄ 
גמוב לךהאב םא ׅל םׄה ב ׅ. אגזם, מטומ ׄ ׄגהמ 
גׄל  םזגׇמ  ד  ׄגטל  ׅגׅד  גזאב  זגׇ  אׄ  ׅׄא  לךהאמ  םהׇגמ 
 DiMaggio &) םהמ  גוׇמ  ׅוׅׅמ  ׅלמ  ׄל׆הב  םא  גטזאמ  לׅמ 

 .(Powell, 1983
ׅלממ  גזלמ  ג  ה,  גזלמ    זהמ  ׄה    המ  אׄל 
ׄלמ, גׄגךמ אזךג גזל םא טזאמ םגלמד גלמ אׄטםל א אךא 
אםלׇ גא םאא ךטמ, ׇלםמ אךב םגטזא זא. מל ג, ׅםלׄא, 
הלׄ  ךל םגל םא טזלב ׅד גךל אהזם ׅטזא ב ׇל ׇ 
םׅ ׅמ וטל גזלמ ה אב אגם אםלׇ, םד ׅגךׄמ ׅלממ 
ם  ה  גזלמ  ׄמ  םגׄטהב  אגׅךז  הׄגל  ׅד  ׄא  אטזלב  ׅםלׄא 
מטכׇ םׅ גׅהמ אמ אגם אמטכׇ אךז גזה ׅלמ לׅ. , ׄח 
זא ט םהמד  אםׅ םטזלב םך׆ ׅגׄגל  גזׅב ׄמ גזלמ ה 
גאזהכ ה גׅ אךזל ׇל ׅׄ, ל ׅטזא כגב גׄטםל ׅגׇ לׅ 

 .(good enough) ׄמ גם מטכׇ םא גזלמ ה ךׅלמ ׅ ׇ
 good enough) "ּ ַׇ ב ׅ  ֵׄ גם׆ "ה ׅ ׇ" םׄא גד גם׆ "
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 Winnicott,) האׇ הכ אטה מל ג־60 םהב mother) םׅז טוׄהאכׇׄ 
1953). ה ׅ ׇ טלם  כגב םא טזלב ׅד ךלמ גזםב גׄטםל 
זא  גםאב  ׅׄטד  אזהמ  גךא  ׄה  םׄגהב  ךׅלמ  ה  גזלמ  אכב 
ךטמ םא םכהב טזאב ׅםׇ, ׄ גךא אךז גזה אכ אךטמ 
אגםׅ  גאב    זׇ  םך׆  גכלב  גב.  ׇׄ  ׇׄ  א  םא  אׇלםמ 
מטכׇ  ׅזא  טזלב  הזם  ׅד  גךל  ׅד  ׅטזלב  אלׄמ  ׄטםל    םמד 
ׇׄטׅ גזאב ׅטזא אמטכׇ םא גזלמ ה, םד ב גׄטםלב א 

אזגׇ ׇׅלםמ גלׅמ םגךׅמ ׅטה.
המד  םׇל  זׇם  גךז  ׄד  םך׆  ט  ׇם  גוׇמ  מׄל 
אמׅהד ׅגךׄמ , אטם ׅ ׄמ גׅד גׄא, אםח ׄמ אטלכ ׄמ  
םהא אׅד ׄמ םאמ. גד המ םגך׆ גׄגל  זא  גזלמ ה 
םא  םכח  ׄ    גךׅ  לׅב.  ׅגזהב  ל  ה,  גזלמ  א  םלׄאמ, 
גזלמ  זא  גא  םלׄאמ  םׅל  אזמב,  ומלב  לׅב,  מטכׇב 
םמ  ׅׄגךזמ  אׇ׆ב  םהומ  ט  גגה.  םא  לׅמ  ךטמ  ה, 
ׇ׆גׄמ םאזא, גזלמ גךט אכב טזאמ םגלמד ׆םל ׄ ךגךב םא 
אכב  הׇלםמ  ׄ  גה׆ׇ  ׇג)  ג׆ׇלב  ׇמב,  (זׇמב,  ׅלמב  םוזב 
הלגמ  זלב  אזאב  מאגׇמ  מאגׇב  םא  ִׅׅלמ  םוז  טזאמ 
ה׆ב ׅׅל.  ׄ ׆ב הׇלםמ אכב טזאמ אכׇב אגגם טהךׄא 
םא  גד  מא  אׅךז  הׇלםמ  ׅגד  ׅ  מאגׇ,  מאגׇ  ׅא  ׆אב  ׄכׇג 

מאגׇמ מאגׇב. 
זׇל  ׄ  גד  ׄמ  ׄטםלמ.  וׅמ  ג  ׄא  ומלמ  ךטמ  אׇלםמ 
גםׅׄב גוטכב (םזמ,  ׇׄב, ׆ׇא כׅךמ ׇג) םזגׇב אלםמ ׅמ 
גךט  םה  ׄמ  אאא  ה  גזלמ  םא    ול  ׄלמ —  וׅ  וטל. 
גגה (טלל, Giroux, 1983 ;1981). אט מטומ םא כלב ׄא, גׅה םא 
מ ׄל׆הב  גזלמ ׅלממ כ מל גד טזאמ םזםב טלב גלׅבׄ 
אמב  מ וטל גזלמ ה ג׆ׅאב גׇׅׄ  למ,ׅ  ד. ׅגאבׄ  טזאבׅ 

אםהמ ׄמ אא גזלמ ׅלממ םׅ ב טזאב. 
ךטמ  ׇלםמ,  אלׅ  גׇזמ  ׄה  זךג  ׅל    הלׄ  אגזם, 
אךב םׄ גטה אט גזלמ ה, ׅזכל ׄה גׇזמ אׄטד ומל 
אלגמ םהמ םא ׇלםמ (׆אמ אזגמ וגמ).  ׆ב זם אמ וׅ 
גםׅׄב  ׄמ  ה  אגזלמ  אזהכ  גזההמ  ׄ  גו׆אמ  ׄה  םׄ  א 
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ׇלםב גמׄגב אגגםד. גזלמ ה, טזאמ ׅמ וׇ אךב אא, 
ה  גזלמ  םא  כב  םגםגזמד  ׅטזאמ  אׅל  טמ  ׅד  אא  הׄאךמ 
אׄ גםאגמ, ׄ ׅ ׇ, ׇ אךא אא ׄמ טזלב אהא ׄמב ׅׄטד 

םמלב אםלׇמ. 
ׅזׇל ׇד ד ׄגמ ׅךטמ ׇׅלםמ גך׆מ ׅטה גזלמ ה, ׄ־

גב טלגלב אךא ׄ אםאד, ׅמׄג — גב אב  ׄטםל אא 
גמׄגב אׅהמ ךא ׄ םאד. ׅגו׆למ ׇד  ׄטםל אםׄא ׄב ול 
םלׄא  מב, זׇמב אאבׅ  ךגךב םוזב ג׆ׇלב,ׇ  מ וטלׅ  ךא םאׅ 
 םגׄ ׄ להכ ׇז גלׄם םא ול ךא, גד םגםג  ׄ םאד,ׄ 
ׄ ׅאמ ׄטםלמ. ׅזׇל ׇד וג זא גלמ כם גׇׄ אםל גלב 

גה גלמ, כם זׇ מל אךטמ גב אם׆ זׇב גלמ אׄ ג׆ׇלב. 
אםה  מגלד  גלׅ  אט  מטו,  גךז  ׇם  גוׇמ  מׄל 
גמוב  (ׄמב  ׅלממ  וׇ  המ  םךלמ  גׅה  ׇ  זא  גלׄם  ג׆ׅא 
גאא  ׄ  גגה    ׅם,  מאמ  םה  א    ׆לומ    מטו  לךהאב). 
לׅ  גמל  םאׄ  מטו    אׄל,  ׅםׇ.  טזאב  אׄל׆הב  אגוׇמ 
המ  ׄד,  םׇ.  גׅה  זא  ׅםׇ  טזא  טל  םא  אםה  אםטז  גכב 
זא  אםגל  הב  ׄל׆הב  םגוׇמ  ׄ  ׇם  גוׇמ  מׄל  םא  וׇ 
 Seo & Creed, 2002;) םהב  ׅטה  לׅ  ׅגׇ  זגׇב  ב    לׅ,  ךׅמ 
Zucker, 1987). אט ׆ם  ם גכב אׅד ׅׄטד ׅכלמ ׆ב םהב אׄל 
ׅם ׄ ׅטלככמ, גד םאזמב ב גזׇב זא םה םא טלככמ ׅלג 
וגׅאמ אׄ ׅלג םא אׅמ זם המ ׅםׇ. םׅ אךד םטזאמ םא 
ׇב גמכגמ א זמ ׅםׇ, ׅגׇ לׅ ׆ב זםמ אםטז ׅׄטד הכׇמ 
זא ׅב םהב ׅלגמ טל ׄ כׅך. ׅׅמ וטל, ג ׅלב לטטב 
מהאמ  זא  אםטז  ׄטםלמ  אגלב  ם   ,(Weick, 1976) ׅגׅה  גמכגב 
מ םאב אזמב זא מהאמ ׅמ וטל. אםטז  םׅמ םזל אׄ 
ואׄ ׅט, ׄאב ׄ ׄה ךט אםטז ׅלגמ םׇ א, ׇׅׄ אׄ ׅלגמ 

ׅל. 
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