
קרפ 2 לארשיב ,  Y-רוד ה
תבכועמ תורגב  םישולש -  ןב  דליה 

גומלא גומלא רמת   רמת גומלא , , גומלא זוע   זוע

רצונ ב-10/14/2013

שפוחה שפוחה ןדיעב   ןדיעב הכינח   הכינח יסקט   יסקט
לש ףצרכ  םדאה  לש  וייח  ךלהמ  תא  ןיימל  לבוקמ 

םירוענ תודלי , תוקני , הדיל , םורט  םיבלש : הנומש 
, תולבתהו תונקדזה  הדימע ,)"  )" רבעמ ליג  תורגבתהו ,

םויסל ךומסש  הפוקתה   ) תושישת וא  תושישקו  הנִקז 
(. םייחה רוזחמ 

לאכ תּודליל  הפוריאב  וסחייתה  אל  םייניבה  ימי  דע 
- תיכרע הרכה  הרצונ  אל  םג  ןכלו  תנחבומ , הפוקת 

(. ךרפ תודובעב  ותקסעה  ללוכ   ) םאתהב היה  וילא  סחיהו  ןטק , רגובמל  בשחנ  דליה  .םיניטק  לע  ןגהל  ךרוצב  תיכוניח 

שופתל ולחה  האמב ה-19  קר  השעמל , .ותוהמב  ינרדומ  אוה  לודגל , ושוריפש  ( Adolescence " ) תורגבתה  " חנומה
םג םייגולויזיפ  םיכילהת  דבלמ  רגבתמה  לע  םילח  הכלהמבש   , םייחב תדרפנ  הפוקתכ  תורגבתהו  םירוענה  תפוקת  תא 

.הלא לע  הלא  םיעיפשמה  םייתרבחו , םיישגר  םייביטינגוק , םייוניש 

לש ילאסרבינואה  יפואב  אטבתמ  םירגובמה  םלוע  תירבב  םיריעצה  לש  םתסינכל  תישונאה  הרבחה  תסחיימש  לקשמה 
- הרפה תויוברתב  רבעמה  יסקט  .רבעמ  וא  הכינח  יסקט  םג  תיגולופורתנאה  תורפסב  םיארקנש  הריגבה , יסקט 

לגעמב ףתושכ  וב  הרכה  םג  אלא  םירגובה , םלועל  תויוכז  הווש  הסינכ  סיטרכ  קר  אל  דיחיל  וקינעה  תוינרדומ 
תורבחב םג  םילבוקמ  רבעמ  יסקט  .םידלי  דילוהלו  החפשמ  םיקהל  יתרבח  רתיה  ראשה , ןיב  הללכש , יתליהקה ,

(, ידוהיה הווצמה  - רב סקט  ומכ   ) רודל רודמ  השוריב  רבועש  קיתעה , סקטה  רומישב  רבודמ  םיתיעל  .תוינרדומה 
.השדח חורב  ובצועש  םיסקטב  םיתיעלו 

םיביכרמה לכב  טעמכ  תניינעמ : הדוקנל  בל  םישל  בושח  ילארשיה   Y-רוד ה לש  תורגבתהה  לולסמ  תא  םינחוב  רשאכ 
ןיידעו ועיפשהש  םיילאמרופ , - יתלבו םיילאמרופ  םייוניש  ולח  רבעב , תילארשיה  הרבחב  תורגב  ורידגהש  םייקוחה 

: םהבש םיטלובה  ןלהל  .תורגבל  תודלי  ןיב  םוחיתה  יווק  ןומיס  לע  םיעיפשמ 

רבעמ יסקט  לש  היצזינימפ 
תוטשפתה תובקעב  ונימיב , .םיידעלבה  םיטילשה  ויהש  טבשה , ירבגל  רקיעב  רבעמה  יסקט  ודעונ  קיתעה  םלועב 

קומע סנכנ  ירדגמה  ןויוושה  .תונבל  םג  םידעוימה  םיינרדומ  רבעמ  יסקט  םיברתמ  תויוכזה , ןויווש  סותאו  םזינימפה 
Y-רוד ה תונבל  םיירבג "  " תומשב לשמל , יוטיב , ידיל  אבו  םיעשתהו , םינומשה  תונשב  תיטננימודה  תוברתה  בלל 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 
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.םיפתתשמ תובורמ  הווצמ  - תב תוגיגחו  התירב  יסקטבו  המודכו ,) רואיל  לג , לאינד , )

, היצזינימפ יכילהת  תונורחאה  םינשב  רבע  ידוחייו –  בושח  הכינח  סקטל  לארשיב  בשחנש  "ל –  הצל סויגה  סקט  םג 
םויה םיפתושמש  תוקוורהמ , הדירפה  יסקט  םג  ךכ  .םירבחו  החפשמ  םע  ותוא  תוגגוח  תוסייגתמש  תונב  םג  םויכו 

.דחאכ תוריעצלו  םיריעצל 

תוהז  תדועתכ  ןוכרד 
הרבחב תנייצמ  הרשע ,) - שש ליגב  תונידמה  בורב   ) תורגב ליגל  םעיגהב  הנידמה  יבשות  לכל  תקפנומה  תוהז , תדועת 
תדועת הלמיס  םימדוקה  תורודה  ברקבש  דועב  .תובוחו  תויוכז  יווש  םיחרזא  בשחיהל  הבוחהו  רתיהה  תא  תינרדומה 
תבוטל םוקמה  תא  תוהזה  תדועת  התניפ   Y-רוד ה יריעצ  ברקבש  ירה  םירגובה , םלועל  ריעצה  לש  ותלבק  תא  תוהזה 
םיאיצומ םידליה  תיברמ  ןכ  לעו  לארשיל  ץוחמ  םילויטלו  תושפוחל  תואצוי  תוחפשמ  רתויו  רתוי  םויכ  .ןוכרדה 

תא ףקשמ  רבדה  .תוהזה  תדועת  תאצוה  ינפל  דוע  ריעצ , ליגב  רבכ  תימואלניב ) תוהז  תדועת  השעמל  אוהש  ) ןוכרד
.ודלונ םבור  הילאש  ההובגה  םייחה  תמר  תאו   Y-רוד ה לש  ילבולגה  יפואה 

החפשמה תסנרפ  אלו  תורתומ  ןומימ 
חיש תוחתפתה  םייחה , תלחותב  היילעה  םע  .הרשע  - עשתה האמה  יהלש  דע  הפוריאב  הצופנ  התיה  םידלי  תקסעה 
ליג .קוחב  םידליה  תדובע  הרדסוהו  הלבגוה  יתכלממה , ךוניחהו  תינרדומה  תיניערגה  החפשמה  תחימצ  םדאה , תויוכז 

עבוק רעונו  םידלי  תקסעה  רידסמה  קוחהו  הרשע , - ששל הרשע  - עברא ןיב  ענ  ברעמה  תונידמב  יקוחה  הדובעה 
הדובעה לועל  הסינכה  תא  וכפה  וללה  תולבגהה  .דועו  הדובע  תועש  רפסמ  ילאמינימ , ליג  ןוגכ  םיבר  םינוירטירק 

.תיאמצע תורגבל  םיקהבומה  םייוטיבה  דחאכ  תסנרפמה 

לש תובר  תוחפשמ  .רתוי  לודג  היה  רבעב  םהיתוחפשמ  תסנרפלו  םתסנרפל  ודבעש  תילארשיה  הרבחב  םידליה  רועיש 
השקה ילכלכה  בצמה  לשב  ןהו  השדחה  תוברתל  לגתסהל  םהלש  ישוקה  לשב  ןה  םהידלי , לע  ןעשיהל  וצלאנ  םירגהמ 
תורגבל דע  ינויעה  לולסמב  וכישמהש  הלא  יתכלממה : ךוניחב  הללסהה  תכרעממ  םג  עבנ  רבדה  .הלוכ  הנידמה  לש 

םיתעל  ) ודבע יעוצקמה -  לולסמב  וכישמהש  הלאמ  םיברש  דועב  ודבע , אל  ללכ  ךרדב  הובגהו ) ינוניבה  דמעמה  ינב  )
אופא אטבתמ   Y-רוד ה לצא  יונישה  םהירוה .) לש  םינטק  םיקסעב  עויסכ  וא  םהידומיל , לש  תיעוצקמ  תוסנתהמ  קלחכ 

ןהש תוולנ , תופטוש  תואצוה  םמצעל  ןממל  ידכ  רקיעב  לבא  דובעל , םיניינועמ  םיססובמ  םיתבמ  םיריעצ  רתויש  ךכב 
(. המודכו םייוליב  םייתנפוא , שובל  יטרפ  םיירלולס , םינופלט   ) תורתומ תקזחב 

רפסה  - תיבל תינוכמ  םע 
הגיהנ ןוישיר  איצוהל  םויכ  ןתינ  לארשיב  .תואמצעלו  תורגבל  ישעמו  ילמס  יוטיב  דימת  הוויה  בכרב  גוהנל  ןוישירה 

םינש ךשמב   ) עונפואלו תינוכמל  ןוישירה  תאצוה  ליג  תדרוה  .םישדוח  העשתו  הרשע  - שש ליגמ  ירחסמו  יטרפ  בכרל 
, םיילמשח םיטניקרוקו  םיינפוא  ןוגכ  תוענוממ , םייניב  תויצפוא  תעפוה  דצל  הרשע ,) - הנומש לע  דמע  אוה  תובר 

םירענ ןיב  וניחבהש  םיירוטסיהה , תורגבה  יסקט  תא  תונורחאה  םינשב  תושטשטמ  םינורוטקרטו –  םיסוטסוט 
םישנ ובש  ןושארה  רודה  לע  ונמנ   Y-רוד ה לש  תוהמיאה  תורודה : ןיב  לידבמש  בושח  דחא  לדבה  דוע  שיו  .םירגובמל 
תאצוה ןהיתונב  לצא  .שממ  לש  הכפהמ  רדגב  זא  התיה  תאז  (. 18-17  ) הגיהנה ןוישיר  תלבק  ליגב  םירבגל  וותשה 

.וילאמ ןבומ  רבד  אוה  הגיהנ  ןוישיר 

םידליל   לוהוכלאו  תוליגרנ  תוירגיס ,
םויה .החושק  תוירבג  רקיעב  אטיבו  םירגובמ  לש  גהנמכ  תיברעמה ) הרבחב  רקיעב   ) םינש ךשמב  ההוז  תוירגיס  ןושיע 

תויונח תוחתפתה  לשב  .תורגב  לש  ףיקע  ןמסכ  ודמעממ  גהנמה  דביא  ךכמ  האצותכו  ידמל , ריעצ  ןושיעה  תליחת  ליג 
Y-רוד ה יריעצל  תונימז  תוירגיסה  ושענ  תוירגיס , תריכמל  ליגה  תלבגה  תורמלו  הממיה , ךרואל  תוחותפש  תוחונה ,

לככ הזה , רודב  ןושיעה  תליחת  לש  עצוממה  ליגהש  ךכל  תוביסה  תחא  וזש  ןכתיי  .םהל  םדקש  רוד  לכלמ  רתוי 
תונשעמה תונבה  רועיש   Y-רודבו ה תוירבג , לש  ןמס  ןניא  ןמזמ  רבכ  םג  תוירגיס  .םימדוק  תורודמ  ךומנ  הארנה ,
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.םייניבה תביטחב  רבכ  לחה  ןושיעל  ץיאמ  םרוג  הוויה  הזה , רודב  דואמ  ירלופופ  השענש  תוליגרנ , ןושיע  םג  .הובג 
ברקב םירחא  םייוליבו  תוביסמ  םייתנש , םילויט  םייתרבח , םישגפממ  דרפנ  יתלב  קלחל  הכפהש  הנפואב  רבודמ 

.םיריעצ

רעונ ינב  ברקב  תוירגיס  ןושיע 

וא תוירגיס  ןושיעב  וסנתה 
םירחא קבט  ירצומ 

םעפ תוחפל  תוירגיס  םינשעמ 
םויב
םעפ תוחפל  תוירגיס  םינשעמ 

עובשב .

23.4%

14.4% 62.2%

.תסנכה  לש  עדימהו  רקחמה  זכרמ  .רעונ  ינב  ברקב  הליגרנ  ןושיע  .הנאירוא 20.2.2012 . יסמלא , רוקמ :

ןוגרא תוסחבש  רעונ , ינב  לש  םתואירבו  םתחוור  לע  רקחמה  תינכת  שאר  לארה -  יסוי  ידי ד"ר  לע  ךרענ  רקסה  םינותנ :
.לארשי ןהבו  תונידמ  רתויב מ 40  תמייקתמה  (, Health Behavior in school children) HBSC ימלועה תואירבה 

'. יו ח ' תותיכ ו ,' ידימלת  ופתתשה 2680  לארשיב 

םעפ תוחפל  תוירגיס  םינשעמ   2% תוירגיס ; ןושיעב  םעפ  יא  וסנתה   9.2% ינבכ 12 :)  ) דבלב תותיכ ו ' יבגל  םינותנה  הרעה :
םירטמרפב םינשעמה  םינבה  רפסממ  שילש  - עברכ אוה  תונשעמה  תונבה  רפסמש  הלע  תונבל  םינב  ןיב  האוושהב  .םויב 

.וקדבנש
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רעונ ינב  ברקב  הליגרנ  ןושיע 

הליגרנ ןושיעב  וסנתה 
םעפ תוחפל  הליגרנ  םינשעמ 
םויב
םעפ תוחפל  הליגרנ  םינשעמ 

עובשב .
21.6%

7.5%

70.9%

.תסנכה  לש  עדימהו  רקחמה  זכרמ  .רעונ  ינב  ברקב  הליגרנ  ןושיע  .הנאירוא 20.2.2012 . יסמלא , רוקמ :

ןוגרא תוסחבש  רעונ , ינב  לש  םתואירבו  םתחוור  לע  רקחמה  תינכת  שאר  לארה -  יסוי  ידי ד"ר  לע  ךרענ  רקסה  םינותנ :
.לארשי ןהבו  תונידמ  רתויב מ 40  תמייקתמה  (, Health Behavior in school children) HBSC ימלועה תואירבה 

'. יו ח ' תותיכ ו ,' ידימלת  ופתתשה 2680  לארשיב 

םעפ תוחפל  הליגרנ  םינשעמ   1.3% הליגרנ ; ןושיעב  םעפ  יא  וסנתה   9.6% ינבכ 12 :)  ) דבלב תותיכ ו ' יבגל  םינותנה  הרעה :
בשב םעפ  תוחפל  כו 3%  םויב 

, אבצה ירחא  קר  לוהוכלא  ךורצל  ולחה  לארשיב  םיריעצ  רבעב  םא  .רתוי  דוע  יטמרד  אוה  יונישה  לוהוכלאה  םוחתב 
.םיניטקל לוהוכלא  תריכמ  לע  רסואה  קוחה  תורמל   , הרשע - שפיטה ליגב  רבכ  תאז  ושע   Y-ה רוד  יריעצ  ירה 

(. םויקה תוהמכ  יוליבה  יל -  הבבס  ואר : הז  אשונב  הבחרהל  )

היפרגונרופ  םע  לודגל 
הרצי וכו )' ןוירה  תוקספה  לע  הלקה  העינמה , יעצמא  חותיפ  םיחרפה , ידלי   ) םישישה תונש  לש  סקסה  תכפהמ 

לארשיב םג  תמיוסמ  הדימבו  ברעמה  תוצראב  תחוורה  המכסומה  לבא  .תורגבתהה  ליגב  ןימ  יסחי  םויקל  היצמיטיגל 
השיפתה  ) ער םש  םמצעל  םיאיצומו  תורקפהב  םיגהונ  ליגל 16  תחתמ  םיסחי  םימייקמש  הריעצ  רקיעבו  ריעצש  התיה 

(. םירבג רשאמ  םישנ  רתוי  הערל  הגיית  תיטסיניבושה 

חווטל אלא  םיאלמ  םיסחיל  קר  הניא  הנווכה   ) ללכב םירידס  ןימ  יסחי  םויקו  םינושאר  ןימ  יסחי  םויק  לש  עצוממה  ליגה 
טרפב תוינימה  תשיפת  לע  דאמ  תיתועמשמ  הרוצב  עיפשמ  רבדהו   , תונורחאה םינשב  דרוי  םייטורא ,) םיסחי  לש  בחר 

.ללכב תורגבה  יגשומ  לעו 

אוה גוז , ינב  תפלחהו  םיסחיה  תורידת  עצוממה , ןימה  יסחי  םויק  ליג  תניחבמו  ינטירופ , טסופה  ןדיעב  לדג   Y-רוד ה
ןימ יסחי  םויקש  תורמל  .חרכהב  אל  ולש ? תמדקומ  תורגבתהל  םרת  הז  םאה  .וירוה  ירוהמו  וירוהמ  רתוי  ינריתמ 

רודב ריעצ  ליגב  םמויק  אקווד  םימיוסמ  םינבומבש  םיסרוגה  שי  ינפוגו , ישפנ  ןוחטבו  תימצע  תועדומ  תוירחא , ךירצמ 
שגפמ תודוקנ  טיידל –  טיידמ  ואר : הז  אשונב  הבחרהל  " ) םיילאוסקס םיגליע   " לש רוד  רציו  ךופהה  ןוויכב  לעפ  הזה 

םדיקפת תאו  תשדוקמה  םתועמשמ  תא  הזה  רודב  ודביא  ןימה  יסחיש  רמול  רשפא  הדימ  התואב  תויורכיה .) - יֵקּושו
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תויוסנתה לע  תוטרח  רוד ה-Y כ" לש  תויזכרמה  תויעבה  תחא  תא  םירידגמ  םירקוח  .תואמצעו  תורגב  ינמסכ  ילמסה 
.יאמצעו רגובמ  חרכהב  ךניא  ןימ , יסחי  םייקמ  התא  םא  םג  רבעבמ , רתוי  םויה , השעמל   ". תוינימ

םירשעל הרשע  - הנומש ןיב  ענה  ילמינימה  ליגל  תונידמה  בורב  קוחב  תלבגומ  יפרגונרופ  וא  םילא  ןכותל  הפישח 
םה םיניטק  רשאכ  אקווד  ואלו  םיניטק  םיגיצמה  םייפארגונרופ  םינכת  לש  םירקמב  קר  רוסיאה  ףכאנ  לעופב  .תחאו 

היפרגונרופל ףשחיהל   Y-ה רוד  ידליל  ומרג  ךדיאמ  טנרטניאל  תושיגנהו  דחמ  קוחה  לש  ותולבגומ  .םיפוצה 
אלל עיפשה  רבדה  .םהל  ומדקש  תורודל  האוושהב  רתוי  ףוכת  ןפואבו  רתוי  םדקומ  ליגב  םיינעגופו  םיטוב  םינכתלו 

.דועו רדגמ  תוינימל , תורושקה  םלוע  תוסיפת  חותיפ  לעו  םהלש  תורגבתהה  ךילהת  לע  קפס 

תודלי קחשמכ  םירומיה 
ךשמב .תואמצע  לש  יוטיבכ  םינש  ךשמב  וספתנ  וב , רמהלו  ותוא  עיקשהל  רתוי –  דועו  ךלשמ , ףסכב  קיזחהל  תוכזה 
תונשמ הנתשה  הז  לכ  .ךכב  וקסע  םיטעמ  קרו  םייטרפ , םיתבב  תילארשיה , הרבחה  ילושב  ויה  םירומיהה  תובר  םינש 
יבחרב וניזק  ירתאל  םיסט  םיבר  םילארשי   ) "ל וחל תוסיטה  תלזוה  . Y-רוד ה חמצ  הבש  הפוקתה  ךליאו –  םינומשה 

לדג לארשיב  םירמהמה  רפסמש  דבלב  וז  אל  .השדח  תואיצמ  ורצי  טנרטניאה , תשר  תעפוה  רקיעבו  רמהל ) ידכ  םלועה 
יביטמרונ סופדל  םלצא  הכפה  םיריעצמ  הענמנ  רבעבש  תוגהנתהו  הדמתהב  דרויו  ךלוה  םירומיהה  ליגש  אלא  דואמ ,

.חוורו

לש תוצובק  לשמל , ךכ  .ףתושמ  יוליב  לש  תילאמרופ  אל  תרגסמב  םג  םירומיהה  םיחיכש   Y-ה רוד  יריעצ  ברקב 
רומיהה יללכ  .לסרודכו  לגרודכ  לש  םילודג  םירינרוט  רקיעב  טרופס , יקחשמ  לע  םירומיה  תויורחת  תומייקמ  םירבח 

.רשואמה הכוזל  ףוסב  ךליש  שארמ , םכסוהש  םוכס  תפתושמה  הפוקל  םרות  דחא  לכו  אתווצב , םיעבקנ 

אבצב םירגבתמ  אל 
, םידרחל רוטפ  טעמל   ) הבוח רדגב  אוה  תונבלו  םינבל  אבצב  תורישה  הבש  םלועב  תודיחיה  תונידמה  תחא  איה  לארשי 

דוסי תויווח  בוציעב  ילארשיה , רעונה  תּורבִחב  עירכמ  דיקפת  עדונ  "ל  הצל  (. םיברעו תויזורד  םישנ  תוידוהי , תויתד 
.בחר יתוברת  ףתושמ  הנכמ  תריציבו 

.תורישה ךלהמב  םירשונה  ירועישב  היילעו  םיסייגתמה  ירועישב  הדירי  לש  תיבקע  המגמ  תרכינ  תונורחאה  םינשב 
ןונגנמכ ותעפשה  לבא  םיעצוממה , םידוהיה  םילארשיה  םיריעצב  קומע  םתוח  עיבטמש  בושח , ףוג  ןיידע  אוה  "ל  הצ

רודב אבצב "? תריש  ןכיה   " התיה תורכיה  תשיגפב  ולאשנש  תונושארה  תולאשה  תחא  רבעב  םא  .תתחופו  תכלוה  רגבמ 
.תוחפ תיטנוולר  התשענ  תאזה  הלאשה   Y-ה
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תישפנ תישפנ תורגב   תורגב רסוחל   רסוחל תיגולויב   תיגולויב תורגב   תורגב ןיב   ןיב

רגובמ רגובמ לשלש   ףוגב   ףוגב דלי   דלי
םילישבמ םלוכ  אלש  םידממ , המכ  שי  תורגבלש  ןוויכ  תורגבה , לש  לובגה  וק  תא  םחתל  השק  תיתוחתפתה  הניחבמ 

דע ךשמיהל  תולוכי  תישגרהו  תיתרבחה  תורגבתהה  םייחל . ינשה  רושעב  העיגמ  תינפוגה  תורגבה  .םיוסמ  דחא  ליגב 
תיעוצקמה הריירקה  תוססבתה  םע  העיגמש  תילכלכ  תורגב  םג  תמייק  .םישולשה  תליחת  ףאו  םירשעה  תונש  ףוסל 

ונלצא העיגמ  םייחה  לע  הבחר  הביטקפסרפ  תשיכרו  תעד  בושיי  לש  ןבומב  תורגב  .תיתקוסעת  תוביצי  תשיכרו 
.םישימחהו םיעבראה  תונשב  םיבר  םירקמב  םירחואמ –  רתוי  הברה  םיבלשב 

לצאו הרשע , - תחא דע  רשע  ליג  ביבס  תורענ  לצא  םיעיפומ  תורגבתהה  ליגל  הסינכב  םיכורכה  םייגולויזיפה  םייונישה 
.הייברה ירביאב  אטבתמ  תונבל  םינב  ןיב  יגולויזיפה  ינושה  רקיע  זא  דע  .הרשע  - שולש דע  הרשע  - םיתש ליגב  םירענ 

וז הרצק  הפוקתב  .םייגולויב  םייוניש  לש  הרוש  םישחרתמ  םייבקנהו , םיירכזה  ןימה  ינומרוה  לש  תרבגומ  השרפה  בקע 
.ףוגה הנבמב  םיפסונ  םייונישו  לקשמב  היילע  הבוגל , הלידג  םישחרתמ 

תומוקמב לדג  רעישה  םינבה : לצא  .םירדגמהמ  דחא  לכל  םיידוחייה  םיינימ , םייוניש  םימייק  הלא , םייוניש  דבלמ 
הייברה ירביאל  ביבסמו  יחשה  יתבב  חמוצ  רעישה  תונבה : לצא  .הבעתמ  לוקהו  םיחתפתמ , םירירשה  ףוגב , םינוש 

.הנושארה תסווה  העיפומו  לגעתמ  ןגאה  םילדג , םיידשה  םיינוציחה ,

רבדה .המידקמ  ולש  תיגולויבה  תורגבתהה  אקווד   , םייח ךיראמ  םדאהש  העשב  עיתפמ : רבד  הרוק  תונורחאה  םינשב 
.ןושארה רוזחמה  לשו  םיידשה  תחימצ  תישאר  לש  עצוממה  ליגה  לש  תיתגרדה  הדיריב  לשמל , אטבתמ 

הניש תועש  רתוי  רתוי , האירבו  השיגנ  הנוזת  האורבתו , םירוגמ  יאנתב  רופיש  םייחה : תמרב  העפותה  תא  םילותה  שי 
לע העיפשמ  םינגורטסא  םיליכמה  םינוש  םידבועמ  ןוזמ  ירצומ  תליכא  םגש  רשפא  .םידלי  לש  תיזיפ  הדובע  תוחפו 

.תמדקומה תינימה  תורגבתהה 

איה הנעטה  .תיברעמה  הרבחב  החפשמה  דסומ  תסירק  ןיבל  תמדקומה  תיגולויבה  תורגבתהה  ןיב  םירשקמה  שי 
ריעצ ליגב  תרושקתל  הפישחה  םג  .תינימה  תוחתפתהה  תליחת  תא  שבשל  םילולע  החפשמב  חתמ  לש  םיבצמש 

.העפותל הביסכ  התלעוה 

לולסמ ןיעמב  אצמנ  תיזיפה  תורגבתהה  ליגש  ךכל  המרג  יברעמה  םלועב  םידלי  לצא  תיגולויבה  הלשבהה  תמדקה 
, תישגרה תולשבה  תאו  תישפנה  תורגבתהה  תא  המידקמ  תיזיפה  תורגבתההש  איה  היעבה  .תודליה  ןובשח  לע  הצאה 

תוארנש תונבה  לצא  רקיעב   ) רגובה ינוציחה  הארמה  ןיב  ןוזיא  רסוחו  המאתה  רסוח  םירצונ  ךכ  .תורחאתמו  תוכלוהש 
תודלי .) ןיידע  ןה   ) תישגרה תוחתפתהה  ןיבל  רבד ) לכל  תונטק  םישנ  תוחתופמו -  תוהובג 

 - רתוי רחואמ  בלשב  םיקינ  Y-ה לש  תינוציחה  םתוזח  לע  עיפשמ  תישפנה  תורגבתהב  בוכיעה  ונתכרעהל  הרעה :
הביסה וזש  רשפא  .הרשע  - שפיט ינבכ  םויה  םיארנ  םישולשהו  םירשעה  ינבמ  םיבר  .תורגבתהה  ליג  ירחא  רמולכ 

לע עדומ ) תת  ןפואב   ) תופחל ראשה  ןיב  הדעונ  איה  .הזה  רודהמ  םירבג  ברקב  תחוורש  םינקזהו , םיפיזה  תנפואל 
.יתודליה הארמה 

תפוקתב םיגולוכיספ  םישק  תרצוי  הלאקסה -  הצקב  רקיעב  תמדקומ -  תינימ  תוחתפתה  יכ  םיארמ  םירקחמ 
, רתוי הכומנ  תימצע  הכרעהמ  לובסל  תולולע  ןליג  תונב  ינפל  תוחתפתמש  תודלי  .תודלי  לצא  רקיעב  תורגבתהה – 

הפישחל םיבר  םירקמב  תוליבומש  תופסונ , תוקוצמ  רורגל  תולולע  וללה  תוקוצמה  .הליכא  תוערפהמו  הדרח  ןואכידמ ,
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.לוצינלו תומילאל 

תושח ןה  עגפנ , ימצעה  ןנוחטיב  יתרבח , יודינלו  תוקצהל  רתוי  תופושח  רגבתהל  דחוימ  ןפואב  תומידקמש  תודלי 
.תורגבתהה ךילהת  לע  םישקמה  םיישפנו  םיישגר  םיישק  תווח  ןהו  ןהידש , ינצינ  תא  ריתסהל  ןוצרו  השוב  לובלב ,

םיתעלו הניבמ , הניא  הדליה  רשא  םיפחדו  תושוחת  תרצויה  תרבגומ  תילנומרוה  תוליעפ  תללוכ  תיגולויבה  תורגבתהה 
אלו הנממ  םילודג  םינבמ  םירוזיחל  תפשחנ  הליג  יפכמ  תרגוב  התוזחש  הדלי  .םמיע  דדומתהל  דציכ  תעדוי  הניא  םג 

.םתוחדל דציכ  וא  םאו  םתוא  שרפל  דציכ  תעדוי  דימת 

לע רבדל  תלוכיש  ןמזל  תומימתל , .תודליל  תעגעגתמ  ינא  : " תב 12 הרענ  התדוותה  ץראה " ב" המסרפתהש  הבתכב 
דומח תוחפ  היהנ  טושפ  התא  .בל  תמושת  תוחפ  הברה  םילבקמ  םג  לבא  .רתוי  יאמצע  התאש  ןוכנ  הז  .בושחל  ילב  לכה ,

". דלי תויהל  קיספהל  זיגרמ  הז  .םירגובמה  יניעב 

ינאש זאמ  .יתוא  ןיכה  אל  דחא  ףא  : " תבתכל תרחא  תב 12  הרפיס  תורגבתהה ," ידמ , רהמ  הרוק  הזש  השיגרמ  ינא  "
רתוי הז  הרענ  תאשכ  הייזחל .) הייפוג  ןיבש  שובל  טירפ   ) הייזוג שובלל  הכירצ  ינא  םואתפו  הדלי  ינא  ימצע  תא  תרכוז 

, יל םירמואשכו  .תוכבל  יל  אב  טושפ  םימעפל  .הרענ  אלו  הדלי  אל  .ןבצעמש  המ  הז  עצמאה , לבא  .הזח  שממ  שי  יכ  הפי 
רובעל ומכ  םידיחפמ , םירבד  םג  שיו  רתוי  תושיגר  תורבחה  םג  .זיגרמ  הז  תקונית ,' אל  תא  יכ  הככ  תוכבל  הלוכי  אל  תא  '

תוחתופמ ןהש  תונב  שי  .ךלש  ףוגה  רקיעב  .םהב  שייבתמ  התאש  םירבד  הברה  שי  .הייזח  שובלל  וא  םייניב , תביטחל 
". ךמצע תא  תקדוב  תא  דימ  יכ  הכיבמ , הז  לע  החישה  םצע  לבא  ןהילע , םירבדמ  .דואמ 

תינימה תוחתפתהה  .ידמ  םדקתמ  ףוג  - תומצע ליג  איה  ליגרהמ  םדקומ  תינימ  תוחתפתמש  תודלי  לצא  תונכסה  תחא 
הליחתמ הלידגה  תציפק  םא  .הובגל  םידליה  תיברמ  םיקיספמ  הירחאל  רשא  הנורחאה , הלידגה  תציפק  תא  תללוכ 
רוזחמה תא  תלבקמש  הדלי  .םצמטצמ  /ה  דליה לש  הלידגה  תונש  ךסש  ךכ  ידמ , םדקומ  תמייתסמ  םג  איה  ידמ , םדקומ 
רוזחמה תא  תלבקמש  תיטנג  ההז  הרענמ  רתוי  הכומנ  היהתו  רתוי , םדקומ  הובגל  קיספת  רשע  ליגב  הלש  ןושארה 

ליגב 13. הלש  ןושארה 

תוינכות .תוטילולל  ומכ  תונבל  תסחייתמו  תמדקומה  תורגבתהה  תעפות  לע  פמרט " תספות   " תיברעמה תוברתה 
, בורל םיינימ  םירדש  םויה  תוללוכ  םידלי ) ידגבל  הז  ללכב   ) תומוסרפו םידליל ) תודעוימה  תוינכות  ללוכ   ) היזיוולט

יטוראה שובלב  ראשה  ןיב  ףקתשמ  רבדה  .דאמ  ריעצ  ליגב  הטוב -  תוינימ  םיתעל  תוינימל -  םידליה  תא  תופשוח  ןהו 
.הזמ רתוי  וליפאו  קשנתהל  ץחל  םג  רצונ  םידלי  לש  תובר  תוצובקב  .םירוהה  ידי  לע  םג  הבוגמש  תוריעצ , תודלי  לש 

.רתוי רגובמ  ליגב  םיריעצה  לע  תועיפשמש  תודרחלו , שגר  תרסחו  הרקע  היווחל  םרוג  רבדה 

תורגבל תורגבל תוררועתה   תוררועתה
, לשמל .תוילאוטקלטניא  תולוכי  לש  םיבר  םימוחתב  רופישו  הריהמ  תיביטינגוק  תוחתפתה  תללוכ  תורגבתהה  תפוקת 

לועיי  ) היצינגוק - הטמו תיתרוקיב  הבישח  הללכה , הטשפה , תלוכי  תחתפתמ  רתוי , תבכרומו  הריהמ  תישענ  הבישחה 
הווה רבע , ןיב  ףצר  לש  השדח  הנבה  תרשפאמו  תבחרתמ  ןמזה  תסיפת  םג  םמויקל .) תועדומ  תועצמאב  הבישח  יכילהת 

.דיתעו

הטילשו ןוסיר  תויוברתה : בורל  תופתושמה  דוסי , תונוכת  רפסמ  ומצעל  לגיסש  ימכ  רגובה  םדאה  תא  תוארל  לבוקמ 
אל  ) תואמצע תופילח ;) ותעד  הנשמ  אלש  םדא   ) הביצי תוישיא  םיקופיס ; תוחדלו  גילבהל  תלוכי  רקיעבו  תושגרב ,

תלוכיהו ךלש  םישעמה  תואצותב  תאשל  תלוכיה   ) תוירחא תעד ,) לוקישב  לועפל  לוכי   ) םזילאירו תוילאנויצר  יתולת ;)
םע דדומתהל  תלוכיה  ושומימל ; םאתהב  לועפלו  דיתעה  תא  ןנכתל  תלוכיה  הב ; דומעלו  תובייחתה  ךמצע  לע  תחקל 

ףיסוהל רשפא  לבא  תוברת , תיולתל  םנמא  תבשחנ  תוירסומ  רפתשהלו .) תועטב  תודוהל  תלוכיה   ) תוחיתפ םיישק ;)
(. הרבחלו דיחיל  תוינסרהה  תוכלשהה  תניחבמ   ) רוסאל רתומ  ןיבו  ערל  בוט  ןיב  ןיחבהל  תלוכיה  תא  תורגבה  ינייפאמל 

ךישממ םדא  תישעמ  הניחבמ  לבא  ליג 18-16 , דע  רתוי  וא  תוחפ  םייתסמ  תורגבל  תודלימ  יגולויבה  רבעמה  ךילהת 
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ךילהת לח  ובש  בלשל  דע  תוחפל  וייח -  בור  תילאוטקלטניאו  תישגר  הניחבמ  רגבתהלו  לישבהל  םייח , ןויסינ  רובצל 
לוכי םדא  תאז , םע  .תימצע  תועדומ  רסוחלו  יתולת  בצמל  תיתגרדה  הגיסנ  ךכמ  האצותכו  חומ  יאת  דוביא  לש  ץאומ 

.יתוברת ןפואב  םיכוותמ  הקמועו  תישפנה  תורגבתהה  בצק  .תישפנ  הניחבמ  רצעיהלו  תינפוג  הניחבמ  רגבתהל 

עיבטמש ינויצולובא ,)  ) חווט ךורא  ירוטסיה  תורגבתה  ךילהת  תרבוע  ביטקלוקכ , תישונאה , הרבחה  םגש  רמול  רשפא 
.הירבח שפנב  ומתוח  תא 

ןתורגבתה ומרת ל" ברעמה  תונידמב  םיישיאניבה  םיסחיב  תוחיתפה  תבחרהו  תוגהנתהה  יעדמ  תוחתפתהש  קפס  ןיא 
רצונש רעפה  שרוש  םצעב  הז  .תילכלכהו  תיטילופה  תילאוטקלטניאה , המרב  ןגושגשל  םג  הזמ  האצותכו  תיתוברתה "

". תורגוב אל   " תונידמ םיבר  םינבומב  ןהש  תויטרקומד , יתלבה  תונידמה  ןיבל  ןניב 

" תוחפ רגובכ   " רוד רידגהל  רשפא  םאה  .ןכש  הארנ  תרחא ? הרבחמ  רתוי  תרגוב " כ" תחא  הרבח  רידגהל  רשפא  םאה 
.תיבויח יאדוול  בורק  הבושתה  ןאכ  םג  ול ? םדקש  רודהמ 

.םייחב ביתנה  תא  םמצעל  בצעלו  רוחבל  קבאמ  ךות  ךרד , שופיח  לש  יכוכיח  ךילהת  לש  ומוציעב  םיאצמנ  םירגבתמ 
ןבומ אולמב  רגובמ  וניא  ןיידע  ךא  דלי , וניא  רבכ  םדאה  ובש  םייניב , בלש  ראתמה  יגולוכיספ  גשומ  אוה  םוירוטרומ " "

הניחב ךות  תוריעסמ , תויווחו  םינווגמ  םידיקפתב  חווט  תרצק  תוסנתהל  שדקומה  ןמז , קספ  לש  הפוקת  יהוז  .הלימה 
הטונו םוירוטרומה  תפוקתל  תונחלסב  תסחייתמ  תיברעמה  הרבחה  .ינוציח  ץחל  אללו  תוביוחמ  אלל  תויורשפא , לש 

םירוענה דרמ  תא  ןתמלו  םתוהז  תא  בצעל  םדוקה , םמלועמ  דרפיהל  םיריעצל  רשפאל  ידכ  הגרדהב  התוא  ךיראהל 
.םייחה למעל  םתולגתסהל  ךרדב 

רעפ תא  הפקישו  םירשעה  האמה  תישארב  רבכ  יברעמה  םלועב  ךראתהל  הלחה  תורגבל , תורגבתה  ןיבש  וז , הפוקת 
הגיהנב זא  אטבתה  םירוענה  תפוקתב  לפוקמה  םוירוטרומה  .שדח  ידובירו  יתוברת  הנבמ  בציעש  שדחה  תורודה 

.רתפוכמ יתלבו  סירתמ  שובלבו  תשעור  לורנקור  תקיזומל  הנזאהב  ןיא , ביירדב  זופח  סקסב  אבא , לש  תינוכמב  העורפ 

םיבר םירקמבש  רושעמ ,) הלעמל  םיתיעל   ) הכורא הפוקתל  הגרדהב  ךפוה  הרצק  םייניב  תפוקת  רבעב  היהש  המ  לבא 
, םייחה עצמאל  האמ  יצח  ינפל  קר  בשחנש  םישולש , ליגש  רבתסמ  .םייאמצע  םייח  תארקל  הלשבה  ללכ  הכלהמב  ןיא 

שפיט ינב   " םצעב םה  םויה  םירשעה  ינבש  איה  תועמשמה  םייאמצעה .)  ) םירגובה םייחה  תליחת  תא  םויה  ןמסמ 
". הרשע

לביקשו ישפוח  עדימ  לש  םרזל  תודלימ  ףשחנש  החותפ , תיטרקומד  תוברתב  לדגש  רודש  תופצל  הרואכל  רשפא  היה 
.ךפהל קוידב  הרק  לעופב  .ול  ומדקש  תורודמ  רתוי  רהמ  תישפנ  רגבתי  ריעצ , ליגמ  דובכ  לש  סחי 

הטיסרבינואב ולצא  ודמלש  םיטנדוטס  יכ  ( Arnett  ) טנרא ירפ  םשב ג' ריעצ  גולוכיספ  ןיחבה  םיעשתה  תונש  יהלשב 
תונויארו םירקס  תואמ  ךרעו  יריפמא , ןפואב  היגוסה  תא  ןוחבל  טילחה  אוה  .תיתודלי  הרוצב  םיגהנתמו  םיבשוח 

, ןימ תויגוז , םירוה , םיאשונ : לש  הרושב  וקסעש  תולאש  לע  תונעל  ושקבתה  םה  .םירשעה  יאליגב  םיריעצ  םע  םיפיקמ 
.דועו םידחפ  תווקת , תד , םידומיל ,

.םירגובמה 60 םלועל  םתסינכל  עגונב  םיריעצה  לש  תויטנלוויבמאה  היה  וירקחמב  ולעש  םיעיתפמה  םיאצממה  דחא 
העגה םימדוק  תורודב  םא  ןכ , יכ  הנה  תינמז־וב ." םירגוב  אלו  םירגוב  םישיגרמ   " םהש ודוה  םילאשנהמ  םיזוחא 

, רמולכ אלכ –  לש  גוסכ  תספתנ  איה  ונימיב  םיריעצ  לצא  וילא , ףואשל  ךירצש  והשמכ  רמולכ  גשיהכ , הספתנ  תורגבל 
ןכש יטמרד , יוניש  הז  .ןתינה  לככ  ותוחדל  ףידעש  םמעשמ  בלש  ףיכהו –  שפוחה  תא  םידבאמו  םידסמתמ  ובש  בלשה 

.החדנ תרדוסמ ,) הריירק  תלחתהו  ןושאר  דלי  םיאושינ ,  ) תודסמתהה ךילהתל  רבעב  שדקוהש  םייחב , ישילשה  רושעה 
"(. Emerging Adulthood”) תורגבל " תוררועתה   " עלוקה םשב  שדחה  בלשה  תא  הניכ  טנרא 

וינפל ב-1970, הנש  םיעברא  םייחב ." שדח  בלש  תכראתמה כ" תורגבתהה  תא  ראיתש  ןושארה  ןעדמה  היה  אל  טנרא 
The American תעה בתכב  רמאמ  ( Kenneth Keniston  ) ןוטסינק תנק  םשב  ליי  תטיסרבינואמ  גולוכיספ  םסרפ 

םיחרפה ידלי  תכפהמ  תא  ורציש  רוד ה-60  יריעצל  סחייתה  ןוטסינק  . A new stage of life"  “ ותרתוכש  Scholar
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םינשב בכעתה  יפיה "  " רוד ותוא  לש  תורגבתהה  ךילהת  לבא  .הירוטסיהב  הנושארה  רעונה  תוברת  תא  ודילוה  םצעבו 
םייתנש - הנש לש  רוחיאב  וכפה  םיפיהה  בור  .ונימיב  םיריעצה  תא  םינייפאמה  םידממל  ךראתה  אלו  דבלב  תורופס 

.ךוראה רעישהו  תויבלגהמ  ודרפנו  םיבשוימ " םינגרוב  ל" גלוקה )' תפוקת  ירחא  ללכ  ךרדב  )

םירגבתמ םיאקירמא  םירגבתמ  עודמ  ההשומ : רוד   " םשב רפס  ( Susan Littwin  ) ןיווטיל ןזוס  המסרפ  תנשב 1986 
תע התואב  לבא  .תורודה  ןיב  תורגבתהה  יסופדב  םילדבהה  תודוא  תויהתו  תולאש  ולעוה  רבכ  ובש  רתוי ," רחואמ 
תא קדבש  ןושארה  היה  קר  אל  טנרא  ירפ  .ירוביצה ג' חישהו  עדמה  ירעשב  הסנכנ  םרטו  הילותיחב  קר  התייה  העפותה 

וטלק וביבס  םיבר  ובש  ןדיעב  רמולכ  ןוכנה , גנימייטב  רמאמה  תא  םסרפ  אוהש  אלא  םייריפמא , םילכב  העפותה 
.ישיאה םנויסינמ  ויתונחבא  םע  והדזהו 

םהידליל עייסל  דציכ  הלאשב  קסעש  םירוהל  ןושארה  תוצעה  רפס  רואל  אצי  רבכ  טנרא  לש  ורפס  תאצוהל  ךומסב 
תיטירב תיגולוכיספ  ותוא  הבתכו  ( The Myth of Maturity " ) תורגבה לש  סותימה   " ארקנ אוה  .תואמצעל  תאצל 

רשאכ ב-1994 , רבכ  העפותב  ןיינעתהל  הלחה  רטפא  (. Terri Apter  ) רטפא ירט  םשב  גירבמייק ' תטיסרבינואמ 
קוחה תניחבמ  .תוטלחה  תלבקב  דחוימ  ןפואב  םישקתמו  םייחב  םכרד  תא  אוצמל  םיקבאנ  גלוקה ' ירגובש  הניחבה 

העפותה תא  התניכ  איה  .רבעמה  ליגב  םידלי  ומכ  םיגהנתמ  ןיידע  םה  תישעמ  הניחבמ  לבא  םירגוב , םיבשחנ  םה  שביה 
עייסלו ונלש  םייטסינורכנאה  תורגבה  יגשומ  תא  ןכדעל  םיבייח  ונלוכש  הנעט  רטפא  (. threshold " ) ףסה ידלי  "

תווהמ םירחא , םיבר  םיגולוכיספ  לש  ומכ  רטפא , לש  תונקסמה  ילסקודרפ  ןפואב  .םהל  תומיאתמש  םיכרדב  םיריעצל 
היפיצ ןיעמכ   ) םהל רדשל  ךכבו  םייחה " תא  םהידליל  רדסל   " םירגובמה לש  הייטנה  רמולכ  היעבה , שרושמ  קלח 

.םיאמצע םניא  םהש  המצע ) תא  המישגמש 

הסנו תבתוכה , ךויחב ." ה-30  ליג  תא  תוצחל   " התרתוכש הבתכ  סמייט " קרוי  וינ  ה" םסרפ  תנש 2003  יהלשב 
תילמס הגיגחב  םישולשה  םתדלוה  םוי  תא  םינייצמ  םיריעצ  העיתפמו : השדח  תיתרבח  העפות  הרקס  סידאירוגירג ,

, ךיבמ קיצמ , טעמ  היה  םישולש  ליגל  רבעמה  , " סידאירוגירג הבתכ  םעפ "  " .הנותח וא  הווצמ  רב  יסקט  הריכזמש 
אל םהלש  הריירקהש  םירבגו  תואושנ  אל  םישנל  רקיעב  ןוכנ  היה  הז  .תוצוח  שארב  ךכ  לע  עידוהל  וטנ  אל  םישנאו 

תורגבתהה תונש  ךשמהל  תובשחנ  םירשעה  תונשו  ץופנ , ןיינע  םה  םישולש  ליג  ירחא  םיאושינ  רשאכ  םויכ , .הממורתה 
יניצרה םירגובמה  םלועל  הסינכ  תדלוה 21 -  םויל  וסחייתה  רבעבש  ומכ  םיבר  יניעב  שפתנ  םישולש  תדלוה  םוי  - 

, םימואנ תוימשר , תונמזה  םע  הנותחב , םינפ  תלבק  וא  םידומיל  םויס  תוגיגח  ומכ  רדהו , סקט  בורב  גגחנ  אוה  .רתוי 
". ודלונש םוימ  החמשה  תלכ  - ןתח לש  םירכממ  תבכרומה  םינמזומ  תמישרו  ךכ , ךרוצל  דחוימב  ורכשנש  תומוקמ 

םישולש תדלוה  םוי  תביסמל  תונמזה  חלשש 600  רפיס  קרוי , וינב  היגולונכט  תרבח  דסיימ  הבתכל , םינייאורמה  דחא 
.ןויארב רמא  אב ," ילש  אפורה  וליפא   " .קונית היהשכ  ולש  הנומת  העיפוה  הנמזהה  תפיטע  לע  .ולש 

Grow Up? Not " ) רהמ ךכ  לכ  אל  םילדג ?  " תילמסה תרתוכה  תחת  רעש  תבתכ  ןיזגמ " םייט  םסרפ ה" תנשב 2005 
(. So Fast

םהלש הביבסהמ  הלאכ  םיסופיט  םיריכמ  םלוכ  : " בתכ םיבר , םידהל  הכזש  רמאמה , רבחמ  ( Lev Grossman  ) ןמסורג בל 
ושע ובש  ןפוא  ותואב  קוידב  םילבמו  םירבדמ  םישבלתמש  םהירוה , םע  םירג  ןיידעש  םירשעה  יאליגב  םישנו  םירבג  - 

םושל םיכלוה  םצעב  לבא  ףיכ  הרואכל  םישוע  טיידל , טיידמו  הדובעל  הדובעמ  םיצפקמ  םהלש , הרשעה  תונשב  תאז 
אל רבכ  הלאה  תויוותה  לבא  ( Slackers ' ) םיקורז  ' וא  X-ה רוד  םהל  םיארוק  ונייהש  ןכתיי  םינש , רשע  ינפל  .םוקמ 

לדוג רדסבו  רחא  גוסמ  הלודג , רתוי  הברה  העפות  וז  .תורוד  יוניש  וא  ינמז  ןועגיש  דנרט , קר  אל  הז  .רתוי  תומיאתמ 
 ."(betwixt - between adolescence and  ) סרטסקיווט םהל  אורקל  לוכי  התא  .ןיבל  ןיב  םה  .הנוש ]...[ 

adulthood

.בל תמושתל  יוארה  ירוד  ןממס  התויה  תאו  התלשבה  תא  ןמיס  רתוי  אלא  השדח , העפות  ןחביא  אל  םייט " ה"

תורגבה תורגבה יגשומ   יגשומ ןוכדע   ןוכדע
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םיזוחא ו-65  םישנהמ  םיזוחא  ורבע 77  תנשב 1960  תירבה , - תוצרא לש  הקיטסיטטסל  הכשלה  לש  םינותנ  יפל 
העגה תיבהמ , האיצי  םידומיל , םויס   ) םישולש ליגל  ועיגהש  דע  תורגבתהה  לש  ךרדה  ינבא  שמח  לכ  תא  םירבגהמ 

ושע םירבגהמ  שילשכו  םישנהמ  םיזוחא  תוחפ מ-50  תצק  תנשב 2000 , םידלי .) תאבהו  הנותח  תילכלכ , תואמצעל 
ןתוא תא  םייס  ןב 30 ב-2001  ריעצ  .תורגבל  רבעמה  תייחד  יבגל  םימוד  םינותנ  ואצמנ  הדנקב  .ליגה  ותוא  דע  תאז 

.םיעבשה תונש  תליחתב  ןב 25  ריעצ  םייסש  ךרדה  ינבא 

םיריעצהמ קלח  .םויה  תימנידה  תואיצמל  תוחפ  יטנוולר  תורגבל  ךרד  ינבא  שמח  לש  ןויערה  לכש  ןועטל  ןבומכ  רשפא 
םהש ינפל  תובר  םינש  הריירק  תיינבב  םיעיקשמ  םירחא  םלועל , םידלי  איבהל  וא  ןתחתהל  אלש  םירחוב  םויכ 
רחאל םידומילל  םירזוח  ללכב ,) םא   ) םינתחתמ רתוי  רחואמו  םידלי  םידילומ  םדוקש  הלאכ  שיו  גוז , ינבל  םיבייחתמ 
םיארנ םויה  םישולשהו  םירשעה  יאליגב  םיריעצ  עודמ  ריבסמ  אל  ןיידע  לבא  ןוכנ , הארנכ  הז  לכ  .המודכו  הדובע ,

.םידלי ומכ  םיגהנתמו 

תבכעתמ יברעמה  םלועב  םיריעצה  לש  תיחומה  תוחתפתההש  הנעטה , תא  ולעה  היצולובאה  םוחתב  םינקיטרואית 
תוכרעמה ןכל  .עדימ  םיגפוסו  םידמול  רקיעב  אלא  תישעמ , הרשכה  תושרודש  תוכאלמב  םיקסוע  םניא  םהש  ןוויכ 

.םישדח םייניב  יבלש  רצוי  רבדהו  רתוי  טאל  תוחתפתמ  יאמצעה  ישעמה  דוקפתה  לע  תויארחאש  תויחומה 

לבא .תיזיפה  החימצה  םויס  םע  הרשע , - שש ליגב  ךרעב  לודגל  קיספמ  חומהש  רבעב  וחינה  חומה  ינעדמ  הזמ , הלעמל 
ליג ינפל  אל  האלמ  תולשבל  עיגמו  םירשעה  תונש  ךותל  םג  רגבתהל "  " ךישממ אוהש  אצמנ  םיינכדע  םירקחמ  תובקעב 

.שמחו םירשע 

יגשומ תא  ןכדעל  שרדנ  ןכא  תכראתמ  םייח  תלחות  םע  םלועבש  ןכתיי  יריפמאה , יגולויבה  ןועיטל  רבעמ  לבא 
תוחתפתה ךילהת  אלא  תורדרדיה , לש  ןממסו  תיתרבח " הלקת   " לש גוס  םילדוגמה " םידלי  האר ב" אל  טנרא  .תורגבה 

רקחמב ויכישממ  תעדלו  ותעדל  .רתוי  ךורא  הלשבה  ךילהתל  םדאה  תא  תבייחמש  תינרדומ  - טסופ הרבח  לש  יעבט 
יוניש  " לח םויה  ךכ  תורגבתהה  תפוקת  תרדגהל  ואיבה  הלאכ  םייוניש  םינש  האמ  ינפלש  םשכ  יגולוכיספה , ץועייבו 

הנמ תורגבתהה , לש  םינמזה  חולב  יונישה  תא  תורצויש  תויתוברתה  תורומתה  ןיב  תורגבתהה ." לש  םינמזה  חולב 
םג לבקל  ןתינ  היה  רבעבש  תודובע  גישהל  ידכ  ינש ) וליפאו  ןושאר  ראות   ) רתוי םיכשוממ  םידומילב  ךרוצה  תא  טנרא 

זרדזהל ךרוצה  תא  ןיטקמש  המ  םיאושינה , ינפל  ןימ  יסחי  םויקל  תיתרבחה  תוסחייתהב  יונישה  תא  ימדקא ; ראות  אלל 
ללגב רתוי  רגובמ  ליגב  תדלל  םישנ  לש  תלוכיה  תאו  הנותח  אלל  םיפתושמ  םייחל  תיתרבחה  תוחיתפה  תא  ןתחתהלו ;

.תויאופר תויוחתפתה 

תבכרומ  Y-רוד ה לש  תרחואמה  תורגבתהה  תעפותש  תוארל  רשפא  קמועל , רתוי  תצק  םיננובתמ  רשאכ  השעמל ,
םידקמ אקווד  הזה  רודה  םימיוסמ  םיגולוכיספ  םימוחתבש  םושמ  עודמ ? .ןושאר  טבמב  הארנ  הזש  יפכמ  רתוי  תכבוסמו 

( ןופטרמסו טנרטניא   ) עדימה ףטש  ןדיעב  ולדג  וללה  םיריעצה  ןכ , יכ  הנה  .ול  ומדקש  תורודל  האוושהב  רגבתהל 
.לוכל םויה  םיחותפו  םייולג  הנש , םישולש  ינפל  םירענו  םידלימ  םירתסנ  ויהש  םירבדו 

ןמטסופ לינ  רשאכ  .תורגבתהה  תמדקהל  איבת  ריעצ  ליגב  עדימל  הפישחהש  התיה , רבעב  תלבוקמה  החנהה  ןכאו ,
תישפנ תורגבתהל  םורגת  היזיוולטה  תעפשהש  והומכ  ונימאה  םיבר   ", תודליה ןדבוא   " העפשהה בר  ורפס  תא  םסרפ 

יחקפ לש  םתוכמס  תסירקל  עגונה  לכב  רקיעבו  םיבר , םינבומב  קדצ  ןמטסופ  .תוכמסהו  תומימתה  ןדבואלו  תמדקומ ,
עגונה לכב  םירחא , םיבר  ומכ  העט , אוה  לבא  .םירגובמל  םיריעצ  ןיב  םילדבהה  שוטשטו  םייתרוסמה  תעמשמה 

תכפהמ ינפל  דוע  ב-1982 , רוקמב  רואל  אצי  רפסה   ) טנרטניאהו היזיוולטה  תעפשהב  לדגש  רודה  לש  תורגבתהל 
(. בשחמה

םג .ישונאה  ןימה  תודלותב  רתויב  רגובה  רודה  אוה   Y-רודש ה קפס  ןיא  עדי , רסוחו  תומימת  ושוריפ  תורגב  רסוח  םא 
, תחכופמ תויניצו  תונקפס  לש  גוס  וחתיפ  םה  הרקמב  אל  .ירשפא  יתלב  טעמכ  הז  םירבד , םהמ  ריתסהל  הצרנ  םא 

תוכמס אל  רבכ  אוה  רגובמה  ובש  םלועב  ךכמ , הלעמל  םליגב .) ויהשכ   ) םהירוה תא  הנייפאש  תומימתהמ  דאמ  הנושש 
םילדלדתמו םיכלוה  רגובמהמ –  רתוי  עדוי  ריעצה  םיבשחמה ) םוחתב  לשמל   ) םיבר םירקמבו  תיביטמיטלוא  עדי 
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.רגובמל דלי  ןיב  וניחבהו  תורגב "  " ורידגהש םייתרבחה  םיבאשמה 

- תימוטוכידה הסיפתה  לכש  רשפא  .םייתמכסו  םייראיניל  תוחפ  םיחנומב  תישונאה  תורגבתהה  תא  תוארל  ךירצ  ילוא 
דלייתהל םויה  םיריתמ  ונא  םירגובל  םג  אלה  .היזיבר  רובעל  הכירצ  ינש , דצמ  תורגבו  דחא  דצמ  תודלי  לש  תיראניב ,
תוחתפתה לש  ךילהתמ  קלחכ  םידדועמ , שממ  םיתעלש  אלא  םיריתמ , קר  אל  .םידלי  לש  םכרדכ  תוטתשהל  וליפאו 

". ימינפה ינאה   " םע תורבחתהו  תימצע 

בלש לש  םירדגומה  ויתולובג  תושטשטיה  ךילהתל  תויונשרפו  תואמגודב  השודג  תיגולוכיספהו  תיגולויצוסה  תורפסה 
םידליו םירגבתמ  תויהל  םישקבמש  םירגובמ   ) םירחא םייח  יבלשל  םיירוענ " םיסופד   " לש םתוטשפתהלו  םירוענה 
םוחתב תורורב  תומכסומ  תועצמאב  הרדגוה  תעד  בושייו  תורגב  לש  תוגהנתה  רבעב  םא  םירגוב .) תויהל  םישקבמש 
תושימג ושענ  תיליגה  תוגהנתהה  םוחתב  תויפיצה  םויה  ירה  םיפסונ –  םיבר  םימוחתו  הפשה  יוליבה , שובלה ,
םיפוטע םיגורתאכ , ולדוגש  םידלי  לש  הריחב  קר  הנניא   Y-רוד ה לש  תכשמתמה  תויתודליה  הז , ןבומב  .תויזופידו 

.קומע יתוברתו  יתרבח  יונישל  יוטיב  אלא  תירוה , הגאד  לש  ןתשפב 

לדומה תיטרדנטס –  החפשמ  לע  ונלש  תוסיפתל  הקיזב  םיאצמנ  תיטרדנטס  תורגבתה  לע  ונלש  םיגשומה  דועו , תאז 
הבש תואיצמב  לבא  .דחא  תיב  קשמב  ןמז  ךרואל  םייגולויבה  םהידלי  תא  םילדגמה  םינימה , ינשמ  םירוה  לש  יסאלקה 

םייגולונכטו םיפרגומד  םיילכלכ , םייכרע , םייוניש  .תאזה  הרדגהל  תונוע  ןניא  רבכ  תובר  תוחפשמ  , Y-רוד ה םויה  יח 
תוביטנרטלא םירציימו  תיתרוסמה  החפשמה  לש  תוביציהו  הנבמה  תא  םיעקעקמ  ןוירפ ) לש  תויגולונכט  ללוכ  )

ינב םידמוע  ןשארבש  תוחפשמ  םישוריג ,) רחאלש  םייגוז  םירשקמ   ) תובכרומ תוחפשמ  תוירוה , - דח תוחפשמ  תונווגמ :
לש תונומוק  ןיעמ  םג  הנורחאלו  גוז , ינב  אלל  יתחפשמ  את  םייקל  וא  םידלי  ץמאל  םירחובה  םירוה  ןימ , ותואמ  גוז 

.םיאושינ אלל  םייחצנ  םיריעצ 

, טפשמה - יתב תקיספב  םג  תובוגמ  ןקלחש  תושדח ,)" תוחפשמ   " ללוכה םשב  םויה  תונוכמה   ) וללה תוביטנרטלאה 
םג "ל  וחב ץומיא  תרתה  רוביצב , תועודיו  םיעודי  לש  יקוחה  םדמעמ  רוציב   ) הנידמה לש  תוימשר  תויחנהבו  הקיקחב 
(, דועו "ל  וחב ושענש  םיינימ  דח  םיאושינב  הרכה  תודיחי , םישנל  םג  תיפוג  ץוח  הירפה  לש  םיכילה  רושיא  םידיחיל ,

ןפואב עיפשמ  רבדהו  תוריהמב  הלוע  םישוריגה  רועיש  הזמ , הלעמל  .השדח  תיגולוכיספו  תיתרבח  תואיצמ  תורצוי 
ןיערגב םיריהמה  םייונישה  םכסל , םא  .םתורגבתהו  םלודיג  ךילהת  לעו  החפשמב  םידליה  לש  םדמעמ  לע  יתועמשמ 

.רבעב םיריעצל  םויה  םיריעצ  ןיב  תוריהזב  תוושהלו  םייתרוסמ  םיגשומ  ןכדעל  ונתוא  םיבייחמ  יתרוסמה  יתחפשמה 

תעפות הכפה  טנרא  לש  ןושארה  ורקחמ  םוסרפ  זאמ  .תושק  תולאש  ללחב  תוהדהמ  ליעל  וגצוהש  םיגייסה  ףרח  ןיידעו ,
תא ורבעש   Y-רוד ה ינב  םיריעצב  תופצל  תורשפאה  ונל  הנתינ  הנושארלו   , קהבומ ירוד  ןממסל  תיהשומה  תורגבה 

םייח םהמ  םיבר  .ריהזמ  וניא  םיבר  לש  םבצמ  םהייחל , םישולשה  תנש  תא  וצחש  רחאלש  רבתסמ  .תוטבלתהה  רושע 
רבודמ תמאב  םאה  .ינורכ  ןוחטיב  רסוחמו  תודרחמ  תודידבמ , םילבוס  רקיעבו  השק  ילכלכ  ץחלבו  תוביצי  רסוחב 
רבדהש רשפא  תּורבִחה  רונתמ  םייופא " אל   " תצק םיאצוי   Y-רוד ה יריעצ  םא  תיתרבחה ? היצולובאב  יחרכה  בלשב 

.ינויצולובא בלש  אקווד  ואלו  יתוברת  סנדקד  רשבמ 

תומאתה ושרדיי  הזל –  רבעמ  וליפאו  םירשעה  תונש  ףוסל  דע  תכראתמ  תורגבתהה  תפוקת  ןכא  םאש  רורב , רבכש  המ 
.תושק דוקפת  תויעב  רצוי  רבדהו  הרוק  שממ  אל  הז  םייתניב  .תויתרבחה  תוכרעמה  לכב  תושדח 

הובג הובג םוח   םוח ולול   שישי   םישולש , , םישולש ןבןב   דליה   דליה
הקותינ לשב  ןה  ךכורמ , דואמ  ןפואב  םיעבשהו  םישישה  תונש  לש  תילארשיה  הרבחב  הצמוא  םיחרפה  םידלי  תכפהמ 

העפות תאז  לכב  התיה  לבא  .תויגולואידיאו  תוינוחטיב  תוביסנ  לשב  ןהו  תיברעמה  תוברתה  בלמ  לארשי  תנידמ  לש 
תואלימרתה עסמ  תימואל : תרוסמ  ללכל  החתופו  תאזה , הכפהמה  תארשהב  תילארשיה  הרבחב  בטיה  הטלקנש  תחא 

תישארו םיעבשה  תונש  ףוסב  דסייש  הז  אוה  םישישהו ) םישימחה  תונש  ידילי   ) X-רוד ה .יאבצה  תורישה  םות  םע 
תיתומלאה םיאלימרתה  יכירדמ  תרדס  םוסרפ  היה  הלש  םינושארה  םינמיסה  דחאש  וזה , תרוסמה  תא  םינומשה  תונש 
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םיאלימרתה ויה  לארשיב  (. Lonely Planet Shoestring Guides " ) לענה ךורש  ילייטמל  ךירדמה  טנלפ –  ינלול  "
ביכרמ רעונה  תעונת  לש  תועסמה  תרוסמל  ופיסוה  הנושארלש  תוינוריע , תויסנמיג  ירגוב  וא  ץוביק  ינב  םירבצ  רקיעב 

.ישילשה םלועה  תוצראב  תועסמ  שדח - 

וא ימדקא  ראותל  םידומילה  תאו  יאבצה  תורישה  תא  רקיעב  לארשיב  םייתניבה "  " וא ןיבל " ןיב  תפוקת ה" הללכ  רבעב 
ףא םיתיעלו  םירשעה , תונש  יהלש  דע  תכשמנש  תובוח " תטימש   " וא תורפרפתה "  " לש הכורא  הפוקת  וז  םויה  .יעוצקמ 

.חור יבצמו  גוז  ינב  תודובע , תוריד , םיפוכת : םירבעמב  תנייפאתמ  איה  .ךכל  רבעמ  הברה 

ונתחתה ךכ  רחא  .ימואל  םיכודיש  דרשמ  היהש  אבצל  וכלה  םעפ  .םיננכותמ  יכה  אל  ונלש  םייחה  : " תב 30 הריעצ 
רתוי היצמיטיגל  שי  ונלצא  .דומלל  הצור  התא  המ  שארה  תא  םירבוש  "ל , וחל םיסט  אבצ , םישוע  ונלצא  .םידלי  ודילוהו 
ילוא ליגב 23  יתוא  ןיינעמש  המ  .תויורשפא  רתוי  שי  .רדסב  הז  תחא -  הנש  ירחא  ראותה  תא  קיספת  .שארה  תא  רובשל 

." ליגב 26 יתוא  ןיינעי  אל 

. ותוא םיטפוש  תוחפ  .םירבדה  לע  בושחל  ןמז  ול  םינתונ  .ןמזה  תא  חקול  רתויש  רוד  ונחנא  : " תב 28 הריעצ 
אל דחא  ףאו  זא  הלש  ליגב  ינא  .רחואמ  הנתחתה  איה  המכ  הילע  ורמא  םלוכו  ליגב 28  הנתחתה  איה  תב 40 . ילש  הדוד 

" . םולכ רמוא 

, םתוא חצנמ  םישנאה , תא  ליפמ  םישולשל  םירשעה  ןיבש  הזה  רושעב  והשמ  : " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ  ךותמ 
" .ארונ םייחה , תחמש  תא  םהל  איצומ 

םילגרה ינש  םע  שגנתמ  אוהש  ךכמ  עבונ  קיתווה  יברעמה  תודסמתהה " וצ   " םע ילארשיה   Y-רוד ה לש  לודגה  ישוקה 
.הברהו תולבל , לגרההו  םירוהה  ןחלוש  לע  םיכומס  תויהל  לגרהה  םהלש : םייסיסב  דואמ 

הסינכהש אלמ  הפב  ודוה  ונלש  םינייאורמהמ  םיבר  .דסמתהל  םיברסמש  םיריעצ , לש  רוד  לארשיב  לדג  השעמל ,
אל ללכ  ךרדב   ) ןמז קרפ  דוע  תוחפל  תויוביוחמ  אלל  ראשיהל  םיצור  םהשו  םתוא , העיתרמו  הדיחפמ  םירגובמה  םלועל 

" .םילודג לש  תויוביוחמ  ילב  בהוא , ינאש  המ  קר  תושעל  הצור  : " םהלש םילימב  רדגומ .)

ירהמ  " יאנב דוהא  לש  ירלופופה  ונומזפ  היה  תבכועמה  תורגבה  תעפותל  לארשיב  םינושארה  םייבמופה  םייוטיבה  דחא 
": אנ

אוה הובג / םוח  ול  שי  םישולש , ןב  אוה  ןכ , וירוה / תיבב  הפסה  לע  בכוש  אוה  הובג / םוח  ול  שי  םישולש , ןב  דליה  "
 ]...[ .וירוענ רדח  לא  רזוח 

השעי המ  עדוי / אל  ןיידע  לבא  םישולש  ןב  אוה  ןכ , הבהאו / הדובעמ  לטבומ  אוה  הובג / םוח  ול  שי  םישולש , ןב  דליה 
" .אבצה תא  רומגישכ 

בל תמושת  ושידקה  שממ  אלו  תויטנתואה  םילמל  ךויחב  ונהנה  םיניזאמהמ  םיבר  הנושארל , רשוה  הזה  ןומזפה  רשאכ 
, תונורחאה םינשה  שולשב  קר  עיפוהל  ולחה  תאזה  תיגולויצוסה  העפותל  םיישממ  םידה  .ףקיש  אוהש  תיתרבחה  היעבל 

תונותיעב יאנפהו , ךוניחה  הכירצה , ירודמב  םג  ךכ  רחאו   ( רקרמ - הד סבולג , טסילכלכ ,  ) תילכלכה תונותיעב  הליחת 
לע ובתכ  םיטעמ  קר  םילארשיה  הרבחה  ינעדמ  ברקב  הלאוו .) , Ynet, NRG םייזכרמה (  טנרטניאה  ירתאבו  תיללכה 

(. היגולוכיספה םוחתב  םבור   ) ילארשיה  Y-רוד ה לש  תיהשומה  ותורגב 

היה רבעב  ילארשיה  רבצה  לש  םיטלובה  םינייפאמהמ  דחאש  הדבועה  עקר  לע  ההומת  םילארשיה  םינעדמה  תקיתש 
ררבתמ ןכ , יכ  הנה  תויאבצה .) תרגסמהו  רעונה  תועונת  םיצוביק , םיבשומב , רקיעב   ) ריעצ ליגב  תולשחתהו  תורגבתה 

.תוקומע תויתוברת  תועפשה  ךכל  שיו  היצטומ "  " תרבוע ילארשיה  ןפוצב  דוסיה  תונוכתמ  תחאש 

םאה םתוא  ונלאש  םירקסה  דחאב  רשאכ  ןכ  יכ  הנה  .רגבתהל  םהלש  ישוקב  םידומ  םמצע  םילארשיה  םיקינ  Y-ה
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.בויחב הלאשה  לע  בישה  םילאשנה  לש  עירכמה  בורה  תבכועמ  תורגבמ  לבוס  םהלש  רודה  םתכרעהל 

: םיכסמ /ה  תא המכ  דע  רגבתהל ." םירחאמ  (: " יאליגב 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

20.1%13.3%

28.6%

34.4%

.הז  רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :

יאליגב 26-35.  םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

.המישרב הללכנש  תונוכתה  תחא  וז  .סחייתהל  ושרדנ  ןהילאש  תונוכת  לש 15  ףצר  רקסב  ולבק  םילאשנה  הרעה :

רומוהמ םינהנ  םה  תויוגהנתה : לש  בחר  לולכמב  תאטבתמ  רגבתהל  םבוריס " ו" ילארשיה   Y-רוד ה לש  תויתודליה 
לבקל םישקתמ  תויתולת , חתפל  םיטונ  םייתודלי , חיש  יסופד  םירמשמ  םישולשו , םירשע  יאליגב  םג  יאבצו  ירפס  - תיב

םיצחלב דומעל  םישקתמ  תודרחלו , םיינוציק  חור  יבצמל  םיטונ  הביצי , תויגוז  חתפלו  תוירחא  תחקל  תוטלחה ,
.ידיתע ןונכת  אלל  וישכעו  ןאכה  תא  םייחו  םיקופיס  םיחוד  םניא  תוזיזפ , תוטלחה  םיחקול  םיישפנ , םיסמועבו 
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? ךייניעב רגוב  םדא  ןב  והימ  םינייארמ : "
ילואש המלשהו  הנבה  ךותמ  םילוקיש , רחאל  תוטלחה  לבקל  תלוכי  הז  יניעב  תורגב  תב 28 : תנייאורמ 

.תורגבל יחרכה  יאנת  אוה  תוירחא  .תוירשפאה  תוכלשהל  תועדומ  .ריחמ  םלשל  ךרטצא  ינא 

? תרגוב תא  םינייארמ :
.םייחב םוחת  הזיאבו  םוי  הזיאב  יולת  .חוכ  יצח  תנייאורמ :

? תיארחא תא  המב  םינייארמ :
.והשמ לע  תוירחא  תחקל  הז  ןושאר  ראות  דומלל  ליחתהל  תנייאורמ :

.ךלש הערכה  ךכ  לכ  אל  הז  .יופצ  לולסמ  הז  לבא  םינייארמ :
.הדומ ינא  .תלבגומ  תוירחא  םיחקול  .תושעל  םילוכי  ונחנאש  םומיסקמה  הז  ןוכנ , תנייאורמ :

? םירגוב אל  םתא  המב  םינייארמ :
םיאתמ אל  םואתפ  .תירצלמ  תויהל  הכלה  ילש  הרבח  .בושחל  ילב  .עגר  לש  תוטלחה  םישוע  תנייאורמ :

םג ךכו  .התא  תורקל  ךלוה  המ  הבשחמ  ללכב  ןאכ  היה  אל  .הרטפתהו  הדעסמה  לע  הזירק  הפטח  .הל 
.ילש תורחאה  תורבחה 

? תורגב רסוח  הז  עודמ  םינייארמ :
רשאמ חורבל  לק  רתוי  .חונ  רתוי  הז  יכ  תודדומתהמ  םיחרוב  ונלוכ  .תודדומתהמ  החרב  איה  תנייאורמ :

ומכ .הלוח  תויהל  לוכי  דימת  ינא  היעב  שי  םא  .ונמצעל  םירתוומו  ןומה  םיקיחדמ  ונחנא  .דדומתהל 
תונעל רשאמ  ״בל , יתמש  אל   " דיגהלו הלש  ןופלטל  תונעל  אל  לק  רתוי  .הרבח  םע  יתבר  .רפס  תיבב 

.םידדומתמ אל  ונחנא  .רבדלו 

? תורגב לש  תונוכת  םה  הטילשו  ןוסיר  םאה  םינייארמ :

.םיאתמ תנייאורמ :

? םתאו םינייארמ :

, לבזה לש  ץימ  ער -  .םינוויכה  ינשל  ןוציק  .הפורטסטק  אוה  השק  תצקש  המ  לכ  .דימת  אל  תנייאורמ :
.הלאכ םירבד  ןיא  ירטסיה , רידא , ףרוטמ , בוט -  .תיניערג  האוש  האוש , ףרוטמ , עבט  ןוסא 

? תורגבה ינמיסמ  איה  םיקופיס  תוחדלו  גילבהל  תלוכי  ךיניעב  םאה  םינייארמ :
.יחרכה אל  תנייאורמ :

? תואמצע םע  המ  םינייארמ :
היהיש ךרוצה  ילב  .םילק  אל  םירבדהשכ  םג  דבל , דדומתהל  ךמצעב , דומעל  בושח  .ירמגל  תנייאורמ :

.הזב הדומ  ינא  .קופד  יד  רוד  ונחנא  תאז  הניחבמ  .דיה  תא  ךל  קיזחיש  והשימ 

? ךתוא חמשמ  המ  םינייארמ :
" .אבא לש  לצינש  תנייאורמ :

הז םאה  .ןוירהל  הסינכב  היעב  תווהל  הלוכי  ןיאושינה  ליג  תייחדש  תועדומ  ךל  שי  םאה  : " תנייארמ
"? ןובשחב תחקול  תאש  ןוכיס 

וישכע יכ  יתוא  ץיחלמ  אל  הז  .ןתח  שפחל  ץורא  אל  ינא  לבא  שארב , יל  בשוי  הז  : " תב 29 תנייאורמ 
". םשל עיגהל  ךרטצנ  םא  םשל , עיגנשכ  הז  םע  דדומתנ  .הז  לע  בושחל  הצור  אל  ינא 
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ורפ ורפ ארגיא , , ארגיא לטו   לטו םתור   םתור
ארגיא לט 

םידליל םידליל םירוה   םירוה ןיב   ןיב השדח   השדח הזויבמיס   הזויבמיס

שובאו שובאו שומיא   שומיא
רבעמה ןייפאמ  תישפנה  תורגבתהה  תליחת  תא 
.תימצע תוהז  תריצילו  תואמצעל  םירוהב  תולתמ 

 – תיתרבחו תילכש  תישגר , םיבלשב –  דרפנ  רגבתמה 
ומצע תא  בצעמו  ותחפשמב  תויזכרמה  תויומדהמ 
דלימ תוהזה  תפלחה  .תדרפנ  תוישיא  תלעב  תושיכ 

ךילהתב הכורכ  יאמצעו  רגוב  םדאל  וירוהב  יולתה 
.תענמנ יתלב  תוקחרתהו  באוכ  קותינ  לש 

ךופהל הרענהמ  וא  רענהמ  תיתרבחה  הייפיצה 
, םירגבתמל ןהו  םירוהל  ןה  השק  םייארחא  םירגובמל 

תורגבתהב םיצפח  םירוהה  .םירתוס  תושגר  הדילומו 
תא לכעל  םישקתמ  לבא  םהידלי , לש  הניקת 

.תבה וא  ןבה  יישק  םע  םיהדזמו  םהמ , תוקתנתהה 
הרכהו תוריח  תואמצע , גישהל  םיפאוש  םירגבתמה 

, תלטלטמ הפוקתל  תורגבתהה  ליג  בשחנ  יללכ  ןפואב  .עדונ  - אלהמו תוירחאהמ  םידרח  לבא  םיווש , ןיב  םיוושכ  םהב 
.תובר תויוטבלתהבו  ימצע  ןוחטיב  רסוחב  םינתשמ , חור  יבצמב  םיישפנ , םיישקב  הוולמה 

תידדהה הדירפה  ךילהת  םהירוהו   Y-ה רוד  לצאש  םשור  השוע  ךא  תורודה , לכל  םינוכנ  ויה  וללה  םינייפאמה 
הז עייסל  םישקתמ  םהירוה  ןהו  םידליה  ןה  ובש  בצמ  רצי  תוירוטסיה  תוביסנו  םימרוג  לש  רובצמ  .דימתמ  יטמוארט 

יולת  ) בוצע וא  עשעשמ  ילמס , יוטיב  .תידדה  תולת  לש  םימסק  לגעמל  םיעלקנו  תירבשמה  הפוקתה  תא  חולצל  הזל 
.חישה תוברתב  אוצמל  רשפא  תאזה  העפותל  טבמה ) תדוקנב 

.םירשעה תונש  ךותל  םג  ךשמנ  אוה   Y-רוד ה יריעצ  לצאש  קר  םירגבתמל , ינייפוא  קנפתמ  - דלייתמ - ףפנאמ רוביד 
רובע רקיעב  ירבעה  גנלסב  החיכש  התיה  איה  רבעב  .הזה  ןונגסה  תא  תפקשמ  שמתשהל  םיברמ  םה  הבש  שּוו "  " תמויסה
רוציל ידכ  תיתודלי ) היצנוטניא  תפסותב   ) תופסונ םילימל  התוא  םיפרצמ  םיריעצה  םויה  לבא  שונח ,) שורבג ,  ) תומש

, שּויַה םגו  שובס  שותבס , שובא , שומיא , םהל : םיבורקה  קיחב  תולברכתה  לש  גוס  העיבמש  הביח , לש  תיללכ  הריווא 
.שוסייפו שוטסניא  שווצמ , - תב שּויַּב ,

יוטיבה םע  םינומשה  תונשב  רבכ  הליחתהש  המגמ  הלאש , ינמיסב  םיטפשמ  םייסל  הייטנה  םג  תטלוב  תונבה  לצא 
, םזגומו דודר  טקלאיד  ץמאל  םיבר  לש  הייטנב  םג  תאטבתמ  תוילאמרופו  תוניצרמ  תינושלה  החירבה  וליאכ "? הזכ  "

לבקל ראשה  ןיב  ותרטמש  חחחחחחפ , תתתלוש , ...אאאאאאאל  תמממממהמ !!! ייייד ! ומכ : םימלבו , םינודיע  אלל 
.דלי ומכ  ימוצ .)"  )" בל תמושת 

םירשעה ינב  םהידלי  לא  םינופו  ותוא  םיקזחמ  השעמל  אלא  הזה , חישה  סופד  תא  הדהאב  םילבקמש  קר  אל  םירוהה 
ייב ימאמ , בוט  ימאמ , רדסב   ) ימאמ ילש , הכיסנ  ךיסנ , ןטק : דלי  לא  רבעב  תונפל  היה  גוהנ  הבש  ךרדב  םישולשהו 

, םירוהו םיריעצ  ןיב  תידדה  הייפיצ  ןאכ  תרצונ  רמולכ  .ילש  םייח  ילש , בוהא  ילש , הקותמ  תנודומח , דומח , ימאמ ,)
.המצע תא  המישגמש 
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????" אבא םולש  המ  תממהמו , הקותמ  תא  יתינור  : " קובסייפה ףדב  הריעצל  תבתוכ  םישימחה  תונשב  השיא 

דורמל דורמל הביס   הביס ןיא   ןיא
תמחלמ ירחאש  םירושעה  תשולשב  הפוריאבו  תירבה  - תוצראב ושענ  תורגבתהה  םלועל  םירושקה  דוסיה  ירקחמ  בור 

רודה ברקב  תורגבתה  ינימסת  ודדיחש  םיריבכ , םייתוברת  םייונישו  תולטלט  לש  הפוקת  התיה  וז  .היינשה  םלועה 
דלונ הנושארל  השעמל , .םהיכרוצל  םיבושק  םניאו  םתוא  םיניבמ  םניא  םירומהו  םירוההש  ושח  םיבר  םירגבתמ  .ריעצה 

, םילק תואקשמ  פופ , תקיזומ  תוינוכמ ,  ) תינדרמ הכירצ  תוברת  לש  םינממסב  ןייפאתהש  םיריעצ , לש  םלש  םלוע 
ןויווש םזינימפ , ישפוח , סקס   ) תוינרמש יטנא  תויתרבחו  תויטילופ  םלוע  תוסיפתו  דועו ) לוהוכלא  תוקורסתו , דוגיב 

(. דועו תויוכז 

ךפהש ישעמו , ילמס  םירוענ  דרמ  דילוה  הדובעה  תומוקמבו  תואטיסרבינואב  רפסה , - תיבב תיבב , ירוד  - ןיבה חתמה 
, עונלוקב וציפהו  ודעית  םירוענו  תורגבתה  יטרסו  םינומזפ  לש  הכורא  הרוש  .ברעמה  תוברת  ינמיסמ  דחאל  םימיל 

.שדחה יטרקומדה  םלועה  תא  רשבמ  םירוענה  דרמ  הרושבה : תא  .תורפסבו  וידרב   , היזיוולטב

םג רושק  תונורחאה  םינשה  םישימחב  הרשע " - שפיט ה" ינבבו  תורגבתהה  ליגב  יביסנטניאה  קוסיעהש  קפס  ןיא 
םיקוסע םלוכ  .תירלופופה  תוברתה  בל  לא  םיקמעמה  תעדותו  שפנה  תפש  תרידחלו  היגולוכיספה  עדמ  תוחתפתהל 
תויעבב םיסומעה  רבעמה , יאליגש  יעבט  ןכלו  םירחא , לשו  םמצע  לש  תוישפנה  תוטירש " " בו תויעבב  םויה 

.תדחוימ בל  תמושת  וכשמי  םיטקילפנוקו ,

רבעב םא  .תינרדומה  םירוענה  תייגולותימ  לע  הרואכל  תרערעמש  היופצ , יתלב  תיתוברת  תינפת  התרק  הנורחאל  לבא 
הזכ אל  רבכ  ריעצה  םויה  םירחא , תורמ  ילעבמו  םירוממ  םירוהמ , רורחשו  שפוח  הזועת , לש  למס  היה  ןדרמה  ריעצה 

תורגבתה םעפ  םא  תאזמ , הרתי  .הרשע  - שפיט ינב  לש  שפנ  תאשמ  ךכ  לכ  אל  רבכ  איה  תישיא  - תואמצעו ןדרמ ,
םיצור אל  םידליה  םויה  חור , תועובעבא  ומכ  תוריהמב , תוצחל  ךירצש  תודלי  תלחממ  יופיר  ךילהתל  הבשחנ  תישפנ 

". המלחהה  " זוריזל תופורת "  " םהידליל תתל  םירהממ  אל  םירוההו  אפריהל " "

לע דומעל   " וילע היה  וייחב  םדקומ  בלשב  ןכש  הריהמ , תורגבתה  טרפה  לע  הפכ  יתרבחהו  יגולויבה  םלועה  רבעב ,
רשאכו תננוגמו , תנגומ  הביבס  ךותב  ךשוממ  ןמז  םייח  םידלי  ובש  םלועב  םויה , .ויבורקלו  ומצעל  גואדלו  םיילגרה "

אוה יתמ   " רוחבל לוכי  ריעצה  ובש  שדח  בצמ  רצונ  תורבח , ינכוס  הברה  ךכ  לכ  ידי  לע  תסדנוהמ  הכוראה  םתוחתפתה 
.דעומה תא  תוחדל  םירחוב  םבורש  רבתסמו  רגבתהל ," הצור 

? לודגל הצור  אל  אוה  המלו  קורי  ץייט  שבול  אוה  המל  הצור ? ןפ  רטיפ  המ  יתנבה  אל  הנטק  יתייהשכ  : " תב 23 תירגולב 
הדליה תא  ינממ  איצוהל  וחילצת  אל  לבא  תיניצר , הדובעב  דובעל  הפ  ינא  ייה , .תוהדזהל ]...[  הלוכי  אקווד  ינא  םויה 

". יבש

תוירוטסיה תומכסומב  טועבל  וזעה  םה  .קהבומ  ינדרמ  ביכרמב  ונייפאתה  םירשעה  האמב  לארשיב  וחמצש  תורודה 
תוברת תא  וחתיפ  הנידמה  רודו  "ח  מלפה רוד  .יתרבח  םוחת  לכב  טעמכ  תוננער  תוביטנרטלא  ועיצהו  תושרשומ ,

תינרדומ תינוליח  הביטנרטלא  ודימעהו  הרוגסה  תיתרוסמה  החפשמל  הביטנרטלא  ורציש  רעונה , תועונתו  ץוביקה 
בלשב  ) תיתקוסעת הריירק  חתפל  וזעהו  תיבה  תרקע  רניסמ  ודרפנ  וללה  תורודב  םישנהמ  קלח  .יתולגהו  יתדה  םלועל 

(. דורווה ןוראווצה  תועוצקמב  רקיעב  ןושארה 

תא אבייו  תוינטירופה  ינסכור  תא  חתפ  קיתווה , יטילופהו  יאבצה  דסממב  דרמ  רופיכ  םויו  השתהה  תמחלמ  רוד 
רפסה - יתבב תינתוכמס  - יטנאה תיטסינמוהה  השיגה  תא  ומשיי  םג  םה  .ל  " וחמ םזינימפהו  לורנ  ' קורה תרושב 

.תינכשנהו תיתרוקיבה  תרושקתה  תא  וחתיפו  החפשמבו 
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תימואלניבה תומזיה  תיישעת  תא  חתיפ  תויגולונכטו , תוילכלכ  תומכסומ  ץרפ  הנושארה  ןונבל  תמחלמ  ירגוב  רוד 
.יטסיגולוכיספה קיפאב  רקיעב  תרוקיבהו  האחמה  תוברת  תא  ביחרהו 

המ רובעו  ימ  רובע  שיש  הריווא  זא  התיה  לבא  םיישיא , םיריחמבו  םינוכיס  תחיקלב  תוכורכ  ויה  וללה  תודירמה  לכ 
תיטסילרולפו תירבח  תכמות , הריוואב  לדג  אוה  .השקונו  ןרמש  אל  רבכ  דסממה  ובש  םלועל  חיגה   Y-רוד ה .דורמל 

הרתי .םחליהלו  סירתהל  המ  לע  ןיא  רבכ  ןכלו  םידליה  ןוצר  תא  םויה  םישוע  םירומהו  םירוהה  בור  .רפסה  - תיבבו תיבב 
.םיאבה תורודל  וא  ללכל  תוחפו  ומצעל  רקיעב  גאוד  דחא  לכ  הבש  תירטנצוגא , דואמ  הריוואב  ולדג  םיקינ  Y-ה תאזמ ,

.תודמחנתהלו תינוגרא  תויביסאפל  הזה  רודהמ  םיריעצ  לש  הייטנב  ףקתשמ  רבדה 

ןה הבר , תושימג  עיצמ  ילבולגהו  יטסילטיפקה  םלועה  תישאר , תובושח : תוביס  יתש  דועמ  תעבונ  םהלש  תונלגתסה 
תומכסומב הדירמה  תינש , .םייקה  הנבמה  תא  תונשל  ימינפ  חתמ  תוחפ  שי  ןכל  םינוגרא , ןיב  ןהו  ןוגראה  ךותב 

תוירחא תחקל  םהל  םירשפאמ  םניא   Y-ה רוד  לש  תורגבה  רסוחו  תולשבה  רסוח  לבא  .תואמצעו  ץמוא  תבייחמ 
(. ונייח אל  לבא  םכייח -  איה  הדובעה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) ליבוהלו

שותבסו שותבסו שובס   שובס ומכ   ומכ ןיא   ןיא
םידכנה יסחיב  טלובה  ןייפאמה  אוה  חותפהו , םחה  ישגרה , רשקהש  םיארמ  ךליאו  םיעשתה  תונשב  ושענש  םירקחמ 

רוד ידליל  םיינש  םירוה  ןיעמכ  םישמשמ  םיבסהו  תותבסהמ  םיבר  יכ  הלוע  ונרקחמב  תונויארהמ  םג  .אבסו  אתבסל 
תיינק לש  הרזעב  דומיל , רכש  ןומימב  תילכלכ , הכימתב  םג  אטבתמ  רבדה  .יאנת  אלל  הניתנו  הבהא  לע  שגדב  , Y-ה

(. םישפונ ןומימ  לשמל   ) םינוש םיגוסמ  תונתמו  היחמ  תואבצק  ןתמבו  הריד 

.א תוביס : רפסמ  תורודה , ןיב  תילכלכה  הזויבמיסב  בושח  ביכרמ  הווהמש  םהירוה , - ירוהל םיקינ  Y-ןיב ה םחה  רשקל 
ילעב םחורבו , םפוגב  םיריעצ  םייח -  יכיראמ  אתבסו  אבס  םע  םבורב  ולדגש  םידכנ  לש  רוד  אוה   Y-ה רוד  רוד 

תבחרומה החפשמה  לע  םיעיפשמ  תותבס  / םיבסה ןיבל  םניב  ורצונש  םימחה  םיסחיה  .תודלימ  תירבע  ירבודו  םיעצמא 
תובטה םהידכנל  קינעהל  םהל  רשפאמש  ןתיא  ילכלכ  בצמב  היסנפה  ליגל  ועיגה  תותבסהו  םיבסהמ  םיבר  .ב  .הלוכ 

ולש תוהמאהש  םושמ  ראשה  ןיב  אתבסהו  אבסה  תרבחב  ךשוממ  ןמז  ותודליב  הליב   Y-רוד ה .ג  .םהייחב  דוע  תוירמוח 
תפוקתב רקיעב  ןהיתונבל , עייסל  וסייגתה  תובר  תותבס  תינעבות .) הריירק  םע  ןתצקמ   ) תודבוע תוהמא  ןבורב  ויה 

םיהובג  X-רודב ה םירוה  - דחהו םישורגה  ירועישש  הדבועה  .ד  .םירגסנ  תונטייקהו  םינגה  לכש  ןמזב  ץיקה , תשפוח 
ילועמ תוחפשמל  ודלונש  םיבר , םיקינ  Y ה. (. Y-רוד ה  ) םידכנה ייחב  אתבסהו  אבסה  לש  םדיקפת  תא  המיצעה 
תורודה ןיב  םימח  םירשק  ורצי  םיפתושמה  םירוגמה  .הריד  התואב  הקשוממ " " הו הקשובב " םע ה" ולדג  רבעשל , "מ  הרב

.ןמז ךרואל  םיכשמנש 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

םייח םייח ןונגסכ   ןונגסכ תויתודלי   תויתודלי

'' דלפנייס דלפנייס  ' ' לשלש םילדוגמה   םילדוגמה םידליה   םידליה
Y-ה רוד  לש  תודלייתהה  תעפותש  םיסרוגה  שי 

תינקירמאה תוברתה  לש  תרבטצמ  העפשהל  הרושק 
היזיוולטה ךרד  רקיעב   ) םלועה יבחרב  םיריעצ  לע 

.וז תוברתב  העובט  תויתודליה  ןכש  טנרטניאהו ,)
םע הדלונש  רפס , תרבח  איה  תינקירמאה  הרבחה 
לוע לכ  וקרפש  םישנא  לש  תוריח  תוריח –  לש  סותא 

םיאקירמאה ןכ , לע  רתי  .חריל  עיגהל  ומלחו  דובעשו 
, תינרדומה היגולוכיספה  תכפהמ  תא  וליבוה 

.םידליה תא  ראשה  ןיב  הררחישש 

, םיעושעש יקראפ   ) תינקירמאה תודליה  תיישעת 
הכפה דועו ) תואקתפרהו  היצמינא  יטרס  םיט , ' גדג

דווילוהו םיטלובה  םיינקירמאה  םיגתומה  דחאל 
המוד לבא  .תוברת  רוביגל  רענהו  דליה  תא  הכפה 

הזו הדלייתִה "  " הקירמא .רתוי  הקומע  תיתוברת  העפותל  הנורחאה  האמה  תיצחמב  ךפה  ירחסמ , עקר  לע  לחהש  המש 
.דווילוהבו דנלינסידב  רצענ  אל 

רקיעב ול , ומדקש  תורודב  רבכ  אלא   Y-ה רודב  הלחה  אל  םידליה " םירגובמה   " וא םילדוגמה " םידליה   " תעפות
םלוע תסיפתמו  ללוכ  םייח  ןונגסמ  קלח  הווהמש  תאזה , העפותל  םינושאר  םיזמר  . X-ה רוד  לש  תיפאיה  תוברתב 
וקסעש תורדסב  רקיעב  םינומשה –  תונשב  רבכ  ונרקוהש  תוינקירמאה  היזיוולטה  תורדסב  ועיפוה  תינרדומ , - טסופ
לדומה תא  הללכיש  הבר  הדימבו  העפותה  תא  הפקישש  העידיה  אהב  הרדסהש  קפס  ללכב  ןיא  לבא  .םיריעצ  תרובחב 

'. דלפנייס  ' תירלופופה םיבצמה  תיידמוק  התיה  םלועה  יבחרב  ותוא  הציפהו 

תומדהו ןקחשה   ) דלפנייס יר  לש ג' םוימויה  ייח  תא  םיביכרמש  םיכחוגמ , םיתיעלו  םינטקה , םיטרפב  תקסוע  דלפנייס ' '
תוחוקל תודוזיפאה  המצע .) הרדסב  עבטנ  רשא  יוטיב  " ) םולכ לע  תינכות  העדונ כ" םג  ןכלו  ומש ) לע  היורקה  תישארה 

םיווח ונלוכש  םיטבלמו  תומלידמ  תובכרומש  תויגוזו , תוירבח  םיסחי  תוכרעמ  תוגיצמ  ןהו  םייתימאה , םייחהמ 
.תימוק הנצקה  ךות  ונייחב ,

דוגינב .רומוהו  םינומחת  תועצמאב  םוימויה  ייח  תא  םידרושש  םיטסיליהינו , םייכונא  םישנא  םה  הרדסה  ירוביג 
.הדובע ירשקב  אל  םגו  החפשמ  ירשקב  ןהיניב  תורושק  ןניא  תאזה  הרדסב  תויומדה  דלפנייס ," ל" ומדקש  תורדסל 

, רחמל םויהמ  םהייח  תא  םילהנמ  םה  .יר  תא ג' תוריכמ  ןלוכש  אוה  ןהיניב  רבחמש  המ  לכ  .ללכ  תודבוע  ןניא  ןקלח 
.תרדגומ הרטמ  אללו  תוביצי  אלל 

אוה חוטבש  המ  .ודלייתהש  םירגובמ  וא  םילדוגמ  םידלי  ןה  דלפנייס '  ' לש תויומדה  םא  תעדל  השק  יללכ  ןפואב 
? רחמה לזאזעלו  תונהיל , אל  המל  זא  .יקנע  םיעושעש  ןג  לאכ  םלועל  םיסחייתמשו  םירגוב  םניאש  םירוביגב  רבודמש 

בצמב תואצמנ  דלפנייס  לש  תויומדהש  ןעט  גלוק ,' ןוטסובב  היפוסוליפל  רוספורפ  ( Thomas Hibbs  ) סביה סמות 
תויוביוחמ לע  הרימש  ךות  רגובמ  לש  תונורתיה  תא  גישהל  איה  ןהלש  הרטמה  רשאכ  תיחצנ , תורגבתה  לש 
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לע לדגש  םלש  רודל  םיאתהל  הגרדהב  לחה  הזה  רואיתהש  בוצע ,) וא   ) קיחצמ תמאבש  המ  .דלי  לש  תוילאמינימ 
לש תוירלופופה  דוסש  ןעט  הרדסה , תא  חתינש  ( Michael Brody  ) ידורב לאכימ  םשב  רטאיכיספ  דלפנייס ." "
םה יכ  םתיא  והדזה  םהירוה  וליאו  הרדסה , ירוביג  לש  םייחה  ןונגס  םע  והדזה  םיריעצה  םיפוצהש  ךכב  ןומט  דלפנייס 

David  ) קיוורוז דיויד  .תויוביוחמ  ירסח  םידלי  ראשיהל  הפיאשה  רמולכ  םידובאה , םהיתומולח  תא  ומישגה 
ומכ אוה , דלפנייס ."  " לש תוירסומה  תויועמשמה  תא  חתינ  ובש  הדוהת , בר  רמאמ  ןאס  רומיטלבב  םסרפ  ( Zurawik

". תונרמוחו הרדה  תורגב , רסוח  םזיסיקרנ , לש  הגיגח   " םג אלא  הנונש  םיבצמ  תיידמוק  קר  אל  הב  האר  םירחא , םיבר 
". ונלש תוברתה  לע  הקומע  תועמשמ  לעב  ירסומו  יגולויצוס  והשמ  תרמוא  הלש  תוירלופופה  , " ודידל

םייח ןונגס  םע  םיריעצ  ןזכרמב  ודימעהש  תופסונ , תויאפוריאו  תויאקירמא  תורדסל  ךרדה  תא  הנמיס  דלפנייס " "
(. 2004-1994  ) רושעמ הלעמל  ךשמב  הרדוש  רשא  (, Friends " ) םירבח  " תירלופופה הרדסה  לשמל , ידלפנייס ." "

רחאל ןטהנמב  םייחש  םיבורק  םירבח  השיש  לש  םהייחב  הקסע  ןיירק , דיווידו  ןמפואק  התרמ  ידי  לע  הרצונש  הרדסה ,
ירצוי תנעטלו  לודג )" דחא  הלאש  ןמיס   )" רורב וניא  םדיתעש  אוה  םלוכ  תא  ןייפאמש  המ  גלוקב .' םידומילה  םויס 

". לכל תרכומש  השגרה  וז   " הרדסה

.הידגרט תצק  םג  ילוא  איה  הידמוקהשו  תינויזיוולט  העפות  קר  הנניא  םירבח " ו" דלפנייס "  " תעפותש רבתסה  ןמזה  םע 
.םייח תואיצמל  ךפה  ךסמה  לע  םדוק  הארנש  םייח  ןונגסו  המצע  תא  המישגה  תילאוטריוה " האובנה  , " תורחא םילמב 

אלל םיבר  םירקמב  וישכעו ,) ןאכ   ) עגר לש  ףחדב  םירבד  תושעל  ןובשח , ילב  תויחל  םיקינ  Y-לש ה הייטנה  לשמל , ךכ 
הדובע בוזעל  לשמל , םתביבס .) לעו  םמצע  לע   ) תויתוהמ תוידיתע  תוכלשה  ןובשחב  חקולש  קימעמ  תעד  לוקיש 

אל ןימ  יסחי  םייקל  וא  ביצקת ,) יל  ןיאש  ףא   ) הלודגה ריעב  הרקי  הריד  רוכשל  ררוואתהל ) תבייח  ינא  יכ   ) הביצי
(. רהזיהל עדוי  ינא   ) םיחוטב

ךסמ תא  םג  תונורחאה  םינשב  ושבכ  לודגל  םיצור  אלש  םירגובמ  .יחצנה  דליה  תומד  תא  הרידאה  היזיוולטה  קר  אל 
םירוענ תיידמוק   " יוניכל הכזש  הזה  גוסהמ  םיטרס  לש  םלש  רנא  ז' תונורחאה  םינשב  רצונ  השעמל  .עונלוקה 

תא םהירוביגב  םיהזמש  םיריעצה , םיפוצה  ברקב  םירצוי  םהש  תוהדזהה  לשב  םינוילימ  םילגלגמ  םה   ". םייליטנפניא
.םמצע

הלגייבה הלגייבה תמכוח   תמכוח
יתוהמ קלח  אוה  דסמתהל  ישוקהש  , Y-רודמ ה םירוביג  עיפוהל  ולחה  תונורחאה  םינשה  לש  תילארשיה  תורפסב  םג 
הרוצב תילארשיה  הרבחב  תבכועמה  תורגבה  תעפות  תא  ףקשמש  רפסה  .םהייח  ןונגסמו  םהלש  הבישחה  תרוצמ 

'. הלגייבה תמכוח   ' רנטייה ןליא  לש  רכמה  - בר קפס  אלל  אוה  רתויב  תיטנתואהו  הקומעה 

.הב דימתהלו  יניצר  ןפואב  הדובע  שפחל  השקתמה  וייחל , םירשעה  תונש  ףוסב  יתודלי  רוחב  אוה  רפסה , רוביג  ןלוג ,
אוה המ  וליפא  טילחהל  לגוסמ  ונניא  אוה  .םישנ  םע  םירקע  םיסחילו  םייחטש  םיישיא  םירשקל  הטונ  אוה  יללכ  ןפואב 

התארנ אל  רבכ  איה  התוא  יתרכהש  ירחאו  הרוחב  לש  הלחא  הז  המ  יל  התארנ  יתרכה  אל  דועש  ימ  לכ  : " השיאב שפחמ 
הדילגל ויניעב  תולושמ  ןה  .םירגבתמ  ברקב  לבוקמכ  הדודרו , תיתודלי  ישנה  ןימה  תא  ותשיפת  לכ  .ללכב " הלחא  יל 

, תונב לע  הטוב  הפשב  רבדמ  יללכ  ןפואבו  הנוז "  " הלימב שמתשהל  הברמ  ןלוג  .םהיניב  רוחבל  השקש  םימעט  ללשב 
, לובלב דבכ : ריחמה  לבא  תובייחתהמ , שפוח  תרצוי  איה  יכ  ול  תמסוק  תויתודליה  .ולש  ןודיעה  רסוח  תא  השיחממש 

.הלודג תודידבו  םיילכלכ  םיישק 

.הלודג תודידבו  םיילכלכ  םיישק  לובלב , דבכ : ריחמה  לבא  תובייחתהמ , שפוח  תרצוי  איה  יכ  ול  תמסוק  תויתודליה 
תרדוסמ הדובע  אצמי  אל  ןלוג  םא  הרידה  רכש  תא  ורובע  םלשל  קיספי  אוהש  םוטמיטלוא , ול  חלוש  ויבאש  רחאל  םג 

הדובע תאיצמ  תועצמאב  עגרל , ולו  דסמתהל , תאז  לכב  וחילצה  וירבחמ  המכש  ירחא  םגו  הזה ,) רודל  תיסופיט  הנצס  )
.לודג היהא  ינאשכ  תושעל  הצור  ינא  המ  גשומ  יל  ןיא  : " םירגובמה םלועב  דקפתל  תושקתהל  ךישממ  ןלוג  תויגוזו - 

הליחתמ הבורקה  הביבסה  רשאכ  תרבוג  ןלוג  לש  תימויקה  הקוצמה  תוחפו ." תוחפ  עדוי  ינאש  שיגרמ  ינא  הנשל , הנשמ 
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תויגוזה תא  האורו  וביבס  טיבמ  אוה  .ומעטל  וניא  ץלמומה  יונישה  לבא  םיידיב , ומצע  תא  תחקל  בייח  אוהש  ול  תתואל 
המ םשל  ומצע  תא  לאושו  העובקה  הדובעבש  הארשהה  תרסחו  תקחושה  הרגשה  תא  האור  אוה  וירבח , לש  תעטרקמה 
ךל ראשנו  תוסאבמ , תורוחבל  םיאושנ  ךלש  םיבוט  יכה  םירבחה  ינש  םישולש , ליגל  ברקתמ  התאשכ   " .הז תא  ךירצ  אוה 
דלי תייהשכש  תולאשה  םע  דבל  ראשנ  התא  יעוצקמ , ןלטב  אוה  יכ  דדועתהל  רשפא  יא  ונממ  וליפאש  דחא  רבח  קר 

םלוכש הארנש  הז  ךיאו  עיגהל ? ךירצ  ןאל  הפ ? השוע  ינא  המ  ינא ? המ  ינא ? ימ  םילאוש -  םיעגושמ  קרש  תבשח 
לבא דרמ , לש  גוס  אוה  ןלוג  לש  תורגבה  רסוח  יהשלכ  ךרדב  םילבוס ."? םלוכש  הארנ  ינש  דצמ  לבא  ךרדה , תא  םיעדוי 
איהש דימתמ , הלאש  ןמיס  לש  אלא  האירק  ןמיס  לש  תונברס  אל  וז  .תיתודלי  תונברס  לש  אלא  הסרתה , לש  דרמ  אל 

.םלש רוד  ןייפאמה  ינורכ  םינוא  רסוח  הבר  הדימב 

וסיפדהל םיכסתש  םירפס  תאצוה  אצמ  אל  רנטייהש  רחאל  תימצע , האצוהב  תנשב 1998  רואל  אצי  הלגייבה " תמכח  "
, רפס ובש  הרקמה  םיקתוע .) ומצעב 10,000  רכמ  רנטייהש  רחאל  קר  רפסה , תא  ץיפהל  המיכסה  ןדומ "  " תאצוה )

ימואלניבה טיהלה  איה  דחוימב  העודי  תינכדע  אמגוד   ) רידנ ונניא  רכמ , ברל  ףוסב  ךפוה  "ל , ומ אוצמל  השקתהש 
המש רעשל  רשפא  .תורודה  רעפל  םג  רושק  הזה  ישוקה  הלגייבה " תמכוח   " לש הרקמבש  המוד  לבא  רטופ ,)" יראה  "

גציימה ךמסמכ  םיריעצה  םיארוקה  ברקב  ספתנ  תעד , לקו  יתודלי  ןמורכ  תובגה  יטומקו  םירגובמה  םיכרועל  הארנש 
רודב רבודמש  הדבועה   ) Y-רוד ה ינב  ויה  רפסה  יארוק  בורש  ךכל  הביסה  םג  וז  .םהלש  תישיאה  היפרגויבה  תא  הנמאנ 

(. ויארוקל הזה  רפסה  קינעהש  תירודה  הדוהתה  תא  השיגדמ  קר  םירפס  אורקל  הברמ  וניאש 

םיטרסהמ םיטרסהמ הרובח   הרובח
( ךשמהה יטרס  לכו  " ) ןומיל ומיקסא   " םה תילארשיה  הרבחה  תודלותב  רתויב  םיטלובה  תורגבתההו  םירוענה  יטרס 

תזרוזמה תורגבתהל  ךרדב  ךרד  ישופיח  לש  רצק  בלש  ואטיב  וללה  םיטרסה  ינש  רוכזכ , לבא  לודגה ." שפוחל  זולב  ו"
םינשב עפושמ  וניא  ילארשיה  עונלוקה  הלגייבה " תמכח   " לש יעונלוקה  דוביעהמ  דבל  .רורחשה  ירחאו  אבצב 

טנרטניאו היזיוולט  לש  רוד  רקיעב  אוה   Y-רודש ה הדבועל  רושק  רבדהש  רשפא  .הזה  רנא  ' זהמ םיטרסב  תונורחאה 
ךרכב םיריעצ  תורובח  ןזכרמבש  תורדסב  םיאלמ  תאז , תמועל  םיירחסמה , היזיוולטה  יצורע  .עונלוק  לש  רוד  תוחפו 

.תויתודלי אוה  םהלש  םינממסה  דחאש  יביבא , - לתה

תיידמוקב רבודמ  ב-1998 . ץורעב 2  הנושארל  התלעש   " שמש  " תימוקה הרדסה  איה  העפותה  תא  הרשיבש  ימ 
( רדה הקיבצ   ) שמש .ביבא  לת  םורדב  םקוממה  שמשה " תיירפמיא   " םשב יתנוכש  רב  '- ץיוודנסב תשחרתמה  םיבצמ 
לש יסופיט  יניצ  ילארשי  רומוהב  ותביבס  לע  טבלתסמה "  " יוצמ ילארשי  קבחס "  " אוה .הרדסה  בכוכו  קסעה  לעב  אוה 

.אבצהו ןוכיתהמ  העמ  ' גה

םיבצמ תיידמוקמ  ערל , וא  בוטל  הנוש , התייה  אל  שמש "  " הרדסה ינויערהו , יעוצקמה  םוכחתה  תמר  תניחבמ 
לילק יתוכאלמ , קחשמה  יתודליו , יופצ  היה  רומוהה  .ירלופופהו  חיכשה  ינקירמאה  רנא  ' זה ןמ  תיסופיט  תיתחפשמ 

רצק ןמז  ךותב  הכפה  שמש "  " תאז לכבו  .ךוחיג  םיתעלו  היתפמא , תוררועמו  תויפיטואירטס  תויומדהו  תורמוי , אללו 
.עצוממהמ ההובג  םתסנכהש  םיפוצ  םגו  ליג 44 ,) דע   ) םיריעצו רעונ  ינב  םידלי , ברקב  הליבומה  היזיוולטה  תינכותל 

הדבועה איה  רתוי  תניינעמ  .זפוט  ודוד  לש  רודיבב " ןושאר   " ירחא םישנה , ברקב  הייפצב  היינשה  התיה  םג  איה 
ירחא הלעמו ,) דומיל  תונש   13  ) ההובגה הלכשהה  ילעב  לש  הייפצה  ירועיש  תלבטב  ינשה  םוקמב  הגרוד  הרדסהש 

". ליבקמ ילא  "

אלה תוקחדה ," רומוה  , " ירפס תיבה  רומוהה  גוסל  םיליכשמ , םללכבו  םילארשיה , לש  םתכישמל  רבסהה  אופא  והמ 
דואמ תילארשי  הרדס  התיה  שמש " , " תישאר .םיירשפא  םירבסה  רפסמ  עיצהל  ןתינ  שמש ?"  " לש ירוקמ  אלהו  םכחותמ 

תא הנוכנ  םיפקשמה  וכו - ' תויומדה  תיירלג  ןושלה , הנעמ  תרוצ  גנלסה , םיטעמ -  אל  םיביכרמ  הללכו  הייפואב 
ץורע 2. יפוצ  בור  לש  תוילאטנמהו  ןונגסה 

הירבחש תקבחתסמ  הרובח  הזכרמב  הדימעה  שמש "  " .הרובחה יטרסל  םילארשיה  לש  םתביחל  רושק  רחא  רבסה 
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יבצומב רידסה  ילייח  לש  דואמ  ירבגהו  ינמלוגה  רומוהה  תא  ריכזמה  ןונגסב  תוקחאד )"  )" תוציקע םהיניב  םיפילחמ 
ןדיעב םישנאה  תא  תנייפאמה  תילטנמה  הקיחשל  םג  הרושק  רומוה  לש  הז  גוסל  הכישמהש  ןכתיי  .סיסבהו  וקה 

סנסנונל הייטנה  .ינחור  דופ " קנא  ג' '" ל םיקוקז  ןכלו  ךרפמ  הדובע  םוימ  םיפייעה  הריירק  ישנא  רקיעב  יתורחתה ,
". ךופה לע  ךופה   " תניחבב יתנפוא  דנרט " שטיקה ל" תכיפה  העפותל -  איה  םג  יאדווב  הרושק 

תופייעה לשב  בייחמ  יתלבלו  לילקל  בייחמהו  דבכהמ  חורבל  המגמהמ  םג  עבנ  הרדסה  לש  המסקש  רעשל  רשפא 
תחלצהל םירבסהה  דחא  הארנה  לככ  םג  הז  .קחושהו  ךשמתמה  םוריחה  בצמ  לשבו  ינויצה  סותאפהמ  תרבטצמה 

.ןוליש לאגי  לש  םיסופספ "  " תמגודכ ץורעב 2 , תורחא  תולילק  תוינכות 

ןכלו רגבתהל  ברסמש  םיריעצ , לש  שדח  רוד  לש  חורה  ךלה  תא  ראשה  ןיב  הפקיש  תאזה  הרדסהש  הארנ  רוחאל , טבמב 
.תיסחי רגובמ  ליגב  םג  הרשע " שפיט   " תוחידבמ הנהנ 

תשרבו , Y-ה רוד  יריעצ  ולדג  וילע   "(, פיב  " םשב םג  עודיה  " ) קוחצה ץורע  ב" םג  דואמ  טלוב  יתודליה  רומוהה 
.תוריעצו םיריעצ  לש  םבור  הינוריאו , רומוה  ייוטיבב  שודגו  אלמש  םיצייצמ ," םיסוטטס   " ףדה רקיעב  קובסייפה – 

". רוזמר ו" רואנ " לש  םירבחה   " ןה תונורחאה  םינשב  ורדושש  םידלי  - םירגובמה רנא  ' זב רתויב  תוטלובה  תורדסה  יתש 
.Y-רוד ה לש  הבישחה  תרוצו  םייחה  ןונגס  תא  תופקשמה  תויתודלי  תויפיטוטורפ  תויומד  הבר  הדימב  םה  ןהירוביג 

הרדסה םינשב 2011-2006 . ץורעב 10  תונוע  שולש  הרדושש  תילארשי  םיבצמ  תיידמוק  איה   " רואנ לש  םירבחה  "
: ביבא לת  בלב  םיררוגתמה  םהייחל , םישולשה  תונשב  םיקוור  םלוכ  םיבוטה , וירבחבו  ןויצ ) רואנ  " ) רואנ תדקמתמ ב"

(. יול ילמ  הירחאו  ןניק  רמת   ) הקימ ץלוהכיז ,) ינוי   ) ירמוע ומס ,) לבוי   ) ידד ינבא ,) ינב   ) ןמסייו

איה יגביא .) תינור   ) רואנ לש  תינטלתשה  ומא  הנח , הנמזוהש ,) ילבמ   ) ללכ ךרדב  תפרטצמ  םירבחה  םע  םישגפמל 
איה ךירצשכו  התיבה , םיאיבמ  םהש  תורבחה  לע  תצרחנ  העד  העיבמ  םרובע , תוטלחה  תלבקמ  םיריעצה , תא  החיכומ 

םידלי לאכ  וירבחו  הנב  לא  תסחייתמש  , Y-רוד ה ינב  לש  תיסופיט  אמא  רוציקב , .יארשאה  סיטרכ  תא  רואנל  תחקול 
.תוקחאד התיא  ףילחהלו  הילע  טבלתסהל  רשפאש  הרבח  לאכ  הילא  םיסחייתמ  םדיצמ  םה  .םינטק 

תויגוזה בצמ  .הבהאה  ייחבו  םויק  תויעבב  םידורטה  םהייחל , תונש ה-30  תישארב  םירבח , השולשב  תקסוע  רוזמר " "
, םודאה רואה  אוה  םיעוצעצ , תונח  להנמ  ןופלכ ,) רואיל   ) וקציא רוזמרה : יעבצמ  דחא  תא  גצייל  רומא  םהמ  דחא  לכ  לש 
יכ םותכה , רואה  אוה  תומוסרפו , םיעוריא  יאמב  רלימ ) רידא  " ) ירימ  " רימא ינמז .) ןפואב  תוחפל   ) ימגונומ אוהש  ןוויכ 

, העובק הדובע  אוצמל  השקתמש  יול ,) ורינ   ) ירוג רפח  .םירגובמה  םלועל  תולגתסהה  לש  םייניבה  בלשב  אצמנ  אוה 
.הלילל רבעמ  םיסחי  תכרעמב  דורשל  השקתמ  אוהו  העובק , הרבח  ול  ןיאש  ןוויכ  קוריה , רואה  אוה 

רקיעב לבא  תויומדה , לש  ינניחה  קחשמלו  םיבתוכה  לש  ןונשה  רומוהל  תפקזנ  רוזמר "  " לש הלודגה  תוירלופופה 
קלחל וכפה  הב  ואצמוהש  ןושלה  תועבטמ  ידכב  אל  .םויה  םיריעצ  לש  םהייח  תואיצמ  תא  התמיד  הרדסהש  הדבועל 
תחאב "(. Man  " וא " Dude"ל תירבעב  הליבקמה  םהש  " ) רבג  " וא ונסיג " ", " ולש / ילש חא  : " Y-רוד ה לש  גנלסהמ 
םילמב הרדסה  תחלצה  תא  ריבסה  בירעמ   nrg- רתאב יול  לייא  ונתוא ." וארתו  םהילע  ולכתסת  : " בתכנ תורוקיבה 

לכ םלגמ  אוהש  סופיטה  .תמלשומ  הרוצב  ונלש  תואיצמה  תא  טלוק  רלימ  רידא  יכ  וגניבב ? רבודמ  המל  זא  : " תואבה
םיק ' צה ינתונ  תא  גלטקמש  הז  .השחכהב  םייח  ןיידע  םתאש  קר  םתא , וליפא  הז  ילוא  םיריכמ , םתאש  והשימל  המוד  ךכ 

ימ םישוחינ  השולש  .הבלכה  םע  בוביסב  אוהשכ  קוידב  בוטה , רבחה  םע  ןופלטה , תחיש  תא  ריאשמש  הז  הנותחב ,
?". הז

אוה הרדסה  רוביגש  תורמל  . Y-רוד ה ינבל  ינייפוא  בצמו  ינייפוא  סופיט  גציימ  רוזמר "  " ירוביגמ דחא  לכ  השעמל 
דלי אוהש  ןוויכ  הזה , רודה  לש  רתויב  יטנתואה  גיצנה  אוה  .ירוג  רפח  אוה  הב  תיזכרמה  תומדה  השעמל  רלימ , רידא 

םינומחת םעו  דיתע  אלל  תורגב , תדועת  אלל  הז , תא  עדויו  בוט  הארנש  ןלטס "  " אוה .רגבתהל  ברסמש  הנכו  ביבח 
ומצע לע  דיעמ  םג  אוה  הרומת ." םומיסקמ  רובע  ץמאמ  םומינימב  תויחל  לגוד ב " אוה  .םייחה  ימוחת  לכב  תוניבמוקו 

.םייגוז אל  םירפסמ  םהש  םישנא  תויגוזב , תויהל  ודלונ  אלש  םישנא  שי  הארנכ  : " תויגוזל םיאתמ  וניאש  רוחב  אוהש 
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אוה .דסמתהל  ןוצרה  רסוחו  םייתניב " תפוקת ה" תוכראתה  תא  הבוט  הרוצב  םיגדמ  השעמל , רפח , .יגוז " - יא םדא  ינא 
הפכנש אלכ " תיבה  לע ה" םירטקמו  ותוריחב  םיאנקמ  תצק  םיאושנה  וירבח  ןב 17 . ומכ  גהנתמ  ךא  סולפ  ןב 30  םנמא 

לש ינושארה " בצמ  רוזחל ל" םיצור  ויה  םה  םכות  ךותב  .תוקיצמה  גוזה  תונבו  םהלש  תדסוממה  תויגוזה  לשב  םהילע 
תא לכמ  רתוי  ילוא  אטבמ  רגבתהל " הצור  אל   " הרדסה לש  אשונה  ריש  .תויוביוחממ  תישפוחה  םיטסינוכית  תרובח 

: ונממ םיקלח  ןלהל  .תגציימ  איהש  םיריעצה  לש  חורה 

םינטק םישנא  תושדחב /  לומתא  ורמא  המ  תעדל  תוביסנב /  בשחתהל  תוירחא  תחקל  תוטלחה /  לבקל  הצור  אל  ינא  "
תולודג תויעב  םע 

.רגבתהל הצור  אל  ינא  רתוולו / , הז  תא  לבקל  .לגתסהל /  םילשהל  רגבתהל / , הצור  אל  ינא 
לפטלו םינכשה  םע  בירל  הנוכשה / רמשמ  תיבה  דעו  שולש / תודלי  תוינוכמ  םייתש  שארה / לע  סובה  תא  הצור  אל 

.הניגב
...רגבתהל הצור  אל 

םלשל םיסימ  םלשל ת' עוגרו / בשוימ  דבוכמ  תויהל  עובירה / ךותב  לכה  תודוס  רתוי  ןיאו  עודיו / יולגו  יופצ  רבכ  לכהש 
חוטיב ת'

" ...רגבתהל הצור  אל  ינא 

תודלי תודלי ידגבב   ידגבב םישנ   םישנ
קוידב הרק  לעופב , .םוחתב  תויושיגר  חתפי  םייתוזח  םייומיד  תיוור  הביבסב  לדגש  רודש  תופצל  היה  ןתינ  הרואכל 

םיבר םירקמבו  תיחטש  תיתוזחה  םתפש  בל , תמושתו  בר  ןוממ  ךכב  םיעיקשמו  שבלתהל  דואמ  םיבהוא  םהש  ףא  .ךופה 
םינודיע וחתיפ  םרטש  תורענו  םידליל  םיינייפואש  םיפוריצבו  םיינשער  םיעבצב  שודג  יסופיטה  םשובל  .תירגלוו 

המ .םינוכנ  אלה  תומוקמב  םישגדה  םג  ומכ  ףוגל ,) המאתההו  םינווגה  םוחתב   ) תומזגהו תומירצ  םיסמוע , םוכחתו :
תויאצחו תולמש   , ידמ םיקודהו  םירצק  םידגב   ) הינוריא לש  גוס  וליפא  וא  תנצחומ  תויטוראכ  םיתעל  הארנש 

דע ראשנש  יתודלי  שובל  ןונגס  השעמל  אוה  המודכו ,) גופס " בוב  יבמב ו" תוצלוח  תוקונית , לש  םילורבוא  תויתבוב ,
ינבל םג  םהינומהב  םויה  םירכמנ  הרשע , - שפיט תונבו  ינבל  רקיעב  רבעב  ורכמנש  םיטושיקו , םירזיבא  .רגובמ  ליג 

םיטרסמ תויומדו  םיצצונ  םיטייפ  םע  םיקיתו  תוצלוח  ךרד  תובוב , םע  תויקוקו  רעישל  תותשקמ  לחה  .םישולשו  םירשע 
.ןופייאל םישטיק  םייוסיכ  דעו  םיריוצמ 

 - Toddlercore יליפודפ " ה" יוניכה  תא  הל  וקיבדה  הנפואה  יחמומש  דע  הזה  רודב  תטלוב  הכ  השענ  העפותה 
, הלודגה םידנרטה  תנהוכ  המגמ .) לש  הנצקה  אוהש  דנרט   ) Hardcore הלימל טועפ )  ) Toddler הלימה ןיב  בוליש 

ידגבב שומישה  , " הדידל ". Fetishism in Fashion  " הרפסב םזיליטנפניא "  " העפותה תא  התניכ  טרוקלדא , יל 
טילחה הזה  רודה  .רגבתהל  אלש  הלאשמה  תאו  לפוטמ  תויהל  ךרוצה  תא  אטבמ  םיקבחמ  םידבבו  םילותיחב  םידלי ,

" .וייח לכ  קונית  תויהל 

לש הלענהו  שובל  יגתומל  תורוכמה  ( X-רודמ ה  ) תוריעצ םישנ  הגיצה  הלודגה " ריעהו  סקס   " תירלופופה הרדסה  םא 
קר אל   ) םיהדהל יתודליהו  לוזה  ןמעטב  תורכינש  (, Y-רודמ ה  ) םויכ תוריעצ  םישנ  הגיצמ  תונב "  " הרדסה לע , יבצעמ 

, ץרווש ןראק  תבתוכה , .סמייט  קרוי  וינב  עיפוה  העפותה  תא  רקסש  םיבר ) ינימ   ) םירמאמה דחא  סיכ .) ןורסח  לשב 
הדובעה םויב  תוינבגעב  רטעומ  ןגידרק  השבל  תיזכרמה , הרוביגה  הנאה , אמגודל , ךכ  .תואמגוד  רפסמב  תאז  השיחמה 

דורווב םינותחת  לעמ  הכוראו  הקיקד  הפוקש  הלמש  השבל  הבוטה , התרבח  הס , .ןיד ג' יכרוע  דרשמב  הלש  ןושארה 
לש בלה  תמושת  תא  הנפמ  תינכותה  , " ץרווש תבתוכ  תובורק ," םיתעל   " .רטיסיבייב רותב  דובעל  הכלהשכ  טהול 

.ירודה סופדה  תא  םיגציימש  תורוביגה , לש  הנפואה " יעשפ   " לא הפוצה 

.םיעוקעקהו גניסריפה  לש  תירדעה  הנפואה  וז  הזה , רודה  לש  תיתוזחה  תוגליעה  תא  דחוימב  תפקשמש  הנפוא  שי  םא 
ףסוא םצעב  םה  םיעוקעקה  יסחיה .)  ) ינוציחה יפויה  םשב  םדאה  ףוגב  םומ  ליטהל  תדדועמש  המכסומ  אטבמ  גניסריפה 

תיניסב םילימ  תצלפמ , רפרפ , ןיפלוד ,  ) סקימוק וא  םידלי  ירפסב  םירויצל  תומודש  תורזחוממ , תואשילק  לש 
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םה .רגרובמהל  בטור  וא  הציפ  לש  גוס  םירחובש  ומכ  םייטרדנטס , םיטירפת  ךותמ  םתוא  םירחוב  םיריעצה  המודכו .)
אל םלועלש  רויצ  ףוגה  לע  טטרשל  ןויערה  לכש  המוד  ינומה ." ןוזמ  םירוכמ ל" םהש  םשכ  תינומה " הנפוא  םירוכמ ל"

.לילעב יתודלי  אוה  קחמנ 

USA National survey (18-25): Tattoo, body piercing and more

have a tattoo have a body
piercing in a place
other than an ear

lobe

have dyed their hair
a non-traditional

color.

20%

25%

30%

35%

40%

Reference: Jayson, Sharon. 9.1.2007. Gen Y's attitudes differ from parents. USA Today

Note: The poll was part of MacNeil/Lehrer Productions' Generation Next project, age 18-25.

Tattoos by Generations (USA)

ליג םיעוקעקהליג םיעוקעקה ילעב   ילעב זוחא   זוחא

18-2918-2938

30-4530-4532

46-6446-6415

++ 65656

םיאליגה םיאליגה 23לכלכ  

Refernce: Pew Research Center. February, 2010. Millennials: Confident. Connected. Open to Change. 
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יליבשב יליבשב וטילחת   וטילחת
ןוכיתה ירחא  "ל  הצל תוסייגתהה  םלה  תוברת : םלה  לש  םיבלש  השולש  ללכ  ךרדב  הווח  לארשיב  ידוהיה  ריעצה 

.הדובעה םלועל  הסינכה  םלהו  םיימדקאה  םידומילב  תובלתשהה  םלה  "ם ,)" וקב םלה   " תימוקמה הגעב  הנוכמש  )

לש לולסמל  הסינכו  שדחה  דיקפתב  תומלקאתהל  דע  יכוכיח " יוניש   " לש הרצק  הפוקת  םירבעמה  םלה  ללכ  רבעב  םא 
לש הכורא  הפוקת  לע  םיארחאה – " םירגובמה   " דצמ ןהו  םיריעצ  דצמ  ןה  םיחווידה –  םיברתמ  םויה  םיביצי , םייח 

.ךשמתמ תומלקאתה  רסוחו  םיפפועמ )" םיריעצ  " )" תויטואנורטסא "

לכ םע  המק  יתעגה , ךיא  תרכוז  אל  תחתהמ , הרוכיש  התיבה  עובשב  םימעפ  רפסמ  תרזוח  ינא  םג  : " הריעצ תירגולב 
םנמא .ןוכנ  ךא  בוצע  הז  ןכ , .םוריעה  יפוג  לע  העורש  יגוז  ןב  וניאש  רבג  לש  די  םע  עורג  יכה  הרקמבו  רופיאהו  םידגבה 

"? ייחל תונש ה20  ףוסב  תרגבתמ  הרענ  לש  םייח  תויחל  ךישמהל  ץורית  הז  םאה  לבא  יתנוכש  רבב  תינמרב  ינא 

תוליידה תחא  הילא  השגינ  ילאפורטסטק , תוריש  ןתינ  הבש  לע  - לא תסיטב  יכ  הרפיס  תב 55 , השיא  תונייאורמה , תחא 
רקיעה : " הפיסוה המישנ  התואב  לבא  הלצנתהו , ער  היה  תורישהש  התדוה  תליידה  .הסועכ  תיארנ  איה  עודמ  הלאשו 

אל הבוטה  הנווכהש  תנייאורמה , הל  הרמאשכ  תולוכי ." ונחנאש  בוט  יכה  תא  תושועו  תוכייחמ  תויבויח , ונחנאש 
הנווכה וז  עבוקש  המ  היתורבח  תסיפתלו  התסיפתל  ירהש  תנווכתמ , איה  המל  הניבה  אל  איה  לדחמה , לע  הצפמ 

.ינונטק ןיינע  הז  המשאהו  זגור  .ךויחהו 

תואמגוד וגיצה  דועו ) םירומ  תוריש , ינתונ  םייעוצקמ , םיצעוי  םיצרמ ,  ) הז רקחמ  ךרוצל  ונייארש  םיחמומה  בור 
םייביספ םה  .םידסוממ  םינוגראב  םיריעצ  לש  םתובלתשה  ךילהתב  םירכומ  אלו  םישדח  םיישקו  תויעבל  תולטלטמ 
תולטמה סמועשכ  םינוא ) רסוח   ) קותישלו ןואכידל  סנכיהלו  יכבב ) םיצרופ  םג  םיתיעל   ) ץחליהל םיטונ  םייפואב ,

.דיבכמ 

דחאב דרפנ  רקחמ  תרגסמב  ונכרעש  םיפיקמ  תונויאר  הז  ללכבו   ) םינושה םיחמומה  םע  ונלש  תונויארב  רזחו  בשש  המ 
םישרדנ םירגוב  םישנא  .םיריעצה  לש  םתואמצע  רסוח  תודוא  לע  הנעטה  איה  הנידמב ) םילודגה  םיינוחטבה  םיפוגה 

לכ יבגל  תושק  םיטבלתמ  ונמצע  םיאצומ  ונא  םא  .םייחה  ימוחת  לכב  ימוימוי  סיסב  לע  תויאמצע  תוטלחה  לבקל 
הסיפת ונעביק  ונתודליבש  ריבס  בושו , בוש  םיינוציח  םימרוג  םע  ץעוויהל  זע  ךרוצ  םישחו  הלודגכ , הנטק  הטלחה ,

, טילחהל לגוסמש  םדא  דמלנ ." םינוא  רסוח   " תאזה תנומסתה  תא  הנכמ  היגולוכיספה  .ונמצע  לע  ךומסל  לכונ  אלש 
תויועט חכונל  םג  תואצותב , תאשל  ץמואה  וב  שי  .ותעד  לוקישב  חוטבל  ךנוחש  םדא  אוה  תוילרוג , תוטלחה  ללוכ 

תוטלחהה ךכו  יאמצע  ןפואב  טילחהל  לגוסמ  אוה  ךכ  רתוי , לוקשו  הסונמ  רגוב , םדאש  לככ  .םיילאיצנטופ  תונולשיכו 
, יתולת רוד  חמצש  רבתסמ  הנהו , .םירהמנו  םיישגר  םילוקיש  ךמס  לע  תוחפו  םיינויגה  םילוקיש  ךמס  לע  רתוי  תושענ 

תוכמסב השק  תולתב  הקול  אוה  .תוישיא  םגו  תויעוצקמ  תויעבל  תונורתפ  תאיצמבו  תוטלחה  תלבקב  השקתמה 
חורבל הטונו  ומצע  תוחוכב  םיישק  לע  רבגתהל  השקתמ  תינורכ , תויביסאפבו  קר ) אל  לבא  םירוה , רקיעב   ) םירגובמ
רקיעב  ) םתוא םיבבוסה  תא  םיר " ' גנסמ  " םה ישוקה : תא  ףוקעל  תימומרע "  " ךרד םמצעל  וצמיא  םיבר  .תוירחאמ 

רישי ןפואב  תישענ  השקבה  םיתעל  .םמוקמב  הטלחהה  תא  ולבקי  םהש  םישקבמ  םה  רמולכ  קר ,) אל  לבא  םירוהה ,
ךתעדל המ  ", " ימוקמב השוע  תייה  המ   " ןונגסב תורימא  וא  תופיקע  תולאש  תועצמאב  השענ  הז  םיתעלו  שרופמו 

.המודכו  הבוט " רתויה  היצפואה 

םיטונ םג  םה  .תויובייחתהבו  חווט  ךורא  ינפוגו  ישפנ  ץמאמב  םינמז , תוחולב  דומעל  תרוקיבל , ףשחיהל  םג  םהל  השק 
תייחדב םישקתמ  םה  יללכ  ןפואב  .עגר  לש  ףחדב  תרגסמה  תא  בוזעלו  הארנ  יתלב  דיתעל  תושק  תולטמ  תוחדל 

ןמ תחפקמש  דואמ , הבחר  הללכהב  ןבומכ  לוכה  .םידלי  ומכ  וישכעו , ןאכב  םיעוקשו  יל )" אב   " לש תוברת   ) םיקופיס
.ןפודה יאצוי  תא  םתסה 
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: ץראה יבחרב  םיצרמל  םוי  ידמ  םיחלשנש  םילייממ  תויסופיט  תואמגוד  ןלהל 
תבשו הבר  הדות  .רמוחה  תומכ  םע  דדומתהל  ךיאו  תוניחבל  ןוכנ  דומלל  ךיא  םיפיט  תתלו  ץילמהל  לכות  םא  חמשא  "

". םולש
לע הרהצהה  תא  קורסל  הפיא  תאצומ  אל  ינא  זאמ  ךא  רתאל , התוא  יתילעהו  ןמזב  הדובעה  תא  םייסל  יתחלצה  ףוסב  "

?" ירובע העצה  ךל  שי  ...תיאמצע  הדובע  תביתכ 
?" םויה רועישב  בשחמ  חותפל  יאדכ  םאה  "

תינורכה תולתה  תא  ושיחכה  אלש  קר  אל  םיטסיקבקוטו , םירגולב  ונלש , םיריעצה  םינייאורמה  בורש  ןייצל  בושח 
: םהייחב ןתוא  תוולמה  דוסיה  תויעבמ  תחאכ  התוא  וראיתש  אלא  םהלש ,

.םיימוימוי םייתוטש  םיאשונב  וליפא  .ילש  אמא  לש  התעד  המ  לכ  םדוק  עומשל  הצור  ינא  אשונ  לכב  : " תב 26 הריעצ 
" .הילע תכמוס  ינא 

". םייחב תושעל  הצור  אוה  המ  עדוי  אלש  לודג  דלי  ינא  תיניצר : היעב  יל  שי  : " ןב 24 רגולב 

?" הלודג היהאשכ  תויהל  הצור  ינא  המ  וישכע  יתוא  לאוש  התא  : " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ  ךותמ 
? יתמ אלא  וישכע , ןכ ,

". תרחא ירמגל  הבושת  לבקל  לוכי  התא  שדוח , דוע  וא  רחמ , וא  תוקד , שמח  דוע  יכ 

: תוירשפא תובושת  המכ  ןלהל  וזה ? תואמצעה  רסוחל  תוביסה  אופא  המ 

קיעמ הריחב  שפוח 
תננקמה השוחתה  .םעפ  יאמ  תולבלבמו  תובחר  תינרדומה  עפשה  תרבחב  םיריעצ  ינפב  תוחותפה  הריחבה  תויורשפא 
םירקמבו קותיש , רצוי  הז  .הצמחה  ילואו  רותיו  םג  שי  הריחב  לכבש  איה  םיריעצ , ברקב  רתוי  הבר  המצועבו  ונלוכב ,

.ךרובעב ועירכי  םירחאש  ךרוצ  םיבר 

לוכה ורדסי  אמאו  אבא 
.תוירחא תחיקלו  תויעב  תריתפב  ההובג  תונמוימ  וחתיפש  םישנא  םתמשנב –  םיאמצעו  םימזי  םירוהל  לדג   Y-רוד ה

םה .םירגובה  םהידלי  רובע  םג  אלא  םהירוהו  םמצע  רובע  קר  אל  תויעב  רותפל  התיה  וללה  םירוהה  לש  הייטנה 
בל ומשש  ילבמש  הרק  ךכ  .תוליעיבו  תוזירזב  םירטנולפה  תא  םכל  ריתנ  רבכ  ונחנאו  ונילא  ואוב  וגאדת , לא  םירדשמ :

.םייחל בושח  לושיח  םהמ  וענמו  םהידלי  תא  וסריס "  " םיבידנה םירוהה  ךכל ,

הרבח איה  .תגאוד  רבכ  איה  םלש  םוי  התיא  תרבדמ  אל  ינא  םא  .היצרק  ילש  אמא  : " לאפנב לויט  ךלהמב  תב 24  הריעצ 
.םייחב לכהל  ילש  הפתוש  איה  .הרבח  ומכ  אל 

המו דבל  תונקל  המ  רוחבל  ךירצ  התא  הפו  .לכהב  יל  תרזוע  ילש  אמאש  הליגר  ינא  .טאל  רתוי  רגבתמש  רוד  ונחנא 
.תילאטוט תואמצע  .הסיבכה  תא  סבכיש  ימ  ןיאו  לכוא  ןיכיש  ימ  ןיאו  דבל  לוכאל 

הרקבב ייהת  הרוק  המ  יקדבת  אמא   ' .קנבה ןובשח  תא  תלהנמ  ילש  אמא  .קנבה  ןובשח  תא  תלהנמ  אל  ינא  לויטב  וישכע 
אמא תאז  .הרתיה ' תא   SMSיל ב יחלשתו  הרתי  יקדבת  .דריש  המ  הז  םא  יקדבת  .ךכו  ךכ  יתאצוה  ינא  .ילש  ןובשחה  לע 

.ךכ ונלוכ  .ןוכנ  .תולצע  תאז  .הזמ  תינהנ  ינא  אל ? המל  .ילש 
" .ןובשחה תא  תלהנמ  אמא  ילש  רבחל  םג 

דיב ירלולס  םע  דלונש  רודה 
לכב טעמכ  ינופלט " רבח   " םע ץעוויהל  רשפאמ  דומצה  ןופלטה  .דיב  ירלולסה  םע  ותדיל  עגרמ  לדגש  ןושארה  רודה  הז 

םישנא םע  ץעייתהל  יותיפה  .תויאמצע  תוערכהב  רבטצמה  ןויסינה  תא  יתועמשמ  ןפואב  תיחפמו  ןמז  לכבו  בצמ 
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.תויעב לש  יאמצע  ןורתפמ  לילכ  ררחשל  הטונ  אוה  םיבר  םירקמבש  ךכ , לכ  לודג  אוה  םירוה ) םע  רקיעב   ) םינימז
תויתועמשמה תוילארשיה  תורגסמהש  בצמ  רצונ  ךכ  .םיריחמבו  םינוכיסב  תוכורכה  תוטלחהל  עיגהל  ענומ  אוה  רקיעב 

לכב רבשמ , תדוקנ  לכב  ירהש , .ןהלש  תויביטקפאהמ  תודבאמ  לודגה )" לויטה  ו" "ל  הצ  ) תואמצע תשיכרב  רתויב 
ררחשלו רצמהמ  ךתוא  ץלחל  לכויש  והשימ  דימת  שיו  דבל  ךניא  רבכ  תוטבלתה , לש  ןמז  לכב  הטלחה , לש  תמוצ 

.תואצותה לע  תוירחאב  תאשלמ  ןיפיקעב  ךתוא 

הדרח ירודח  םירוה 
תוברועמה תא  םימזויש  הלא  םה  םירוהה  םיבר  םירקמב  התלע , ולרוגל  הדרחה  תמרש  ןוויכו  םירוהל  ןימז  דליהש  ןוויכ 

תחא .תידדהה  תולתה  תא  םיעבקמו  לעשו  דעצ  לכב  םתוא  תוחנהל  םיברמ  םה  .םהידלי  לש  תוטלחהב  תיביסנטניאה 
, דבלב וז  אלו  .המח  הנמ  ןיכהל  רשעה  תב  התדלי  תא  ונמזב  התחנהש  בלל  תעגונ  תונכבו  הכובמב  ונל  הרפיס  תוהמאה 

.הליכאל הנכומ  רבכ  תממוחמה  הנמהש  הל  ריכזהל  ידכ  הקד  רובעכ  הילא  הרשקתה  איהש  אלא 

םיבשוח טקש ,
ופקוה םה  דבל  ויהש  ןמזב  םג  .ויתובשחמ  םע  דבל  רתונ  ןהבש  תויצאוטיס  ותודליב  תווחל  טעימש  רוד  אוה   Y-רוד ה

לש ךילהת  תועצמאב  ללכ  ךרדב  םיחתפתמו  םיצצ  תוינכותו  תונויער  תובשחמש , ןוויכ  .םיילטיגיד  םייוריגב 
תערפה מ" לבוסש  ימ  .ךסח  םיריעצה  לצא  רצונ  ןמז –  ךרואל  זוכיר  תועצמאב  רקיעבו  תימינפו  תינוציח  תוננובתה 

.יאמצעו לכשומ  תויעב  ןורתפב  םג  השקתי  תואיצמ  חתנל  ידכ  ויתובשחמ  ךותל  סנכתהל  לגוסמ  וניאו  בשק "

קנא ןיעמ ג'  ) ינירכס שטיק  לש  םילודג  םינונימ  אוה  וינייפאממ  דחאש  ינויזיוולט , םלועל  ולדג  םיקינ  Y-ה ןכ , לע  רתי 
תורציימש המודכו ,) יטילאיר  ןובס , תורפוא  תולבונלט ,  ) תויחטש תולילע  םע  תוינכות  תויומכב  וכרצ  םה  ינחור .) דופ 
תויורשפאה לכ  תניחבו  תגצומה  היצאוטיסה  חותינלו  יתבשחמ  ץמאמל  תוררועמ  ןניאו  תוישגר  תואשילק  רקיעב 

.הנממ תועבונה 

לע תוססובמה  הלא  לע  רקיעבו  תויתרבחה  תוכרעמה  לכ  לע  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה   Y-רוד ה לש  תואמצעה  רסוחל 
וחינה וללה  תוכרעמה  רבעב  םא  .הקוסעת  תומוקמ  םג  ןבומכו  תוללכמו  תואטיסרבינוא  אבצ , ריעצ : םדא  חוכ  סויג 

םיללוכ םישדחה  סויגה  ירוזחמש  ןהל  רווחתמ  הגרדהב  תמיוסמ , תורגב  תמרב  םיריעצ  םהיתורושל  םיסייגמ  םהש 
- תוצראב ןעטנש  יפכ  םעפ ," לש  םירשעה  הז  םויה  לש  םיעבראה   " םא .רבעבמ  הכומנ  תישפנ  תונכומ  םע  םיבר  םיריעצ 

תויתרוסמה תושירדה  לע  םג  עמתשמבו  ריעצה  סיוגמה  לש  ויתולוכיו  ותוהז  לע  שדחמ  הבישח  תשרדנ  תירבה ,
ריבסמ טלחהב  םיריעצה  לש  תולשבה  רסוח  .ןוגראב  םישדח  םיקסעוממו  א ' הנשב  םיטנדוטסמ  "ל , הצב םינוריטמ 
דסומב אולכ  ומצע  תא  אצומש  דלי  ומכ  תצק  םה  .הכרעמה  תא  קבאמ  אלל  שוטנלו  תולקב  רבשיהל  םיטונ  םה  עודמ 

.רגבתהל קיפסה  םרט  אוהש  העשב  רגובמכ , גהנתהל  ונממ  שרודה 

םליג םליג ינב   ינב םעםע   םיפפותסמ   םיפפותסמ
, תיניערגה החפשמה  תושלחיה  לשב  ראשה  ןיב  .םליג  ינב  םע  ףפותסהל  רחא  רוד  לכמ  רתוי  םיטונ   Y-ה רוד  ינב 

תורגסמב ודמל  םבור  םימדוק , תורודל  דוגינב  .יוליבהו  יאנפה  תוברת  תוללכתשהו  תוקוורה  תפוקת  תוכראתה 
םישנא וב  םישגופש  הדובעה , קושל  םיאצוי  םה  ןכלו  םיהובג , םידומילל  םיכישממ  תיסחי  םיהובג  םיזוחאו  תוינוכית 
םייקל םילוכי  ןיידע  םה  םליג , ינב  לש  תיזיפה  הרבחב  םיאצמנ  אל  םה  רשאכ  םג  .רתוי  רחואמ  רתוי , םירגובמ 
םישנא םע  רשק  תשרוד  תילאוטקלטניא  תוחתפתה  .העש  לכב  תויתרבח  םיסחי  תוכרעמ  םינופטראמסה , תועצמאב 

.רתוי רחואמ  ורגבתי  םה  םליג , ינב  םע  רקיעב  רשקתל  וכישמי  םיריעצש  לככ  ןכל  רתוי , םירגובמ 

םירגובמ םע  רשק  םגש  ךכ  רגבתהל , םיברסמ  םביבס  םירגובמ  רתויו  רתוי  םויהש  הדבועה  תא  ךכל  ףיסוהל  םג  רשפא 
.םליג ינב  םע  רשקל  רתויו  רתוי  המוד  םהמ 
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ץוביק ץוביק תריווא   תריווא
הדובעב אבצב , תילאמרופ  תוכמס  ילעבל  סחייתהל  םתייטנ  אוה  םיקינ , Y-לש ה תבכועמה  תורגבל  םימוטפמיסה  דחא 

םיגוחב םיכירדמלו  םהירבחל  םהירוהל , םיסחייתמ  םידלי  הבש  ךרדה  תא  ריכזמש  יראילימפ , ןפואב  הטיסרבינואבו 
לבא .חוטשה  ונמלועב  םוקמ  דוע  הל  ןיאש  תיטסינורכנא , העפות  איה  היכרריהש  ןבומכ  ןועטל  רשפא  .רעונ  תועונתבו 

תורובמו סומינ  רסוחמ  טושפ  םיבר  םירקמב  תעבונ  םיריעצה  לש  תיכרריה  - יטנאה םתוגהנתהש  הנעטהמ  םלעתהל  ןיא 
הרתי .ירוביצה  בחרמב  תוגהנתההו  הפשה  תולבגמ  תאו  תילאמרופה  היצאוטיסה  תא  ללכב  םיטלוק  םניא  םה  .תיתודלי 
רקיעב םדמעמל , קיזהלו  תוניצר  רסוח  ןמסל  הלולע  יתודלי  ןונגסב  היינפש  םיניבמ  םניא  םיריעצהמ  םיבר  תאזמ ,

םע םהלש  םיצרמ  לש  םיליימל  םינוע  םיבר  לשמל , ךכ  .סומינו  דובכ  םיבישחמש  םירגובמ  םישנא  םע  אוה  רשקהשכ 
". תירבח  " הפשו םיליימס 

רועיש םייקתמ  רחמ  םאה  תעדל  הצור  ינא  תיטנדוטס :
? הלע הזה  אשונה  עודמ  .ורדסכ  םייקתמ  רועישה  הצרמ :

:(( יקוווא תיטנדוטס :

םימלוה םניאש  םיירבח , םיחוסינב  שמתשהל  םיברמ  םה  הללכמ , / הטיסרבינואב תודובע  םישיגמ  םה  רשאכ  םג 
.תיניינעו תיניצר  תימדקא  הביתכ  לש  תומכסומ 

היהיש הווקמ  ינא  הדובעה –  תא  בותכל  ףיכ  יל  היה  : " ינש ראות  תרגסמב  השגוהש  הדובעל  תיטנדוטס  לש  םויס  תרעה 
ונלוכל "! החלצהבו  ךנמז  לע  הדות  אורקל :(  ףיכ  ךל 

תישיא העיגפכ  הזב  םיאורו  בלעיהל  םיטונ  םה  םהלש , תויפיצה  תא  םימאות  םניא  םינויצה  רשאכש  ךכל  הביסה  םג  תאז 
", יתעקשה לבא   " חסונב ךומנ  ןויצ  לע  ןנולתהל  םיברמ  םג  םה  .הצרמה  דצמ  ישונא  םוח  רסוחו  תורבח  רסוח  ןיעמ  - 
לא " ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) רפסה תיבלו  ןגל  המודב  דבלב , העקשה  יפ  לע  תודדמנ  וללה  םימוחתב  תוחלצה  וליאכ 

(" לגוגה ןדיעב  םידומיל  יל -  ורפחת 

"" יליל םתחטבה   םתחטבה ""
ראותהמ םיריעצ  לש  הבזכאב  הקסעש  םירמאמ  תרדס   Ynet םסרפ "ד , עשת תימדקאה  םידומילה  תנש  תחיתפ  לגרל 

.ופיצש יפכ  הביצי , הדובע  אל  וליפאו  ההובג  תרוכשמ  לוכיבכ  םהל  הנוק  אלש  ימדקאה ,

קוש לע  תקדצומ  האחמ  םג  ילואו  קימעמה  ילכלכה  רבשמל  דה  םיריעצה  ואטיבש  תונלבוקב  שיש  קפס  ןיא 
םתחטבה  )" תחסונמ איה  הבש  ךרדה  רקיעבו  תאזה , האחמה  לבא  .לפרועמ  דיתעל  םתוא  קרוזש  ינלצנו , יביטלופינמ 
םילהנתמ םייחה  וליאכ  תיביאנ  הסיפת  רקיעבו  תיטסיסיקרנ , תונעבות  םג  תפקשמ  עוקת ,) ינא  ןכלו  םתמייק , אלו  יל "
ויתופיאש תא  םישגהלו  ומצעב  תולכשומ  תוטלחה  תושעל  רומא  רגוב  םדא  הזה  ליגב  אולה  .הנמזהב  תינכות  יפ  לע 

.ךרדה לע  םילושכמ  םירעמו  םינפ  ריבסמ  דימת  אל  קושה  םא  םגו  הגשהל  תולק  דימת  אל  ןה  םא  םג  תויאמצע , םיכרדב 

אל לבא  םיחלצומ  רתויל  םיבשחנ  ונחנאש  הז  ךיא  םיחילצמ ? אל  ונחנאש  הז  ךיא  זא  : " Ynet-ב תבתוכ  הריעצ 
ונתוא םתלדיג  הימדקאב , דומלל  ונתוא  םתחלש  .סקיאה  רוד  יכרב  לע  ונלדג  .םימשא  םתאש  דיגהל  יל  אב  םיחילצמ ?
חותפ אוה  .ףורטל  תאצל  ונל  םתרמא  בגא , ותואש  םלועהמ , ןוחטיב  תשר  ונל  שיש  לופיל , ןאל  ונל  היהי  דימתש  העידיב 

םמחתמ ודועב  ונל  ןיתמיו  לגר  לע  לגר  ול  בשיי  אוה  םלועהו -  הצרנש , ימ  תויהל  הצרנש , המ  תושעל  לכונו  ונינפב 
". ומצע לשמ  תוינכת  שי  םלועל  אלפ , הז  וארו  .וטאל 

לע לדגש  רוד  .החלצה  לש  םיסותימ  יפלכ  תרוקיב  רדעיהו  תומימת  ףסונ : יתודלי  ביכרמ  ןאכ  רתתסמש  רשפא 
.לודג ץמאמ  אללו  תידיימ  החלצהל  עיגהל  הפצמ  טנטסניאה  תוברת  לע  רקיעבו  תוטשמ  תומוסרפ 
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ירוד ירוד ךודכד   ךודכד
םילפטמ םיצעוי , םיקיסעמ , םירומ , םירוה ,  ) ונימי ינב  םיריעצ  םע  עגמב  םיאבש  םירגובמ , םע  ונכרעש  תונויארב 
םינתשמ חור  יבצמל  םינותנכ  םתוא  וראית  םיבר  .ןיע  תיארמל  קר  םיחמשו  םירשואמ  םהש  הנעטה  התלעו  הרזח  דועו ,)
םיריעצה לש  תולופנה  םינפהש  ושיגדה  םיבר  .םייחב  םעט  רסוחו  שואיי  לש  תושוחת  תובורק  םיתיעל  םיווחש  ימכו 

.תוימיטפוא לש  חור  םהב  חיפהלו  םהל  עייסל  םתוא , חמשל  םהילע , ןנוגל  ךרוצה  תא  םלצא  םיקזחמ  וללה 

ותמצועש ןואכיד , םידילומ  ןדבואו  תובזכא  םירבשמ , .ימויק  שואייו  ךודכד  וייחב  םעפל  םעפמ  שח  אלש  םדא  ןיא 
Major וא  Clinical depression  ) ינילק ןואכיד  ןיב  הנחבהה  ןכל  .תוביסנלו  םדאל  םאתהב  םינתשמ  וכשמו 

תימוטוכיד העפות  ןאכ  ןיא  השעמל  .הטושפו  הדח  הניא  ףלוח  ןואכיד  ןיבל  ( MDD רוציקב , depressive disorder
םיבצמ םע  דדומתהל  םיחילצמ  םישנאה  בור  .יגולותפ  ןואכידל  לק  ךודכד  ןיב  ענו  ףצר  לע  בשוי  רתויש  והשמ  אלא 

.ץלחיהל השק  םהמש  םיכוראו , םישק  תונואכיד  שי  לבא  .םיניקת  םייח  להנלו  הנואת  וא  הדירפ  םירוטיפ , ומכ 

ןואכידה ירועיש  יכ  םיארמ  ףקיה  - יבחר םירקחמ  המכ  תאז , םע  .ונימיב  הליחתמ  אל  ןואכידה  לש  הירוטסיהה 
לש םיעוריאל  תורושק  ויה  םירקחמב  וחוודש  תויעבה  בור  .םינורחאה  םירושעב  ולע  םלועב  םיגוסה ) לכמ   ) םייללכה

.תויתייעב תויטנמור  םיסחי  תוכרעמו  הלטבא  ןחלושה , לע  ומרענש  תונובשח  יאופר , לופיט  תלבקב  ישוק  הלחמ ,
רבעמ אוהש  ןואכידמ  תונורחאה  םינשב  םילבוס  תיברעמה  הייסולכואה  ללכמ  םיזוחא  איה ש-20–30  תחוורה  הכרעהה 

.הדובע ימי  ןדבואל  תומרוגש  תולחמה  תמישרב  ןושארה  םוקמל  עיגהל  ןואכידה  יופצ  תנש 2020  דע  .ריבסל 

ינילק ןוחבאבו  רתוי  ההובג  תועדומב  הרוקמש  ןואכידב , היילעב  רבודמ  םאה  איה  הזה  רשקהב  תנרקסמה  הלאשה 
, רתוי יטננימוד  םימרוגה  ןיבמ  ימ  תעדל  דואמ  השק  .רתוי  םיאכדמ  טושפ  ושענ  םיינרדומה  םייחהש  וא  רתוי , קיודמ 
וא םיאכודמה  םישנאה  רועישב  תיללכה  היילעה  לע  םיעיפשמ  דחי  םג  וללה  םימרוגה  ינשש  החטבב  רעשל  רשפא  לבא 

םייתוברת םייונישב  םימרוגה  תא  שפחל  ךירצ  יגולויב , םרוג  לש  קר  הדלות  וניא  ןואכידהש  החנהב  .םיכדכודמה 
: םימילשמ םימרוג  המכ  ועיצה  םירקוח  .ונתפוקתב  ושחרתהש 

לאיצנטופ תא  הלידגמ  הכורא  הנִקז  ןכש  וב , תעגופ  םג  לבא  םדאה  םע  הביטמ  םייחה  תלחותב  הלודגה  היילעה 
םג .םינוא  תולדחו  רוכינ  תודידב , לש  םלועל  םדאה  תא  ריקפמ  תכמותה  הליהקה  תוקרפתה  ךילהת  ליבקמב , .ןואכידה 
לש וקותינ  ךכ , לע  ףסונ  .ימצע  ןוחטיב  רסוחו  תודידב  םיצחל , הלידגמ  גוז  ינב  אלל  םייחש  םישנאה  ירועישב  היילעה 

םירוגמה .תישפנ  הניחבמ  םיאירב  םניאש  םייח  רצוי  עבטהמו , החפשמהמ  רמולכ  יעבטה ," בצמה  ינרדומה מ" םדאה 
תובכרו תומוטא  תוינוכמ  תועצמאב  תודיינה  םירכומ , אל  םינכש  םע  עקרקה  ינפ  לעמ  םיאשנתמה  תוריד  יתבב 

ותוא םיכפוהו  םישרושהמ  ונתוא  םיקיחרמ  םיפסונ  םיבר  םירבדו  הלא  לכ  םישעותמה –  שובלהו  לכואה  תוימינונא ,
.םיכדכודמ םג  ןכלו  םישידא  םיינאכמ , םירוציל 

הכירצלו הדובעל  דובעשהו  םיילילש , תושגר  לש  רובל  םישנא  הליפמ  םימסו  לוהוכלאל  תויורכמתהה  רועישב  היילעה 
תמרב םירוטיפה , ירועישב  היילעה  דגנמ , .םיינואכיד  םג  ןכלו  םייתייפכ  םישנאל  ונתוא  ךפוה  תיתרושקתו  תירמוח 

.םישנא ינוילימ  לע  הערל  העיפשמו  המתוח  תא  הריתומ  תילכלכה  תוביציה  רסוחבו  הלטבאה 

המיא תוליפמ  ונלש , ןדיעה  תא  תונייפאמה  םירחא , םיפרוטמ  לשו  ינוציקה  םאלסאה  לש  תוינחצרה  רורטה  תופקתה 
תוימיספ תרצויש  תוידגרטלו  תונוסאל  תיביסנטניאה  תיתרושקתה  הפישחה  תפסונ  ןהילאו   , תדמתמ הדרחו 

.ימוימוי באכב  תויחל  ונתוא  הליגרמו 

רבדה .חתפב  אבה  יונישה  רבכו  רחאו ) יגולונכט  יכרע ,  ) יונישל ונלגתסהש  ינפל  דוע  .ץיחלמ  םיינרדומה  םייחה  בצק 
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שבכמכ םילעופ  םייפוסניאה  יאנפה  ייותיפ  םג  .ןואכידה  תמר  תא  לידגמו  תואדו  רסוחו  ןוחטיב  רסוח  תשוחת  רצוי 
ןכ לעו  תלחות , תרסח  איה  םלועה  תואנה  ירחא  הפידרה  יכ  ןעט  םזילאיצנטסיזקאה , תובאמ  רוגקריק , ןרס  .ונילע  ישגר 
הכ ויה  קיתעה  םלועב  םישנא  .םומעשבו  עבושב  ןואכידה  תביס  תא  םילותה  שי  ידכב  אל  .שואיי  ידיל  איבהל  הפוס 
םהל היה  אלש  רמול  רשפא  .םיבר  שפנ  יחפמ  אלל  םג  ןכלו  תויפיצ , ילב  ויח , טושפ  םהש  תימוימוי , תודרשיהב  םידורט 

תרשואמ הרפ  תויהל  בטומ  ילוא  .ךדכדמ  ינרדומה  ןוחכיפה  אקווד  יכ  םיסרוג  םירחא  .שי  ונל  .םיללמוא  תויהל  ןמז 
רשואהש המודש  ףא  םינימהו , םיגוסה  לכמ  םירשואמ " םיטוידיא   " טעמ אל  וניניב  שי  ןכא , .ללמוא  סטרקוס  רשאמ 
תועדומה .תוחפ  םירוויעו  רתוי  םייטנגילטניא  םירוציל  ונתוא  תכפוה  תיתרבחה  היצולובאה  יללכ  ןפואב  .יחטש  םהלש 

ישוק םלועהמ , יאיבנה  םסקה  תרסה  אוה  ריחמה  ךא  רשואה , לש  וכופיה  תויהל  בייח  אל  בצעהו  תללמאמ , חרכהב  אל 
.ךודכדב היילעו  הקחדהב 

ןווכתמ ינא  ךייחמ  רמוא  ינאשכו  ךייחמ , אל  דחא  ףא  לבא  הז  תא  םיעדוי  ונלוכ  : " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ  ךותמ 
הרגסנש הקסיע  ונלביקש , האמחמ  דגב , תיינק  "ל , וחב השפוחל  העיסנ  תיולת  החמש  אל  בלהמ , האבש  תיתימא  החמשל 

, הנושארה םעפב  שבלנ  אוהש  ירחא  דיימ  תפלוח  דגבה  תיינק  תחמשו  "ל , וחמ רוזחל  ךרטצנ  ירה  .יקסיו  קובקב  יצח  וא 
לש שיש , המב  תוקפתסה  לש  תדמתמ , הבהא  לש  החמש  תיתימא , החמש  הצור  ינא  .רבוע  לוטוסהו  תפלוח  הקסעהו 

?". טמיניביק הזל , םיעיגמ  ךיא  .הדות  תרכה 

תיללכה ןואכידה  תמרש  רעשל  רשפא  ליעל , וראותש  םישדח  ןואכיד  ימרוג  םתוא  לכ  ךותל  דלונ   Y-רודש ה ןוויכ 
וליפא עיגמו  רתוי  םיריעצ  םיליגב  ןואכידה  ץופנ  םינורחאה  תורודב  ןכאו , .םימדוק  תורודל  האוושהב  לדגת  ולש 

.תודליה רחשל 

ידימלת לאשש  לשממה , לש  רקס  גצוה  הבתכב  .רעונ  ינב  לש  ןואכידה  לע  הבתכ  םייט '  ' ןיזגמ םסריפ  תנשב 2006 
דע ףצרב , רתוי  וא  םייעובש  ךשמב  םוי  לכ  טעמכ  הווקת  ירסחו  םיבוצע  ושיגרה   " םה הנורחאה  הנשב  םאה  ןוכית 

רעונה ינבמ  םיזוחא  לש 29  םיהדמ  רפסמ  ןואכידל .) תלבוקמ  הרדגה  " ) תוליגרה םהיתויוליעפמ  קלח  עצבל  וקיספהש 
ריבס לבא  םייתאוושה , םינותנ  וקפוס  אל  םנמא  .תאזה  הלאשה  לע  בויחב  ובישה  טרפב  תונבהמ  םיזוחא  ללכב ו-36 

.השדח העפות  אוה  הובג  הכ  רועישש  חינהל 

תורודב ויה  אלש  תונורתי  הברה  ךכ  לכ  םהל  שי  ירה  .ךכ  לכ  םויה  םילבוס   Y-רוד ה ינבש  רזומ  הארנ  הז  וינפ  לע 
תיטרקומד תוחיתפ  יפוסניא , רודיב  יאצמ  טנרטניא ,) תיצורע , בר  היזיוולט  ירלולס ,  ) תללכושמ תרושקת  םימדוק :

תולובג חתופש  ילבולג  םלועו  םיכמות  םירוה  םיישקה ,) לכ  ףרח   ) ההובג םייח  תמר  םעפ , יאמ  םילודג  ישיא  שפוחו 
.היעבה שרוש  קוידב  הז  ילוא  לבא  .םיקפואו 

: הזה רודה  לש  ךודכדהו  ןואכידה  לאיצנטופ  תא  םילידגמש  םימרוג  המכ  ורבח  ונתכרעהל 

חורה בצמב  תודונת 
רשואו רורחש  לש  ץרפב  םיגגוח  דחא  דצמ  םתוא  תוארל  חיכש  תוידומ ." ל" רתוי  ןותנ  ןכלו  רתוי  יתודלי  רוד  הז 

.םויקה תוקוצמ  לשב  ךודכדב  םיעוקש  ינש  דצמו  תוביסמבו  םיבאפב 

הבישיב םייחה 
אל טרופסב  קוסיעה  .דחאכ  תישפנו  תינפוג  תואירבל  םייטירק  םה  טרופסו  העונת  .תינפוג  הניחבמ  תוחפ  ליעפ  רוד  הז 

, ןיפרודנא רורחש  ידי  לע  סרטסה  תא  תיתדוקנ  תיחפמ  אוהש  אלא  ישפנה , ץחלה  םרוגש  קזנה  תא  םצמצל  רזועש  קר 
.ישפנ טקש  רצויו  עיגרמ 

דדב  דבל 
.ךודכדל םרות  הזה  רודב  םישולש  ינבו  םירשע  ינב  ברקב  דחוימב  הובגה  תוקוורה  רועיש 

םולכ אלו  לוכה  םישוע 
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זוכיר רדעיה  לעו  ליבקמב ) תולועפ  המכ  תושעל  ךרוצה  " ) גניקסט יטלומ  ה" תעפות  לע  םיעיבצמ  םיגולוכיספ 
היהי םלועב  רתויב  ילטיגידה  רודהש  הפיא  יעבט  .ךודכדה  לאיצנטופ  תא  לידגהלו  רשואב  עוגפל  םילוכיש  םימרוגכ 

.רתויב ךדכודמה  םג 

ילכלכה ךודכדה 
רקס .הדובעה  קושל  ותסינכ  םע  ילבולג  ילכלכ  רבשמל  עלקנ   Y-רוד ה החימצ , לש  ןמזב  ולדגש  םהירוהל , דוגינב 
רתוי תוהובג  ץחל  תומר  םיווח  םוינלימה  רוד  ינבש  אצמ  תינקירמאה ב-2012  םיגולוכיספה  תדוגא  ידי  לע  ךרענש 
הרשמ אוצמל  ישוקבו  םיטנדוטסה  לש  םילודגה  תובוחב  רבסומ  הזה  רודה  לש  שואייה  .םהל  ומדקש  תורודה  ינבמ 

.תוהובגה ויתויפיצ  תא  תמלוהש  הריד  שוכרלו  תסנרפמ 

המיא טרסכ  םייחה 
רסוח לש  תושוחת  םלצא  רצי  רבדהו  תרושקתה ) ךרד  רקיעב   ) םייטמוארט תוארמל  ותודליב  ףשחנ  ילארשיה   Y-רוד ה

.ןואכידו הדרח  תוימיספ , םינוא ,

!!!" הפ תויחל  ארונ  טושפ  .םידירחמ  םירבד  לע  םיארוק  םוי  לכ  .רורב  הז  .יתדרח  רוד  אוה  ונלש  רודה  : " תב 28 הריעצ 

ךומנ הריבש  ףס 
ינש דצמו  ומצע  תא  םישגהלו  תיטסילאודיבידניאו ) תיגשיה  הרבח   ) חילצהל םירידא  םיצחלב  ןותנ  דחא  דצמש  רוד  והז 
תמר ןיב  םאתמ  אצמנ  יללכ  ןפואב  םהירוה .) לש  רתיה  תוננוג  לשב  ראשה  ןיב   ) ךומנ ישפנ  ןסוח  לעבו  תואמצע  רסח 

.ןואכידה ירועיש  ןיבל  יתליהקהו  ישיאה  ןסוחה 

המצע תא  המישגמש  הייפיצכ  ןואכידה 
ןואכיד ןיעמ  רצוי  םהילע  ןנוגל  וכישמי  םירוהה ) רקיעב   ) הביבסהש ןוצרהו  תורגבתהה  ינפמ  יתודליה  ששחה 
םירוהה לש  ךרוצה  תא  לידגמ  אוה  רמולכ  עדומ .) יתלבו  עדומ  ןפואב   ) יביטלופינמ םיבר  םירקמב  אוהש  יתוכאלמ ,

.םהידלי לע  ןנוגל 

יתעדי קוסעל  ימצעב  קר 
קסופ יתלב  טוטיחו  קוסיע  רמולכ  ןואכידב , יתודלי ) אוה  םגש   ) יטסיסיקרנ טעמ  טנמלא  שיש  השוחתהמ  ענמיהל  השק 

תינויצרופורפה הסיפתה  תא  םג  שבשמ  תלוזב  אלו  ימצעב  קוסיעה  .ויבאכב  יובש  השענ  ומצעב  זכורמש  םדא  .ימצעב 
.םייחה לש 

לומ םויה  לכ  תבשל  יתוא  םמעשמ  הזש  המכ  יתיליג  ךכ  ירחא  םינש  המכו  ימניד  הזה  םלועהש  תמאב  : " ריעצ רגולב 
תולודגה םילימה  לכו  ןוכיס  ןוה  םיפא , - טראטס תויצקילפא , תיינב  הנכות , לש  הזה  םלועהמ  תיפוס  יל  סאמנ  .בשחמ 

" .ןואכיד לש  גוס  םולכ , טעמכ  יתישע  אל  תומלש  םייתנש  ךשמב  .הלאה 

דואמ ינא  .םישנא  לש  םירופיס  בותכל  תושעל , הצור  ינא  המ  יתנבה  ךשוממ  ימצע  שופיח  ירחא  וישכעו  : " ריעצ רגולב 
שדחה ןוויכהש  יתנבה  הככו  .םישגרמש  יב , םיעגונש  םירבד  .םתוא  בותכל  םתוא , טילקהל  םירופיסל , בישקהל  הנהנ 

" .םתוא בותכלו  םתוא  טילקהל  םירופיס  ףוסאל  אוה  ילש 

תפטעמל תחתמ  .תדרוי  תלוזה  לש  ולרוגל  תוירחאה  לבא  םינשה , םע  הלוע  םנמא  םדאה  תויוכזל  תושיגרה  ןכ , לע  רתי 
לע תתשומ  ישיאה  רשואהש  ןוויכ  .תיטמויצוסו  תיחטש  תינרמוח , הדוסיב  איה  תינרדומ  - טסופה הרבחה  תודמחנה ,

תישפוחה הרבחהש  רבתסמ  .שפנ  ירמ  הגרדהב  םישענ  םיריעצה , רקיעבו  ונלוכ , ונחנא  ירסומו , ינחור  ןכות  ילעב  םייח 
.ןואכידב ןשיה  םלועה  לש  יוכידה  תא  הרימה 
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עפשבש  תונקירה 
תשלחנ םג  התיאו  רתוי  הכומנ  םלועה  תא  תונשל  ולש  היצביטומה  ןכל  רוסחמ , עדי  אלו  עפשה  תוברתב  לדגש  רוד  הז 

.םייחה תוודח 

שדחל המ  רבכ  ןיא 
תא ןיא  רבכ  םהירחא  אבש  רודל  .רכה  אלל  םלועה  תא  התנישש  בשחמה  תכפהמ  תא  וללוח  םיקינ  Y-לש ה םהירוה 
ותו םייקה  תא  ביחרהל  הירוטסיהה  רש  רזג  םהילע  .ירוטסיה  הדימ  הנקב  תומזי  לש  תושדח –  תוגספ  שוביכ  לש  שוגירה 

םידקה רחא  והשימש  חינהל  ריבס  שדח , והשמ  לע  תבשח  רבכ  םא  םג  תוזירז , קנע  תוישעת  לש  םלועב  תאזמ , הרתי  .אל 
.םוזיל הקושתה  תא  תשביימש  תשאיימ  השוחת  תאז  .םיצוחנה  םיבאשמה  תא  סייגו  ךתוא 

םיריעצ ןומה  שי  ץורפל ! םויה  השק  ךכ  לכ  .רמכנ  יבל  הלאה  םיריעצה  םישנאב  ןנובתמ  ינאשכ  : " ןב 64 סדנהמ 
ריאשמש קסופ  יתלב  םרז  הז  .העש  לוכו  םוי  לוכ  םיקפומו  םימסרפתמ  תוריציו  םירצוי  רופסניאו  םוקמ  לוכב  םירשכומ 

םינואה רסוחו  תופייעה  .םינקזה  ונלצא  ומכ  ףתתשמ  אלו  הפוצ  תויהל  טילחמ  התא  םיוסמ  בלשב  .רועפ  הפב  ךתוא 
. ךתוא םיקתשמו  ךילע  םילפונ 

ןאל היהו  קוחר  היה  םלועה  השדח , תיסחי  התייה  ץראה  תמדוקה , האמה  לש   70- הו ה-60  תונשב  הז , ליגב  יתייהשכ 
הז קוחרה  חרזמלו  הקירמא  םורדל  עוסנל  וליפא  םויה  .וליג  תמאבש  הלאכ  ויהו  תושדח  תושבי  תולגל  וניצר  .ףואשל 

?" תיבב ךלש  םירבחל  רפסת  המ  הלגת ? רבכ  המ  .םסוקו  ןיינעמ  אל  רבכ 

קובסייפה ןואכיד 
תויתרבחה תותשרל  םירבוחמה  םיריעצה  יכ  עבוק  ב-2013  םסרופש  םידלי  תאופרל  ינקירמאה  דוגיאה  לש  חוד 

םישפחמ הדרחמ , וא  יתרבח  דודיבמ  םילבוסה  םיריעצ  קובסייפ :" ןואכיד   " הנוכמה השדח  העפותמ  לובסל  םילולע 
קר ןולשיכ  לכ  .םהירבח  לש  הלאל  םהלש  סוטאטסה  תאו  םירבחה  רפסמ  תא  קספה  אלל  םיוושמו  טנרטניאב  רשק 

.תושקה םהיתושוחת  תא  ןיצקמ 

רבחה לש  אשדה 
המודמ השוחת  תרצונ  ךכ  .תונולשיכהו  םיישקה  תא  תוחפו  תואנהה  תאו  תוחלצהה  תא  תוטילבמ  תויתרבחה  תותשרה 

". ינממ ץוח  בוט  םייח  םלוכ  הקיעמו ש"

הריהז אל  תוימיטפוא 
תא ריבסהל  רשפא  . 20.2.2013 יחרזמ , .תוימיטפוא  םיעפוש   Y-ה רוד  ינב  יכ  םילגמ  םירקס  ילסקודרפ  ןפואב 
 – תוהובג תויפיצ  ןיב  םלצא  םייקתמש  חתמבו  םדיתע  יבגל  םמצע  תא  תולשהל  םיריעצ  לש  הייטנב  הזה  אצממה 

תוקסרתהל םג  םיתיעלו  הלודג  הבזכאל  םתוא  האיבמו  תויפיצב  תדמוע  אלש  תואיצמה  ןיבל  לילעב –  תויתודלי 
.תישפנ

לוכה תושעל  םילוכי  אל ) )
ןוויכ םיצור ." קר  םהש  המ  תויהל  ולכויש  ו" םידחוימ  םהש  םהל  וחיטבה  םהירוה  םינטק , ויה   Y-ה רוד  ידלישכ 

.שפנ יחפמ  תרצוי  איה  תוחטבההמ  ללכ  ךרדב  הנוש  תואיצמהש 

הנפוא לש  ןואכיד 
תוברתה רוביג  .הקיזומבו  הנפואב  דנרט –  לש  גוסל  הזה  רודב  ךפה  ןואכידה  יכ  ונעט  ונלש  םינייאורמהמ  המכ 

אוהש תונויארבו  בתכש  םינומזפב  טלב  ןואכידהו  לבסה  ביטומ  .ןפג  ביבא  רמזה  היה  שומיש  הזב  השעש  ןושארה 
.Y-רוד ה יריעצ  ברקב  תכשומ  תימדת  בצעל  ול  עייסו  תרושקתל , קינעה 

תא ולישה  תוינואכיד  - יטנאה תופורתה  םג  .ןואכידב  תודוהל  רתוי  לק  הבש  הפוקתב  לדג   Y-ה רוד  תאזמ , הרתי 
.רתוי תושיגנ  ושענו  המגיטסה 
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םיצייצמ םיסוטטס 

ובש ןדיעב  ינש , דצמ  .םידיבכמ  םילבכמ  םתוא  וררחישו  םיבר  םישנא  לש  םהייח  תא  ורפיש  תופורתה  דחא , דצמ 
.יסקס וליפאו  ילאמרונ "  " טעמכ הז  אכודמו  ריעצ  תויהל  םינימטיו , לש  דמעמ  םילבקמ  ןואכיד  דגנ  םירודכ 

.ןואכיד דגנ  תופורת  םושירל  עגונה  לכב  קדהה " לע  הלק  די   " שי םיאפורל  יכ  םינעוטה  שי 

הילשאה תא  הציפמש  תיברעמה -  טנטסניאה  תוברתל  יוטיב  אוה  ןואכיד  דגנ  יתפורתה  לופיטה  וז , הסיפת  יפ  לע 
םה יותיפה  רחא  יבש  םיכלוהש  םינושארה  רעצה , הברמל  .םיילמינימ  ץמאמבו  ןמזב  ישפנ  לבס  לע  לקהל  רשפאש 

.םתוקסרתהל ץיאמה  םג  איה  רשואב  תעגלו  לבסה  תא  םילעהל  םהלש  הווקתה  .םיריעצה 

ןקהמ ןקהמ ףועל   ףועל םיברסמ   םיברסמ םילזוגה   םילזוגה

גנרמובה גנרמובה רוד   רוד
השק םהידליל  םירוה  ןיב  יתגרדהה  קותינה  ךילהת 

ישוקה תינרדומה  הרבחבש  המוד  לבא  םידדצה , ינשל 
םתולתו אשניהל  םירחאמ  םידליהש  ןוויכ  לדג ,

( םיבחרתמ םיכרצ  לשב  םג   ) תילכלכהו תישגרה 
.הלדג

יתלב בלש  םינש  ךשמב  ףקיש  תדרפנ  הרידל  רבעמה 
תיברעמה הרבחה  .תורגבה  ךילהתב  יוצר  ףאו  ענמנ 

, םייאמצע םייח  ומצעל  תונבל  רגובה  םדאהמ  התפיצ 
הרידב םייקתמה  יאמצע  תיב  קשמ  ךותב  ראשה  ןיב 

ינפל הברה  ליחתמ  יזיפה  קותינה  ךילהת  .תדרפנ 
ללכ ךרדב   ) םהלשמ הרידל  םירבוע  םיריעצהש 

תודליה ליגב  רבכ  השעמל , הריד .) םדוק  םירכוש 
יתלב רקיעבו  םיעדומ  םיעצמא  םידליה  םיליעפמ 

קותינל םמצע  תא  ןיכהל  ידכ  םינווגמ  םיעדומ 
םיטועפ םירבד  לע  תובירמ  תועצמאב  לשמל , .באוכה 

ילילא תודוקפ ." אלמל   " בוריסו הרואכל  ךרע  ירסחו 
, םינמגוד וא  טרופסו  הקיזומ  יבכוכ  ןוגכ  רעונ ,

םיווהמ הרשע , - שפיט ינבל  הצרעהל  לדומ  םיווהמה 
רסוב תובהא  םג  .בא  וא  םא  ףילחת  לש  גוס  םיתיעל 
קותינ יעצמאכ  םיבר  םירקמב  תודקפתמ  רסוב  יצחו 

ירבח םתוא  'ה –  רבחה ןבומכו  .םירוהה  לש  קוביחהמ 
םע תיתחפשמ  - ץוח הכימת  תצובק  םירצויש  תודלי 

.תימינפ היכרריהו  םייתוגהנתה  םידוק 

םיצור אל  םיריעצה  .תונורחאה  םינשב  םישלחנ  םימדוק , תורודב  םיחוור  דואמ  ויהש  וללה , םיעצמאה  לכ  והשכיא , לבא 
תא וליפאו  םירשע  ליג  תא  ןמזמ  וצח  םידליה  ובש  תיב  קשמ  תניינעמו : השדח  העפות  איה  האצותהו  תיבה  תא  בוזעל 

.םינוש תורודמ  םיבורק  לש  הנומוק  ןיעמל  םידלי  ךוניחו  לודיג  לש  תרגסממ  החפשמה  תכפוה  הזה  בלשב  .םישולשה 
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". ןקורתמ יתלבה  ןקה   " תירקחמה תורפסב  הנוכמ  איה 

יוניכל התכזו  הילטיאב  רקיעב  תובר  םינש  ךשמב  תרכומ  התיה  תיבה  תא  םיבזוע  םניאש  םיריעצ  לש  העפותה 
רקחל יקלטיאה  ןוכמהמ  הבמולאפ , הלסור  תיפרגומדה   ". םילדוגמ םידלי  : " תירבעל םוגרתבו  ינוי ," ' צובמב "

םיאצמנ ינוי  ' צובמבה יכ  הלע  ונממש  דע 34 ,  ינב 20  םידלי "  " םירוה ו-4,500 ברקב 1,000  רקחמ  הכרע  הייסולכואה ,
, םידבוע רקחמב  ופתתשהש  םיריעצהמ  םיזוחא  .םיינעו 80  םירישע  תוזוחמב  םירפכבו , םירעב  םוקמ -  לכב 
אל םה  .תיבב  םייחה  יאנתמ  תועבונ  םהלש  תושירדה   " .קיפסמ אל  ףסכהש  םינעוט  ןיידע  לבא  ער , אל  םיחיוורמ 

דקפתל םישקתמו  םיקנופמ  םה  תורחא , םילימב  .ןותיעל  ןויאירב  הבמולאפ  הרמא  םייחה ," תמרב  תדרל  םינכומ 
.תיפרגומד הביס  םג  ןאכ  שי  הבמולאפ  לש  התכרעהל  לבא  .םכרד  תישארב  ודקפית  םהירוהש  יפכ  םישק , םיאנתב 

תונשבש עצוממה , םיאושינה  ליג  םיאושינ ." איה  םירוהה  תיב  תביזעל  הדיחיה  הביסה  : " רמוא עודי  יקלטיא  םגתפ 
םיראשנש לככ  , " תרקוחה הרמא  םימסק " לגעמ  הז   " .םישולשל תונורחאה  םינשב  הלע  הנומשו , םירשע  היה  םיעשתה 

" .םירוהה תיבב  רתוי  םיראשנ  םג  רתוי  רחואמ  םינתחתמשכ  רתוי ; רחואמ  םינתחתמ  םג  ךכ  אמא , לצא  רתוי  בר  ןמז 

התשענש האוושהב  .םלועב  תובר  תונידמל  הזה  רודב  טשפתמו  ךלוה  הילטיאל  רקיעב  יסופיט  היהש  המ  לבא 
םירוהה םע  םירג   Y-רודמ ה םיזוחא  אצמנ ש-37  םירוהה , םע  םירוגמ  יבגל   Y-רודל ה  X-רוד ה ןיב  תירבה  - תוצראב

(. םה מ-1989  X-רוד ה לע  םינותנה   ) םהירוה םע  ונמזב  ורגש   X-רודמ ה דבלב  םיזוחא  האוושהב ל-12 

ריעצ רבג  הארנ  הבש  (, Clowes  ) זואלק לאינד  ןמואה  לש  הרוטקירק  ולש  רעשה  ףדב  רקרוי  וינה  םסרפ  יאמב 2010 
תא שכרש  ירחא  התיבה ,"  " ותרזח לע  תזמרמה  ןוטרק  תספוק  וילגרל  .ורדח  ריק  לע  טרוטקודה  תדועת  תא  הלותה 

חונל לוכי  אוה  םיבו , רופסניאל ג' ( overqualified  ) רתי ירושיכ  לעבל  תימשר "  " ךפה אוהשכ  וישכע , .הובגה  ראותה 
ךוסנ םהינפ  לעשכ  וירוה  םיארנ  ןורדסמב  .ותודלי  תרידב  'ה  לאמאו 'ה  לאבא לש  דליה  תויהל  בושלו  הנפדה  ירז  לע 

?" וישכע היהי  המ  זא  : " תוהות ומכ  םהיניע  .הגאדו  הכובמ  קופיס , לש  תבורעת  אוהש  טבמ ,

שי המ   " התיה תרתוכה  .תשרב  תילאריוול  הכפהש   , המוד חורב  תבחרנ  הבתכ  סמייט  קרוי  וינה  םסרפ  טסוגואב 2010 
(. What Is It About 20 –Somethings ?" )? והשמו םירשעה  ינבב  םהב 

חורב םבור  תונוש –  תונידמב  םידחוימ  םייוניכל  וכז  רבכ  תיבהמ , םיאצוי  אלש  םלועה , יבחרב  םירגובה  ינוילימ 
דמעמה ינב  " ) גנרמובה רוד  ו" םירוהה ) לש  ןטבב  םיאשינ  " ) ורוגנקה ידלי   " םינוכמ םה  תירבה  - תוצראב תיתרוקיב :

" ףופצה ןקה   " תא םתרזח  םע  םירצויש  ימכ  םיספתנ  םה   (. ידאדו ימאמ  לצא  רוגל  םירזוח  גלוקה ' םויסבש  ינוניבה 
ישאר סרפיק – "  " םינוכמ םה  הילגנאב   (. ורזחש םידליה  תא  טולקל  ידכ  תבחרתמ  החפשמה  " ) ןוידרוקא תוחפשמ   " וא

םיקחושש םהירוה , יסיכב  םידלי  רמולכ : , Kids in Parent’s Pocket Eroding Retirement Saving לש תובית 
NEET: הלשמ תילאמרופ  הרדגה  הל  הקינעה  הלשממהש  דע  תבחרנ  הכ  הינטירבב  העפותה  .היסנפה  תונוכסח  תא 

םיאצמנ םניאו  םידמול  םניא  םידבוע , םניאש  םיריעצ   ) – Not in Education, Employment or Training 
(. תיעוצקמ הרשכהב 

הלא םה  תו )" / םיקוור תו  / םיליפט " )" ורוגניש וטיזרפ  : " תוצובק יתשל  תאזה  הייסולכואה  תא  םיקלחמ  םינפיה 
רקיעב םיריעצ , םירגתסמה – "  " םהש ירומוקיקיה " ו" םירוהה ; לע  םתסנרפ  לועו  םידבוע  אל  תיבה , תא  בוזעל  םיברסמה 

.ירלולסהו בשחמה  ביבס  קר  םייחו  הלילל , םוי  םיכפוה  םרדחב , םירצבתמה  םינב ,

םיפיט םהבו  םישאוימ , םירוהל  םינפומה  םירמאמו  תובתכ  טעמ  אל  ומסרופ  תונורחאה  םינשבש  דע  הפירחה  הכ  היעבה 
.תיבב הרזח  עקתשהל  גנרמובה " ידלי  עונמל מ" דציכ  תויחנהו 
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תירבה תוצראב  םירוהה  תיבב  םירגש  ינב 25-34 

תנש 1980 תנש 2007 תנש 2012
0%

6%

12%

18%

24%

Reference: Fry, Richard & Passe, Jeffrey S. 17.7.2014. In Post-Recession Era, Young Adults Drive
Continuing Rise in Multi-Generational Living. Pew Research Center.

 : ואר םיפסונ  םינותנ 

Fry, Richard. 1.8.2013. A Rising Share of Young Adults Live in Their Parents' Home. Pew Research
Center.

 

םהירוה םע  םירגש  הפוריאב  םיריעצה  רועיש 

2011201120072007CountryCountry

2317Austria

5044Belgium

5849Bulgaria

6563Croatia

6566Cyprus

5750Czech Republic

2318Denmark

3537Estonia

4844EU28

1513Finland

2824France
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2326Germany

4637Greece

7640Hungary

4245Ireland

7970Italy

3437Latvia

5033Lithuania

4658Luxembourg

8579Malta

3339Netherlands

6449Poland

5559Portugal

5560Romania

6164Slovakia

8563Slovenia

4946Spain

3527Sweden

2630UK

Reference: Sedghi, Ami and Arnett, George. 24.03.2014. Europe's young adults living with parents - a
country by country breakdown. The Guardian.

וררוגתה 19 םינשב 2010-2009  בואט , זכרמ  לש  ל-2012  הנידמה ' בצמ  חוד   ' יפל .הברהב  הנוש  וניא  בצמה  לארשיב 
העפותה המגרות  תירבעב  םינשב 1999-1995 . םיזוחא  האוושהב ל-14  תאז  .םירוהה  תיבב  ינבמ 34-25  םיזוחא 

". ןקורתמ יתלבה  ןקה  תנומסת   " גשומל
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לארשיב ינב 20-30  םירג  ןכיה 

םירוהה םע  הרידב
םע הרוכש 
/ת ןב

הרידב
ךתולעבב

/ת ןב םע 
גוז

הרידב
םע הרוכש 

םיפתוש

הרידב
הרוכש
דבל

רחא הרידב
ךתולעבב

דבל

הרידב
ךתולעבב

םע
םיפתוש

0

12.5

25

37.5

50

 .ZOOZOOםגדמ ו סבולג , יאמ 2008 . ינב 20-30 . ברקב   Life & Style רקחמ רוקמ :

הלא םיאליג  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  יאליגב 20-30  םידוהי  םיריעצ  ברקב 402   Treport ידי לע  השענ  רקחמה  םינותנ :
.לארשיב

םירקמב .עקרב  םיראשנ  אבאו  אמא  רצק , ןמזל  ןקה  תא  םיבזוע  רבכ  םילארשיה  םיריעצהשכ  םג  יכ  הלוע  ונלש  רקחמהמ 
, לכוא הסיבכ , םינשיה : םיתורישה "  " בור וא  לכ  תקפסאל  םיכוזו  תיבה  םע  ףיצר  ימוימוי  רשק  םימייקמ  םידליה  םיבר 

.םיבחרומ סיכ " ימד  ץוהיג ו"

רפיס רבחמה  הז ."? םע  תויעב  םכל  שי  .םירוהה  םע  רגו  ןב 30  ינא   " התרתוכש הבתכ   mako-המסרפתה ב ב-2012 
.אמא םע  יח  םהב  םירושע  השולש  רחאל  םלועל " האיצי   " לע ויארוקל 

הריד םירכוש  םיאמצע , םהש  םיראפתמש  הלא  םתואמ  רכינ  קלח  רבד  לש  ופוסב  'ס , לכתב : " הבתכל םיביגמה  /ת  דחא
םגו " ) םירוהה תא  רקבל   " ידכ ישיש  לכ  אבאו  אמא  לש  רוניסל  םיצר  הלא  קוידב  וכו ,' םדקומ  ליגב  םירדתסמו 

טיבהל ילב  תיבה  תא  םיבזועש  עגרב  ןאכ ? תואמצעה  קוידב  הפיא  זא  לכוא .) לבקל  ןבומכו  הסיבכב  םידגב  לבקל  / תתל
". אמא לש  לכואל  קובד  ראשיהל  אלו  תואמצעל , תיתימאה  האיציה  וז  האלהו -  המידק  םילכתסמו  רוחאל 

תירבעב טנרטניא  ירושיקו  תובתכ  דועו  דוע  םיפסונ  םוי  ידמש  הדבועה  אוה  ץראב  העפותה  תוחיכשל  םינמיסה  דחא 
יתמ  " הבתכה המסרפתה  תוחרזאל " לטרופה   - after army -" ב לשמל , ךכ  .תונוש  תויווזמ  וז  היגוסב  םיקסועש 

תוצלמהה תחא  הנושארה ." םעפב  םכלשמ  הרידל  רבעמל  םידעצה  תרשע   " וגצוה הבש  תיבה "? תא  בוזעל  יאדכ  יכה 
". תישפנהו תיפסכה  םתרזעל , וקקדזת  םתא  רבעמה , ינפל  םירוהה  םע  ומילשת  .סעכב  תיבה  תא  ובזעת  לא  : " התיה
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עודמ תיטנדוטס  הריבסה  אבאמא ," תיב  תא  בוזעל   " ותרתוכש םורופב  ןוירוג , ןב  תטיסרבינוא  לש  םיטנדוטסה  רתאב 
.יתושרל קר  םירדח  ינש  יל  שי  .דואמ  ותוא  תבהוא  ינא  ךפהל , תיבב , יל  ער  אל  : " םירוהה תיבב  רוגל  תראשנ  איה 

, ילש תויטרפה  תא  יל  שי  .דימת  הנבהו  הבהא  םוח , לש  השגרה  .ררקמב  אמא  לש  לכוא  .םידרפנ  תחלקמו  םיתוריש 
". ינאש רגובה  םדאה  לאכ  יילא  םיסחייתמ  םה  םייחב , יל  םיברעתמ  אלו  יתוא  םידבכמ  ילש  םירוהה 

? םיטנדוטסה םיררוגתמ  ןכיה 

םיטנדוטסה תונועמב 
םיבורקה וא  םירוהה  תיבב 

הרוכש הרידב 
יתולעבב הרידב 

תורחא תובושת 

10%

39%

6%

44%

.לארשיב  םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  .םידומילה  תנש  תחיתפ  תארקל  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .תוחומ 30.10.2013 . רגאמ  רוקמ :

.רקסל ובישהש  םיטנדוטס  קר  םיללוכ  ןכלו  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םינותנה  הרעה :

םירוה תסנכה  יפל  םיטנדוטסה  םיררוגתמ  ןכיה 

  
דעדע

3,0003,000
3,001-3,001-

5,0005,000
5,001-5,001-
10,00010,000

10,001-10,001-
20,00020,000

20,001-20,001-
40,00040,000

-- ממ רתוי   רתוי
40,00140,001

םיטנדוטסה 12%14%12%10%8%3%תונועמב 

וא םירוהה  תיבב 
םיבורקה

44%42%41%37%35%31%

הרוכש 37%37%39%47%53%60%הרידב 

יתולעבב 6%5%6%4%4%6%הרידב 

בישהל /ת  ברסמ
תורחא תובושתו 

1%2%2%2%0%0%

.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  .םידומילה  תנש  תחיתפ  תארקל  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .תוחומ 30.10.2013 . רגאמ  רוקמ :

.רקסל ובישהש  םיטנדוטס  קר  םיללוכ  ןכלו  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םינותנה  הרעה :

רלדא ןוכמב  םירוה  תכירדמ  ןב 30 ." דליה   " תרתוכה העיפוה  םירגבתמל ," םירוהל  טנרטניא  ןיזגמ  סולפ -  רשע  ב"
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בשחיהל אל  םירומא  ןמזמ  רבכש   ) תורחואמה םירשעה  תונשב  םידלי  םע  דדומתהל  דציכ  םירוהה  תא  התחנה 
לכמ םדקתמה , וליג  ףא  לע  תיבב , םכמע  ררוגתמ  םכדלי  ובש  בצמל  םתעגה  םא  : " תיבב םייח  ןיידעש  םירגבתמ ,)" ל"

". תוחוכ יקבאמו  םיכוכיח  וענמיו  םידדצה  ינש  תא  ותרשיש  םירורב  םיללכ  עובקל  יוצר  איהש , הביס 

, תוריעצו םיריעצב  הקסע  איה  םיקנופמ .'  ' םשב םיקרפ  ינש  תב  תילותיה  - וקוד הרדס  ץורעב 2  הרדוש  רבמטפסב 2012 
והיז םיברש  םושמ  ןה  הובג  גניטיירל  התכז  הרדסה  .םירוהה  תיב  תא  בוזעל  ףקות  לכב  םיברסמש  סולפ , םישולש  ינב 

םיפוצהו תחדובמ  - תיכוניח המינב  תאזה  העפותב  העגנש  םושמ  ןהו  וללה , תויצאוטיסב  םהידלי  תאו  םמצע  תא 
יכ הנה  .העפותהמ  קלח  איה  תוכבל , וא  קוחצל  םא  תאזה , המלידה  םג  השעמל , .תוכבל  וא  קוחצל  םא  תעדל  ושקתה 

.באכב לוהמ  ךויחב  הילע  רביד  היעב ) אל  ללכב  וז  ילואו   ) תאזה היעבה  לע  ותיא  ונחחושש  ימ  לכ  טעמכ  ןכ ,

אשונה לע  לכתסהל  םישנאל  ומרג  תינכותב  : " nrg בירעמל רפיס  תינכותה  יפתתשממ  דחא  דודשאמ , ןב 31  השמ , יסוי 
הקנמ ול , תלשבמ  ולש  אמא  תינכותב ש" םיאור  דוע  ןיטולחל ." ילמרונ  הז  רזומ , וא  קיחצמ  אל  הז  לבא  תימוק , הרוצב 

םה והומכ –  םייח  אלש  הלא  .ילמרונ  בצמב  רבודמ  ותניחבמ , .םייוליבל  ףסכ  ול  תקפסמ  וליפאו  ךירצש , המ  לכ 
". םירזומה

שגרמ קרפ  תבוטל  תיבהמ  םיאצוי  םירוהה  םג  םידליה , םע  דחי  שדח : דנרט  לע  ' nrg בירעמ  ' חוויד תישארב 2014 
, ףסונ ןממס  אוה  המויק  םצע  לבא  תיפרגומד , הניחבמ  החינז  העפותב  רבודמ  ןיידעש  רעשל  רשפא  .הלודגה  ריעב 

.הלודגה ריעל  דע  םהירחא " ףודרל  םידליהמ ו" דרפיהל  אל   Y-רוד ה ירוה  לש  תיללכה  הייטנה  םע  בלתשמש 

םיאלימרתה לכ  טעמכ  .הקירמא  םורדלו  קוחרה  חרזמל  לודגה  לויטה  ךלהמב  םג  רמשנ  םירוהה  םע  קודהה  רשקה 
םיליעפ םיפתוש  ןיעמל  םירוהה  תא  םיכפוה  םה  ךכב  .תופוכת  םיתיעל  םירוהה  תא  םינכדעמו  ןופטראמס  םע  םיאצוי 
םירבוח םג  םיבר  םירוה  תונורחאה  םינשב  .ילאוטריו  ןפואב  "ל –  וחב םג  יתחפשמה  ןקל  םירבוחמ  םיראשנו  לויטב 
ךשמהל תכפוהו  הדיקפתמ  תדבאמ  תואמצע  תשיכר  לש  תרוסמש  הרוק  ךכ  .ולוכל  וא  לויטהמ  קלחל  םהידליל 

.תולתה

.תונורחאה םינשב  רתוי  החיכש  השענ  ותברקב , וא  םירוהה  תיבב  םיררוגתמה  םיריעצ , תוגוז  לש  העפותה  םג 

הנורחאל םיסאומ  םירוה  רתויו  רתוי  םידיקפת : ךופיהב  דרמ  והז  והשלכ , ירוד  דרמ  םויה  םייקתמ  םא  ןכ , יכ  הנה 
שרופמ ןפואב  םג  םיתיעל  לבא  זמורמו , ןידע  ןפואב  בורל   ) הצוחה ךרדה  תא  םהל  םינמסמו  םהידלי  לש  תוקלעתה " ב"
היסנפה תא  תוארל  הצור  אל  םתוא , ןממל  הצור  אל  ינא  : " גוסהמ תויואטבתה  םירוה  טעמ  אלמ  ונעמש  רתוי .) ףיקתו 

!..." תולבלו תויחל  רתומ  יל  םג  .ילש  םידליה  תא  יתלדיג  ינא  תיבהמ , ואצי  רבכ  םהש  הצור  .תמלענ  ילש 

?? םירוהה םירוהה תיב   תיב תאתא   םיבזוע   םיבזוע אלאל   םהםה   עודמ   עודמ

יאבצ תוריש  ירחא  תונגראתה 
םותב התיבה  הרזחה  לארשיב  גלוקב ,' םידומילה  תבוטל  תיבה  תא  םיבזוע  םידליהש  גוהנ  םש  תירבה , - תוצראל דוגינב 

םהו ןכוסמהו , ךרפמה  תורישהמ  םולשב  אצי  דליה " םיחמש ש" םירוהה  םידדצה : לכל  תיעבט  תיארנ  יאבצה  תורישה 
חמש ררחושמה ) לייחה  " ) דליה ו" הנגההו  תוביציה  תשוחת  תא  ול  ריזחהלו  ותוא  ןיזהל  ותוא , קנפל  ךרוצ  םישיגרמ 

- הנומש ליגב  הבש  הדיחיה  הנידמה  יהוז  לארשי  : " הרמאה תא  ונמזב  עבט  ןושיק  םירפא  .קנפמהו  םחה  תיבל  רוזחל 
" .וב םירג  ןיידע  עבראו  םירשע  ליגבו  תיבה  תא  םיבזוע  הרשע 

תספתנש הפוקת  ימצע –  שופיח  לש  םייניב  תפוקתל  םיסנכנ  םיריעצה  אבצה  ירחאש  גוהנ  לארשיב  ןכ , לע  רתי 
םינשב לבא  .םייחב  אבה  קרפה  תארקל  תנגראתמ  הלוכ  החפשמהו  תישיאה , תוחתפתהל  היוצר  ףאו  תימיטיגלכ 

םידומילה תא  םיליחתמו  לודגה  לויטהמ  םירזוח  םידליהש  ירחא  רקיעב  תכראתמו , תכלוה  םייניבה  תפוקת  תונורחאה 
.םיימדקאה
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םידומילה תפוקת 
.םאה - סיסבב דליה  לש  תינורכ  תולת  תונביהל  הליחתמ  םידומילה  תפוקתבש  הלוע  ונחחוש , םתיאש  םיחמומ  יפ  לע 

םירקמב ןכל  .תיכוניחה  םתחלצהל  בושח  דדמו  םייחב  לע  - תרטמ םהידלי  לש  םיימדקאה  םידומילב  םיאור  םיבר  םירוה 
תואצוה ןומימב  תופתתשה  אלל  תיתחפשמה  הרידב  ררוגתהל  םהידליל  םירשפאמו  דומילה  רכש  תא  םינמממ  םה  םיבר 

ביצקתבו הבולעו  הנטק  הרידב  יחו  הל  לגרוהש  םייחה  תמרב  דרוי  ריקי " ןבה   " תא תוארל  םישש  םניא  םה  .תופטוש 
.םתוא לשיח  הז  המכ  דעו  םכרד  תישארב  םמצעב  םה  ויח  ךכש  םיחכוש  קר  םה  .םצמוצמ 

דוע ראשיהל  רשאמ  רוזחלו  תיבהמ  תאצל  יתוא  דיחפה  רתוי  תיטנדוטס  יתייה  ינאשכ  : " after army לטרופב הריעצ 
.וירוה תברקב  םייחה  לכ  ראשיהל  רוחבל  לוכי  םג  םדא  יתעדל , .רוזחא  אל  רבכ  ינאש  העידיבו  ילש  םיאנתב  תאצלו  תצק 
הניבמ אל  ינא  בצמה -  םע  היעב  שיגרמ  אל  אוה  דוע  לכ  אל ? המל  ןוצרו - םיחונ  םיאנת  רשפאמ , / ךמות תיב  ול  שיש  ימ 

םוקל לוכי  אלא  תוביס  ומצעל  רוכמל  ךירצ  אל  אוהש  ירה  היעב , שיש  שיגרמ  אוה  םאו  .ויפלכ  יטופיש  תויהל  ךירצ  המל 
" .תמאב הצור  אוהש  המ  הזש  שיגרמ  אל  אוהש  הארנכ  הז  תא  השוע  אל  אוה  םא  .תאצלו 

תוינושארה תורוכשמה  םיבר  םירקמב  .םילזוגה  יפנכ  תשירפ  לע  רשבמ  חרכהב  אל  ןושארה  ראותה  לש  ומויס  םג 
הריד ןתרזעב  רוכשל  ןתינ  אל  יאדוובו  רתויב  תילמינימ  תיאמצע  םייח  תמרל  תוקיפסמ  עצוממב ) וטנ  םילקש   4,000)
ךפהנ תצק " דוע  םימעפלו ה" תיבב , תצק  דוע  םידליה  תא  םיריאשמ  וללה  םימרוגה  ךירצש ." ומכ   " תולבלו זכרמב 
בלשב ינוריא  ןפואב  לבא  גואדל , םיליחתמ  םירוהה  וייחל  םירשעה  תונש  יהלשל  עיגמ  דליה " " שכ .הנש  דועו  הנשל 

.סוסקול יאנתבו  םיפתוש  אלל  רוגל  לגרהה  לשב  רתוי , השק  תישענ  תיבהמ  האיציה  הזה 

לש הזה  בלשב  הריד .]...[  רבעמ  הלוכ  .וזה  הדוקנב  םכמצע  תא  ולאשת  חטב  יטמרד , הזכ  ינא  המל  : "..... ןב 30 ריעצ 
, אבצהמ רורחשב  הזה  ךילהתה  לע  גלידש  ימש  אלא  .רכומ ]...[  סו  ' גינמ רתוי  אל  תויהל  רומא  היה  הזה  רופיסה  םייחה 

.תויהל היה  רומא  אוהש  הממ  בכרומ  רתוי  הברה  אוהש  םואתפ  הלגמ  הדובעב , ותוא  קיחדהו  םידומילה  בלשב  ותוא  החד 
יד םיעבורמ , םירטמ  לש  יתרפס  וד  חטש  םע  תיבב  םייח  לש  םיוסמ  בלש  ירחא  לבא  תונצלפ , ודיגת  קוניפ , הזל  וארקת 

". הזל לגרתהל  םיגהונ 

ץקה תא  םיקיחדמ 
" תורגבתהה תמייתסמ   " יתמ םהירוהלו  םיריעצל  רורב  תוחפו  תוחפ  ובש  בצמ  תרצוי  ךרדה  ישופיח  תפוקת  תוכראתה 

םירבדש החנה  ךותמ  תאזה , הלאשל  הבושתה  תא  םיקיחדמ  טושפ  םיבר  םיריעצ  .םמצעל  גואדל  ליחתהל  םהילע  יתמו 
.םירוהה ןקב  בר  ןמז  םיראשנ  ןכלו  םמצעמ , ורדתסי  רבכ 

יתינהנ זא  דע  .תיסחי  רחואמ  ליגב  .םידומילל  יתמשרנש  םויב  יתחתיפ  ילש  תוירחאה  שוח  תא  : " הריעצ תירגולב 
.ןומיסאה לפנ  דחא , ריהב  םויו  .םירוצעמ  תרסחו  תחמשמ  תרכממ , תוירחא  רסוח  רקיעבו  תואמצע  שפוח , תשוחתמ 

דומללו והשפיא , בשייתהלו  תיארחא ,' תויהל  ליחתהל  הכירצ  תא  ןח , יד   ' .תדהדהמו הקזח  התייה  עקרקב  ולש  הטבחה 
". ונבורל עודי  הארנכ  טפשמה  ךשמהו 

 – רגבתהל ךירצ  אוהש  ןיבה  אוה  ובש  ולש , םייחב  בלשב  רכזיהל  עגר  הסניש  ימ  לכ  .רגבתהל  ףיכ  אל  : " הריעצ תירגולב 
". םידלי לש  הלימ  איה  יפיכ '  ' ללכבו .דחוימב  יפיכ  בלש  היה  אל  הזש  רכזיי 

םהל השק 
םיבר םירוהל  םרוג  רבדה  .תולגתסהב  םיישקו  זוכיר  יישק  הדימל , יישקמ  םילבוסכ  םינחבואמ  םויה  םיריעצהמ  םיבר 

םירשפאמ הליחתכלמ  םיבר  םירוה  ןכל  .םייאמצעה  םייחב  בלתשהל  םהידלי  לש  תישעמה  תולגוסמל  רשאב  תוששחל 
ינש דצמו  םידומיל  וא  הדובע  דחא  דצמ  תללוכש  לבחה ," לש  יקלח  רורחש   " לש הכורא  םייניב  תפוקת  םהידליל 
אל דליהש  הפצמ  הרוהה  רמולכ : המצע , תא  המישגמש  האובנ  ןאכ  תרצונ  םתסה  ןמ  .תירמוחו  תישפנ  הכימת  ךשמה 

.תאזה הייפיצה  תא  שמממו  טלוק  ודיצמ  דליהו  ןיפיקעב , תאז  ול  רדשמו  ויתולבגמ  לשב  רדתסי 
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אוה םירוהה , לש  לודגה  לדחמה  תובוטה , תונווכה  לכ  םע  זא  : " םימסקה לגעמ  תא  תראתמ  םירוה , תחנמ  רוצ , היאמ 
לכ תא  ורובע  םישוע  םה  .םינוא  רסחו  ןטק  דלי  לאכ  םהלש  דליה  לא  סחייתהל  םיכישממ  עדומ ) אלש  וא  עדומב ,  ) םהש

, רדחה תא  ול  םירדסמ  םה  .ומצעב  תושעל  לגוסמ  טלחהב  אוה  וליגבש  םירבד  םוימויה , ייח  לש  תוטושפ  יכה  תומישמה 
םיסבכמ לכואה , תא  ול  םישיגמו  ול  םילשבמ  בהוא , אוהש  לכואה  תא  ול  םינוק  חפה , תא  ול  םינקורמ  םינידס , םיפילחמ 

ילב ךכבו , .לכה  ורובע  םישוע  טושפ  םה  חלקלו  ותוא  שיבלהלמ  ץוח  ...ןוראב  ול  םימשו  ול  םילפקמ  ול , םיצהגמ  ול ,
.ומצעב םירבדה  תא  תושעל  לגוסמ  אל  אוהש  רסמה  תא  ול  םיריבעמ  ןווכתהל ,

יתמ םמצעב , םירבדה  תא  תושעלו  תוסנתהל  םכלש  םידליל  ורשפאת  אל  םאש  הז  םיניבמ , אל  םתאש  המ  םירקי , םירוה 
רקובב דבל  םוקל  ודמלי  םה  ךיא  םוי ? לכב  תושעל  ץלאנ  רגוב  םדא  לכש  הלאה , םירבדה  לכ  תא  תושעל  ודמלי  םה  ךיאו 

תונובשח םלשל  תילכלכ , הניחבמ  הנוכנ  הרוצב  להנתהל  ןמזה , םע  תיארחאו  הליעי  הרוצב  להנתהל  הדובעל , תאצלו 
, ץהגל סבכל , םילכ , ףוטשל  לשבל , תוינק , תושעל  .וב  דימתהלו  הדובע  םוקמל  בייחתהל  .תצק  ךוסחל  םג  ילואו  ןמזב 

יאמצע רגוב , םדא  תויהל  תורחא  םילימב  וא  םמצעב -  םידלי  לדגל  לע  רבדל  אלש  ...תיבה  תא  תוקנלו  רדסל 
". יארחאו

םהל רקי 
הפוקת ירחא  וילא  בושל  וא  םירוהה  תיב  ראשיהל  םיריעצה  תא  םיצלאמ  הלטבא  לש  תוכורא  תופוקתו  היחמה  רקוי 

רכש טנרטניא , ירלולס ,  ) וחפת תופטושה  תואצוההש  םושמ  ןה  ידמ , םירקי  ושענ  םיימוימויה  םייחה  .ץוחב  הרצק 
.יסיסב ימויק  ךרוצכ  אלא  תורתומכ , םיריעצה  ידי  לע  תספתנ  הניא  יאנפה  תוברתש  םושמ  ןהו   ( דועו ןוזמ  הריד ,

רעוסה םיב  םיחטבמ  למנ 
הריזחמ םישוריגה  רועישב  היילעה  ליבקמב , .תיבהמ  תיפוסה  האיציה  תא  םירבדה  עבטמ  החוד  ןיאושינה  ליגב  היילעה 

.בצמ לכב  םתוא  טולקיש  יזיפ  בחרממ  רתוי  םיריעצל  קפסמ  םירוהה  תיב  .תכמותה  החפשמה  קיחל   Y-רודמ ה םיבר 
גוז ינבמ  הדירפ  ריעו , תיב  רבעמ  ןירוטיפ , תולטלטמ : רבעמ  תופוקתלו  םיילכלכ  םירבשמל  םויה  םיעלקנ  םיבר  םישנא 

.רעוסה סונייקואל  בוש  תאצלו  קלדתל  ידכ  וילא  טושל  ולכויש  תיב  למנל  םיקוקז  םה  הלא  תופוקת  חולצל  ידכ  .דועו 
.הזה ךרוצה  תא  קפסמ  םירוהה  תיב 

ויתרשמו ןומראה  תא  םיבזוע  הכיסנהו  ךיסנהשכ 
תושש תוהמיא  .ךפהלו  םהידלי  לש  םיטופש "  " תצק םירוהה  הבש  תיתחפשמ  הרבח  איה  דרפסו , הילטיא  ומכ  לארשי ,

םהל ןיכהלו  אבצב ) ותריש  םידליה  רשאכ  ושע  םהש  המל  ךשמה  לכה  ךסב  הז   ) םידגבה תא  ןהידליל  סבכל  לשמל 
.םהלשמ הרידל  בוזעל  םירהממ  אל  ןכלו  הזה  קנפמה  תורישה  לע  רתוול  םישקתמ  םיבר  םיריעצ  .תומח  תוחורא 

תא תונפל  אל  רבד : םהמ  ושרד  אלו  םיכיסנ  לאכ  םהילא  וסחייתהש  םירוהל  ולדג   Y-רוד ה יריעצמ  םיבר  השעמל ,
.יטרפה םרדח  תא  רדסל  אל  וליפאו  םיעצמ  ףילחהל  אל  הסיבכ , תושעל  אל  םילכ , ףוטשל  אל  ןחלושהמ , םילכה 

.םהלשמ הרידל  בוזעל  םירהממ  אל  םה  ןכלו  הזה  קנפמה  תורישה  לע  רתוול  םישקתמ  םיבר  םיריעצ 

םיאצוי םה  רשאכ  ןכל  םיבר , םיריעצ  לע  הקיעמ  םירוהה ) תיבמ  תוקתנתהה  תובקעב   ) םייחה תמרב  הדחה  הדיריה  םג 
.החפשמה קיחל  הלהבב  םתוא  ריזחמ  םיבר  םירקמבש  םלה , םיווח  םה  הצוחה  הנושארה  םעפב 

? הזה רבעמה  לכ  םע  םידדומתמ  ךיא  וישכע ? םישוע  המ  לבא   : " םירוהה תיב  תביזע  רחאל  ישוקה  תא  ראתמ  ןב 30  ריעצ 
חולב תוקפתסה  וא  ןייוולב  היזיוולט  םייתנש ? רבכ  יבולב  תבכושש  םיירותסמה  םימתכה  םע  וז  וא  האקיאמ  הפס 

? הריד םיקנמ  ןמז  המכ  לכ  חתור ? םוקמוק  לש  שער  םע  םדומ  וא  ריהמ  טנרטניא  תסנכה ? ץורע  לש  קתרמה  םירודישה 
הפיא ימיטיגל ? הז  הקיזומ ב-23:30  םיאצאצה ? לע  ועיפשיש  יאוול  תועפות  םע  םינכוסמ  םילקימיכב  שומיש  ללוכ  הז 

?". תיבה דעווב  לזאזעל  ימו  הייריעב  הנונראה  תקלחמ  תאצמנ 

םלועב  " שפנה יחפמ  ןיבל  תיבב  םהל  ומפמפש  תואמחמה  ןיב  סננוסיד  ווחש  רחאל  םירוהה , קיחל  התיבה  םירזוח  םיבר 
, םינימאמש םיליכשמו  םייזויציבמא  םישנאב  ףצומ  קושה  ץוחב ." םש  רקש   " וליגו ירשפא  לכהש  ונימאה  םה  יתימאה ."

הבהאו הכימת  בוש  לבקל  ראשה  ןיב  הדעונ  תופסונ  םינשל  םירוהה  תיבל  הרזחה  .לכה  גישהל  םחוכבש  םהומכ , שממ 
". תאכדמה תיתורחתה  תואיצמה  לומ 
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תחא קר  שי  אמא 
תונכומ ןניא  תונבש  הנעטה  יתרוסמ ) עקרמ  רקיעב   ) םינייאורמה - םינבה יפב  התלעו  הבש  ונכרעש  תונויאר  המכב 

םה יכ  םידומ  וללה  םינבה  .לעבה  תא  תרשל  רמולכ  רבעב , ןהיבא  רובע  ושע  ןהלש  תוהמאהש  המ  תא  תושעל  םויה 
, םרובע סבכלו  ץהגל  לשבל , הנכומ  ןכש  השיאל  תכלל  אלא  הרירב " םהל  ןיא   " ןכלו םינוא , ירסח  םמצע  תא  םיאצומ 

". ןוצרמ החפש   " לש גוס  םיבר  םירקמבו  הרבח  ןיעמ  םג  איהש  אתבסה ,) םג  םיתיעלו   ) אמאה ירק :

!!" םלועב אמא  לע  ןיא  הכלמ , אמא  ךירצ  הכיסנ , ךירצ  אל  ךיסנ  תויהל  ליבשב  : " קובסייפב ימינונא  סוטטס 

םלוכל םוקמ  שי 
תורוד ירעפמ  רקיעב  עבנש  םהירוהמ , קתונמב  תויחל  םיריעצ  לש  זעה  ךרוצה  תא  רבעב  ףקיש  תיאמצע  הרידל  רבעמה 

םלוע תפקשה  שי  םידלילו  םירוהל  םויה  לבא  .תויטרפב  תוכזלו  יאמצע  תויהל  ןוצרו  םלועה  תפקשהבו  םייחה  ןונגסב 
.קתנתהל ךרוצה  תא  ןיטקמש  המ  םימוד -  םייח  ןונגסו 

דחא לכל  םידרפנ ) םיתוריש  םג  םיתעלו   ) דרפנ רדח  תוללוכו  תוחוורמ  תובר  תורידש  הדבועה  לשב  םג  תחופ  ךרוצה 
", תוריכש  " רבכ םאו  .םיפתוש  םע  תוריכשב  וא  ןולמ  תיבב  םירוגמל  הז  ןבומב  םימוד  םירוהה  תיבב  םירוגמ  .םיריידהמ 

םידגב תודעסמב , םעפ  ידמ  ךתוא  םירפ  ' צמ םגש  םיבשחתמ ,"  " םיפתוש םעו  הנונראו  הריד  רכש  ימולשת  אלל  ףידע 
.המודכו םישדח 

םירבד ריתסמ  אל  אוה  אלימבש  םושמ  ןה  תאז , .וירוהל  האוושהב  ותויטרפל  דרח  תוחפ  ריעצה  רודה  תאזמ , הרתי 
הלעמו תויטרקסידב  ךרוצה  תא  הדמתהב  הדירומ  תיברעמה  הרבחהש  םושמ  ןהו  םיימיטניא , םיטרפב  םתוא  ףתשמו 

םייקל םתוא  ךיבמ  אל  וליפא  הז  םיבר  םירקמבו  םירוהה  תוחכונב  ףפגתהל  היעב  ןיא  םיבר  םיריעצל  .השובה  ףס  תא 
.םחרוכ לעב  הל  םיניזאמ  וליפא  תובורק  םיתיעלו  תאזה  תוליעפל  םיעדומ  תיבה  ינב  לכש  העשב  םרדחב –  ןימ  יסחי 

ךליי אלש  הרקמל  קר  ...ךלש  ןשיה  רדחה  תא  ךל  יתרדיס  הל , ' ידוא [: ' קובסייפה לש   ] ריקה לע  בותכל  תלגוסמ  אמא  קר  "
'. איהה םע  ךל 

!" הנקסוטב תיגוז  השפוחב  תוכזל  ולכותו  ןאכ  וצחל  ךיבמ !? רתויב  הז  תא  םכל  שי 

: טסופל תובוגת  רפסמ  ןלהל 
״.אמא תבהוא״ , תחכש : "

". ירמגל טעמכ  ודרי  םימתכה...בהוא  התאש  םינותחתה  ךל  יתסביכ  "
הז תא  השוע  אל  התא  : '' ול הרמאו  וילא  האב  איה  תרחמל  םוי  עצמאב , הסנכנ  ולש  אמאו  יהשימ  םע  בכש  רבח  "

". ןוכנ

ררחשל םישקתמ  םירוהה 
תורוד ונייפאש  םידליל  םירוה  ןיב  םירשקל  רבעמ  םהש  תורבח  ירשק  ןיעמ  ורצונ  םהירוהל  םיקינ  Y-ה ןיבש  ןוויכ 
קותינה תא  וחדיש  ףידעש  עדומב , אל  וא  עדומב  םהל  םיתתואמו  םהידלימ  דרפיהל  םישקתמ  םיבר  םירוה  םימדוק ,

.רתוי רחואמ  דעומל 

רכש לע  םימולשתה  תאו  םייפנכ  השרפ  הלודג , ומכ  הסרפ  התשע  .ןקה  תא  הבזע  ילש  תילזוגה  : " קובסייפב סוטטס 
.הפעו הרידה - 

, תיכוכז תונוראב  םיפדמ , לע  תיבב , ןתוא  תרמושו  םירופצ , תינפסא  ינא  ירה  רורב , קיפסמ  אל  רסמ  יתרדיש  ילוא  ]...[ 
.התיבה .דחא  ןוויכל  קר  הדידנ  סיטרכ  תונוק  ילש  םירופיצה  .תצצונ  הרואת  תחת 

.קוחרה ןופצל  הדדנו  םיצפחה , תא  הזרא  ילש  תילזוגה  .יפוס  הז  ןפוא , לכב 
: דיגהל יל  אב  המ ? זא  .ןק  יתבזע  ינא  םג  ןכו , .הווהב  אל  דיתעב , היה  הז  לבא  םויה , אוביש  יתעדי  דימת  ]...[ 

!!! ןשק ' גבוא
" ...ידמ הל  בוצע  אלש  אדוול  עגר  םירשע  העש  עבר  לכ  הילא  תרשקתמ  ינאו  ןורגב , תצק  קינחמו 

165

166

41/73

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הלאכ םירקמב  .החפשמה  ךותב  םירוהה  ןיב  םירבוגה  םיחתמה  תישאר , תוביס : שולש  עקר  לע  תקזחתמ  תאזה  העפותה 
םידלי רתוי  תינש , גוזה ; תב  וא  ןב  םע  םירערועמהו  םיחותמה  םיסחיל  דגנ  לקשמ  םיווהמ  םידליה  םע  םייבויחה  םיסחיה 

, םמא לע  ןנוגל  םיצור  םידליה  דחא , דצמ  .הלופכ  העפשה  שי  ךכל  תושורג .) רקיעב   ) תירוה - דח םא  םע  םויה  םירג 
תיבב התוא  ריתות  םתביזע  אמש  םיששוחו  הדבכ , תישפנו  תילכלכ  הסמעמ  םעו  העוגפ , דבל , הרתונ  םיבר  םירקמבש 
תובר תוחפשמ  תישילש , יתיא ;" תצק  דוע  וראשית  םא  חמשא   " רסמה תא  ןיפיקעב  םהל  תרדשמ  םאה  ינש , דצמ  .קיר 

קיר הארנ  לודגה  תיבה  ןקה  תא  םיבזוע  םידליה  לכ  רשאכ  ןכלו  םילודג  םיללח  םע  םיתבבו  תורידב  תויחל  ולגרתה 
.דחוימב

םירבדה רשע  םיינש   " ותרתוכש העפותה  לע  עשעשמ  רמאמ  םסרפ  ( Marlo Thomas  ) סמות ולרמ  יאקימוקהו  רפוסה 
תוומ .אל  הרובש ? לגר  .ולוכ  חפייתמ  ןמזמ , אל  יילא  רשקתה  לופ  ילש  רבח  : " ןקורתהש ןק  לעב  תויהלב  םיקיחצמה 

לש תימואתפ  תוצרפתה  איה  חפייתמה  ידידי  לש  ויתולבסל  הביסה  .אלו  אל  תינדגוב ? גוז  - תב .הלילח  החפשמב ?
תיטנדוטס איה   ' .ופאב ךשמ  גלוקב ,’...' הדליה , תא  םש  יתראשה  ןוכיתה , ברעמהמ  וישכע  רזוח  ינא   ' .קירה ןקה  תנומסת 
םילגלגהש עגרב  .ןמזה  לע  לבח  התיבה –  ךרדב  אירמה  ילש  סוטמהשכ  לבא  .ונדרפנשכ  רדסב  היה  לכה  .הנושאר  הנש 

הניבמ אל  ינא  ' ]...[ ' ילכ רבש  ןיידע  ינא  .הינבליסנפ  לעמ  והשפיא  דע  יתקספה  אלו  טקשב  תוכבל  יתלחתה  וממורתה ,
יתעקשה 18  ' .וגייד ןס  תטיסרבינואב  םידומילל  טסוגוא  ףוסב  אצי  דיחיה  הנבש  קרוי , וינמ  יתרבח  סינ , הרמא ג’ הז ,' תא 
, בזע אוה  זא  לבא  .ימצע  ליבשב  ןמז  תצק  יל  היהי  וישכע  ייקוא , יל , יתבשח  םלש ! םדאל  ךופהל  ול  רוזעלב  ייחמ  םינש 

'." הזה קלחהמ  יתוא  ריהזה  אל  דחא  ףא  וילא ! תעגעגתמ  ינא  תוחורה –  לכלו 

תלוזה תוקוצמל  תומיטא 
, וצמיא םהמ  םיבר  וז  הביסמו  תיניצו , תילאודיבידניא  - הרטלוא תיטסילטיפק , - הרטלוא הרבחב  ולדג   Y-רוד ה יריעצ 

הזש ןיב  תלוזה –  תא  לצנל  רתוי  םהל  לק  .יטסיסיקרנו  יכונא  םייח  ןונגסו  םלוע  תפקשה  םביבס , םישנאה  בור  ומכ 
ןקה תעפותש  תידדצ  - דחה םיסחיה  תכרעמל  םירע  םניא  ללכ  םהמ  םיבר  .החפשמ  בורק  וא  גוזה  תב  וא  ןב  סובה ,

דוביא ןוגכ  םהירוה , םימלשמש  ריחמב  םיניינעתמ  אל  םג  םיבר  .הניתנמ  רתוי  הלבק  רמולכ : תפקשמ , ןקורתמ  יתלבה 
הסמעמה לע  רבדל  אלש  םידלי , לודיג  לש  תויביסנטניאו  תוכורא  םינש  ירחא  יאמצע  תויהל  תוכזהו  תוימיטניאה 

.תילכלכה

רוגל םתרבעו  םכירוה  תיב  תא  םתבזע  ליג  הזיאב  : " םורופה ירבחל  הלאש  הגיצה  סולפ " םירשע   " זופת םורופ  תלהנמ 
לש תוגציימ  תובוגת  ןלהל  ילכלכ "? לושכמ  בקע  קר  םיראשנ  םתא  םאהו  םתא  המכ  ינב  ובזע , אל  ןיידעש  הלאו  דבל ,

.םויה םיריעצה  לש  םייסופיטה  םילוקישה  תכרעמ  תא  תושיחממ  ןה  .םורופה  ירבח 

התיבה יתרזח  לבא  .חונו  טושפ  דואמ  היהש  המ  ונובשח  לע  רבחה  לצא  ררוגתהל  יתרבע  ינא  םג  ליגב 21  תב 24 . ינא  "
רוגל רובעל  יל  רשפאמ  שממ  אל  הזו  טנדוטס  תרשמב  תדבוע  תישילש , הנש  הליחתמ  ינא  וישכע  .םידומילה  תליחת  םע 
רדחל יל  ונק  רבכו  יחכונה  תיבהמ  קוחר  אל  תיתצצפו  השדח  הריד  וישכע  ונק  ילש  םירוהה  קיפסמ  אל  הז  לכ  םאו  .דבל 

התמ ינאש  תמאה  .בוזעל  יל  םיענ  אל  רבכ  וישכע  זא  רדחה  בוציעל  תונקל  יתיצרש  רחא  רבד  לכו  םיטיהר  אלמ  שדחה 
תא ןאל  לש  םיריקחתהו  רדסהו  ןויקינה  לש  עטקה  םע  יתוא  םיעגשמ  םה  .םלועב  חונ  יכה  הז  סלכ ? לבא ת' הפמ , ףועל 

!" ךולכלמ וא  בערמ  תומא  דואמ  רהמ  ינא  דבל  רוגא  ינא  םא  לבא  .תרזוח  תא  יתמו  תכלוה 

םע תרדתסמ  תיסחי  ינא  ילש , םיהדמה  בלכה  תא  טקש , בחרמ , הברה  יל  שי  תיבב , יל  ףיכ  תיבב , יל  חונ  אל ! םלועל  "
ליחתאשכ רובעל  ךרטצא  אלש  הווקמ  תוחפל  .רחא  םוקמ  בורקב  תשפחמ  אל  ...ףסכ  יידמ  רתוי  האיצומ  אל  םירוהה ,

" .דומלל

ןקיטרואת טסיצילבופ , זא , ג' יאקיזומ  ןמא , יתיא : רוגל  ורחב  דימת  טושפ  םירוהה  .םירוהה  םע  יתרג  אל  םעפ  ףא  "
?" םתוא םישאהל  רשפא  יטילנאוכיספ -
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ינא םויה , תב 24  ינא  םייתנש .) ירחא   ) םירוהל יתרזח  ונדרפנשכ  רבעשל , יגוז  ןב  לש  ותריד  תבוטל  יתבזע  ליגב 21  "
"ד כש לע  ילש  ןוממה  תא  איצוהל  יל  המל  .לכה  הפ  יל  שי  ןושארב , תונח  ונחתפ  ןושארב , םירג  םירוהה  ןושארב , תדמול 

" .ףסכה לע  לבח  הכומנ ? אתנכשמ  תחקלו  יתריד  תא  תונקל  לכוא  טושפ  םינש  רפסמ  דועב  הזה  ןמזב  ךסחיהל  לוכיש 

" .בורקב בוזעל  ןנכתמ  אלו  ןב 24  ינא  "

" .םינתחתמ ונחנאשכ  קר  םיבזוע  ונחנאש  ונלש  החפשמלו  תיבל  םירבוחמ  ךכ  לכ  ונחנא  "

דוע הפידעמ  ינאש  תורמל  ליג 29 - ןיילדד - ימצעל  יתבצה  ינא  בורקב 26 ... תב 25 - ינאו  םירוהה  לצא  הרג  ןיידע  "
" .םדוק

תואמצעה שומימ  רשאמ  ץוח  בוזעל  הביס  יל  ןיאו  .תויטרפ  סייפס , ןומה  ןאכ  יל  שי  יכ  םירוהה  לצא  תראשנ  ינא  עגרכ  "
ףסכ הברה  ךכ  לכ  זבזבל  הביס  יל  ןיא  .ילכלכ  לוקיש  םג  ןאכ  שיש  ןבומכ  ..תצק .) הז  תא  החדא  ינא  םא  ארונ  אלו   ) ילש

" ..רובעי הז  םג  .עגרכ  הריד  רכש  לע 

הליחתמ ינא  .בוזעל  תבייח "  " תויהל זאו  תיבהמ , קוחר  דומלל  יתננכת  ןב 70 .+ אוהש  ילש  אבא  םע  הרג  תב 25 , ינא  "
םיסחיב אל  ונחנאש  תורמלש  דבל -  ילש  אבא  תא  ריאשהל  םג  .הריד  רובעל  רתוימ  הזו  ...ביבא  לת  תטיסרבינואב  הנשה 

...ל " כש לש  ימצע  ןומימ  רשפאמ  אלש  ...רקי  קסע  הז  זכרמב  תורידו  .ירמגל  דבל  תויהל  סאבמ  הז  ןיידע  םימיהדמ ,
" ...דואמ תבאוכ  הדוקנ 

םלשא ינאש  אצוי  םא  .תוחונה  םללכבו  םדאה  לש  םייחטש  רתויה  תושגרה  בור  לע  ריחמ  גת  םישל  רשפאש  בשוח  ינא  "
העש עבר  הטיסרבינואל  עוסנל  ךירצ  אל  ינאש  בינגמ  שיגרהל  ידכ  קר  ילש  דומילה  רכשל  ךרע  הוושש  ריחמ  תוחונ  לע 

" .המח - הנמ לוכאל  ידכ  קר  התיבה  רזוחו  םויה  לכ  הטיסרבינואב  ינא  אליממ  .ךירצ  אל  הלאוו - זא  רקובב ,

הזה עטקה  תא   ) חצנל םייח  אל  םירוהה  יכ  םדקהב  דבל  תויחל  דומלל  ךירצש  ןיטולחל  רורב  לבא  .לכהו  הלחא  םה  "
וא הטיסרבינואהמ  העש  יצח  יכ  תואמצעל  רושק  הזש  בשוח  אל  בל .) ףקתהמ  רטפנ  רבח  לש  אבאשכ  הנש , ינפל  יתיליג 

 " ...יל הארנ  .ךה  ונייה  תוקד ,  5

ןיטולחל דבל  רוגל  אלש  הפידעמ  ינא  ..ילש  רבחה  םע  רוגל  רובעל  הנכומ  דואמ  השיגרמ  ינא  הלוכי , יתייהש  יאוולה  "
" .ןמזה לכ  תיבב  יתיא  םישנא  שיש  תעדל  הכירצ  ינא  ..יליבשב  דדוב  תצק  הז  יליבשב - אל  הז  םייתניב ,

?" ילש םיבוהאה  םיבכרב  לפטל  הלודג  הכ  רצח  אצמא  לזאזעל  דוע  הפיא  ןתחתאש ! דע  ראשינ  "

ינאו ונדרפנ  זאו  דחיב  םייתנש  ונרג  םש  "א , תל ונרבע  "כ  חא .זאד  ילש  ןושארה  רבח  םע  רוגל  יתרבע  ךרעב  ליגב 19  "
, היהש המ  אל  רבכ  שממ  "א  תב היחמהש  ללגב  םירוהל  יתרזח  ליגב 24.5  זאו  .יאמצע  ןפואב  דבל  םייתנש  דוע  יתראשנ 

" .תויוריכשל אלו  הטיסרבינוא  הללכמל /  םוכס  ותוא  תא  םלשל  ףידעו  םדקתהל  ךירצש  יתנבהו 
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תרוכשמל חור  רצוקב  ןיתממ  ינא  ךא  רקיעב ) תוילכלכ  תוביסמ   ) תיבה תא  יתבזע  אל  ןיידע  ליגב 24 , םויה , דע  ירעצל  "
, רדסל תוקנל , הדובעו  העקשה  שרוד  הז  ףסכ , רתוי  הלוע  הז  ןוכנ -  .ילש  םוקמה  תא  אוצמל  יל  רשפאתש  תישונאה 

!" הז תא  הווש  הז  לבא  םירודיסהו -  םימולשתה  ירחא  ץורל 

םיריעצה לש  ץוליאה ) וא   ) הריחבב יזכרמ  אוה  ילכלכה  לוקישה  המכ  דע  תושיחממ  ליעל  ואבוהש  תובוגתהש  קפס  ןיא 
קר רבודמ  אל  לבא  ירקיע , לושכמכ  תילכלכה  היעבה  תא  םיגיצמ  םבור  .וילא  רוזחל  וא  םירוהה  תיבב  ראשיהל 

ןיאש חרכהב  אל  אוה  לוקישה  רמולכ , .םייחה  תוחונב  עגפיש  ריחמ  לכ  םלשל  ןוצר  רסוחב  אלא  תוהובג , רויד  תויולעב 
.רכממ לגרה  רצוי  קוניפהו  םיקנפמו , םיחונ  רתוי  םירוהה  םע  םייחהש  אלא  יאמצע , ןפואב  תויחל  םתורשפאב 

םג .םייחל  תולשב  וא  תורגב  רסוחל  ןמיס  םיביגמה  יניעב  םיווהמ  םניא  םירוהה  םע  םייחהש  הדבועל  בל  םישל  ןיינעמ 
.םתוא הכיבמ  הנניא  'ה " לאבאו 'ה  לאמא  " םע תיבב  תוראשיהה  יכ  הלע  ונלש  תונויארב 

הכלשהה המ  הלאשל  סחייתמ  וניא  םהמ  שיאש  הדבועה  איה  םורופב  םיריעצה  לש  םהיתובוגתב  ןיינעמו  טלובש  המ 
.םהירוה תיבב  םתוראשיה  לש  תירסומ  - תיכרעה

רבודמ השעמל , .םיבזוע  םהש  רחאל  םג  היצפואכ , םיבר  לצא  תספתנ  םירוהה  תיבל  הרזחהש  הדבועל  םג  בל  םישל  יואר 
". םס רוזחת ל" אלש  חוטב  אל  תלמגנש ,"  " ירחא םג  רמולכ , .תורכמתהל  ולישמהל  רשפאש  סופד  לע 

ינא םדוק ,) אוביש  המ   ) יואר גוז  ןב  תאיצמ  וא  הדובע , תאיצמו  ראותה  םויס  םע  הארנכ  בלש , והשזיאבש  יל  רורב  "
, יל השק  היהי  הז  לבא  .ךירצש  הניבמ  ינא  יכ  אלא  הצור , תמאב  ינא  יכ  אל  .הז  תא  השעא  ינאו  הריד  רובעל  ךרטצא 

תבשב הניגב  רקובה  תחורא  וא  היזיוולטב , טרס  הזיא  לומ  םיקוחצה  לכו  ןולסב  דחי  ונלש  אתורבחה  ילב  יל  השק  היהי 
רומשאו רוקיבל  אובא  ינאש  יל  רורב  .םצמוצמה  יתחפשמה  אתה  לש  ונלש , םהש  םינטק  םירבד  ןוילימ  דוע  וא  רקובב ,

". תיב ןב  אל  חרוא , תויהל  הז  .רבד  ותוא  אל  רבכ  הז  לבא  רשק , לע 

ירחאש בלשל  םג  ןקורתמ " יתלבה  ןקה   " תעפות תא  םיביחרמ  םיבר  םיריעצ  לש  תויטנטופמיא " " הו תואמצעה  רסוח 
םיאלמ טנרטניאב  םיירט  םיאושינ  לש  םימורופה  .ונתחתהש  ירחא  םג  םהירוהב  םייולת  םיראשנ  םיבר  תוגוז  .ןיאושינה 
רסוחבו םירוהה ) תויטרפל  השילפ   ) העפותה לש  תיתאה  היעבב  םינד  םיטעמ  .תלעות  לומ  תולעה  תייגוסב  םינוידב 

םוחתל רקיעב  םצמטצמ  ראשיהל  אל  וא  ראשיהל  םא  לוקישה  .תפקשמ  ילוא  איהש  תואמצעה  רסוחו  תורגבה 
.ינתלעותה

ןיא תדרפנ , המוקב  יוצמ  אוהו  םיתורישו  תחלקמ  שי  וב  לודג  רדח  ונלשמ , רדח  ונל  שי  : " 10- ענענב םיאושינ  תליהק 
םיעדוי ונחנא  לבא  םלועב –  הלודג  יכה  תויטרפה  אל  וז  החפשמ , רדח  ןיעמ  ודיל  שי  לבא  הניש  ירדח  דוע  וז  המוקב 

.םילבקמ םירחא  תוגוזש  הממ  רתוי  הברה  הזש 
ףתתשנש םישקבמ  אל  םהש  קר  אל  .הילע  םולחל  קר  רשפאש  ךרדב  ונתארקל  םיאבו  םיבידנ  דואמ  דואמ  ולש  םירוהה 
הצילממ וא  םידגב  יל  הנוק  ולש  אמא  תולבלו , תאצל  ונב  םיכמות  דואמ  םג  םה  תיבה  תודובעב  וא  ןובשח  לש  גוס  םושב 

םה ץיקה  תוינק .) תושעל  יתוא  תדדועמ  איה  תאז  לכבו  לוכה –  לע  תמלשמ  איה  ירה   ) םיבוט הל  םיארנש  םיעצבמ  לע  יל 
.רזוע דואמ  הז  תויטרפו –  טקשו  "ל  וח תצק  סופתל  ונתוא  םיחלוש 

ירמגל אל  תאז  םולש ," ךילע ב" םילפנתמ  םלוכו  רדחהמ  אצוי  קר  התא  ולש , החפשמב  ןמזה  לכ  שוגפל  השק  ...לבא 
תא בשחל  הלימ , לכ  לוקשל  ךירצ  יכ  השק  שממ  הז  סומינו ]...[ , םיללכ  לע  רומשל  ךירצ  תיבב ש-ל-ך ]...[ ,  תאש  השגרה 

םעפל ףא  הז  הזה ) ןיינעב  לזמ  שי  תמאב  ילו   ) םידמחנ םישנא  ויהי  םירוההש  המכש  איה  הנותחתה  הרושה  .םינוטה ]...[ 
" .ךלש תיבה  שממ  היהי  אל 

יטסילטיפקה רוכינל  דגנ  תבוגת 
העפותה תא  תוארל  רשפא  לבא  .ילילש  ןפואב  ןקורתמ  יתלבה  ןקה  תעפות  תא  סופתל  איה  ברעמב  תיעבטה  הייטנה 

.םיינרדומה םייחה  לש  תודידבלו  רוכינל  הנעמ  תתל  האבש  תנזאמ , המגמ  ןיעמ  רומאל : םייבויח , םייפקשמב  םג  תאזה 
םירוה .תונשיה  תויתליהקהו  תויתחפשמה  תא  רהצומ , אלו  עדומ  אל  ןפואב  הבר  הדימב  תירוחאה , תלדב  הסינכמ  איה 

, הזמ הלעמל  .םתנקז  תעל  םיבוזעו  םירכונמ  תוחפ  ויהי  םהש  תנמ  לע  ראשה  ןיב  םדיצל  ראשיהל  םהידלי  תא  םידדועמ 
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אבסה דחא  דצמ  תוכומס : תורידב  וא  הריד  התואב  םירוגממ  ףסונ  ידדה  חוור  חומצל  לוכי  םיאושנ , םידליה  רשאכ 
.תובורמ תועש  םידבועש  םהידלי , לע  םילקמ  םה  ינש  דצמו  ימוימוי  סיסב  לע  םהידכנ  תא  תוארל  םיכוז  אתבסהו 

סופדל הרזחבו  תורודה  ןיב  תוברקתהב  ראשה  ןיב  תאטבתמש  תיטסילטיפק , - טסופ המגמל  יוטיב  ונינפלש  רשפא 
(. תיברעה הרבחה  ןוגכ   ) תויתרוסמה תורבחב  לבוקמ  ןיידעש  תבחרומה , החפשמה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ןמכוט ןמרביל  הרמת 

םידליל םידליל הנגה   הנגה אבצ   אבצ
יעבט ןוצר  אוה  דליה  לע  ןנוגל  ןוצרה 

םינתשמ ןפואהו  המצועה  לבא   , ילאסרבינואו
X-ה רוד  לש  םהירוה  .תעל  תעמו  םוקמל  םוקממ 

וקינעה לארשיב  ( Y-ה רוד  לש  אתבסו  אבס  )
וננוגו ידמל  םיבחרנ  תואמצעו  שפוח  םהידליל 

וברעתהו םידליה  לע  וכמס  םה  .הדודמ  הרוצב  םהילע 
רעונה תעונתב  רפסה , - תיבב םהייחב  דואמ  טעמ 
שוכרל םהידליל  רשפיאש  המ  הז  .אבצב  יאדוובו 

התיה  X-ה רודב  םג  ןוכנ , .לשחתהלו  תואמצע 
תא הקנחש  היינלופה ," םאה   " תנומסת תרכומ 

םידליה בור  לבא   , הגאדו הבהאהמ  היאצאצ 
רבדה .םתואמצע  לע  ומחלנ  וללה  תוינגאדה  תוהמאל 

הווהתה תובר  תוחפשמבש  ןוויכ  ראשה  ןיב  רשפאתה 
םהידליל םירגהמה  םירוהה  ןיב  לודג  יתוברת  רעפ 

.םירבצה

םידקפמהו רעונה  תעונתב  םיכירדמה  רפסה , - תיבב םירומהש  התיה   X-רוד ה ירוה  לש  הדובעה  תחנה  תאזמ , הרתי 
(. תירבעב בטיה  וטלש  אל  וליפא  וללה  םירוהה  בור   ) םהמ רתוי  םיחמומ  םינפ  לכ  לעו  םישוע , םה  המ  םיעדוי  אבצב 

ןוכנ רתוי  וא   ) תובוט םיידיב  םידקפומ  םהידליש  חרכהב  ושח  אל  םה  םירוה , ושענ   X-רוד ה ינב  רשאכ  תאז , תמועל 
.ןנוגלו ןגהל  םיברועמ , תויהל  םהלש  ךרוצה  תא  קזיח  רבדה  קיפסמ .)" תובוט   " םיידיב

" םידליה  " רשאכ םג  תכשמנו  םימוחת  דועו  דועל  תרדוח   , הניצקמו תכלוה  יחכונה  ןדיעב  םירוהה  תוננוגש  רבתסמ 
התכזש דע  יברעמה , םלועב  תטלובו  החיכש  הכ  התשענ  תאזה  העפותה  .םישולשהו  םירשעה  ליג  תא  וצח  ( Y-רוד ה )

םירוה (: helicopter parenting " ) רטפוקילה תורוה  ו" ( overprotective parenting " ) רתי תוננוג   " םייוניכל
.רטפוקילה ומכ  םהידלי  ביבס  םיגחש 

לש ילאיטנדוטסה  בלשב  רקיעב  םירוהה  לש  רתי  תוברעתהל  תסחוימ  רטפוקילהה " תורוה   " תעפות תירבה  תוצראב 
םרובע םיאלממ  תבב , וא  ןבב  הרושקה  השקבב  וא  הנולתב  םיצרמלו  הטיסרבינואה  ידרשמל  םירשקתמ  םה  .םהידלי 
תמרמ םיצורמ  םיריעצה  בורש  םיארמ  םירקחמה  םידליה ? לש  םתעד  המו  .םידומילל  םרובע  םימשרנו  םינולאש 

.רתוי ףא  םיברועמ  ויהי  םהש  םיניינועמ  ויה  םהמ  שילשכו  םהירוה  לש  תוברועמה 

םינושארה ןיב  התייה  ', Psychology Today'ב הריכב  תכרוע  (, Hara Estroff Marano  ) ונארמ ףורטסא  הראה 
תבתכ םע  החישב   ". םיטוטרמס לש  הנידמ   " הרפסב תננוגמה , תורוהה  לש  םיינסרהה  םיטביהה  לע  העיבצהש 

םיריכבה םילהנמה  דחא  לש  דרשמב  יתבשיו  הלודג , הטיסרבינואב  תוצרהל  יתעגה  : " ונארמ הרפיס  טסילכלכ " "
הלוכי תא  .הסיבכ  השוע  אל  תונועמב  ולש  תבה  לש  הפתושהש  ןנולתהו  בא  רשקתה  םש  תבשוי  ידועב  .הטיסרבינואב 

ישעת : ' הלש הפתושל  רמול  תלגוסמ  אל  ולש  תבה  יכ  הטיסרבינואב  הזה  בושחה  שיאל  רשקתמ  הרוה  הז ? תא  ןיימדל 
םירשקתמ םה  זא  םמצע , לש  תויעבה  תא  רותפל  םילגוסמ  אל  הלאה  םידליה  םיחירסמ .' ךלש  םידגבה  השקבב , הסיבכ 

, תוכמסו המצוע  םהמ  םילטונ  םהלש , םידליה  תא  םישילחמ  הלאכ  םירוה  .הטיסרבינואה  ישנאל  םירשקתמש  םירוהל 
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". םייחה םע  דדומתהל  םילגוסמ  םהש  השוחת  הטילש , לש  השוחת  םיחתפמ  אל  םה  זאו  ידמ , רתוי  םהילע  םיננוגמ 

תוברועמ .ל  " הצבו תיתכלממה  ךוניחה  תכרעמב  תודש : ינשב  רקיעב  תאזה  העפותל  עדוותהל  לחה  לארשיב  רוביצה 
םיאצומ םניאש  םילהנמ  ירוטיפ  ךרד  תורומו , תוננג  תריחבב  לחה  םיבר –  םיטביהב  תאטבתמ  ךוניחה  תכרעמב  םירוהה 

לש םימויא  ףאו  תויוחקמתה " , " רופסניא םיחוכיו  םיראתמ  םירומ  .םינויצ  לע  םירוה  לש  תונולתל  דעו  דעווה , יניעב  ןח 
םיבר םינויד  אשונל  שידקמ  ךוניחה  דרשמו  דואמ , המצעתה  העפותה  .םהידלי  לש  םינויצה  תא  תולעהל  ידכ  םירוה 

(. " ליכשמ  " יכה רודה  ריחמ -  לכב  ראות  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) ןודנב גוהנל  דציכ  טבלתמו 

תאז הרידגה  איה  .תירשפא  יתלבל  הכפה  םינויצ  לע  תונולתה  םע  תודדומתההש  ונל  הרפיס  תוקיתווה  תורומה  תחא 
רבכ ותוא  דירוהל  ידכ  לוכה  .רתוי  בוט  ןויצ  ולש  דליל  גישהל  חילצמ  רתוי  בוט  חקמתהל  עדויש  הרוה  רשאכ  קושכ , "

םירומה תווצמ  לחה  רפסה , תיבב  דיקפת  לעב  לכ  םע  חכוותהל  םיברמ  םירוההש  רפיס  רחא  הרומ  ונלש ." בגהמ 
יתלקתנו םינש , ךשמב 10  ןוכיתב  יתדמיל   " .םירוהה דעווב  םהלש  םהיגיצנל  דעו  טרופסה  יכירדמ  ךרד  הלהנההו ,

אל םירועישל , ועיגה  אלש  הלאכ  ללוכ  םהידליל , םינויצ  תולעהל  ומייא  ףאו  ושרד  םירוה  םהבש  םימעפ  רופסניאב 
" .םינחבמב ולשכנ  וא  תודובע  ושיגה 

תוברעתהה ירה  ךוניחה , תכרעמ  לש  םוגעה  הבצמ  רואל  תיעבט ,"  " תיארנ דוע  רפסה  - תיבב םירוהה  תוברעתה  םא 
" ילש הקמייח  הגאדה ל" .לילעב  היופצ  יתלב  העפות  איה  דליה "  " לש יאבצה  תורישהו  אבצ  יניינעב  םהלש  תרבוגה 

םהייח לע  לקהל  רשפאה  לככ  וסניו  אבצב  םיתרשמה  םהידליל  וגאדי  םירוהש  ינויגה  .םוקמו  ןמזב  תילאסרבינוא  איה 
ישפנו יזיפ  ןוכיסב  םיאצמנ  םילייחהמ  םיבר  הבש  לארשי , ומכ  הנידמב  רתוי  דוע  ןבומ  הז  .תורישה  ןמזב  םיינעבותה 

.םייתש וא  הגרדמ  דוע  התלע  תוברועמה  תפטועה , תורוההו  הדרחה  ןדיעב  יכ  הארנ  לבא  .ישממ 

הנידמה תא  ףטשש  תרוקיבה  לג  תובקעב  (, 1982  ) הנושארה ןונבל  תמחלמ  ירחא  דואמ  הקזחתה  תוחפשמה  תוברועמ 
רורחש לע  קבאמל  דעו  תוהמא ' עברא   ' ךרד רופובה , תחפשממ  .האחמה  תוברתו  תיטרקומדה  תושיגרה  תומצעתהו 
דעלג לש  דואמ  תרשקותמה  השרפל  דעו  הנושארה  ןונבל  תמחלמ  ךרד  רופיכ , םוי  תמחלממ   ) םירדענהו םייובשה 

.העדותה זכרמב  םירוהה  תא  הדימעהו  המרד  הפדר  המרד  טילש – )

םויה תוברעתהה  םייובש , ןוידפבו  תימואל  הקיטילופב  הרושק  התיה  יאבצה  רשקהב  םירוהה  תוברעתה  רבעב  םא  לבא 
.אבצה תרגשב  יטרפה  דליה  לש  דוקפתל  רקיעב  הרושק 

, יאבצה תורישה  תעבו  תארקל  תודרח  םהידליל  םינירקמ  םיננוגמה  םירוהה  יכ  אצמנ  ץראב  השענש  רקחמב  ןכ , יכ  הנה 
רעונ ינב  .תיבהמ  תישפנו  תיזיפ  קתנתהל  םהלש  ישוקה  תאו  םהירוהב  םילודגה " םידליה   " לש םתולת  תא  ףירחמש  המ 
תלעב השקונ  תרגסמו  תולטמ  םיישק , םיצחל , תויעב , םע  דדומתהל  םהל  השקש  םילגמ  םירוהה  תיבב  וקנופש  םיבר 

.םידח תולובג 

תונפקות םיתיעלו  תויביטרסא  ןתואב  םיגהונ  םהו  תורישה , ךלהמב  םג  םהידלי  לע  ןנוגל  םדיקפתש  םישח  םיבר  םירוה 
, הניש תועש  לע  םידקפמה  םע  ינורטפ  ןתמו  אשמ  להנל  םמצעל  םישרמ  םיבר  .םילהנמלו  םירומל  תונפל  וגהנ  ןהבש 

שיגהל םיריכב , םיגרדל  תונפל  םיססהמ  םניא  םה  .ובאט  ויה  רבעבש  םירבד  תוחיטב –  יללכ  לע  וליפאו  תושפוח  לע 
.תרושקתה ילכ  תועצמאב  אבצה  לע  ץחל  ליעפהלו  םילייח  תוליבק  ביצנל  תונולת 

.דימתמ םישיגנ  ושענ  םידקפמה  םגו  ףיצר  ןפואב  םילייחה  םהידלי  ידי  לע  םינכדועמ  םירוהה  ירלולסה  תכפהמ  זאמ 
יתלבו םיילאמרופ  םילהנ  תועצמאב  רדסומ  םירוהה  םע  רשקה  םינוריט ) יסיסבב  רקיעב   ) "ל הצב םימיוסמ  תומוקמב 

.פ " מל העדוה  ריאשהל  ולכויש  ידכ  הדיחיה  "ל  מח לש  ןופלטה  תא  םילבקמ  םירוה  לשמל , ךכ  .םיילאמרופ 

ףא שי  .תע  לכב  רשקתהל  םהל  םירשפאמו  םירוהל , םהלש  ישיאה  ןופלטה  רפסמ  תא  םתמזויב  םירסומש  םידקפמ  שי 
ותוא ריכמש  והשימ  םע  ץעייתהל  ךרוצ  שיו  הגירח  הרוצב  גהנתמ  לייחה  רשאכ  לשמל , .םירוהב  םירזענש  םידקפמ 
םירוה םע  טרפבו  שדחה , בצמה  םע  דדומתהל  דציכ  םישקתמ  ןיידע  םיבר  םידקפמ  בוטה , ןוצרה  לכ  םע  לבא  .בורקמ 
טעמכ תוארנ  ןתצקמ  תוביס , ןווגממ  רידס  ןפואב  םידקפמל  םויה  םירשקתמ  םירוה  .בושו  בוש  םידירטמש  םיירטסיה 
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תכרב רוסמל  השקבל  דעו  דליל , שנוע  לוטיבל  םינונחת  ךרד  יתחפשמ , עוריא  ךרוצל  רורחשל  תושקבב  לחה  תויוזה :
.עובש ידמ  טעמכ  "ל  הצל תונפומ  סרוקל  הלבק  יא  לע  תונולת  וליפא  .תדלוה  םוי 

תא היירבע  םא  לכ  עדת   " ותרתוכש רנזור  ןירוא  תאמ  בושח  רמאמ  רבמצדב 2011 , עיפוה  "ל , הצ לש  ימשרה  רתאב 
: םירחבנ םיעטק  ןלהל  "פ ." מה לש  ןופלטה  רפסמ 

םינפמש תושירדל  לובג  ןיא  ונימיבש  המדנ  תיבהמ -  םתס ד"ש  וא  םיכ  סרוקל מ" האיצי  תדלוהה , םוי  דובכל  רורחש  "
? ]...[ "ל הצ לע  חוקיפ  לש  האירב  הרוצב  וא  רתוימ  קוניפב  רבודמ  םאה  .םהיתונבו  םהינב  לש  םידקפמל  םירוה 

לש הלוקמ  םחנמ  רתוי  תויהל  לוכי  המ  לא , חוכש  בצומב  אצמנ  התאשכ  אמאמ ? ןופלט  םעפ  ידמ  לבקל  בהוא  אל  ימ 
זאו אבא , הירחאו  אמא , דועו  אמא , דוע  ךילא  תרשקתמ  הירחאשכ  הליחתמ  היעבה  אבצבש ? ןבל  תיבב  תגאודש  אמא 

 ]...[ .םתב וא  םנב  לש  ומולשב  אקווד  אלא  ךמולשב , םישרוד  אל  םהו  דחא -  דועו  אבא  דוע 
, רידא לש  ומא  ןושש , תידיע  .קיפסמ  טקש  – יא םתס  םג  םימעפלש  רבתסמ  דקפמל ? רשקתהל  הרוהל  םורגל  לוכי  המ 

שאר באכמ  לבוס  אוהש  יל  רמא  אוה  ןכ  ינפלש  ברעב   ' .דחא הליל  םדריהל  החילצה  אל  "ל , חנה לש  דודגב 50  םחול 
, הלודג דואמ  הגאד  לש  עגרבו  תושעל -  המ  יתעדי  אלו  המויא  השוחתב  רקובב  יתמק   ' .תרפסמ איה  יתגאד ,' ארונו 

לבא תרעטצמ , תמאב  ינאש  יתרמא   ' .לצנתהל הרהימ  איה  רקוב  ותואב  ןופלטה  תחישב  ולש .' דקפמל  רשקתהל  יתטלחה 
הלחתהב .יילא  רשקתה  ילש  ןבה  תוקד  ךות 20   ' .תרכזנ איה  ילש ,' ןבה  םע  רבדל  לכוא  םא  עגריאו  תגאדומ  ארונ  ינאש 

'." רתוי הז  תא  השעא  אלש  שקיב  קר  הבהאב -  הז  תא  לביק  אוה  לבא  תוחידפ , שממ  ול  יתישעש  יתבשח 

םימעפל לבא  הרשכהה , תליחתב  םילבקתמ  םירוההמ  םינופלטה  רקיעש  ריבסמ  ןהכ , ריפכ  "ל  אס ריפכ , "ח  אב דקפמ 
.ומצעב םילייח  לש  דקפמל  ךפוה  אוהשכ  םג  לייחה  תא  םיוולמ 

לש םירוה  םג  לבא  ומוקמב , םירשקתמ  םירוהה  זא  שייבתמ , אוהש  וא  הנוכנה , תבותכה  המ  עדוי  אל  דוע  לייחהשכ  "
קפס ןיא   " .הלגמ אוה  היעב ," יהשוזיאב  לקתנ  אוהש  וא  בוט  אל  דקפמל  םא  םימעפל , יילא  םירשקתמ  םידקפמ 

םע ןיקת  אל  והשמ  םא  הזה -  אשונה  תא  ונליבשב  ריאי  הרוהש  ץוחנ  זאו  תוניקת , אל  ןהש  תועפות  שי  םימעפלש 
". ]...[ רפשל תונמדזה  ונל  ןתונ  הז  יכ  הז  לע  חמש  ינאו  ולש -  דויצה  םע  וא  לייחה 

אלא יטירב , סומינב  תוינופלטה  תוחישה  תולהנתמ  דימת  אל  תוחפ , םייתוהמ  םיאשונב  םגו  םייתוהמ  םיאשונב  םג 
הבשחש תחא  אמא  התייה   ' .לאירא ןרס  רפסמ  םיקעוצו ' םירשקתמ  םירוהש  הרוק  טלחהב   ' .רתוי תינוכית  םי  הריוואב 

אלא םיעבוקש , ינא  אלו  איה  אל  וזו  םחול  תויהל  ךירצ  אוהש  הל  ריבסהל  יתיסינ  ינאו  הלש , ןבה  תא  ררחשל  ךירצש 
שי .הרזחב  םהילע  קעוצ  ינא  זאו  ףיעסה  תא  יל  םילעמ  םה  םימעפל  לבא  תונידעב , תונעל  הסנמ  ינא  ללכ  ךרדב  .אפורה 

ולפטיש וגאדיו  ידגנ  הליבק  ושיגי  םהש  וא  סיסבהמ , דליה  תא  וחקייו  ואובי  םהש  םימויאל  עיגמ  םג  הז  םתיאש  םירוה 
'". יב

ואבוה ךתיא ," רבדל  הצור  ילש  אמא  דקפמה ,  " תרתוכה תחת  הנחמב ,"  " ןותיעב םסרופש  ןירוא , לש  ףסונ  רמאמב 
: םירחבנ םיעטק  ןלהל  .העפותל  תופסונ  תואמגוד 

180

181

182

48/73

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



וז םיאתמה – " םורופב  תאז  ןייצ  אנא  תדלוה , םוי  ןולא  םיסקמה  לייחל  שי  רחמ  יכ  ךריכזהל  שקבא  םולש , ןוטיב  "מ"פ 
וז  " .םינחנצה תביטחב  ולש  הגולפה  דקפמל  ןולא , למס  לש  ומא  יודב ,) םש   ) לכימ החלשש  סא  - םא - סאה ןושל  התייה 
". ןכ ינפל  ברע  ול  יתסמיס  זא  ןולא , לש  תדלוהה  םויל  תצק  סחייתי  "פ  מהש יתיצר  ארונו  הצוחל  דואמ  הפוקת  התייה 

 ]...[ .ערואמה דובכל  ותיבל  לייחה  תא  ררחש  םג  תבש  התואבו  העדוהל , בויחב  בישה  דקפמה 

ונאצי םישדוח  המכ  ינפל   " .אבא ילנויצנבנוק –  יתלב  קשנב  שמתשהל  אצי  יברקה , ףוסיאה  ליחב  םחול  יתיא , למסל 
דגנ ןוסיח  לבקל  ידכ  ונלש  סיסבל  הרזחב  עיגהל  םיכירצ  ונלוכש  ורמאו  ונילא  ורשקתה  ונעגהש  ךיא  לבא  התיבה ,

אבאל יתרמא  .סובוטואב  תועש  עברא  בוש  םוי  ותואב  עוסנלו  סיסבל  רוזחל  יתנווכתה  רבכ  ינא   " .רזחשמ אוה  תרזח ,"
ותוא תיפ ." " מל רשקתהל  דבל  טילחהו  עגתשה  טושפ  אוה  ןוסיח .' לבקל  עסונ  ינא  ברע , תחורא  לע  לוטיב  לבק   ' ילש

אוה , " דבעידב יתיא  רמוא  תצק ," התוא  דיחפה  אוה   " .םימשאנה ןכוד  לע  תדקפמה  תא  דימעה  רכומ , ןיד  ךרוע  הרוה ,
"ל הצ לש  תישארה  תבתכה  תאז , ימ  עדוי  שממ  אל  וליפא  ינאש  איה  תמאה  לבא  השנמ , הלמרכל  רשקתי  אוהש  הל  רמא 
". הזה ןוסיחה  תא  תושעל  םיכירצ  ונייה  אל  ללכבש  ררבתה  םג  ךכ  רחא  םימי  המכו  הרתיוו , הצחלנ  איה  ףוסב  .והשמ  וא 

םירוההש םישנא  ונלצא  שי  לבא  תחא , םעפ  קר  רשקתה  ילש  אבא   " .אבצב ידמל  חיכש  ןיינעב  רבודמש  רובס  יתיא 
אל םידקפמה  לבא  םיכ , סרוקל מ" תאצל  הצר  דואמש  לייח  ונלצא  היה   " .רפסמ אוה  רזוע ," הזו  עובק , םירשקתמ  םהלש 

שקיב אוה  תאצל  ולש  הנורחאה  תונמדזהה  התייה  וזש  ללגב  .האצקה  זובזב  היהי  םתס  אוהשו  םיאתמ  אוהש  ובשח 
, רבעו אצי  אוה  ףוסב  .ול  שי  היצביטומ  המכ  ואר  םהש  דע  , הרשקתהו הרשקתה  איהו  םידקפמל , רשקתהל  ולש  אמאמ 

". ]...[ דקפמ אוה  וישכעו 

, הרובע דחוימב  יטמרד  היה  ריוואה  ליחמ  ןרומ  לש  םיצובישה  םוי  .תירוה  תרובגתב  םישמתשמ  םימחול  קר  אל 
םש יתחרצ  , " תרזחשמ איה  יל ," בישקהל  ןכומ  היה  אל  ןיצקהו  יתננולתה ,  " .ןורחאה עגרב  הנוש  הצובישש  הרשבתהשכ 
םוי ותואב  ועיגהש  הירוה , התוא ." ךופהל  ךרד  ןיאשו  הטלחהה  תאזש  יל  רמא  קר  יל , רזע  אל  אוה  לבא  יתיכבו , ףוריטב 
אלש דקפמה , םע  רבדל  וסנכנ  םה   " .תוצעה תדבוא  םתב  תרזעל  דימ  וצלחנ  קלח , ןרומ  החקל  ובש  סרוקה  םויס  סקטל 

תוחיש המכ  ירחאו  ותיא , ורביד  םה  םוי  ותואב  .ולש  דקפמה  לש  ןופלטה  רפסמ  תא  םהל  רסמ  לבא  סחי  ידמ  רתוי  ןתנ 
" .רובעל יל  רוזעל  םהל  חיטבה  אוה  םירבסהו  עונכש 

המכב תולתל  רשפא  "ל  הצב םהידלי  לרוגב   Y-ה רוד  ירוה  לש  תיביסנטניאה  תוברועמה  / תוברעתהה תעפות  תא 
: םימרוג

םעה אבצ 
ילג ומכ  םיידוחיי  תודסומב  אטבתה  רבדה  .תשטשוטמ  התיה  תוחרזאל  אבצה  ןיב  הדרפההו  םעה  אבצ  היה  דימת  "ל  הצ

תילאמרופ אל  תוברת  םג  התיהו  .דועו  רדסהה  תובישי  תישארה , תונברה  לייחה , ןעמל  דעווה  ךוניח , ליח  "ל , חנ "ל , הצ
לע םימחול  לשו  תודיחי  לש  הכימתו  ץומיא  רבח ,) איבמ  רבח   ) תורחבומה תודיחיל  סויגה  לשמל , .תידדה  הברק  לש 

.יזכרמ דיקפת  דעונ  םיבורקלו  םירוהל  םהבש  םיסרוק , םויסב  תועבשהו  הכינח  יסקט  םג  ומכ  םיבושייו , תותומע  ידי 
.תולובגה תא  השטשיטו  םעל  אבצה  ןיב  רשקה  תא  הדדיח  ןורכיזהו  לוכשה  תוברת  םג 

םע רשקה  תא  "ל  הצ קדיה  אבצה , לש  ודמעמ  תדיריו  תיטרקומדה  תוברתה  תוקזחתה  םע  םיעשתה , תונש  תיצחמב 
ייחב םירוהה  תוברועמ  לע  םיכרבמ  םיבר  םידקפמ  .םידקפמל  םילייחה  ןיב  תכוותמ  הילוחכ  םהב  שמתשהו  םירוהה 

די םע  תויהל  םידקפמל  עייסמ  םג  רשקה  .ל  " הצ םע  ולש  תוהדזהה  תא  ריבגמו  לייחל  םרות  הזש  החנה  ךותמ  םילייחה ,
.םילייחה לש  םינוש  םיגוסמ  םיישקל  רשאב  קפודה  לע 

םהש םילייחל  רפסמ  חרכהב  אל  ינא  .רשקתהל  םתוא  דדועמ  ינאו  ילש  ירלולס  םירוהל  שי  : " םינחנצב םינוריט  דקפמ 
דליה לע  עדימ  יל  ריבעהל  ליבשב  הז  תורחא  םימעפ  .םירוהה  תא  עיגרהל  ידכ  הז  תובר  םימעפ  .החישב  יולת  .ורשקתה 

...בושח " תמאב  הז  תמאה  ןעמל  םידדוב  םירקמב  .םבלש 

, המוקמב הניאש  הסג  תוברעתהל  תאז  םילצנמ  םירוהה  ןכש  תויפיפ , ברח  איה  תוברועמל  הנמזהה  םיבר  םירקמב 
אוהו ותחפשממ  לייחה  לש  קתנה  תא  ולטיב  םיירלולסה  םינופלטה  .םידקפמה  לש  תוטלחהה  תלבק  לע  עיפשמ  רבדהו 
רתוי רהמ  ביגמ  םג  אוה  ותבל , וא  ונבל  הרוקש  המ  לע  תמא  ןמזב  ןכדועמ  הרוהה  רשאכ  .ימוימוי  רשקב  םתיא  אצמנ 
ןולאש םילבקמ  ןוחטיב ) תורישל  םידמעומ   ) םיב " שלמה םויה  דועו , תאז  .הקוצמב  םהשכ  רתוי  הלודג  תופירחבו 
ךותל לגר  תסירד  םירוהל  הנקמ  תיבב  ןולאשה  יולימ  .סויגה  ינפל  בר  ןמז  אבצב  םידיקפתל  םהלש  תופדעהה  גורידל 
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.םהידלי לש  תודמעומה " בלשב   " רבכ אבצה 

םירוה תואנספא 
םירוהה םיבר  םירקמב  .םילייחל  םיקפוסמ  םניא  םייסיסב  םיעצמאו  תיביצקת , הקוצמב  םינש  רבכ  אצמנ  "ל  הצ
.הדיחיה ילייחל  םיקוניפו  תוביסמ  םינגראמו  תוינוציח  תומורת  םימזוי  םג  םיבר  .םפסכמ  םירסחה  תא  םימילשמ 

.סיסבל הסינכ  סיטרכו  תוברעתה  תוכז  ןיעמ  םירוהל  הנקמ  תאזה  תוברועמה 

יארשאה גורידב  הדירי 
ןוסא לשמל   ) םירבטצמה תונוסאה  .קדסנ  ול  היהש  גיוסמ  יתלבה  יארשאהו  תרבטצמ  תרוקיב  םינשה  ךלהמב  גפס  "ל  הצ

םינכומ םניאו  םיריקחת , וכרעייש  םישרוד  םירבסה , לבקל  םישרוד  םה  .םירוהה  ברקב  תוקפסו  תוששח  ורצי  םיקוסמה )
תבתכה תרמוא  תוטש ," לכל  עגונב  דקפמל  רשקתהל  ךירצ  אלש  יאדווב  ". " ןידה קודיצ   " סותא םע  וק  רשייל  דוע 

לוכי אל  אוה  דקפמ , לש  תורמעתה  לומ  םינוא  רסח  דמוע  לייחש  עגרב  לבא  , " השנמ הלמרכ  הקיתווה  תיאבצה 
הרתסהה ךסמ  תא  עורקל  ונל  םירזוע  םירוהה  .ולש  הדובעה  םוקמ  תא  בוזעל  לוכי  אלו  לייח  אוה  דבל , הז  םע  דדומתהל 

". תכרובמ תוברעתה  וזו  אבצב ,

שודק אל  אבצ 
, תוגיהנמל ודגס  םה  תירבעב .) וטלש  אל  םג  םיבר   ) ותוברתו "ל  הצ תא  וריכה  אלש  םירגהמ  ויה   X-רוד ה ירוהמ  םיבר 

רתוי הברה  םה  .ץראב  ודלונ  רבכ  םהידלי  .םייח  םיהולא  ירבדכ  התעד  תא  ולביקו  תיאבצה , תוגיהנמל  הז  ללכבו 
קלח הזמ , הלעמל  .היהיש  לככ  שודק " , " דסומ לכ  יבגל  תויביטרסאב  םתעד  תא  עיבהל  םיששוח  םניאו  םייתרוקיב 
רקבל תוכמסו  עדי  םהל  שיש  םישח  םה  ןכלו  םיאולימב  ותרישו  םמצעב  םיניצקו  םילייח  ויה   Y-רוד ה ירוהמ  לודג 

תרמשמ תירוביצ  הקיתשש  רסמה  תא  הריבעמ  איהש  ןוויכ  לוק  עימשהל  םירוהה  תא  תדדועמ  תרושקתה  םינפבמ ." "
.תרוקיבו תופיקש  אוה  הליעי  תינוגרא  תוברתל  חתפמהשו  םייוקילו  םילשכ 

אבצה לש  תוחוקל " "
תויושר םע  ןתמו  אשמ  םילהנמ  םירוהה  .תוברועמה  ןוויכב  איה  םג  העיפשמ  תיטסילטיפקה  חוקלה "  " תסיפתש ןכתיי 

ונחנא : " םירמוא םה  .רפסה  - תיב וא  םיצופישה  ןלבק  רלולסה , תרבח  לומ  םינכרצכ  ןתמו  אשמ  םילהנמ  םהש  יפכ  אבצה 
לומ הקפסאה  יאנת  לע  חקמתהל  תורשפא  ונל  שי  םיקפסכו  תבה , וא  ןבה  תומדב  באשמ  וא  רצומ  אבצל  םיקפסמ 

" .דסומה

טפשמה תמיא 
םע הלועפ  ףתשל  ןוחטיבה  תכרעמ  לע  יומסו  יולג  ץחל  רצוי  תרושקתהו , קוחה  לש  הכוראה  םדי  ינפמ  "ל  הצ לש  ששחה 

.םייטפשמ םיכילהב  תוכבתסהו  תיבמופ  העקוה  עונמלו  םעזה  תא  ךכרל  ץמאמ  לכ  םישוע  םידקפמה  .םירוהה 

לאמש ןימי  לאמש 
קדוצו ירסומ  ןוגרא  "ל  הצב םיאור  םניא  רבכש  םירוה  טעמ  אל  שי  רמולכ , .דיקפת  תוקחשמ  תויטילופה  תוסיפתה  םג 

אלו תייצל  אל  םהידלי  תא  דדועל  השעמלו  ותוא  רקבל  רתוי  םהל  לק  ןכלו  לאמשה ) םע  םיהדזמה  הלא  רקיעב  )
.השירד לכל  םיכסהל 

תוכמס אלל  םידקפמ 
לש םירבחכ  רתוי  םמצע  תא  םיספות  םיניצקה  .תיכרריהו  תינתוכמס  תוחפ  התשענ  תילארשיה  הרבחה  יללכ  ןפואב 

היצמיטיגל תנתונש  םיסחי , תכרעמל  חתפ  רצוי  הז  .םילייחה  ירוה  לש  םיפיקע  םירבחכ  םג  ךכמ  האצותכו  םילייחה 
.תוברעתהלו תולובג  שוטשטל 

"ל הצ ידלי " "
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הסיפתה איה  םהיתונבו  םהינב  לש  יאבצה  תורישב  םירוהה  לש  תרבוגה  תוברועמל  רתויב  הבושחה  הביסה  ילוא 
- אלה םתימדתל  םינענ  םדיצמ  םידליה  דלי ."  " תויהל ךישממ  לייחהש  דחאכ ) אבצה  ישאר  לשו  םירוהה  לש   ) תחוורה

.ןוכיתב ודמלש  ןמזב  םהל  ויהש  םיסחיל  םנונגסבו  םתוהמב  םימודה  םיסחי  םהירוה  םע  םייקל  םיכישממו  תיאמצע 

(: ילוי 2011  ) תוניצקה סרוק  םויס  םע  תלייחה  םתבל  םירוה  וחלשש  בתכמ  ןלהל 
ינא םולכ , יתוא  ןיינעמ  אל  התיבה , תכלוה  ינא  אמא ,  )" םילכה ורבשנו  ...טעמכ  םהבש  רבשמ  יעגר  ויה  ןוכנ , ]...[ "

עמשנש רדסב  הזו  רתויב  בוטה  דצה  לע  ישעת  ישעתש , המ  לכ  .וזכ  תחא  תא  יכ  ירבגתת , תאש  ונעדי  ךא  ...תכלוה )"
....םימעפל תרטקמ  ךתוא 

"ל הצב הניצק  הרטמה : ןוויכל  ונא  םג  ונפחסנ  ףלח , ןמזהש  לככו 
תקבחמו הוולמ  תרזוע , תכמות , תנווכמ , די  ונייה  דימתש  ןיינעב : קלח  היה  םירוהכ  ונל  םגש  םיווקמ  ונא 

.ולאכ תויהל  לדתשנ  דימתש  םיחיטבמו 
! שדח עסמל  תודווזמה  תא  יזראת  זא 

החלצה ןומה  ךל  םילחאמו  תועבצא  ךל  םיקיזחמ 
םיקוביחו תוקישנ  ןומה , ךתוא  םיבהוא 

החפשמה לכ 
( הריעצה הניצקה  לש  הדרשמ  ריק  לע  הלתנ  הזה  בתכמה  )

םהב םיבושחה  דחא  .דועו  םיינוגרא  םיירסומ , םייאבצ , םיבר –  םיטביה  שי  םירוהה  לש  הלודגה  תוברועמה  תעפותל 
םויה .תורגבל  םירוענמ  רבעמ  סקט  לש  גוסכ  סויגל  וסחייתה  רבעב  .רגבמ  דסומכ  "ל  הצ לש  ודיקפת  תשלחה  אוה 

.היעבה תא  רימחמ  םג  ילסקודרפ  ןפואבו  ךכל  לגתסהל  השקתמ  "ל  הצו םייאמצע , תוחפו  םייולת  רתוי  ושענ  םילייחה 
תלוכי רסוח  ומכ  אבצל , תיתוברת " המאתה־יא   " עקר לע  תורישמ  םירוטפה  רועישב  היילעה  איה  תואצותה  תחא 

רופא קושל  תונורחאה  םינשב  ךפה  ישפנה " רוטפה  ש" ךכ  לע  ועיבצה  רבכ  עוצקמ  ישנא  .תרגסמה  םע  דדומתהל 
תווחב ריעצה  תא  םיבגמ  םה  םירוהה –  לש  ליעפ  עויס  ףאו  היצמיטיגל  תועצמאב  םיגשומ  םירוטפהמ  םיבר  .רוחשו 

.תוירקש הלאכ  ללוכ  תויגולוכיספו , תויאופר  תעד 

תננוגמה תורוהה  תעפות  הבחרתה  םיאושינהו , הקוסעתה  םלועל  ילארשיה   Y-רוד ה לש  ותסינכ  םע  ןורחאה , רושעב 
דעו םהלש  קנבה  תונובשח  לוהינ  ךרד  םליבשב , הדובע  שופיחב  לחה  םידליה : לש  רידסה  תורישה  ירחאש  הפוקתל 

.םרובע הריד  תריכשל 

.ןישוריג לש  םירקמב  ךכמ  רתוי  דועו  םהיאושינ  רחאל  םג  םהידלי , םוקמב  תוירחא  םמצע  לע  םיחקול  םירוהה 
ןיפיקעבו העפותה  תא  שיחממה  דירטמו  ןיינעמ  רופיס  הלש  קובסייפה  ףדב  המסרפ  ענרב  ןמגרא  הילמע  תיאנותיעה 

: םיירסומה הירשקה  תא  םג 
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חירבה והשמ , לדוגמה  ונב  םע  עיגהש  אבא  ישילש ע"י  םוי  ירהצב  הפטחנ "  " הרכשהל וז  המב  לעמ  הדמעוהש  יתריד  "
הז ןבהש  ריבסהל  ינשה  רדחל  יל  ארק  "כ  חאו רוגס " ונחקל ! ונחקל ! : " תואירקב םיסמונמ  םיילאיצנטופ  םירכוש  השולש 
המ לכב  הרידה  תא  טהראש  שקבמ  דואמ  אוה  ךכל -  יא  רבד .'! םוש  םולכ , ול  ןיאו   ' רקיעהו ותשא , תא  בזע  התע 

(. בוקנה הרידה  רכשל  ףיסוהל  ילבמ  ןבומכ , סונובכ ,  ) תיב תשגרה  ול  תתל  ידכ  רשפאש 
, תונומת ללוכ  החמשב , ול  יתעצה  ןספאל  יתננכתש  םיטעמ  אלה  םיצפחה  תא  החותפ : תלדל  ץרפתה  ץרפתמה  אבאה 

שקיב יביטרסאה  אבאה  תרחמל  .הרידל  ברע  ותואב  דוע  יתלבוה  אל ? - המו תננווכתמ  הטימ  תורונמ , תוארמ , תונוליו ,
בחר דליה   ) הובג טומו  רוניצ  ללוכ  תחלקמל  שדח  שוט  .תופסונ  תודחוימ  תושקב  ולעה  םה  זאו  אמאה , תא  איבהל 

: סומינב הלאש  וליפא  אמאהו  הלתי )'? אוה  הפיא   )' שביימ יוצרו  הסיבכ  תיילתל  ןקתמ  שדח ,  הייפא  רונת  םידממ ,)
' ...ותוא קנפל  םיצור  ונחנא  תופצרמ ? ףילחנש  ךל  תפכא  '

, המידק ימד  יתחקל  אל  ןבומכ  ינאו  ךייש )?? המ  ' ) דנליאתמ רוזחת  הנטקה  תבהשכ  קר   )' הזוחה תמיתחל  ךיראת  ונעבק 
ךופ תכימש  ובגש 450 - ₪  םיליבומ  םע  החלשנש  הטימה  לש  םיעצמה  זגראב  יתחנה  קר  םירבד , ןורכיז  יתישע  אל 

...םיענ דליל  היהיש  תינועבצ -  הפיצב  הפוצמ 
אוה יכ  זירכהל  תיבה  דעוו  תגיצנ  םע  רבדל  רהימ  רבכ  םיצופישהו , היינבה  םוחתב  יתנבהש  יפכ  קסועש  ןמרבחה , אבאה 

המוק תיינבו  המדא  תדיער  דגנכ  תודוסיה  קוזיח   ) ןיינבל "א  מתה תינכת  תא  וידיל  לבקל  העצה  תוריהמב  שיגיש  הז  היהי 
.חיוורנ -ל-נ-ו  וכו "א  מת םג  היהי  דליל  ! ! רוגס ןיינעהש  יל  עידוהו  ןיינבה ) ירייד  לכל  תופסותו  היינח   , תפסונ

יתמש דועו  הטימה )'??? בחור  המ   ' םיפוחד םיסא  םא  סא  יתלביק  םשל   ) הפיחב םיטרסה  לביטספמ  רחואמ  יתבש  לומתא 
יתאבהש הטימל  ישמ  יוסיכו  היטבמאל  םומיח  רונת  תוינדאל , םילתמ  םישדנודמ , םישדח , םילוקמר  גוז  תלדה  דיל 

לזמה תייגוע  םעט  תא  יל  הלקלק  ןיד , תכרוע  םג  איהש  רמת , הפקמ  יתרבח  תיריע , קר  .ןוליינב  היה  ןידעו  דנליאתמ 
רתוי רשפא  יא  הרידה , תא  ול  תטהרמ  תא  המ  ידיגת !? תעגושמ  תא  : ' הלש תודקויה  דקשה  יניע  טבמב  יב  הפזנו  יפבש ,

"(. בירעמ םינש ב" הזמ 35  דבוע  הלעב  תרמרוממו , תינדשח  תיריע  בוט , '...) ךלש תומימתה  םע 
ןבה : ' לביטספב םדוק  הליל  יתיארש  יקרוטה  טרסב  דוע  ינאש  יתבשחו  סא.םא.סאה , רוצריצל  יתררועתה  רקובהו ? _

'. ולש ךלש , הרידה  תא  רוכשל  םיכירצ  אל  ונחנאש  ךכ   – ' םש בותכ  היה  ולש - ,' תיבל  רזח  ונלש 
וברוט - רונתה ושכרנש ? םירזיבאה  ורבעוהש ? םיצפחה  תולבוהה ? לע  המו  יתלאש  ןכ  אקוודש  יעדתש  יאדכ  הקתיריע - 

??! שדחה
'. הרידה תא  ונל  ריכשהל  תיצר  אל  ללכב  הנימא , אל  תא  : ' יל הנע  אבאהו 

הארנ טלחהבש   ) םישולש ןב  דליב  ולקתת  םא  תיבו -  תיטנוולר  ןיידע  הרידהש  ףלא : םכעידוהל , רופיסה , יתובר  והז 
תכימש ול  עיצהל  ורהמת  לא   - ךדיאמ תונוירבב  גהנתמו  דחמ  ורובע  םידסח  שרודש  אבאב  הוולמ  הובג ) םוח  ול  שיש 

ויהי תוקרבופמ , וא  תויתימא  םיאושינב , תויעבש  יוכיס  שי  "ן -  לדנה ינוירב  תייליהקבו  ינאגילוחה  םיקסעה  םלועב  .ךופ 
" ....רכושל - רבוע עבטמ  קר  םה  םג 

םג אלא  םיבר , םימוחתל  התרידחבו  הלוע  תוחיכשב  קר  אל  םויה  תאטבתמ  םיריעצה  לש  תינורכה  תולתה  תעפות 
םיריעצהש ךכ  לע  קר  אל  הנורחאל  םיחוודמ  םיריעצ  לש  םמלועב  םיקסועש  םיחמומ  ןכ , יכ  הנה  .ןונגסבו  המצועב 

וליאכ עיגפמב , םהירוהמ  תאז  םישרוד  םה  םיבר  םירקמבש  אלא  לעשו , דעצ  לכב  הכרדהו  הרזע  הצעל , םיקוקז  ונימיב 
Entitled  ) " תינעבות תולת   " תיגולוכיספה תורפסב  הנוכמ  העפותה  .תיטרקומד  דוסי  תוכזב  רבודמ 

(. Dependence
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

 

םירוהה םירוהה תמשא   תמשא
הכיהש בתכמ  ףרגלט ' ןודנול  םסרופ ב' יהלשב 2012 

באמ בתכמ   " התיה ותרתוכ  .ילאריוול  ךפהו  םילג 
ןיצק ידי  לע  בתכנ  אוה  וידליל ." בזכואמו  רירמ 
זורק קינ  םשב  עבשו , םישיש  ןב  יטירבה , יצב  סומידב 

םירגובה וידלי  תשולשל  בתכ  זורק  (. Nick Crews)
תא ואטיבש  בלהמ , םיבאוכ  םירבד  ןבו ) תונב  יתש  )

ושעש תוריחבהמ  ותשא  לשו  ולש  לוכסתהו  הבזכאה 
לע םילשוכה , םהיאושינ  לע  םתוא  רקיב  אוה  .םהייחב 

ןפואב סנרפתהל  םתחלצה  רסוח  לעו  םתורגב  רסוח 
םירוטיקהמ םהל  סאמנ   " יכ סעכב  ןעט  אוה  .יאמצע 

םשל עומשל , םיכחמ  םהשו  םידליה , לש  םייפוסניאה 
" .תובוט תורושב  יוניש ,

ויה יופצכו , תובוגת , םייפלאמ  רתוי  החימצה  הבתכה 
וידלי תא  רקבל  זעמ  באש  הדבועה  לשב  קר  אל  םתסה  ןמ  ורצונ  בתכמה  ביבס  םידהה  .דחאכ  םיכמותו  םידגנתמ 

ורוד ינב  לש  םתעד  תא  רקיעבו  םיבר , םירוה  לש  םהיתושוחת  תא  אטיב  ובתכמש  אלא  ןותיע ,) יבג  לע  דועו   ) יבמופב
הצוחמו הילגנאב  תויתרבח  תותשרל  הז  ללכבו  םיפסונ , תרושקת  ילכל  בחרוה  ילסרבורטנוקה  בתכמב  ןוידה  .זורק  לש 

. Y-רוד ה הלעמש  תולאשבו  תויעבב  ןוידל  השעמל , ךפהו ,  , הל

בתכמ םסרופ  אל  םג  .לארשיב  חווד  אל  וידליל  סומידב  ןיצקה  חלשש  בתכמה  לע  רופיסהש  ירקמ , אל  ילואו  ןיינעמ ,
, תיבמופ תרוקיב  דחוימבו  ונלש ," םידליה   " לע תרוקיבש  ךכמ  עבונ  רבדהש  רשפא  .םילארשי  םא  וא  בא  ידי  לע  המוד 
הפ תוארל  רשפאו  ררועתהל " םיליחתמ   " םילארשיה םירוההש  הארנ  הנורחאל , תאז , םע  .ץראב  ובאט  רדגב  ןיידע  איה 

.יתרוקיב חור  ךלה  םיפקשמה  םירמאמל  תובוגתו  םירמאמ  םשו 

, תוירחאמ קמחתמ  אל  אקווד   Y-רודש ה הלוע  ונלש  תונויארהמ  המשאה ?"  " תצבור תמאב  ימ  לע  הלאשה , תלאשנ 
.ויתושלוחב הדומו 

לע תצבור  תירקיעה  המשאהש  ליבקמב  ונעט  לבא  המשאב  קלח  םהל  שיש  ודוה  הז , רקחמל  ונייארש  םיריעצה , בור 
תונווכ ךותמ  ןבור  םילשכו , םימגפ  ודילוהש  תויכוניח  תויועט  ושענש  ודוה  ונייארש  םירומהו  םירוהה  םג  .םהירוה 

ןיפיקעב ומרתו   Y-רוד ה ירוה  ברקב  תורוה " ישער   " ורצי תוירוטסיה ש  - ויצוסה תוביסה  תא  רוקסנ  ןלהל  .תובוט 
: םהידלי לש  תואמצעה  רסוחלו  תורגבה  רסוחל  ןירשימבו 

תולובג אללו  תוכמס  אלל  ךוניח 
ויה םהירוהמ  לודג  קלח  .החינזמ  וא  תינטלתש  תיכוניח  הסיפת  םע  םירוהל  ולדג  ( X-רוד ה  ) םיקינ Y-ירוהמ ה םיבר 

םהירוהל תייצל  ושרדנ  םיבר  םידלי  .םאלסאה  תוצראמו  הפוריא  חרזמו  זכרממ  וללה  תוסיפתה  תא  ואבייש  םירגהמ ,
יגהנמב אטבתה  הז  .הרימחמ  תימצע  תעמשמו  םיסומינ  לגסלו  םיוולנ  םירבסה  אלל  הפי " גהנתהל  , " רוויע ןפואב 

אל יכ  םא  םירורב , תולובג  ןמיס  הזה  ךוניחה  רשי .)" בש  ", " ףוקז דומעת   )" הבישיו הדימע  וליפאו  שובל  רוביד , הליכא ,
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רצי אוה  דחא  דצמ  תורתוס : ויה  ויתועפשה  .תמלוה  אל  תוגהנתה  לע  םישנועב  לחב  אלו  םיבשחתמו , םינוכנ  דימת 
.רסומ יכרעלו  תוכמסל  דובכו  ישפנ  ןסוח  רצי  אוה  ינש  דצמו  תוישפנ , תוקלצו  םיירוד  - ןיב םיחתמ  םיבאכ ,

תא ףרוג , ןפואב  ץראב , הנושארל  םשייל  ולחה  םה  םירוה , םמצעב  ושענ   X-רוד ה ינב  רשאכ  םינומשה , תונשב  קר 
תא ופילחה  םיקוביחו  תואמחמ  .םידליה  לש  תונוצרהו  םיכרצה  םע  םורזל "  " הרקיעש ילארבילה , ךוניחה  תסיפת 

ךוניח  ) זכרמב דימלתהו  דליה  ובש  ךוניחב  ףלחוה  זכרמב  הרומהו  הרוהה  לש  ךוניחהו  םישנועהו , החכותה 
". תולובג אלל  ךוניח   " יתרוקיבה יוניכל  םימיל  הכז  שדחה  לדומה  (. ירטנצודייפ

, םידחפו תודרח  וב  רידחהל  דליה , תא  קונחל  הלוכי  םיחנמ  םירבסה  אללו  תמזגומ  תולובג  תבצה  יכ  חיכומ  רקחמה 
םיקוקז םידליש  רורב  דגנמ , .תיטסילאודיבידניא  הלועפו  תיאמצע  הבישח  לש  חותיפ  עונמלו  ונוחטב  תא  רערעל 

, רוסאהו רתומה  תודוא  לע  תושיגר  חותיפ  ךרוצל  ןה  תינויח , תולובגה  תבצה  .הניקתה  םתוחתפתהמ  קלחכ  תולובגל 
םינתונ םה  יכ  םיבושח , תולובג  תאזמ , הרתי  .רגובה  םדאל  תוינויח  תונוכת  םהש  קופיאו , הגלבה  לש  דומיל  ךרוצל  ןהו 

.ותוא ךירדיו  וילע  ןגיש  ונממ , ול  תפכאש  יארחא , רגובמ  ודיצל  שיש  ןיבהל  דליל  םימרוג  םה  .ןוחטיב  לש  השוחת 

אכדל ףא  םיתיעלו  רתוול  דומלל  ךירצשו  םיכרצ  שי  םדילש  תלוזלש  ךכב  ריכהל  םידמול  םידליה  תולובגה  תבצה  ךרד 
.ולש תולוכיב  ןימאיו  החלצה  תשוחת  רבד  לש  ופוסב  הווחי  וליגל , המילהב  לובג  ול  םיביצמש  דלי  .םיפחדה  תא 

.תולובג אלל  ךוניח  לש  הדלות  ראשה  ןיב  ןה   Y-רודב ה תורגבתהה  תויעבש  קפס  ןיא 

אוהשו ותוא  תכנחמו  ול  הפיטמ  םג  איהש  תבייחמ  תרגסמ  םושב  אצמנ  אל  תילארשיה  הרבחב  דלי  : " תב 24 תיטנדוטס 
אוה יכ  ךלש , הרוהה  תא  דבכמ  אל  םג  התא  .הרומ  ץירעמ  תמאב  אל  התאו  תחתל , םיווש  םירומ  .דובכ  הל  שכור  םג 

". הזב הדומ  אוהו  טוטרמס 

ןייפואמש םירגובמה  םלועב  בלתשהל  םישקתמ  םה  םירגבתמכ , םהייח  ךרואל  גילבהלו  תייצל  ולגרוה  אל  םהש  ןוויכ 
יטמוארט אוה  םירגובמה  םלועל  רבעמה  םהמ  םיבר  רובע  ןכל  .תולובגו  םיקוח  םע  תורגסמ  ךותב  דקפתל  ךרוצב 

.המודכו הדובעב  תוביצי  רסוח  ןואכיד , תודדומתהמ , החירב  ןוגכ  םישק  םימוטפמיסב  הוולמו 

ןוחטיב תרסח  תורוה 
שגפמ לא  ומכ  הזל  וסחייתה  רבעב  .לטלטמ  עוריא  איה  ןושאר , קונית  דחוימב  החפשמל , שדח  קונית  לש  ותסינכ 
רמולכ ורדתסה "  " יללכ ןפואבו  בלח , תפיט  תויחאו  תותבס  תוהמא , תורבח , םע  וצעייתה  ישדוחה : רוזחמה  םע  ןושאר 

". העונת ידכ  ךות  ונגראתה  "

הטילאה תא  וחימצהש  םינחילצמה  םה  םישישה ) תונש  דע  םישולשה  תונש  ידילי   ) םינושארה םירבצה  תורודש  הדבועה 
םיכירדמ אלל  םג  ער  אל  רדתסהל  רשפא  היהש  ךכ  לע  הדיעמ  תילארשיה , הרבחה  תודסומ  תא  המיקה  םגש  תילארשיה ,

.לטובמ אל  ישפנ  ריחמ  ומליש  םהמ  םיבר  תאז , םע  .לבגומ  יגולוכיספ  עדי  םע  וליפאו  םייעוצקמ 

עדיהש לככו  ילארשיה  םירפסה  ףדמ  לע  וברתה  םידליבו  תוקוניתב  לופיטה  יכירדמש  לככ  ילסקודרפ , ןפואב 
םירוה לצא  ןוחטיבה  רסוח  תשוחת  הלדג  ךכ  בחרה , ילארשיה  רוביצל  שיגנו  ץופנ  השענ  יגוגדפ  - יגולוכיספה

ןוויכ תאזמ , הרתי  .תונייטצה  לש  הובג  ףר  ודימעה  תורוההמ  תושדחה  תויתרבחה  תויפיצהש  םושמ  עודמ ? .םיליחתמ 
בלשב תושענש  תויועטשו  תוישיאה  בוציעל  יטירק  אוה  תודליה  ליגש  םישנאל  התליג  תיתוחתפתהה  היגולוכיספהש 

רודב תוששח  הרצי  איה  תויתוישיא – ) תויוכנ  חותיפ   ) דבכ ריחמב  אצאצל  תולעל  תולולע  בל , םותב  וליפא  הזה ,
(. םידלי לדגמ   Y-רוד ה םיסרוקו -  םירוה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) .םירוהה לש  שדחה 

ירוה לדומ  םהל  רצונ  אל  םהירוהמ , קחרה  יתחפשמה  םלהוא  תא  וטנ  םיקינ  Y-ה לש  םירוההש  ןוויכ  דועו , תאז 
דוע רעריע  ומצעשכל  הז  .רבעבמ  הציחלמו  השק  רתוי  הברה  המישמל  םרובע  תורוהה  הכפה  וז  הביסמ  .יוקיחל 

.Y-רוד ה ידלי  לע  ןירקהו  ןוחטיבה  תשוחת  תא  רתוי 
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אוביב םג  אטבתה  רבדהו  תילארשיה , הרבחה  לע  תינקירמאה  תוברתה  תעפשה  הלדג  ךליאו  םיעשתה  תונש  יהלשמ 
, ינחור ןומיא  ירפס  תואצרהו , םיסרוק  רופסניא  ועצוה  םינרקסה  םירוהל  ימצעה ." רופישה   " תוברת לש  יביסנטניא 
לש וידיב  םמצע  תא  םידיקפמ  םדא  וא  החפשמ  םהבש  תגרוח ,' החפשמ  ו' יננ ' רפוס   ' ןוגכ יטילאיר  תוינכות  םג  םימילו 

דחוימב שגרומ  ימצעה  רופישה  תוברת  לש  יתרבחה  ץחלה  םהבש  םימוחתה  דחא   ". שדחמ ךוניח   " רובעל ידכ  החמומ 
.םידליה לודיג  םוחת  אוה 

תושיגרו תיקסע  תוליעי  לש  םידוק  םיירחסמ , םיעינמ  ןיב  בולישמ  תעבונ  תורוהה  םוחתב  ימצעה  רופישה  תוברת 
רבכ םויה  לבא  .תונוש  תויעב  םע  דדומתהל  םירוה  לע  הלקמו  תירוה  תועדומל  תמרות  קפס  אלל  איהו  תיטסילרולפ ,

תויביטרסאה ידומיל ," טקיורפל   " ךפוה םידלי  לודיג  רשאכ  .תלעותה  לע  הלע  אל  םרגנש  קזנה  םאה  תוהתל  רשפא 
םיכירדמל קוקז  הרוהה  רשאכ  תורחא , םילימב  .םישלחנ  סקודרפה , הברמל  םהידליל , םירוהה  םינירקמש  ןוחטיבהו 

ימצעה ןוחטיבה  רסוח  ישרוש  ןאכ  ילוא  .םיאצאצל  ולש  ןוחטיבה  רסוח  תא  ריבעמ  אוה  וייח , תא  להנל  ידכ  םידומצ 
.Y-רוד ה תא  ןייפאמה 

( תרושקתב םינייארתמה  תורוהל  םיחמומ  תונותיעב , םירודמ   ) םהינימל תוצעה  ינתונו  םיכירדמה  יוביר  ןכ , לע  רתי 
רבדה  ) שארמ ןכומ  ןורתפ  שי  היעב  לכל  םא  .ךמצע  תוחוכב  חילצהל  רשפא  יא  ףסונ : יתייעב  רסמ  םירוהל  רדשמ 

.הקידב הנועט  הרוהה  לש  הטלחה  לכ  יזא  דליבו ,)' קוניתב  לופיטל  םלשה  ךירדמה   ' ןוגכ תומשב  ףקתשמ 

תורגב איה  היתואצותמ  תחאש  תאזה , תיטסיגולוכיספה  תוברתה  לש  ןושארה  ןברוקה  הבר  הדימב  אוה   Y-ה רוד 
ןוחטיב לש  הריוואב  אלא  ירטנצודייפ , ךוניח  לש  הפיטעב  קר  אל  השעמל  לדגש  רוד  והז  .תשלחומ  תואמצעו  תבכועמ 

לע הפקתמהמ  קלח  איהש  ימצעה , רופישה  תיישעת  יפלכ  תבקונ  תרוקיב  הנורחאל  העיפוה  ידכב  אל  .רערועמ  ירוה 
.םקשל השק  רבכ  ( Y-רוד ה  ) הטישה תונברוק  תאש  איה  היעבה  .יטסילרולפה  ךוניחה 

עפשה תרבחב  םידליה  ןחלופ 
תודרשיהב עייסל  םירומאש  ימכ  וספתנ  םידליהו  תוימוימוי  םויק  תוגאד  ויה  םירוהל  תיתרוסמ  - תיטבשה הרבחב 

" דמחמ ידלי   " ןיעמ תווהל  ולחה  םהו  תודרשיה , ךרוצל  םהידליל  דוע  םיקוקז  םניא  םירוהה  ונימיב  .תיתחפשמה 
" םירוהה לש  ףסכה  תא  זבזבל  ב" הצמתמ  םידליה  דיקפת  תובר  תוחפשמב  םייניצ , תויהל  םא  .םהל  ןתינ  לוכהש 

םיספתנ םה  םויה  תבחרומה , החפשמל  יעבט  חפסנ  ןיעמכ  וספתנ  םידליה  רבעב  םא  וזמ , הרתי  .םינורחאה  לש  םתחמשל 
םלוכו םירוהה ) לש  תויגוזהמ  הלודג  תובישח  םילבקמ  םה  תובורק  םיתיעל   ) תיניערגה החפשמב  יזכרמה  ביכרמכ 

.םביבס םירקרקמ " "

םינוק םהל , םינתונ  תוירחא : יהמ  ןיבמ  אלש  םלש  רוד  ונמצע  לע  ונאבה  םירוהה  ונחנא  : " טסילכלכב הבתכל  הבוגת 
התייה אל  םא  .יתוברת  םג  הז  ךכ  רחא  .ילכלכ  לכ  םדוק  הז  .רסחי  אלש  םהל  םיגאוד  ןמזה  לכ  םהילע , םיננוגמ  םהל ,

". תורקל לוכי  היה  אל  הז  רגובמ  ליג  דע  תיבב  יחש  ריעצ  לשמל  ןממל  תלוכי 

ךרוצ אלל  םיכירצ  םהש  המ  תא  םהמ  גישהלו  םירוהה " לש  םינוכנה  םירותפכה  לע  ץוחלל   " ודמל םדיצמ  םידליה 
"(. ךלאדנעחה  " ינמא םה   ) םיתומיעו םיקבאמ  םינונחתב ,

ימצע יומיד  חתפל  הטונ  תלוזה , לש  תורוקיבלו  תועדל  ןיזאהל  דמל  אלו  דחוימל , בשחיהל  זכרמב , תויהל  לגרוהש  ימ 
, יטנטופמיא רוד  רציי  םהירוה  וליבוהש  םידליה  ןחלופ  .ויתויפיצ  תא  תמלוה  הניא  תואיצמה  רשאכ  לוכסתו  ילאיר  אל 

.דקפתל השקתמה 
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בתוכה לש  רואיתל  םינועה  םידלי  השולש  ונלדיג  : " Ynet-הבתכל ב  Y-רודמ ה םידליל  םירוה  גוז  לש  תפתושמ  הבוגת 
לע ונתחתה , ךרדב  הדובעה  קושל  ואצי  זאו  ..םיאג  ונייהו  הפי  ודמל  וחמצ , םה  לבא  טושפ , היה  אל  רתוי .) וא  תוחפ  )

וצצמי םהש  ונששחו  ..ונפייע  ..ונרגבתה  ונחנא  לבא...דועו  דועו....ןבומכ  וננובשח  לע  ..םידלי  ודלי  ...ןבומכ  וננובשח 
..וניתומצע דשל  תא 

...םהב גוהנל  ךיא  םיעדוי  אל  ונחנאו.....םיאלפנ  םידכנה  ..םיליכשמו  םיפי  םירדהנ , םה  םכריכזהל , ההא ,
....דחי יתשאו  ינא....יתחפשמ  ץועייב  עיקשהל  ונטלחה  זא 

הזיחא ירסח  םינמולגמ  םיטסיסיקרנ , םה  .תואיצמה  תא  םהל  םתוויע  השק , היעבב  םכלש  םידליה  : " ונעמשש המ  הז  זא 
וביבס רייצמ  ךכ  רחאו  ץח  הרוי  ןמולגמ  ריבסה : גולוכיספה  זא  ..ןמולגמ  הז  המ  .קוידב ? הז  המ  ונלאש :  ..תואיצמב 

םהל שי  יכ  ..דבוע  אל  הז  בורלו , .דבוע ! אל  הזו  הדימב  םתוא  תרשל  םלוכ  לעו  הלודג , לש  תומולח  םימלוח , םה  .הרטמ 
גזמ םיאקיטילופה , הלכלכה , הנידמה , הז  .םהל  הרוקש  המל  םיארחא  וא  םימשא  אל  םעפ  ףא  םהו  .ינוימד ! טפסנוק 
זאו ..םירגובמ  םירוהכ  ונל  הרוק  תמאב  המ  וניאר  םואתפו...וצרתש  המ  לכו  סובה , הביבסה ,  םטמוטמה , להקה  ריוואה ,

ונירבחל ותוא  ונרפיסשכ  ךכ  רחא  לבא  ..ונלש  רופיסה  הזש  ןוכנ....םידפרע  םע  םייח  ונחנא.....םה  וא  ונחנא  וא...ונטלחה 
.הרצה התואב  ונבורש  ררבתה 

.םילוכי לכ  םינואג  םה  וליאכ  ונלדיגש  םידלי  ולא  .יתרבחה  ץחלהו  םירוהה  ונחנא  הז  הזל  יארחאש  ימו 
זוזל הז  ונמצע , תאו  םתוא  ליצהל  הדיחיה  ךרדה  זא  .ףרוטמ  וגא  םהל  ונחפיט  .םהילע  לקהל  ידכ  םילושכמ  ונרסה 

.ונל שי  םא  הבוט  הצעב  רוזעל  .הבשקהב  רוזעל  .הבהאו  קוביח  י  '' רוזעל ע ....הדיצה 
יל רצ  ..םעמ  םרומה  ףאה  תא  קסרל  םהל  ןתינש  ךכ  י  '' םהלו ע ונמצעל  רוזעל  ונילעש  רוכזל  ....רתוי  אלו  הז  והז  לבא 

". ונלוכל החלצהב  .ןקתל  ךירצ  וישכעו  הזה , םירוהה  רוד  לכ  וניעט , לבא 

םדא - ינבכ םירוה 
םהש בורק  םדא  םתביבסב –  אצמנש  ץרענו , יארחא  רגובמ  אוה  םירגבתמ  ברקב  ימצע  ןוחטיב  חותיפל  תוחתפמה  דחא 

תויומדכ םיספתנש  םירוהה , םה  הלא  ללכ  ךרדב  .ותוא  תוקחלו  ותיא  תוהדזהל  וב , חוטבל  הוואג , ונממ  בואשל  םילוכי 
ליגב ללכ  ךרדב  הרוק  הז  .לוכי  לוכהו  םלשומה  הרוהה  סותיממ  םיוסמ  בלשב  םיחכפתמ  ונלוכ  .תוסונמו  תויתוכמס 

.םייאמצע םייחל  האיציהו  בוציעה  רבשממ  קלח  הווהמו  תורגבתהה 

סותימ תא  הז  ללכבו  םיסותימ  רצייל  השק  תוכמס , לוטנ  םלועב  תויניצו , היצקיפיטסימ  - הד לש  םלועב  םויה , םלוא 
תפומ תויומד  תווהל  םישקתמ  םיבר  םירוה  תישיאה  הפישחהו  תועדומה  תוברת  תוחתפתה  תובקעב  .תורוהה 

תא תרערעמ  ידמ , ריעצ  ליגב  העיגמ  תוחכפתהה  .תאזכ  תומד  םהידליל  גיצהל  םיסנמ  אל  ללכ  םיברו  תויתוכמס ,
ןיב ףקתשמ  רבדה  .םירגבתמה  לצא  תושילתו  ןוחטיב  רסוח  לש  השוחת  תרצויו  םייחה  לש  רתויב  הביציה  תנעשמה 

(. םירוהה ומכ  םיעיגפו  םימלשומ " אל   " תויהל ךופהל   ) רגבתהל םהלש  דחפב  רתיה 

חצנל ריעצ  ראשיהל 
לש םתוללמוא  לשב  ןהו  תרושקתב , תצפומה  חצנה  ירוענ  תיילשא  לשב  ןה  הנקזה , ינפמ  המיא  זוחא  םירוהה  רוד 

תוישעת םג  ךכו  גני  ' גייא יטנא  ילופיטב  םידראילימ  םויה  תלגלגמ  יפויה  תיישעת  ידכב  אל  .ונתפוקתב  םיבר  םישישק 
.ינוציחה הארמה  חופיטו  תואירבה  רומיש  רשוכה ,

םלועב זחאנ  םתיא , הלבמ  םהל , אימחמ  םהל , הנוק  הרוהה  .םידליל  תורבחתה  אוה  םירוענה  לע  רומשל  םיעצמאה  דחא 
תינוציח תוזח  םמצעל  םיצמאמ  םג  םיבר  םירוה  .ריעצ  ראשיהל  הרטמ  ךותמ  הרובחהמ , קלח  תויהל  שקבמו  םהלש 
תוכלוה התבו  םאש  לשמל  רידנ  אל   ) םימוד םידגב  םינוק  םה  דחוימב .) חילצמ  אל  הז  םירקמה  בורב   ) םהידליל המוד 
םהידליל םירוהה  לש  תורבחתהה  םיתעל  .םאתהב  םירפאתמו  םירפתסמ  םמצע , תא  םיעקעקמ  םידגב ,) תונקל  דחיב 

.תודליהמ ךסח  לע  תוצפל  הדעונ 

ונחנאו חווט .) תכורא  הדובעל  ונבייחתהו  החפשמ  רהמ  ונמקה   ) ידמ הרצק  התיה  םייתניבה " תפוקת   " ונתיאמ םיברל  "
תוביסמל תכלל  לוהוכלא , תותשל  ונתאמ : ךסחנש  המ  לע  ונמצע  תא  תוצפל  םיצורו  םהלש  הבוטה  הפוקתה  תא  םיאור 

" .הקירמא םורדו  קוחרה  חרזמב  םילויט  תושעל  םינודעומו ,

.וירוה םע  םירשקב  הווח  אוהש  יפכ  וידלי , ןיבל  וניב  תוברת  רעפמ  ענמיהל  שקבמש  רוד  אוה  םירוהה  רוד  דועו , תאז 
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.הכימתל קוקזו  דדוב  תובורק  םיתיעל  ומצע  אוה  יכ  םג  דחוימב , ול  םיבושח  םידליה  םע  םיבוטה  םיסחיה 

תע לכב  ןימז  ינופלט " רבח  םירוהה כ"
םירבחו םיבורק  םירוה , םע  ץעוויהל  םיריעצל  רשפאמ  הזה  ליעיהו  ןטקה  רישכמה  .סיכב  ירלולסה  םע  לדג   Y-רוד ה

אל תויאמצע , תוטלחהב  םיסנתמ  אל  םידליש  ךכל  האיבמ  ינופלטה " רבחה   " תונימז .םוקמו  ןמז  תדוקנ  לכב  טעמכ 
קר אל  םדצמ  םירוהה  .תוערכהו  תוטלחה  תלבקב  םמצע  לע  ךומסל  אל  םיטונ  םג  ןכלו  ערלו ) בוטל   ) תוירחאב םיאשונ 
המ  )" ןכדעתהל ידכ  תופוכת , םיתיעל  תוחיש  םימזוי  םג  אלא  םויה , תועשמ  העש  לכב  םידליה , לש  החיש  לכל  םינענש 

.הטילשב תויהלו  רזוח )" התא  יתמ  התא , הפיא  הרוק ,

םע רשקה  .הרבח  דוע  רותב  אל  .התיא  רשקה  תא  הכירצ  ינא  יכ  .םויב  םעפ  ילש  אמא  םע  תרבדמ  ינא  : " תב 29 הריעצ 
.רוקיבל םהילא  םיצפוק  םירוההשכ  םיחמש  םהו  "ל  וחב ךורא  לויטב  םישנא  תוארל  רשפא  .יחרכהה  רדגב  אוה  םירוהה 

יכ הסאב  היהש  דיגהלו  רשקתהל  ימיטיגל  הז  .תוכבלו  תבשל  הז  אבש  המ  לכו  .םינחבמ  השולש  םע  עובש  לשמל  ]...[ 
.הנכסמ ינאש  הל  דיגהלו  ילש  אמאל  רשקתהל  היה  יתישעש  ןושאר  רבד  .םינפה  לע  הלוח  יתייה  .ףתשל ]...[  םיצור 

.םתניחבמו יתניחבמ  ימיטיגל  דואמ  הארנ  הזו  ןכ  הל  יתרמא  זא  ץוביקל  התיבה  יתוא  תחקל  אובל  יל  העיצה  איה  רשאכ 
" .ספאתהלו תחלקמל  סנכיהל  הל  תרמוא  יתייה  ילש  הרבח  התייה  וז  ול  תב 5 . הדלי  ומכ  הזש  תורמל 

ךידליל השעת  לא  ךילע  אונשש  המ 
םע .וירוה  ושעש  תויועטה  לע  וידלי  םע  רוזחי  אלש  וייח , לש  רחא  וא  הז  בלשב  ומצעל , חיטבמ  הרוה  לכש  הארנ 
רעפ תישאר , תוביס : יתשמ  הקזחתה  םהירוהמ  רתוי  בוט  הרוה  תויהל  תיסיסבה  הפיאשה   X-רודמ ה םירוה  לצא  תאז ,

ךוניחה תינש , רתוי .) השקונ  בורל   ) ךוניח לש  םירחא  םידוק  ואיבהש  םירגהמ , םירוהל  ץראב  ודלונ  םהמ  םיבר  .תורודה 
- יתרבח רורשאו  היצמיטיגל  ולביק  םישדחה  םירוההש  התיה  האצותה  .ינאכד  - יתוכמסה ךוניחה  תא  לספ  ירטנצודייפה 

איה היעבה  ןקתמ ."  " תורוה לדומ  רוציל  ימינפה  ףחדה  םהב  םצעתהו  רדסב  ויה  אל  םהירוהש  ךכל  יעדמ  - יגולואידיא
תופיזנ הווחש  הרוה  לשמל , .הלאקסה  לש  רחאה  הצקל  תורוהה  גוחמ  תא  וחקלו  היצקאירה  תא  ןיצקהל  וטנ  םיברש 

.תיטלחה הפיזנ  תשרדנ  רשאכ  םג  שנועמ  ןיטולחל  ענמיהלו  הכר  דיב  ודליב  גוהנל  יושע  םישנועו ,

המישמב חילצהל  ידכ  .יידלימ  ךוסחא  אל  ינממ  ךסחנ  רשא  תא  תענמנ , יתלב  התייה  ימצעל  ילש  החטבהה  : " ןב 24 ריעצ 
ילע הבוחו  הצרש  לכ  תא  רמול  תורשפאה  הנתינ  רודל  יירוהמ ,' ךופה  גוהנל  שי   ' הרורב תיכוניח  הטלחה  יתלביק 

". ישארל רתכ  ויה  יידלי  .םתוא  לטבל  אלו  ויתונוצרב  בשחתהל 

לע תוצפל  אבש  ףטלמו , ילרביל  ךוניח  דילוה  םמצעל ,  Y-רוד ה ירוה  ושעש  ירוהה " ןוקיתה  : " יגרט סקודרפ  רצונ  ךכ 
לש הצצפה  תועצמאב  םהידלי  תא  וסריס  םה  בל , ומשש  ילבמ  השעמל , .םתודליב  ווח  םמצע  םהש  םיישקו  םיכסח 

תישפנ תוכנ  םהב  וליטהו  תורחא , תויועט  ושע  םה  רבעה  תויועט  תא  םהידלימ  ךוסחל  םתוצרב  ןכ , יכ  הנה  .הבהא 
.שדח גוסמ 

םליבשב ונלבס  ונחנא 
תאו םמצע  תא  סנרפל  ידכ  השק  םידבוע  ןיידעו  ודבע  םה  .דחוימב  הובג  הדובע  רסומ  ילעב  םה   X-ה רוד  ינב 
םיבר לצאו  םישוריג ,) ףאו  םיחתמ  תופייע ,  ) םידבכ םיריחמ  םהמ  התבג  השקה  הדובעה  לבא  .ךוסחל  ידכו  םהיתוחפשמ 

.םהידלימ הזה  לבסה  תא  ךוסחל  בטומש  השוחת , תרצונ 

תא תושעל  ליבשב  אל  םא  השק , ךכ  לכ  יתדבע  המ  ליבשב  : " ןונגסב םיאטבתמש  םירוה  תונויארב  ונעמש  תחא  אל 
הניחבמ ססבתהל   Y-רוד ה ירוהמ  לודג  קלחל  ורזע  תושוריהו  השקה  הדובעה  דועו , תאז  םילק "? רתוי  םהלש  םייחה 

ל- רבעוהש  רסמה  .םידליה  לע  איה  תיתחפשמה  הפוקב  ורבטצהש  םיפסכה  תאצוהל  הנושארה  תופידעהו  תילכלכ ,
רומשנ ונחנא  ץוחב ? השק  .םכליבשב  ונלבס  רבכ  ונחנא  יכ  ונתיאמ  תוחפ  ולבסת  היה : רישיו  ףיקע  ןפואב  םיקינ  Y

לש הגילב  קחשל   " אלו םיכמתנ " םידלי   " ראשיהל םיריעצל  חונ  הז  ןבומב  .הילא  םתלגרתהש  םייחה  תמר  לע  םכרובע 
סרסמ ןזואמ -  יתלבה  הזה -  ןיפילחה  גוסש  היעבה  .החמשב  םילבקמ  םידליהו  החמשב  םינתונ  םירוהה  םירגובמה ."
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(. ומצעב רגובמ  רבכ  אוה  רשאכ  םג   ) לבקמ רקיעב  דליהו  ןתונ  רקיעב  רגובמה  היכרריה : חיצנמו  םידליה  תא 

הדירפה ריחמ 
הינומרהה רשאכ  םלשומה ." הרוהה   " תימדת לע  תורישי  עיפשה  רבדהו  הובג  אוה   X-ה רודב  םישוריגה  רועיש 

הוולמ םישוריגה  ךילהת  םימלשומ ." כ" הביבסהו  םמצע  יניעב  םיספתנ  םניא  רבכ  םירוהה  תקרפתמ , תיתחפשמה 
םירוהל םישרגתמה  תא  הכפה  תאזה  הלטלטה  .םידליה  םע  רשקה  לע  םג  םינירקמש  םיחתמו , תודרח  תישגר , הלטלטב 

.םהידליב תישפנ  תולתו  םשא  תושגר  םע  םישלחומ ,

לשב םתוכמס , תא  ליעפהל  םישקתמ  םה  .םהידלי  םע  םירג  םניא  ללכ  ךרדבש  םישורגה , תובאה  םיאצמנ  דחא  דצמ 
השורגה םאה  ידי  לע  םהל  תקבדומה  תילילשה  תימדתה  לשב  םג  תובורק  םיתיעלו  םהידלי  םע  םהל  שיש  בוצקה  ןמזה 

תורסח ןה  .דבלו  תועוגפ  תורתונ  םיבר  םירקמבש  תושורגה , תוהמאה  תואצמנ  ינשה  דצהמ  םידליה .) תא  תלדגמש  )
ןה הדימ  התואב  .תיתחפשמה  המוארטה  ירחא  םהילע  ןנוגל  תופאוש  ןכ  ומכו  םידליה  םע  דדומתהל  תישגר  היגרנא 

.תולקב םהל  רתוולו  םתיא  תמעתהל  אל  תוטונ  ןכלו  םידליה  תכימתל  תוקוקז 

Parents were married while growing up (USA)

55% 65% 75% 85% 95%

65+

Boomer

Gen X

Millennial

Reference: Wang, Wendy and Taylor, Paul. 3.9.2011. For Millennials, Parenthood Trumps Marriage.
Pew Research Center: Social & Demographic Trends.

המשא ישגר  לע  יוציפ 
הדובעה ןיב  ןרמתל  םיצלאנ  םה  .תורוהה  דיקפתל  רבעב ) גוהנ  היהש  יפכ   ) טלחומ ןפואב  רסמתהל  םישקתמ  םירוה 

תונורחאה םינשב  ןייפאמש  הזה , חתמה  .םהמ  הרבחה  לש  תויפוטואה  תויפיצה  ןיבל  תירורפאה  תואיצמה  ןיב  םידליהו ,
המ תא  םידליל  תתל  םהל  םירשפאמ  אל  תינורכה  תופייעהו  ןמזה  רסוחש  םישח  םיבר  .המשא  ישגר  רצוי  םיבר , םירוה 
ינש ןיב  תועורק  תושחש  הריירק , םע  םישנ  ברקב  דחוימב  תטלוב  העפותה  תיתרבחה .) המרונה  יפ  לע   ) יוארש

החכותמ תוענמיהו  םיירמוח  םימענמב  םתצצפה  םידליה , יניעב  ןח  אוצמל  ץמאמ  אוה  ךכל  יוציפה  .תומלועה 
.השינעמו

לש גוס  איה  רחואמ  הכ  ליג  דע  םירוהב  םייולת  םיראשנ  םיריעצהש  הדבועה  ילוא  טביה : דוע  ףיסוהל  רשפא  ךכל 
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, םינורהצבו תולפטמ  ידי  לע  ולדוג  ןהבש  תומדקומ  תופוקתמ  םיישגרה  םיכסחה  לע  םירעפ  תמלשה  וא  בוח " תייבג  "
תא םירשפאמו  הלועפ  םיפתשמ  ןכלו  םשא  תושגר  יסומע  םירוהה  ליבקמב , .הריירקל  םמצע  תא  ושידקה  םירוהה  רשאכ 

". תיאמצע ךרדל  ואצ  ןאכ , דע   " רמולו לובג  םישל  םיצור ) דימת  אלו   ) םיחילצמ אל  םג  םה  וז  הביסמ  .וזה  תולתה 

יתורחתה לגנו  ' גב םיישיא  םינמאמ 
תוברת תחתפמ  תורחא , תויברעמ  תונידמ  ומכ  לארשי , .דרוש  קזחה  ובש  יתורחת  לגנו  איה ג' תיטסילטיפקה  הרבחה 

.ריעצ ליגמ  רבכ  םייגשיהו  םייתורחת  םירסמ  הריבעמש 

, תורחתב דורשל  ידכ  .ןולשיכה  ינפמ  הדרחה  םג  אלא  ילכלכה ) הדשב  רקיעב   ) השקו הפופצ  תישענ  תורחתה  קר  אל 
.ןורתי םהידליל  חיטבהל  ידכ  לוכה  טעמכ  ושעיו  דואמ  ריעצ  ליגב  םהלש  םידליה " תרשכה   " תא םיליחתמ  םיבר  םירוה 
םיגוחל םהידלי  יווילב  םגו  םייטרפ  םירומ  ןומימב  םיאליגה , לכב  תואנדסו  םיקחשמ  םירצומ , תשיכרב  אטבתמ  רבדה 

זעהש דליב  םיפזונו  םהידלי  תא  ףתיש  אלש  ןמאמה  לע  םיקעוצ  םה  םידומצ :" םינמאמ   " ןקת לע  טרופס  תויורחתלו 
.הטיעבב וא  העילקב  לשפל 

לע ץחל  ףיסומש  המ  םייטרפה , םהייחב  םירוהה  לש  ןולשיכה  תשוחת  לע  תוצפל  האב  חילצהל  הפיחדה  םיתעל 
םדקתהל תוזע  תופיאש  הל  שיש  דמעמ ,) ירפשמ   ) תיליבומ הייסולכוא  לש  הבחר  הבכש  תחימצ  תאזמ , הרתי  .םידליה 

החולש ןיעמ  םהידליב  תוארל  םיטונ  תאזה  הבכשהמ  םירוה  .תויפיצה  ףר  תא  ההיבגה  רשפאה , לככ  קוחרו  רהמ 
המ לכ  תא  םידליל  םיקינעמ  םה  .תיתחפשמו  תישיא  החלצה  לאכ  םתחלצה  לא  םיסחייתמו  אל ) וא  עדומב   ) תיתחפשמ

.יגשיהה ץורמב  םהל  עייסל  ידכ  רתוי , ףאו  םתודליב  ולביק  אל  םמצע  םהש 

םיבר ןכלו  תוילאיר ,) אל  ןקלח   ) תויפיצ הברה  יכה  ויפתכ  לע  וסמעוהש  רוד  הבר  הדימב  אוה   Y-רודש ה רמול  רשפא 
השקש הדרח  לגעמ  רצונ  השעמל , .ןולשיכמ  תוינורכ  תודרח  וחתיפ  םג  םיבר  .םמצעמ  ןולשיכו  הבזכא  תשוחת  םיבחוס 
רעצלו םהירוה  תא  בזכאל  םיששוח  םידליהו  וחילצי , אל  םידליהש  םיששוח  םירוהה  ונממ : תאצל  םידדצה  ינשל 

.םתוא

רכונמ םלועב  תועמשמ  שופיח 
םילאידיאו תופיאש  תונומא , .םויקה  תייווחל  םיקצוי  םדא  - ינבש תועמשמבו  ןכותב  הבר  הדימב  היולת  םייחה  תחמש 

םידוהיל טלקמ  תנידמ  םיקהל  יגולואידיאה  רגתאה  םימדוק , תורודב  .םייחב  ךרע  תריציל  המצוע  - יבר םינונגנמ  םה 
רשאכ םויה , .יתמצוע  והשמל  םתוא  רשקו  תיתועמשמ  םייח  תייווח  רצי  םישק , םיביוא  ינפמ  היתולובג  לע  ןגהלו 

םיקיפאל תינפומ  םויקה  תייווח  םינוליחה , לארשי  יחרזא  לש  םמלועב  ללכב ) םא   ) ינשמ דיקפת  תקחשמ  היגולואידיאה 
תונורחאה םינשב  רבוע  הבר  הדימבו  תאזה  השינל  סנכנ  תעקשומה  תורוהה  סותימ  .רתוי  םיישיא  םייביטנרטלא – 

קוציל הדעונ  איה  דליה  תא  םדקל  האב  איהשמ  רתויש  תנצקומ , תורוה  איה  תואצותה  תחא  .היצקיפירולג  יכילהת 
.הרוהה לש  וייחל  תיתוכאלמ  תועמשמ 

תויהל םהלש  ךרוצ  ךותמ  אלא  םיטופש , םהש  ךותמ  אל  הז  .םהמ  שקבאש  רבד  לכל  ועיגי  םירוהה  : " תב 30 תיטנדוטס 
ונחנאש הנבה  םהל  שי  .ונייחב  םהלש  דמעמה  תא  .ונייחב  םהלש  תובישחה  תא  דבאל  אל  ךרוצה  תא  םהל  שי  .םיברועמ 

םה .םתוא  ליהבמ  הז  .םתוא  ךרטצהל  אלו  ודוהל  סוטלו  הנש  יצחל  לכה  בוזעל  םילוכי  ונחנא  .הז  תא  תושעל  םילגוסמ 
, ץוחנ ירמגל  התאש  חוטב  אל  ביצי , אל  בזכאמ , םלועב  .םויק  תוכז  םהל  ןתונ  הז  יכ  .ונלש  םייחב  דמעמה  תא  םיצור 

הרדגההמ קלח  הז  .םהלש  תימצעה  הרדגההמ  קלח  הז  .םהלש  םייחל  תועמשמ  שיש  .םיבושח  םהש  שיגרהל  םהל  בושח 
יתייה .רתוי  םתוא  ךרטצא  ינאש  םיצור  אל  םהש  םירמוא  ויה  םה  םא  לבא  .םידליה  ונלצא , חוכה  .םישנאכ  םה  ימ  לש 

". תקסרתמ

םייאמו דיחפמ  םלוע 
ןדיעב םויה , .תוידגרטו  תונוסא  לש  תירעזמ  תומכל  וייח  ךלהמב  ףשחנ  םדא  יטיאהו , ירפכה  יתליהקה , םלועב  רבעב ,

הייטנהו תושדחה  ףטש  .םלועה  לכב  תוידגרטלו  תונוסאל  םוי  ידמ  םיפשחנ  ונלוכ  תיתיזזתה , תילבולגה  תרושקתה 
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.םהידלי לע  ןהו  םירוהה  לע  ןה  העיפשמש  הדרחו , המיא  דחפ , לש  הריווא  רצוי  בוהצ " לע ה" רובידה  תא  ביחרהל 

תוידגרטו עבט  תונוסא  םילא , דושו  סנוא  ירקמ  םיכרד , תונואת  תומחלמ , רורט , יעוגיפ  לע  תוקסופ  יתלבה  תועידיה 
םיטונ םג  םירוה  וז  הביסמ   ". תידיאונרפ תורוה   " הניכ ( Furedi  ) ידורפ קנרפ  גולויצוסהש  המ  תא  תורצוי  תורחא 

.לעשו דעצ  לכ  לע  רהזיהל  ךירצש  רסמה  תא  םהל  םיריבעמו  םידליה  לש  שפוחה  תא  ליבגהל 

םיעוריאב היוור  התיהש  , Y-ה רוד  ידלי  לש  בוציעה  תפוקתב  רקיעב  ףקות  הנשמ  הלביק  וזה  הדרחה  לארשיב 
תרושקתבו קאריעמ ,) םידאקסו  םורדב  םימאסק  ןופצמ , תושויטק   ) םיליט תופקתמו  רורט  יעוגיפ  ןוגכ  םייטמוארט 

.קותישו רבטצמ  ץחל  איה  האצותה  .תמא  ןמזב  םיניזאמהו  םיפוצה  יתבל  חטשהמ  תונוסאה  תא  האיבהש  תינלוק 
תבשל וצלאנ  תוחפשמש  םושמ  הנושארה , ץרפמה  תמחלמ  םהידליו   Y-ה רוד  ירוהל  תיטמוארט  התיה  דחוימב 

םייטמוארט םיעוריאו  הזה  עוריאהש  קפס  ןיא  .כ  " בא תוכסמב  םינטק  םידלי  םע  םינוא  רסוחב  םימוטאה  םירדחב 
.ןוחטיבה רסוח  תשוחת  תא  וב  וקזיחו   Y-רוד ה לע  םמתוח  תא  ועיבטה  םיפסונ 

ונחנאש איה  תובתכהמו  תועידיהמ  תשבגתמש  השוחתה  .ןוטלשה  תודסומב  ןוחטיבה  תא  תרערעמ  םג  תרושקתה 
האיבמה ינורכ , םינוא  רסוח  לש  השוחת  רצויו  תודרחהו  תוששחה  תא  ריבגמ  רבדה  .תונימאו  תובוט  קיפסמ  אל  םיידיב 

.תואמצעהו תורגבה  ינמיסמ  אוהש  ישפנה , ןסוחה  תוחתפתה  לע  השקמו  קותישלו  תוללבתשהל 

םינודעומה תוברת  תוחתפתה  .םיריעצ  לש  יוליבה  ילגרהב  םייוניש  לשב  םג  םייתדרח "  " םירוה ושענ   Y-רוד ה ירוה 
ינש דצמו  תולבל , םהידליל  ורשפא  םירוהה  דחא  דצמ  .תוששח  ורצי  םייניבה ) תביטח  ליגב  רבכ   ) לוהוכלאה תייתשו 

.םהל תורקל  לולעש  המ  ינפמ  תודרחה  תא  םהל  ונירקה  םה 

תכרעמ םהל  ןיא  היגולואידיא , םהל  ןיא  .יתדרח  בצמב  ןמזה  לכ  םיאצמנ  רעונה  ינבמ  הברה  יתעדל , : " היגולויצוסל הרומ 
.ימ ליבשבו  המל  םהל  רורב  אל  לבא  םיסייגתמ  םה  ..תואדו  - יא לש  םלוע  אוה  ינרדומטסופה  םלועה  .הרורב  םיכרע 
םה םהירוה , לש  הדובעב  םיחוטב  אל  םה  .לדומכ  ושמשיש  תוגיהנמ  לש  תויומד  םהל  ןיא  םתוא , םיבזכאמ  םיאקיטילופה 

םיפידעמ םהו  םהל , השקש  םירגבתמ  טושפ  םה   Y-רודש ה תויהל  לוכי  זא  .םהלש  החפשמה  לש  תוביציב  םיחוטב  אל 
תוביוחמ םמצע  לע  תחקל  רשאמ  תיב ' ירועש  םתישע  אל  המל   ' םהילע תקעוצ  הרומהש  םינטק  םידלי  ןימ  תויהל 

" .םליגל םאתהב 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
Thresholders | Arnett | ןוסדוד |  םייח |  - ןונגס קופס |  םירוה |  - דרמ תורגבתה |  ירוה |  - ןוקית תיהשומ |  - תורגב תורגבל |  - םיררועתמ
- יסקט תויתודלי |  ןאקנוד |  ודרבמיז |  רתי |  - תוננוג רטפוקילה |  - ירוה רואנ |  - לש - םירבחה רוזמר |  שמש |  רנטייה |  דלפנייס |   | Tanner

תיניערג - החפשמ ןמטסופ |  הכינח | 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
וז .םייחה  תלחות  םשארבו  םיבר  םימרוגב  םייולת  הרבחהו  דיחיה  ייחב  םתובישחו  םיישונאה  תוחתפתהה  יבלש  לש  םכרוא   .1

יונישהו םויה , םינש   85- כל הרשע  העשתה  האמה  ףוסב  םינש   50- כמ יטמרד  חרואב  תונורחאה  םינשה  האמ  ךלהמב  החמצ 
קרפ לע  איה  רתויב  הלודגה  העפשההש  המוד  .ליבקמב  םהמ  עפשומו  תינפוגה  הילבהו  תורגבתהה  יכילהת  לע  עיפשמ  הזה 

'. תודלי  ' הנוכמה ןמזה 
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הרצי תוניירואה  .סופדה  תעפוה  םע  םדאה , ייחב  יתועמשמו  דרפנ  בלשכ  תודליב  הרכהה  תישאר  תא  םיהזמ  םינוירוטסיה   .2
עדיה עיגה  םירשעה , האמב  ךכ , רחא  .בותכו  אורק  יעדוי  םירגובמ  ןיבל  בותכו  אורק  יעדוי  םניאש  םידלי  ןיב  הציחמ 

.תורגבל תודלי  ןיב  תיכרעהו  תיעדמה  הנחבהה  תא  דדיחו  דוסיהמ , ליגה  תשיפת  תא  הנישש  יגולוכיספה ,
.Steinberg, 2011  .3

רפסב (. Stanley Hall  ) לאה ילנטס  יאקירמאה  גולוכיספה  לש  תורגבתהה '  ' רפסה םוסרפ  םע  חנומה , עבטוה  ב-1904   .4
.אשונב תיעדמה  תוניינעתהה  חומצל  הלחה  זאמו  תורגבתהה , ליג  לע  הירואית  הנושארל  הגצוה 

רגבתמ לכל  ידוחייו  ישיא  תורגבתה  סופד  איה  האצותהו  םינושה , םיקיפאב  תוחתפתהה  ןיב  המאתה  תמייק  דימת  אל   .5
.Arnett, 2007 תרגבתמו.

דלונרא יתפרצה , ףרגונתאה  עבטש ב-1909  חנומ  אוה  ( rite initiatique וא  rite de passage תיתפרצב ' ) רבעמ סקט  '  .6
סוטאטסל דחא  יתרבח  סוטאטסמ  םדאה  לש  רבעמ  ןייצמה  יגיגח  עוריא  ראתל  הרטמב  ( Arnold van Gennep  ) פנג - ןאו

לכב טעמכ  ובשחנ  רבעמה  יסקט  .רגובמל  דלימ  לכל -  לעמו  רוביצ , שיאל  יטרפ  םדאמ  יושנל , קוורמ  לשמל : רחא , יתרבח 
באכ לש  תלוביס  תויח , דיצ  תידוקפת : תורישכו  תואמצע  ינחבמ  םג  ללכ  ךרדב  וללכו  םיבושח  םיסקטל  תוקיתעה  תורבחה 

הנתינ תיתרבחה  בלה  תמושת  רקיע  םירבג , ידי  לע  וטלשנ  תוקיתעה  תורבחהש  ןוויכ  .דועו  דחפ  םע  תודדומתה  יזיפ ,
.Steinberg, 2011 ; 1984 ויז , .םינבה  לש  רבעמה  יסקטל 

יבחרב תורחא  תותדב  םילבוקמה  רבעמ  יסקטל  םיילאנויצקנופה  ויביכרמבו  ויתויועמשמב  המוד  ידוהיה  הווצמה  - רב סקט   .7
ינרטפש ךורב  : ' תונועטה םילמב  ויבא  ותוא  ךרבמ  םינימאמה , תרבחל  רענה  ףרטצמ  וב  יתדה , סקטה  ךלהמב  .םלועה 

ידוהיה יוטיבה  םג  . 1999 דלפסייר , .ומצע  רענל  תרבוע  תוירחאהו  ונב , ישעמל  דוע  יארחא  באה  ןיא  התעמ  הז .' לש  ושנועמ 
.ךלשמ החפשמ  םיקהל  יתרבחה  רתיהה  תאו  םירוהה  תוירחאמ  קותינה  תא  אטבמ  ןמז ,) קרפ  קרפ =  ' ) וקִפל עיגה   ' יתרוסמה

העיגה  ' וא וקרפל ' עיגה   ' ורמאשכ .דאמ  ריעצ  ליגב  ןתחתהל  היה  גוהנש  ןוויכ  רתוי , הקודה  התיה  םיינשה  ןיב  הקיזה  ונמזב ,
.םלוה ךודיש  םהל  שפחל  ןמזה  עיגה  התעו  תורגבל , ועיגה  הרענה  וא  רענהש  התיה  הנווכה  הקרפל '

תא הרידגמ  הנידמהש  םושמ  ראשה  ןיב  םיימשר , תורגב  יסקטב  יתרבחה  ךרוצה  תחפ  תינרדומה  הרבחב  יכ  ןייצל  בושח   .8
, ןימ יסחי  םייקל  תוריחבב , עיבצהל  גוהנל , אשניהל , דובעל , ול  םיריתמה  ףס  יקוח  לש  רובצמ  תועצמאב  רגובה  םדאה 

םוחתל םוחת  ןיב  הנתשמ  עבוקה  ליגה  םיגירח .) טעמל  'ל , הצל סויג  תבוח  הפסונ  לארשיב   ) לוהוכלא שוכרלו  קשנ  תאשל 
בור יבגל  .תונושה  תורבחב  המוחית  לעו  תורגבה '  ' תרדגה לע  הפיקעו  הרישי  העפשה  ול  שיו  הנידמל , הנידמ  ןיבו 

ביבס 18. אוה  עבוקה  ליגה  תונידמה  בור  יבגלו  תויוליעפה 
ללוכ  ) םילארשי םידוהי  םירבג  לש  גציימ  םגדמ  ברקב  תנשב 2002  ךרענש  היטרקומדל , ןוכמהו  ןמטוג  זכרמ  םעטמ  רקחמ   .9

םהל בושח   " יכ ונע  .הווצמה 74%  - תב סקטל  תילארשיה  הייסולכואה  תסחיימש  תובישחה  לע  עיבצה  םילועה ,) תייסולכוא 
.2009 ןידורו , גומלא  זפ , .םתבל  הזה  סקטה  תא  םייקל  םהל " בושח   " וא דואמ ,"

טדנמה תלשממ  ידי  לע  הדובעה  תומוקמב  םירענ  לע  הנגהה  קוח  הנושארל  קקחנ  ה-20 , האמה  לש  םירשעה  תונשב   .10
ליג ןוגכ  םיבר , םינוירטירק  וב  ועבקנ  .קוח  תועצמאב  רעונהו  םידליה  תקסעה  תא  תסנכה  הרידסה  תנשב 1953  .הניתשלפב 
תא וכפה  וללה  תולבגהה  .דועו  תורוסא  תודובע  הלילב , הדובע  רוסיא  םידלי , לש  הדובע  ימי  םידלי , תקסעהל  ילמינימ 
אוה ברעמה  תונידמב  יקוחה  הדובעה  ליג  .תיאמצע  תורגבל  םיקהבומה  םייוטיבה  דחאל  תסנרפמה  הדובעה  לועל  הסינכה 

םיאליגב .הדובעה  גוס  לעו  הדובעה  תועש  רפסמ  לע  תולבגה  תומייק  זא  םגו  ליג 15 ,) לארשיב –   ) ללכ 16-14 ךרדב 
.תולילב הדובע  תללוכש  הרשמ  טעמל  תיקלח , הדובעב  קר  דובעל  םיאשר  םיריעצה  הבוח , ךוניח  קוח  לח  םהילעש 

.2009 הליש ,  .11
ןוישיר ליג  ללכ 18 . ךרדב  רתוי , הובג  ליג  לבוקמ  הפוריאב  .הנידמב  יולת  םיליגב 18-14 , גוהנל  םיאשר  תירבה  תוצראב   .12
רשפאו רתוי  הכר  םש  הפיכאה  תוחתופמה , תונידמל  דוגינב  םלוא  ללכ 18  ךרדב  אוה  ישילשה  םלועה  תונידמב  הגיהנה 

.רתוי םיריעצ  םיאליגב  םיעונפואבו  תוינוכמב  םיגהונ  םיבר  םידליו  םירענ  תוארל 
תאזה תמוסרפה  הנושארל ב-1957 . העיפוהש  חושקה ) יובואקה  " ) ורובלרמה שיא   " תמוסרפ היה  הזה  יומידל  םימרוגה  דחא   .13

ןוגכ םיחושק  םירבג  לש  תויומדב  שמתשהל  הרבחה  הכישמה  הירחא  .םוסרפה  לש  הירוטסיהב  תויביטקפאה  תחאל  תבשחנ 
(20.8%  ) עצוממה זוחאהמ  ךומנ  ל-2013 , ןוכנ  (, 16.2%  ) לארשיב םינשעמה  זוחא  .דועו  לובטופ  ינקחש  םיצורמ , יגהנ 
25.8% ו-  ) עצוממהמ ךומנ  ( 10.8%  ) תונשעמה םישנהו  ( 21.9%  ) לארשיב םינשעמה  םירבגה  זוחא  . OECD-ה תונידמב 

רבוטקוא 2014. הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל  . OECD-תונידמב ה המאתהב )  16.4%
.2011 וקליפ ,  .14

םינשב .תוחפ  םילכוא  םינשעמ , רשאכ  .הרזגה  לע  רומשל  ןוצרה  איה   Y-רוד ה ברקב  ןושיעה  תוחיכשב  הילעל  תפסונ  הביס   .15
םעפ תוחפל  ונשיעש  ידוהיה  רזגמב  רעונה  ינב  רועישב  הילע  תואירבה , דרשמ  ינותנ  יפל  המשרנ , ( 2006-2011  ) תונורחאה

יא וסנתה  תותיכ ו ' ידימלתמ  יכ 8.2%  אצמנ  דוע  .םאתהב  לש 3-6%  הילע  וז  (. 10.5%  ) םויב םעפ  וא  ( 18.1%  ) עובשב
.31.5.2012 רוא , - תיב רועסי  .לופכ  היה  תותיכ ח ' ידימלת  ברקב  םיסנתמה  רועישו  הליגרנ  וא  הירגיס  ןושיעב  םעפ 

יאתבש פורפ ' ךרעש  רקס  .םוינלימה  תישאר  זאמ  דואמ  הרבגתה  לארשיב , תורענו  םירענ  ידי  לע  הליגרנ  ןושיע  לש  העפותה   .16
םינותנ גיצה  ןורשה -  רוזאב  אי ' ו- ט ' ח ,' ז ,' תותיכב  םידימלת  ברקב 388  ריאמ , םילוח  תיבב  תואירה  ןוכממ  ונסרו ,

ברקב רשאכ  הליגרנ , ןושיעב  וסנתה  וא  ונשיע  הנש , דע 17  םיליגה 12  חווטב  םירקסנה , ללכמ  םיזוחא  .םיגיאדמ 41 
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הרֶשע - ינב ברקב  הליגרנ  ןושיע  רמולכ , ידכל 58 . עיגה  םעפ  ידמ  הליגרנ  םינשעמה  זוחא  ינב ה-17 , אי ' תותיכ  ידימלת 
םס וא  לוהוכלא  םיפיסומ  ףא  הליגרנה  ינשעממ  םיזוחא  יכ 6  ררבתה  ךכמ , רומחו  תוירגיס , ןושיעמ  השולש  יפ  לודג  היה 

.18.1.2010 םירוה ,  Ynet הליגרנ ,' קר  וז  אמא , לבא  , ' יתור באז  ןב  .תובהלתהה  תא  ריבגהל  ידכ  םתס '  ' םימ םוקמב  לכימל ,
מ 40 רתויב  תמייקתמה  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  תוסחבש  רעונ , ינב  לש  םתואירבו  םתחוור  לע  רקחמה  תינכות  תרגסמב   .17

םירקוח רפסמ  ידי  לע  תעצבתמש  (, Health Behavior in school children :HBSC  ) לארשי ןהבו  תונידמ 
זוחא .ב  י"א-י" י ,' ח ,' ו ,' תותיכמ  םידוהי  רעונ  ינב  ברקב 5113  לוהוכלא  תכירצ  לע  רקס  השענ  ןליא , רב  תטיסרבינואב 

לע 34.6% דמוע  םינבה  ברקב  שדוחב  תחא  םעפ  תוחפל  תד , תורטמל  אלש  והשלכ , ילוהוכלא  הקשמ  םיתושש  םידימלתה 
.2011 יקסבולא , ' זדו קודצ  םיסנ , - לאינוב שלוו , שיפ , - לארה לע 19.3% . תונב  ברקבו 

אל ותקיקח  רחאל  םגו  םיריגבל -  וכפה  רבכ   Y-רוד ה יריעצמ  לודג  קלחש  רחאל  תנשב 2004 -  קר  ופקותל  סנכנ  הז  קוח   .18
ןישנועה קוח  ןקות  תנשב 2010  .קוחה  לש  הפיכא  יישק  לשב  רקיעב  לוהוכלא , שוכרל  תדחוימ  היעב  םיניטק  ינפב  הדמע 

םע .םיניטק  רובע  לוהוכלא  שכורש  ימל  םג  אלא  םיניטקל  לוהוכלא  רכומש  ימל  קר  אל  רסאמ  שנוע  עבקו  תפסונ  םעפ 
.םיירוביצ תומוקמב  םיניטק  ידיב  לוהוכלא  לש  הייתש  תלבגה  ןתרטמש  קוח  תועצה  ושגוה  ףא  םינשה 

.גוז תב  וא  ןב  םע  ןימ  יסחי  םויקל  יטפשמ  רתיה  ךרוצל  רגובל  בשחנ  םדא  ובש  ליגה  אוה  המכסהה ' ליג   ' ילילפה טפשמב   .19
המכסהה ליג  .תילילפ  הריבע  עצבמ  יקוחה , המכסהה  ליגמ  ןטק  םליגש  גוז , - תב וא  גוז  - ןב םע  ןימ  יסחי  םייקמה  םדא 

םיסחי םויק  לע  םישנועה  .םדאה  לש  ונימ  יפ  לע  םיתעלו  ןימה , יסחי  גוסו  יפוא  יפל  םג  םיתעל  הנידמל , הנידמ  ןיב  הנתשמ 
ןוגכ םידבכ , םישנועל  דעו  םיילמס , תוסנק  ןוגכ  םילק , םישנוע  ןיב  םיענ  המכסהה  ליגל  תחתמ  וליגש  םדא  םע  םיינימ 

ליג ןיבל  םירבגלו ) םישנל  ןימ  יסחי  םויק  תמרונ   ) ילמרופ יתלבה  המכסהה  ליג  ןיב  לדבה  שי  יכ  ןייצל  בושח  .םלוע  רסאמ 
.יטפשמה הזמ  ללכ  ךרדב  ךומנ  ילמרופ  יתלבה  המכסהה  ליג  לעופב  .תילילפה  תוירחאה 

.Smith, Christoffersen, Davidson & Herzog, 2011  .20
, ןיטק תיימדה  תוברל  ןיטק , לש  ותומד  ובו  הבעות  םוסרפ  םסרפמה  , " "ז-1977 לשתה ןישנועה  קוחל  ב )  ) ףיעס 214 יפ  לע   .21

ירוביצה חישל  ןה  םתמאתהו  ולא , םיפיעס  יונישב  ךרוצה  לע  ועיבצה  םיבר  .םינש " שמח  רסאמ  וניד  ןיטק , לש  רויצ  וא 
קזב  ) תרושקתה קוח  יפיעסמ  דחא  .ןיינעב  רבד  השענ  אל  םייתניב  לבא  טנרטניאהו , בשחמה  ןדיעל  ןהו  היפרגונרופל , עגונב 
םהב שיש  םינכת  רדשל  םילבכ  ירודישל  ןוישיר  ילעב  לע  רסוא  תנשב 2002 , ןקותש  יפכ  "ב-1982 , משתה םירודישו ,)

םע וא  ןיטק  םע  ןימ  יסחי  תגצה  לוצינ ; וא  הלפשה  יוזיב , תוללעתה , תומילא , םהב  שיש  ןימ  יסחי  תגצה  : " ןוגכ הבעות " "
, קהבומ ןפואב  םניא , ולא  םירדשמשכ  לכהו  ינימ ; שומישל  ןימז  ץפחכ  וירבאמ  רביא  וא  םדא  תגצה  ןיטקל ; הזחנה  םדא 

" .םרודיש תא  ןיינעה  תוביסנב  קידצמה  יתרבסה , וא  יכוניח  יתושדח , יעדמ , יתונמא , ךרע  ילעב 
עובקל תרושקתה  רש  תא  ךימסמ  אלא  טנרטניאב  םייפרגונרופ  םינכת  תגצה  לע  רסוא  וניא  םירודישו ) קזב   ) תרושקתה קוח   .22

יפכ קוחל , ףיעס 4ט '  ) םיינעגופ םירתא  ינפמ  םריהזהלו  וייונימ  תא  עדייל  טנרטניאה  קפס  תבוח  תא  תורידסמה  תונקת 
(. תנשב 2011 ןקותש 

חרזא לכו  קוחה , תא  הפכא  שממ  אל  הרטשמה  לעופב  .ףסכב  םירומיהב  קוסיע  לכ  רסואה  קוח  לארשיב  קקוח  תנשב 1964   .23
.ותיבב יקוח  אל  וניזק  חותפל  היה  לוכי  הנידמב 

תואמ .ץראב  םיינוכית  רפס  - יתבב הלעפש  םייקוח , - אל םירומיה  תשר  הפשחנ  תמדוקה  האמה  לש  םיעשתה  תונש  תיצחמב   .24
ע"י ולהונ  םירומיהה  םיטב .)"  " םינוכמה  ) טרופס יקחשמ  תואצות  לע  םירומיהב  ופתתשה  יאליגב 18-13  רעונ  - ינב

יארשא וקפיסש  םירומיהל  םיקנב  הליעפה  וזה  םירומיהה  תשר  הנשמ ." ינכוס  כ" םידימלתםהיתחת  וליעפהש  םיניירבע ,
םיפסכב וסוכ  םתצקמש  םילקש , יפלא  תורשע  לש  ףקיהב  םידספה  ורבצ  רומיהל  ורכמתהש  םידימלת  יכ  חווד , .םידימלתל 

.םירוההמ ובנגנש  םיק  ' צבו
לב ד"ר  ידי  לע  השענ  רקחמה   ) תישארב 2005 ביבא  לת  תטיסרבינואב  תילאיצוס  הדובעל  רפסה  תיבב  ךרענש  רקחמב 

םינותנה ולע  ץראה ) זכרמב  רפס  יתב  םיליגב 16-19 מ-19  רעונ  ינב  לש 1,069  גציימ  םגדמ  לע  ססבתהו  דירפ  לאירבג 
, ףסכ לע  וברעתה  וא  ורמיה  .והשלכ 60%  גוסמ  םירומיהב  תע  התואב  םיברועמ  ויה  לארשיב  רעונה  ינבמ   78% םיאבה :
סיפה ו-30% לעפמ  לש  תולרגהב  ופתתשה  .לזמ 35%  תונוכמב  ושמתשה   25%- כו טרופס , לע  םירומיהב  ופתתשה   21%
.הנשב 5.5% םימעפ  לעמ 20  ורמיה  כ-28%  .ללכ  ורמיה  אל  רעונה  ינבמ  קר 21%  .וניזקב  ורמיה  .וטוט 9%  תולרגהב 

.רפס תיבמ  תויורדעיה  ןוגכ  םירומיההמ , האצותכ  המרגנש  תיתייעב  תוגהנתה  לע  וחוויד  םירומיהב  ופתתשהש  רעונה  ינבמ 
וזיאב ולאשנ  רקסב  םיפתתשמה  .תומוסרפ  לש  העפשה  ןכו  םידליה  ירומיהל  םירוהה  ירומיה  ןיב  רשק  םג  אצמנ  רקחמב 
ההובג םירומיה  אשונב  תומוסרפל  הפישחהש  לככש  אצמנ  וכו .)' וטוט  וטול , סיפ ,  ) םירומיהל תומוסרפ  ואר  םה  תורידת 

.24.1.2008 ינליא , .רתוי  ורמיה  םה  רתוי ,
ןושארה ןוחטיב  תוריש  קוח  תא  ףא  המידקה  ליגב 18 )  ) 'ל הצל סויגה  תבוח  .ןוחטיב  תוריש  קוח  חוכמ  עצבתמ  'ל  הצל סויגה   .25

הלשממה שארכ  יאמב 1948  ןוירוג  - ןב דוד  םתח  הילע  לארשיל , - הנגה - אבצ תדוקפב  הליחתב  העבקנ  איהו  מ-1949 ,
.תינמזה

םיליחתמ ליבקמב  .רגובה  םדאה  לש  יפוסה  לקשמהמ  םיזוחא   40 יפוסה ו - הבוגהמ  םיזוחא  םיגשומ 25  תורגבתהה  ליגב   .26
.םירוענה ליג  ילמסמ  דחאל  וכפה  םינשה  םעש  םינוק ,)' ' צח  )' תורגב יעצפ  עיפוהל 

ליגב 50-40. ומלועל  ךלה  עצוממ  םדא  ובש  ןדיעב  םייק  היה  אלו  טעמכ  לשמל  הדימעה ' ליג  '  .27
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לש יאופרה  זכרמב  תונש ה-80  ףוסב  הדבעש  םידלי  תאפור  איה  ( Marcia Herman-Giddens  ) סנדיג - ןמרה היסרמ   .28
הקינילקל ועיגהש  תודליל  הרזומ : העפותב  הניחבה  איה  עשתו , הנומש  תונב  תודליב  זא  הלפיטש  תעב  קויד .'  ' תטיסרבינוא

תוסחב רקחמ  הליבוהו  יריפמא , ןפואב  העפותה  תא  קודבל  הטילחה  איה  .םיידש  חתפתהל  ולחהו  הוורע , רעיש  חמצ  הלש ,
םיידשה חומצל  םיליחתמ  ובש  עצוממה  ליגה  יכ  ררבתה  .תודלי  ףלא  וקדבנ 17  ובש  םידלי , תאופרל  תיאקירמאה  הימדקאה 

בתכב וללה ב-1997  םינותנה  תא  המסרפ  סנדיג  - ןמרהשכ .תורוחש  תודלי  ברקב  ו-8.87  תונבל , תודלי  ברקב  היה 9.96 
רהוטב וליפאו  סנדיג  לש  םגדמה  תונמיהמב  קפס  וליטהש  ויה  .תיאופרו  תיתרבח  הרעס  הצרפ  ', Pediatrics  ' תעה
הקספה ילב  םואתפ  ורביד   ' .סמייט קרוי  וינל  ןויארב  םימיל  הרפיס  ריעסמ ,' ךכ  לכ  היהי  הזש  גשומ  יל  היה  אל   ' .היתונווכ

היה אל  הזש  הפידעמ  יתייה  תיטסינימפכ , תוריעצ .) תודלי  לש  תוינימב  תינתוואת  תוניינעתה  ' ) הטילול תנומסת   ' לע
םייאופר תודסומ  השולשמ  םירקוח  רשאכ  ב-2010 ,)  ) רושעכ רובעכ  הרתפנ  תיעדמה  תקולחמה  . 2012 לייו , ךותב : הרוק .'
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תוחתפתהל םיבלשה  תנומש  תירואית  יבלוב ; ןו  ג' לש  תורשקתהה  תירואית  טוקיניו ; דלנודו  רלהאמ  טרגרמ  ןיילק , ינאלמ 
.רלהאמ טרגרמ  לש  היצאודיבידניא  - היצרפסה ךילהתו  ןוסקירא  קירא  לש  תוישיאה 

.Marcotte, 22.5.2013  .64
.Henderson  , 1.7.2013  .65

.23.3.2014 שיאלב ,  .66
'. הז תא  וארי  אל  םה  .םהמ  הז  תא  עמשת  אל  , ' םיריעצ תקוסעתל  תיאקירמא  תיחמומ  תרמוא  והשמ ,' םיבהוא  אל  םהשכ  '  .67

.Penelope  , 2011
.2009 ןוסלנצכו , ביבר  ואר   .68

לש תויומדב  תאלמתמ  תורפסה  ךליאו  הלא  םינשמ  .םידליה  תורפסב  בסה  תומד  טעמכ  תרכזנ  אל  םישישה  תונש  דע   .69
םייוליבו םילויט  םירופיס , תארקה  ומכ  תופתושמה  תויוליעפבו  םידכנה  ןיבל  םהיניב  תרצונש  הינומרהב  אבסהו , אתבסה 

לירפא 2008. ךורב , ; 1987 ןוסגרב , .םירחא 
.70% 50% ל - מ - תוחפל , םייח  םיבס  ינשב  תוכזל  ןב 10  דלי  לש  וייוכיס  ולע  תונורחאה  םינשה  םישימחב   .70

.2008 רהז , - ןבא : i אר  .71
.ץיקה ישדוח  ךלהמב  תותבסבו  םיבסב  םירזענ  םירוההמ  תיצחממ  רתוי  יכ  הלוע  םיקיתו  םיחרזאל  דרשמה  ךרעש  רקסמ   .72

, יקסבונרב .תותבסהו  םיבסה  ןיבמ  רתויב  תעייסמכ  םאה  דצמ  אתבסה  תא  ורידגה  תובאהמ  עברכו  תוהמאהמ  תיצחמכ 
.22.8.2012

תרבגומ תוחכונ  .תינדיחיה  תורוהה  לש  תוילילש  תוכלשה  ןותימב  דחוימב  תיתועמשמ  אתבס  לש  תוחכונש  ואצמ  םירקחמ   .73
לש םיימדקאה  םיגשיהה  תא  התלעהו  תוגהנתה  תויעב  ןיטקהלו  רפסה  תיבמ  הרישנה  ירועיש  תא  דירוהל  העייס  אתבס  לש 

.28.4.2009 ראקדוג , .םידליה 
.1995 למרכ , - גרבניש ; 2007 ןמסרו , ואר : םימעה  רבח  ילועמ  תותבסו  םיבסל  םידכנ  ןיב  םחה  רשקה  לע   .74

NBC תשרב הרדושש  (, Cheers " ) רבה לע  ישפוח   " הרדסה התייה  הקירמאב  םיריעצ  לע  ושענש  תונושארה  תורדסה  ןיב   .75
ןמז ךרואל  דורשל  החילצהש  תונושארה , תורדסה  תחאל  תבשחנו  םיבר  םיסרפב  התכז  (, 1993 - 1982  ) תונוע ךשמב 10 

םג הרדושש  הלש , תירלופופה  תבה  תרדס  (, Frasier " ) 'ר זיירפ  " םג ךכ  . Bjorklund  , .תינויזיוולטה 1997 הירוטסיהב 
תוחילצמ אל  תויומדה  רבה " לע  ישפוח  ב" ומכ  'ר ," זיירפ ב" םג  (. 1993-2004  ) רושעמ הלעמל  ךשמב   NBC תשרב איה 

םיסחי רצייל  תוחילצמ  אל  תורחא  יתרדס , ןפואב  גוז  ינב  תופילחמ  ןקלח  .תוביצי  םיסחי  תוכרעמב  ןמז  ךרואל  קיזחהל 
היזיוולט תרדס  לכמ  רתוי  ימא -  יסרפ  התכז ב-37  הרדסהש  ךכמ  דומלל  ןתינ  'ר " זיירפ  " לש תוירלופופה  לע  .םיימיטניא 

.Elber  , .תרחא 11.5.2004 תימוק 
(. 1998-1989  ) ףצרב תונוע  ךשמב 10  הרדושו   NBC תשרב תונש ה-80  ףוסב  רבכ  הכרד  תא  הלחה  ( Seinfeld  ) דלפנייס  .76

רתויב תועיפשמהו  תורטועמה  תוירלופופה , תוינכותהמ  תחאל  תבשחנ  דלפנייס , יר  ' גו דיווייד  יראל  ידי  לע  הרצונש  הרדסה ,
תודמעומ (, 1993  ) ימאה סרפ  םהיניבו  םיבר  םיסרפב  התכז  הרדסה  . Zurawik  , 3.5.1998 .תירבה תוצראב  ה-90  תונשב 
םינקחשה םג  .דועו  ( 1993 , 1992  ) היזיוולטה ירקבמ  סרפ  (, 1994  ) בהזה סובולג  סרפ  (, 1992-1998  ) ימאה סרפל 

ןיזגמ םסרפ  ב-2009 , . Emmy Awards Official Site - Seinfeld תונוש. תוירוגטקב  םיבר  םיסרפב  וכז  םיטירסתהו 
(. ןושארה םוקמב  דלפנייס '  ' תא גרדו  םינמזה , לכ  לש  תולודגה  היזיוולטה  תוינכות  לש 50  המישר   TV Guide היזיוולטה

.TV Guide  , 15.6.2009
.Huston  , 13.12.1999  .77

אוה גרו ' ג' דחא ; קרפמ  רתוי  אל  תוכשמנש  תורצק , םיסחי  תוכרעמב  קיזחמו  טסיפאדנטסכ  דבועש  יתודלי  רוחב  אוה  יר  ג'  .78
אצומ םעפ  ידמש  ינורכ  לטבומ  אוה  .ךומנ  ימצע  יומיד  לעבו  הזב )' ןימאמ  התא  םא  רקש  אל  הז  : ' וירבדל  ) הדילמ ןרקש 
ןוויכ .בייחתהל  דחופ  אוה  יכ  רתיה  ןיב  רתסומ , ילב  ןולשיכ  ןה  ולש  םיסחיה  תוכרעמ  םג  .הפל  דיהמ  יחו  תינמז  הדובע 
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השקתמ איה  םג  .תיחטשו  גזמ  תמח  הרוחב  איה  ןילייא  וייחב ; יגולוכיספ  ןפואב  טולשל  םיכישממ  וירוה  לדוגמ , דלי  אוהש 
יוזה סופיטו  יחצנ  לטבומ  אוה  רמיירק  היקיסעמו ; הירבח  לש  תויעבו  תומיזמב  רידת  תכבתסמו  םויקה  תואלת  םע  דדומתהל 

םע ההומת  החלצה  ול  שי  .החלצה  אלל  םילק , םיחוור  תמטמוטמ  הרוצב  ןבמקל  עובק  ןפואב  הסנמ  אוה  .חנעופמ  יתלבו 
.Zurawik  , .ןמז 3.5.1998 ךרואל  דמעמ  םיקיזחמ  אל  ןתיא  ולש  םיסחיה  ךא  םישנ ,

.Hibbs  , 2000  .79
.In: Zurawik  , 3.5.1998  .80

.Zurawik  , 3.5.1998  .81
םירזוח םירודישב  ורדוש  ןה  ץראב , םיפוצה  ברקב  תוירלופופ  ורבצש  רחאלו  םילבכה  יצורעב  וללה  תורדסה  ורדוש  לארשיב   .82

(. םירזוח םירודישב  םויה  דע  תורדושמ  םירבח ' ו' דלפנייס '  )' םיצורעב 2 ו-10 םג 
.Lauer  , 5.5.2004  .83

, םולש רב  ןוסידמ ." - יפאה  - " רלדנס םדא  לש  תוקפהה  תרבח  לש  רצויה  תיבמ  םיטרסה  תרדס  איה  רתויב  תרכומה  המגודה   .84
.2012

.תילארשיה הרבחב  רגבתהל  בוריסה  ביטומ  לש  העידיה  אהב  הקיסאלקה  אוה  ןמסורג  דיוד  לש  ימינפה " קודקדה  רפס  "  .85
רינ לש  וטרס  תאיצי  םע  רואל ב-2010 , האצי  רפסה  לש  םייתשו  - םישולשה הרודהמה  הנושארל ב-1991 . רואל  אצי  רפסה 

היירפסה תאצוהב  , 1994 " ) גזגיז םידלי  שי   " ורפס רקיעב  הזכ , רוביג  תוגיצמ  ולש  תורחא  תוריצי  םג  .רפסה  יפ  - לע ןמגרב ,
.תינורכ תירוד  העפותב  רבודמ  אל  ןיידע  ןמסורג  לצא  לבא  השדחה .)

.1998 רנטייה ,  .86
.2006 ריל ,  .87

.ןמילק ןחו  סאינאוד  יבור  םיאטירסת : ינדרי ; ודודו  הרימט  םיארחא : םיקיפמ  סאינאוד ; יבורו  ריפצ  באוי  םיאמב :  .88
םיריעצ ברקב  הלודג  תוירלופופל  וכזש  היזיוולט  תורדסב  תוארל  רשפא  םלועה  יבחרב  וזה  העפותה  לש  םינושאר  םינמיס   .89

(. Beavis and Butt-head  ) דהטאבו סיווייב  לשמל  תונשב ה-90 , רבכ  םלועב ,
םירקס יפ  לע  קוחצה .' ץורע  וגותימ ל' הנוש  תנשב 2003  םילבכה .' לש  רעונה  ץורע  תנשב 2000 כ' וכרד  תא  לחה  ץורעה   .90
דוחייב םיהובג , הייפצ  יזוחא  םע  .הרבחה  לש  םיליבומה  םיצורעה  דחא  היה  פיב ' , ' םינשה ךרואל  ' HOT  ' הכרעש םינוש 
רודיבה תינכות  ןהיניב : תושדח , תוינכות  רפסמו  שדח  וגול  ללכש  תימדת  יוניש  ץורעה  רבע  תנשב 2007  .רעונ  ינב  ברקב 

' לודגה חאה   ' תא התווילש  תינכותה  פיב ,' טקיורפ   ' סורג ונימוד  םע  ףותישב  פא  - דנטסה תורחת  תלבגומ ,' הרודהמ   ' תימויה
זרא ודוד  תייחנהב  ףיכב ' הליל   ' טיינ טיילה  תינכות  הרדוש  תנשב 2009  ינאו .' יבוב   ' תימוקה הרדסהו  הנטקה ' תוחאה  '

.Y-רוד ה יריעצ  ברקב  תיקנע  החלצה  התייה  תינכותה  .רגניטא  יבאו  ןוסח  רחש  תופתתשהבו 
רואנ רבע  .םהב ב-2011  בכיכו  םתוא  םייב  הרדסה , יקרפ  לכ  תא  םג  בתכ  רשא  ןויצ , רואנ  טסיפאדנטסה  אוה  הרדסה  רצוי   .91

.הנורחאל תישילשה  הנועה  הכפה  ךכבו  תשר ' ץורעמ 10 ל'
שמשמש רלימ , רידא  אוה  הלש  רצויה  .תיעיברה  הנועה  תרדושמ  .תשק ב-2014  ץורעב 2  תרדושמ מ-2008  רוזמר  הרדסה   .92

.ישאר דיקפתב  הב  קחשמ  םגו  גירש , ןר  םע  תופתושב  יאטירסתכ  םג 
התכז רשאכ  הירוטסיה  התשע  איה  .לארשיל  ץוחמ  החלצהל  התכז  הרדסהש  ךכל  תוביסה  תחא  םג  וז  . 17.11.2009 יול ,  .93

ץורעלו תינקירמאה   FOX תשרל ורכמנ  הלש  תויוכזהו  רתויב ' הבוטה  הידמוקה   ' תיירוגטקב ימואלניבה  ימא ' ה' סרפב 
.תוילאסרבינוא תויעב  הבר  הדימב  ןה  הב , תופקתשמה  , Y-רוד ה לש  תויעבה  יכ  'ל  וחב התוא  ובהא  .יסורה   CTC

.ןהכ קחציו  יקומ  םילימ :  .94
.םירצרצקה םינוסנכמהו  םיקודהה  םיצייטה  תנפוא  לשמל  ךכ   .95

.27.8.2014 ץראה , הנפואל , תכפהנ  תויליטנפניאה  : Toddlercore-דנרט ה רהס , ולש   .96
.Schwartz  , 2.1.2013  .97

.4.3.2013 בהל ,  .98
.Norton & Noyman  , 2005  .99

.1.3.2013 םרמע ,  .100
דומע 15. , 2004 רנטייה ,  .101

תא .תיאלקחה  הכפהמה  תא  וספספש  םייביטימירפ  םיטבש  ירחא  הנש  ךשמב 50  בקע  דנומייד  דרא  םיסרפה ג' רוטע  רקוחה   .102
םוגרתב ' ) The World Until Yesterday , ' ולש ישישה  ירלופופה  עדמה  רפסב  םכיס  אוה  ולש  תוכוראה  תיפצתה  תונש 

יארחא םינוכיס  לוהינ  ספא , ליגמ  תומזיל  ךוניח  םייקתמ  וללה  םיטבשה  לצאש  הליג  דנומייד  לומתא .)' דע  םלועה  : ' ישפוח
רבדה : ' רמוא אוה  טסילכלכ , ףסומל  ןויארב  .הטרח  תוחפו  תואירב  רתוי  םע  םייחו  תקתרמ  קדצ  תכרעמ  ברעמב , רשאמ  רתוי 
רתוי תוטלחה , םילבקמ  םה  .תואמצע  רתוימ  םש  םינהנ  םידליש  היה  השדחה  האיניגב  יבל  תמושת  תא  ספתש  ןושארה 

וזש יל  ררבתה  .תורגבתהה  ליג  רבשמ  תא  םיווח  אלו  רתוי , םדקומ  ליגב  םייתרבח  םירושיכ  םיניגפמ  םמצעב , םיחוטב 
 ... םינוכיס לוטילו  תוטלחה  לבקל  םהל  םינתונ  םדקומ  ליגב  רבכ  .הלאה  תורבחב  םתוא  םילדגמ  ובש  ןפואה  תאצות 

.והנשמל םירופיצ  תיפצת  רוזאמ  דויצ  בוחסל  יל  ורזעיש  םילבס  רפכ  לכב  יתשפיח  השדחה  האיניגל  ילש  הנושארה  העיסנב 
ךכ הביבסב , ויה  אל  ולש  םירוהה  .ףסכ  חיוורהל  ידכ  לבס  תויהל  בדנתה  רשע  ןב  דליו  םירבג , דואמ  טעמ  ויה  םירפכה  דחאב 
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, רזועל יתקקזנ  עובש  ירחא  .סנרפתהלו  ןבלה , םדאל  עובשל  תוולתהל  טילחה  אוה  זא  .םתושר  תא  שקבל  היה  לוכי  אל  אוהש 
תאצל טילחמ  אוה  .תושעל  ךלוה  אוה  המ  דבל  טילחמש  רשע  ןב  דלי  לשמל  הנה , זא  .שדוח  דוע  ראשיהל  םיכסה  אוהו 

דבל טילחהל  לגוסמ  אוה  רשע  ליגב  יכ  .ךכל  ונממ  םיפצמ  אל  וירוהו  םירוהה , תא  לאוש  אל  אוה  .הדובע  אוצמלו  רפכהמ 
.2.5.2013 יקסבוספ , .הזה " ןבלה  םדאה  רובע  דובעל  תכלל  ינויגה  םא 

.תויורשפא חותינ  םע  תודדומתהמ  םתוא  רתופש  ( Voice Over  ) תובשחמ לש  הוולנ  לולמת  םילבקמ  םיפוצה   .103
.29.09.13 יאבג ,  .104

הכרעה רשוא , רסוח  לש  ךשמתמ  בצמב  תנייפואמה  הצופנ , תישפנ  הערפהכ  ינילק  ןואכיד  הרידגמ  תיאופרה  תורפסה   .105
 - םינתיא  ' םיירטאיכיספה םילוחה  יתב  להנמ  סואהנירג , ןואל  פורפ ‘ .םיקומע  שואייו  תובצע  ךותל  העיקשו  הכומנ  תימצע 

, דורי חור  בצמ  ןוגכ  םיישגר  םימוטפמיס  רפסמ  םילגתמ  ובש  רתוי  וא  םייעובש  לש  ןמז  קרפ  ןואכיד כ“ רידגמ  לואש ' רפכ 
םיתעלו תוימיספ  תובשחמ  תיתועמשמ , תידוקפת  הדירי  יזיפ : יוטיב  םהל  שיש  םימוטפמיס  ףוריצב  האנה , רסוחו  בצע 

תקסופ יתלב  תוטבלתהו  תוטלחה  תלבקב  ישוק  תויהל  לוכי  .דחא  םוקמב  תבשל  ישוק  הטאהו , ימינפ  טקש  יא  תוינדבוא ,
וא הדירי  יתרבח , םוצמצ  תורגתסה , עיפוהל  םילוכי  דוע  .וכו ‘ שובלל  המ  ומכ  דחוימב  םייתועמשמ  םניאש  םירבד  יבגל  םג 

םייונישב םג  אטבתמ  ןואכידה  . 31.10.2012 רואל , ךותב : ינימ .' קשח  רסוחו  הניש  תוערפה  לקשמבו , ןובאיתב  היילע 
.יזיפה דוקפתה  לע  םיעיפשמש  חומב ,) ןינוטורס  רוצייב  הערפה   ) חומב םייגולויזיפ  - וריונ

, תוירסומ תונווגמ -  טבמ  תודוקנמ  ןואכידב  ונדש  םיבר  םיפוסוליפ  ומק  וירחאו  הרוחשה  הרמה  לע  רביד  וטסירא  רבכ   .106
אל ןואכידה  םירחאו .) םירצונה , םיאטחה  תעבשמ  דחא  הידי -  ' צא הילוכנלמ , ןוגכ  םינוש , תומשב   ) תויאופרו תויגולואית 
לש היצזיטנמורהמ  קלח  וויהו  הריציה  תודוסל  ובשחנ  ףוריטהו  ןואכידה  סנאסנרה , תפוקתב  לשמל , ךכ  .היעבל  בשחנ  דימת 

.רסוימה ןמאה 
.27.8.2006 רבחמ , םש  אלל   .107
.1988 הקנימו , 'ר  צוב ןוסרק ,  .108

ררחשמ ץחלהש  רחאמ  הדרחבו , ןואכידב  תוקלל  ןוכיסה  תא  םיינש  יפ  דע  ריבגמ  בר  הדובע  סמוע  יכ  ואצמ  םיטירב  םירקוח   .109
תקידב םיפתתשמהמ  החקלנ  , Health Psychology ־ב םסרופש  רחא , רקחמב  .הניש  תויעבלו  תופייעל  םימרוגה  םינומרוה 

ליבקמבש התארה  וזו  תפסונ , םד  תקידב  םהמ  החקלנ  םינחבמה  םויסב  .םיציחלמ  םינחבמ  רובעל  ושקבתה  םה  הירחאלו  םד 
.לורטסלוכה תמר  םג  םיפתתשמה  לצא  התלע  חתמה  תמרל 

.Howe, Levy & Caplan  , 2004  .110
.2015 לסוטס , ואר : תינרדומה  הדרחה  תעפות  לע   .111

.19 מע ' רנטייה 2004 ,  .112
ןלהל .לארשיבו  םלועב  וכרענש  םירקחמ  המכב  יטסיטטס  שושיא  הלביק  םיריעצ  ברקב  ינילקה  ןואכידה  תעפות  תוטשפתה   .113

םע ףותישב  תואירבה , דרשממ  דלפניילק  - ךבסנמ ןוביא  "ר  דו ןוסניול  הנפד  ידי ד"ר  לע  ךרענש  יצרא , רקס  תואמגוד : רפסמ 
ופתתשה רקסב  יאליג 17-14 .)  ) רעונ ינב  ברקב  ןואכיד  לש  םיהובג  םירועיש  אצמ  תפצב , ויז "  " םילוחה תיבו  רדיינש  זכרמ 

, רפסה תיבב  וא  תיבב  תוגהנתה  לע  תולאש  ובש  ןולאש  לע  דרפנב  ונע  הרוההו  דליה  .םהירוהו  דע 17  ינב 14  רעונ  ינב   957
ינבמ םיזוחא  יכ 11.7  הלע  רקסהמ  .ףוגה  יומיד  אשונב  תולאשו  םימסב  וא  תופורתב  שומיש  תואירב , תויעב  הניש , תויעב 
בשק תוערפה  םיזוחא ,)  3.3  ) ןואכיד ןה  רתויב  תוצופנה  תוערפהה  רשאכ  יהשלכ , תישפנ  הערפהמ  םילבוס  לארשיב  רעונה 

תוכשמתמ תודרח   ) תללכומ הדרח  תערפה  םיזוחא ,)  1.8  ) תוכמסל תודגנתה  םיזוחא ,)  2.5  ) תונוש תויבופ  םיזוחא ,)  3  ) זוכירו
ינבמ שילש  קר  תאז , םע  םיזוחא .)  1.2  ) תויתייפכ תוינדרוט  תוערפהו  םיזוחא ) לצא 1.4  ועיפוה  המיאו -  חתמ  תשוחתו 

.17.12.2007 רועסי , ךותב : .הרזע  תלבקל  ונפ  תישפנ  הקוצמ  ושחש  רעונה 
רגאמ לע  ססבתמו  םיריעצל ," קוויש  העדותה  קמועל   " תרבח לש  רקחמה  תקלחמ  ידי  לע  רקרמ , - הד רובע  ךרענש  רקסמ ,

.תישפנ כ-7.4 הקוצמ  לש  הדלות  תובורק  םיתעל  ןהש  תונרגיממ  םילבוס  לארשיב  םיריעצה  יכ  הלוע  , TGI לש םינותנה 
תונב םישנל  .הייסולכואה  ללכמ  הנרגיממ  םילבוסה  םיזוחא  תמועל 6.1  ינורכ , ןפואב  הנרגיממ  םילבוס  םילייחהמ  םיזוחא 

םג םה  םיריעצה -  לע  תוקיעמ  תונרגימ  קר  אל  .תינורכ  הנרגימ  לע  תוחוודמ  ןהמ  םיזוחא   9.5 רתוי -  באוכ  שארה   35-18
, תינורכ המתסאמ  םילבוס  ינב 21-18 , רידס , תורישב  םילייחהמ  םיזוחא  .הייסולכואה 6.4  ללכמ  רתוי  המתסאמ  םילבוס 

ןושאר ראותל  םידמולה  םיטנדוטסהמ  םיזוחא  כ-4.6  םג  .היעב  התואמ  םילבוסה  הייסולכואה  ללכמ  םיזוחא  תמועל 3.8 
.29.1.2008 רידא , .תינורכ  המתסא  לע  םיחוודמ  ינשו 

תאופרל רדיינש  זכרמב  תיגולוכיספ  האופרל  הקלחמהו  דליה  רקחל  גרבנייפ  זכרמ  להנמ  רטפא , ןלא  פורפ ' ןתנש  האצרהב 
.ונא ונימי  דעו  תמדוקה  האמה  תליחתמ  םיריעצ , ברקב  רקיעב  תונדבואה , בצמ  לע  םיררמצמ  םינותנ  ואבוה  לארשיב , םידלי 

םידבאתמ הנש  ידמ  .םלועה  תומחלמב  ולח  תונדבואה  ירועישב  תיתועמשמ  הדירי  הלח  ןהב  תודיחיה  תופוקתה  יכ  ןייצ  אוה 
תרגסמב ליגל 19 . תחתמ  תוומל  רתויב  החיכשה  הביסה  השעמל  וזו  םילייח , םישולשכ  םהיניב  לארשיב , םירגבתמ  האמכ 

ב- ךרענש  החפשמה  ייחב  ךוניחלו  ןיאושינבו  החפשמב  לופיטל  הדוגאה  םעטמ  וכרד "? יפ  לע  רענה  ךונח   " ןויעה םוי 
.15.4.2011 רב , ךותב : אבומ  .ןורשה  םורדב   14.2.2011

תורענו ב- םירענ  ברקב  תיתרבחהו  תישפנה  תואירבה  תא  ןחב  םינש , עברא  ידמ  ךרענש  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  לש  רקחמ 
הירוגטקב .ץראה  יבחרמ  ו-י ' ח ' ו ,' תותיכב  םידימלת  לש 4,758  קנע  םגדמ  ףיקה  אוה  לארשיב  .םלועב  תונידמ   34
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(. ישילש  ) תוימיטפוא השַמ  רשא  דבוכמ , םוקמב  לארשי  הגרוד  םייחהמ , ןוצרה  תועיבש  תא  תקדובה  רתויב , תיתועמשמה 
םיזוחא  50 םיניוצמ .) םייח   ) דע 10 םיעורג ) םייח   ) לש 0 םלוסב  םהייח  תא  גרדל  םירענה  ושקבתה  רקחמה , תרגסמב 

תוניינעמש תולאש  ףיסוהל  השרוה  הנידמ  לכ  לש  םירקוחה  תווצ  ןויצב 10-9 . םהייח  תא  וגריד  םילארשיה  םילאשנהמ 
ינב לש  תודידבה  תשוחתב  דקמתהל  םירקוחה  ורחב  לארשיב  .תונידמה  ןיב  האוושה  עצבל  ןתינ  אל  ולא  םירקמבו  ותוא ,

תונבה רקחמה , יפל  .םעפ  ידמ  םידדוב  םישיגרמ  םהש  וחוויד  םילאשנהמ  םיזוחא  .תוגיאדמ 44  תואצותהו ? .רעונה 
השגרה ךכ  רתוי , םירגוב  םירענהש  לככ  יכ  הלגמ  ףסונ  ןותנ  םיזוחא .) לומ 39   48  ) םינבמ רתוי  תאז  תושיגרמ  תוילארשיה 

: ךותב .םיזוחא  ל-47  ץפק  ןותנה  י ' תותיכב  תודידב , לע  ודיעה  ו ' תותיכ  תודימלתמ  םיזוחא  ש-41  דועב  תרבגתמ : וז 
.6.9.2012 דדח , - יסלברט

"ב הראב תוללכמה  ידימלת  רפסמ  יכ  אצמש  טייטס  סזנק  תטיסרבינואמ  םיגולוכיספ  לש  רקחמ  םסרופ  תנשב 2003   .114
זא ךירעה  ןגישימ  תטיסרבינואב  ןואכידה  רקחל  זכרמה  םינשב 2001-1989 .  לפכוה  ןואכיד  תודגונ  תופורתב  םילפוטמה 

.Sharon  , .םיאכודמ 20.8.2006 םיטנדוטסהמ  תוחפלש 15% 
.2007 רחש , - ןב  .115

.20.2.2013 יחרזמ ,  .116
יעוריאב תועגפיה  לשב  וזפשואש  םיעוצפ , ורפסנ 3,786  תנש 2009  ףוס  דעו  ( 2000 רבוטקוא ,  ) הדפיתניאה תליחת  זאמ   .117

, םיעוצפ  915 "ח : היתבב וזפשואש  המחולו  רורט  יעוצפ  ףקיה  תניחבמ  איש " ה" תנש  התייה  תנש 2002  .המחולו  רורט 
תנשכ הנמתסה  היינשה , ןונבל  תמחלמ  העריא  הב  תנש 2006 , .המוארטה  םושירב  וז  הנשב  םיעוצפה  ללכמ  וויהש %4.5 

יתועמשמ ןפואב  רתוי  הובג  המחול , / רורט יעגפנ  ברקמ  שונאו  השק  ןפואב  םיעוצפה  זוחא  .םיעוצפ  םע 800  תפסונ  איש " "
, ןמדלוגו ןועבג  יאקרב , '- ץיבוקסומ גלפ , יפ 3 . רתוי  הובג  זופשאב  התומתה  זוחאו  םיעוצפה  רתיל  האוושהב  יפ 2.5 ,) )

.2011
.Brown & Kulig  , 1996/7  .118

תרגסמב תדחוימ  םיריעצ  תאפרמ  תמקהל  איבה  אוהש  דע  הזה  רודב  ףירחו  חיכש  הכ  השענ  םירגובה  םייחל  לגתסהל  ישוקה   .119
םהל תעייסמו  םהייחל , םירשעה  תונשב  םיריעצב  החמתמ  האפרמה  .התוולשב  םירגובמל  שפנה  תואירבל  ץוחה  תאפרמ 

.2012 טיבש , .םייאמצעו  םירגוב  םייחל  רובעל  םייתצובק  םילופיט  תועצמאב 
.26.11.2013 ירעי ,  .120
.27.1.2014 ירעי ,  .121

.23.9.2013 ןנור ,  ; Urban & Finn  , 15.9.2013  .122
תשוחת תא  ריבגהל  םילולע  םירשואמו  םיחמש  םיארנ  םלוכ  םהבש  תונומתהו  םיסוטאטסה  ינוכדע  רקסה -  יכרוע  ירבדל   .123

.30.11.2011 םולבנזור , .םישולשהו  םירשעה  יאליגב  םיריעצ  לצא  תמייק  המוד  העפותש  ןכתי  .ןואכידה 
.23.9.2013 ןנור , ; Urban & Finn  , 15.9.2013  .124

תמרש םינימאמ  םה  יכ  ורמא  'ב  הראב ךרענש ב-2013  רקסב  ופתתשהש  יאליגב 29-18  םיאקירמא  השימח  ךותמ  העברא   .125
לופכ טעמכו   ) רקחמב תרחא  הצובק  לכב  הדדמנש  וזמ  רתוי  הברה  ההובג  הכרעה  ןמזה -  םע  תרפתשמ  םהלש  םייחה 

.םימוד םינותנ  ולע  לארשיב  םג  ינב 64-50 .) ידי  לע  הנתינש  הכרעההמ 
תובוט תורשמש  ןמזב  קוידב  םייחהמ , רתויל  תופצל  ודמל  ינאה  - רוד ינב  ': ' גנווט ד'ר  הריבסה  תונורחא ' תועידי  ןויארב ל'  .126

'. ץחומ ןואכידו  תקתשמ  הדרחב  אטבתמ  ידמ  תובורק  םיתעל  הז  לכ  .הגשהל  רתויו  רתוי  םישק  םיכפוה  םידמחנ  םיתבו 
.12.7.2006 םזירפ , - טאשמ

.23.9.2013 ןנור , ; Urban & Finn 15.9.2013  .127
תינוסכלא רוזג  רעיש  םה  םיינוציחה  וינממס  . Emotive וא  Emotional לש רוציק  ומיא ,'  ' הנוכמ ןואכידה  דנרט  ןפיב   .128

םד יתתוש  תובבל  לש  רויצ  בל , באכו  ןואכידל  יוטיב  ןתמ  םיתעל , םיפסונ  םיעבצ  םע  רוחש  עובצ  תחא ,) ןיע  הסכמ  )
הנצחהו , My Chemical Romance החילצמה ומיאה  תקהלל  ללוכ  תילוכנלמ , הקיזומל  הנזאה  גניסריפ , תרבחמב ,

.תושגר לש  תטלחומ 
המשב רתוי  תרכומה  ןיטסקואולפ , םשב  השדח  הפורת  לש  התעפוה  םע  םינומשה , תונש  עצמאב  השחרתה  הנפמה  תדוקנ   .129

היגולואידיאו תוברת  הרצי  איהש  ךכב  ימלועה  תופורתה  קושב  םידקת  רסח  ךפהמ  הללוח  קאזורפה  .קאזורפ  ירחסמה :
ירחא . Kramer, 1993; Kramer, 2006; Seligman, 2004; Wurtzel  , .החמשו 2002 רשואל  הפיאש  לש  המלש 
הספת זאמ  םרפולטיצסא .)  ) סקלרפיצו לרטסול ,)  ) טפולוז טסקורס ,)  ) ליסקפ ןהב  תורחתמ , תופורת  קושב  ועיפוה  קאזורפה 

הפורתה איה  לארשיב  .הב  םישמתשמ  םלועה  יבחרב  םדא  ינב  דראילימ  עברכו  ןואכידב  לופיטב  הרוכבה  תא  סקלרפיצ 
.רתויב הצופנה 

ימ יכ  ןעוט , לנרו ' לקידמ ג' שיטירב  םסרפתהש ב' סלייו , תואס  וינ  תטיסרבינואב  רטאיכיספ  רקראפ , ןודרוג  פורפ ' לש  'ח  וד  .130
.ידיימ ןורתפ  שורדלו  אפורל  תונפל  םירהממ  תועובש  המכמ  רתוי  ךשמב  יכבל  םיטונ  וא  םיביצי  אל  םיצוחל , םישחש 

.Johnstone  , .םימשרמ 18.8.2007 םינתונ  םיאפורהו 
יוניכל וכז  םהש  ךכ , ידכ  דע  לדג  קאזורפה  יחקול  לש  םרפסמ  . Weeks, 29.1.2008; Wilson, 2009; Barber  , 2009  .131

.Dworkin  , 2007 חמשה .' שדחה  דמעמה  '
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יתרוסמה רשקה  ןהב  תונידמ  דרפסבו , הילטיאב  : " םגרטנר - ןא ןוירמ  תבתוכ  ךתוא ,"! בוזעא  אל  םלועל  אמאמ ,  " הרמאמב  .132
', הפיגמ תאזש  רמול  רשפא   ' .תיתרבח העפותל  הלאה  םידליה  וכפהנ  םיילכלכ , םיישק  לשב  רתוי  דוע  קדהתמ  החפשמל 

תיבב םיחונ  םייח  םיפידעמש  הלא  לע  הייסולכואה , רקחל  יקלטיאה  ןוכמהמ  הבמולאפ  הלסור  תיפרגומדה  ךויחב  הרמא 
רבוטקואב 2007 .יטילופ  ןיינעל  הכפהנ  ינוי  ' צובמבהמ סואימה  תשוחת  .םייאמצעו  םירגוב  םייח  לש  תורצה  ינפ  לע  םירוהה 

םיריעצל םייפסכ  םייוכיז  תינכות  עיצהשכ  םויה , רדסל  אשונה  תא  תולעהל  הפויקס , - האודפ וזאמות  רצואה , רש  זעה 
'. םיאמצעל ךפהיהל  םיחילצמ  םניאו  םהירוה  יתבב  םיראשנ  םישולשה ש' ינב  לע  לקהל  הדעונ  תינכותה  .תוריד  םירכושש 

םיקלטיאהש םינש  הז  .הרעס  וררוע  םירבדה  הימ ! אמאמ  .טנמלרפה  ירבחל  רשה  רמא  תיבהמ ,' ינוי  ' צובמבה תא  ףיענ  ואוב  '
רמאש םירבדב  החצנוה  העפותה  אמאמ ." ידיב ה" ןותנ  חוכה  הבש  הרבח  ירצות  אמא ,' לש  םידלי  ןובשח ה' לע  םיחדבתמ 

, עתפלו ךתוא "! בוזעא  אל  םלועל  .אמאמ  יכבת  לא  : " מ-1953 םינלטבה '  ' ינילפ וקירדפ  לש  וטרסב  ידרוס  וטרבלא  ןקחשה 
- םירגובמ תמשאה  וללכש  אשונב , תועד  תולעהל  ולדח  אל  תרושקתה  ילכ  ...ינוי  ' צובמבה לע  הלשממב  רש  לפנתמ 
לע םד -  וחירה  םיאמוסרפה  .םיאמצע  ךופהל  םילגוסמ  אל  םהידליש  םירוהל  זובל  ןכו  המשאמ , םייוכיז  וא  הלא  םייתודלי 

םידרטומ ינוי ( ' צובמבל םירוה  גוז   ( הלנרואו וקרמ  .הפסה  לע  תושידאב  עורש  ןבכ 30 , רבג  הארנ  אמורב  תוצוח  יטלש 
וכייתשה ינוי  ' צובמבה ה-70 , תונשב   ' .לכה לבקל  םיפצמה  םידליה  תאו  ולביקש  ךוניחה  תא  םמצע , תא  םימישאמו 

םילבקמ םה  ןאכ  םירוהה ? תיב  תא  ובזעיש  המל  , ' וקרמ רמא  רמגנ ,' החפשמה  דגנ  דרמה  .זכרמ  ישנא  םה  םויה  .םינגרובל 
.9.04.2008 םגרטנר , - ןא סיכ ."' ימד  הרבח , הסיבכ , ןויקינ , לכוא , .לכה 

אוה  2008- בו םיזוחא  ל-52  רועישה  לדג  ב-1995  .םהירוה  יתבב  דע 34  ינב 20  םיקלטיאהמ  םיזוחא  ויח 47  ב-1987 ,  .133
.םיזוחא הלע ל-69.7 

.9.4.2008 םגרטנר , - ןא ךותב :  .134
םיזוחא "ב מ-11  הראב לדג  םהירוה  םע  םירגש  ינב ה-26  רועיש  םימיהדמ : םינותנ  ןיזגמ " םייט  םסרפ ה" תנשב 2005  רבכ   .135

.Lev 2005  , .הנש התואב  םיזוחא  תנשב 1970 ל-20 
זאמ תחא  םעפ  תוחפל  םהירוה  םע  רוגל  םירזוח  םירשעה  ינבמ  םיזוחא  ש-40  סמייט " קרוי  וינ  ב" םסרופ  תנשב 2010 

.Marantz Henig 18.8.2010 הנושארל. תיבה  תא  םתביזע 
םיריעצהמ םיזוחא  ורג 36  תנשב 2012  (, U.S. Census Bureau data  ) תיאקירמאה הקיטסיטטסל  הכשלה  ינותנ  יפ  לע 

םהמ יצח  דע  שילשש  איה  הכרעהה  .םירושע  הזמ 4  ואצמנש  רתויב  םיהובגה  םיזוחאה  הלא  .םירוהה  םע  יאליגב 18-31 
רבשמה ינפל  םיזוחא ב-2007 ,  32 תונורחאה : םינשב  הז  זוחאב  הביציו  תיטיא  הילע  תמייקש  אצמנ  דוע  .םי  ' גלוק ירגוב 

םירג םישנהמ  רתוי  םירבגהש  הארמ  ףסונ  ןיינעמ  אצממ  .רבשמה  רחאל  םיזוחא ב-2009 ,  34 םירוהה ו - םע  ורג  ילכלכה ,
םיזוחא ןיידעש 16  אצמנ  יאליג 25-31 ,)  ) רתוי תרגובמה  תיצחמה  תא  וקדב  רשאכ  .םיזוחא  תמועל 32   40 םירוהה : םע 

. Fry  , .םירוהה 1.8.2013 תיבב  םע  םירג  םהמ 
, רטכש ךותב : .םירוהה  לצא  רוגל  םירזוח  "ב  הראב תוללכמהו  תואטיסרבינואה  ירגובמ  םיזוחא   85- כש ךרעוה  תנשב 2012 

.2012 רטכש , .םהירוה  םע  םירג  םידנקה  ינבמ ה-20-29  םיזוחא  .םימוד כ-40  הדנק  יבגל  םינותנה  . 2012
תיבב רוגל  ורזח  תיבהמ , ואצי  רבכש  יאליגב 18-34  תירבה  תוצראב  םיריעצהמ  םיזוחא  בורק ל-25  יכ  הלע  רחא  רקחמב 

.Pew research center  , .םירוהה 15.3.2012
וררוגתה ינבמ 34-18  םיזוחא  יכ 48.3  אצמנ  ב-2012  השענש  רקסב  .רתוי  דוע  םייטמרד  םירפסמה  יאפוריאה  דוחיאב 

.רתוי 25.8.2013 ההובג  הלטבאה  ןהבש  הפוריא , םורדו  חרזמ  תונידמב  דחוימב  תטלוב  התייה  העפותה  .םירוהה  תיבב 
.םירוהה םע  םירג  ןיידע  ינב 34-25  םישנהמ  תישימחו  םירבגהמ  שילשכש  רקסב  אצמנ  ב-2008  רבכ  השעמל , . Craig,

םיררוגתמה םיריעצ  לע  רתוי  םימדקומ  םירקסמ  םינותנ  םיקזחמ  הלא  םינותנ  . Eurostat news releases  , 8.10.2010
.Cicchelli & Martin  , 2005 ; 2004 גנילמא , .דרפסו  תפרצ  הינטירבב , םהירוה  תיבב 

םישנהמ םיזוחא  םיאושנ ו-8  אלה  םירבגהמ  םיזוחא   15 יאקירמאה : ןיסולכואה  דקפמ  ינותנ  יפ  לע   . McCarthy, 2007  .136
ב-1970. םישנהמ  םיזוחא  ו-7  םירבגהמ  םיזוחא  תמועל 9  ב-1998 , םירוהה  תיבב  ורג  יאליגב 34-25  תואושנ  אלה 

.14.8.2003 סידאירוגירג ,
יאמב 2010. לש ה-24  ןויליגה   .137

.Marantz Henig  , 18.8.2010  .138
.Hirsh,12.6.2010; Pickhardt  , 11.6.201  .139

.Shaputis, 2004; Landphair  , 22.3.2004  .140
.Newman  , 2012  .141

.Austen  , 2010  .142
.Tran, 2006; Yamada  , 2000  .143

Adult Children Moving Back Home: Don't Let 'Boomerang Kids' Derail Your  " רמאמב לשמל , ךכ   .144
ראשיהל םיאשר  םידליהש  ןמזה  ךשמ  תא  ורידגה  םידליהמ , תורורב  תויפיצ  וחסנ  : " תואבה תוצעה  רתיה  ןיב  ונתינ  " Goals
אמגודב . New York life editorial 2.12.2012 ". , םכלש ילכלכה  דיתעה  תא  ובירקת  לא  וא  הריד  רכש  ובג  תיבב ,

When a recent graduate moves back home: survival tips for : " לכה רמוא  רבכ  רמאמה  םש  תרחא 
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.parents". 13.6.2007 ,Hilton
, סקופ ואר : רוידה , יריחמ  תקיסנ  זאמ  דחוימב  םהירוה , םע  םירגה  םיריעצה  רועישב  היילעה  לע  . 2012 םליעו , דוד  - ןב  .145

.2015
.2011 ריש , ; 2010 הנאמ ,  .146

.18.6.2012 רודיל , הבוגת ל :  .147
, יררה לאירוצ   ; 2.8.2012 יררה , לאירוצ   ; 29.4.2012 ןהכ ,  ; 29.4.2012 ץיבומייח ,' - זרו ינורהא  תואמגוד : רפסמ   .148

.16.8.2012 עבש ,  ; 30.11.2011 סמור ,  ; 30.4.2012 יזרא ,  ; 25.02.10 רינ , - רוחב  , 23.05.11 רכב ,  ; 12.1.2012
.30.4.2010 ןוירוג , ןב  תטיסרבינוא  לש  םיטנדוטסה  םורופ   .149

.23.05.11 רכב , ךותב : תטטוצמ   .150
.15.10.2012 רומ ,  .151

.14.1.2014 רבחמ , םש  אלל   .152
תולגל ואציש  םיריעצ  ויה  וללה  םיטרסה  ירוביג  רבעב  םיאקירמא : עסמ  יטרס  לש  שדח  רנא  ז' עיפוה  תונורחאה  םינשב   .153
םיכרד  " לשמל ךכ  .ןבו  אמא  לש  עסמ  רבודמ  םויה  .םתוא  תבבוסה  הרבחה  תאו  םמצע  תא  וליג  ובש  תורגבתה , עסמ  ןיעמל 

". הוולמ אמא   " וא תוידדצ "
: תונורחאה םינשה   15 ־ב םצמטצה  םירוהה  םע  אלו  םדבל  םיררוגתמש  םיריעצה  תוגוזה  רועיש  בואט , זכרמ  לש  'ח  וד יפ  לע   .154

הזה רועישה  תנשב 2010  ירה  יאמצע , ןפואב  ויח  ץראה  תודילי  תוריעצה  תוחפשמהמ  םיזוחא   50 ־כ םינשב 1995–1999  םא 
לש רועישל  םינשב 1995–1999  םיזוחא   14 ־מ לדג  םירוהה  םע  םירגש  םיריעצה  תוגוזה  רועיש  ליבקמב , .םיזוחא   39 ־ל דרי 

.2012 םליעו , דוד  ןב  תנשב 2010 . םיזוחא   19
.1993 ןושיק ,  .155

.10.8.2005 ץנג , - רדניל  .156
.2005 יניסו , ץנג  - רדניל  .157

.18.6.2012 רודיל ,  .158
.20.2.2013 רורד ,  .159

.20.12.2012 יקסנילוקימ , - הנוב  .160
.ךיראת אלל  רוצ ,  .161

.2012 רטכש ,  .162
.18.6.2012 רודיל ,  .163

.4.4.2012 םולש , רב   .164
.Manes; 11.1.2010 ;Johnson  , 18.4.2000 ; 2007 קהנריב , ; 2012 רלושטלא , - ץרווש ; Fleischer  , 9.3.2011  .165

.םיקייל לביקו 1,046  םיצייצמ  םיסוטטסב  םסרופ   .166
.Thomas  , 17.9.2013  .167

.30.4.2010 ןוירוג , ןב  תטיסרבינוא  לש  םיטנדוטסה  םורופ   .168
.3.2.2005 תירימ ,  .169

.Jones, O'Sullivan & Rouse  , 2006  .170
.Estroff Marano  , 2004  .171

.1989 זוברג , ינלופ ." דימת   " זוברג ריאי  לש  ורפסב  אשונב  תוריטאס  לשמל  ואר   .172
תויעבט ויה  רבעבש  תואקתפרהו  תויוסנתה  םהידלימ  עונמל  םיטונ  םויכ  םירוה  יכ  הלעה ,  ICM רקחמה ןוכמ  לש  רקס   .173

אל םיזוחא   42- לו רגובמ  חוקיפ  ילב  ץע  לע  ספטל  םישרמ  אל  דע 12  ינב 7  םידליהמ  םיזוחא  ל-50  לשמל , ךכ  .םידליל 
םיפטענה םידלי  יכ  םיגולוכיספ , לש  תורהזא  ועמשנ  רקסה  תובקעב  .רגובמ  תוחכונ  ילב  תיתנוכשה  הניגב  קחשל  םישרמ 

קחשמ יכ  חיכומ  רקחמה  .םייחה  ךלהמב  םכרדב  תורקיהל  םייושעש  םירגתא  םע  דדומתהל  םילכ  םישכור  םניא  ןפג  רמצב 
.2009 רעס , .םיינויח  םייח  ירושיכ  חתפל  רזועו  םתוא  שגרמ  םידלי , רגתאמ  ינקתפרה 

ריעצ רכזוה  םש  (, between parent & teenager  ) תוניג םייח  לש  רכמה  ברב  ב-1969  הנושארל  העיפוה  הרופטמה   .174
ךפה רטפוקילה " ירוה  , " תונש ה-2000 תליחתב  קר  . Ginnot, 1969, pp18 רטפוקילה ." ומכ  ילעמ  הגח   " ומאש ןנולתהש 

Helicopter parent', םהב. דומלל  ולחה   Y-רוד ה יריעצ  רשאכ  םי , ' גלוקב הלהנמו  םיתוריש  ישנא  ברקב  רוגש  גשומל 
'. Wikipedia

17% םייח ; תורוק  םרובע  םיבתוכ  םיטנדוטס  לש  םירוההמ   31% ןגישימ , תטיסרבינוא  לש  הקוסעת  רקחמל  זכרמה  יפל   .175
ןתמו אשמה  תא  םליבשב  םילהנמ   9% הדובע ; תונויאר  םהל  םימאתמ   12% הקוסעת ; ידיריב  םמוקמב  וא  םתא  םיפתתשמ 

םידליהמ .ליעפ 57%  ןפואב  וב  םיפתתשמו  הדובעה  ןויארל  םידליה  תא  םיוולמ   ; 4% דעוימה ; הדובעה  םוקמב  רכשה  לע 
.2.8.2012 יררה , לאירוצ  ךותב : .רתוי  ףא  םיברועמ  ויה  םה  ול  םיחמש  ויה   28% ־ו םהירוה  לש  תוברועמה  תמרמ  םיצורמ 

.Estroff Marano, 2004  .176
.2.8.2012 יררה , לאירוצ  ךותב : תטטוצמ   .177
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קר אלא   ) אבצב היה  אל  ןיידע   Y-רוד ה רשאכ  השענ  רקחמהש  ןייצל  שי  רבמצד 2004 . רצינמרק , ךותב   Erlich  , 1993  .178
.המגמה לע  זמרמ  אוה  ךא  ( XY-רוד ה

תוברועמ אשונב  תרגיא  קירב , קחצי  לימ )'  ) ףולאה םילייחה , תוליבק  ביצנ  םסרפ   2011- בש םירבדה  ועיגה  ךכ  ידכ  דע   .179
םלוע תסיפת  אבצב  שי   ' .בכרומה בצמה  םע  דדומתהל  םידקפמל  עייסל  הרטמב  םהילייחב , םידקפמה  לופיטב  םירוה 

 - םיסעוכו םיקעוצ  םימעפ  הברהו  םיברעתמו , םירשקתמ  םירוהש  איה  הנעטה   ' .קירב ריבסה  יל ,'' םיעירפמ  םירוהה   ' תרמואש
םידקפמ הברה  שי  .אפורל  ךלה  אל  אוה  המלו  תועש  שש  ןשי  אל  אוה  המלו  ילש , ןבל  םתישע  ןכ  המלו  םתישע  אל  המל 

שי יכ  םימיענ , אל  תומוקמל  עיגמש  ןויד  להנתמ  זאו  הרזחב , קועצל  םיליחתמו  הרוה  לומ  להנתהל  ךיא  םיעדוי  אלש 
'ה, רבח םידקפמ -  םתואל  רמוא  ינא  .הדיחיה  לע  הערל  םיעיפשמו  רצחה  ךותל  םהל  םיסנכנ  םירוההש  םישיגרמש  םידקפמ 

.2011 רנזור , ךותב : תונתשהל .' תכלוה  אל  איה  יכ  התיא , תויחל  דומלל  ךירצש  הדבוע  וז  םירוהה  דצמ  תוברעתהה 
.2011 רנזור , ךותב : טטוצמ   .180
.2011 רנזור , ךותב : טטוצמ   .181

.15.12.2011 רנזור ,  .182
.2011 רנזור , ךותב : טטוצמ   .183

.2011 רנזור , ךותב : יול  ליגי  יפמ  טטוצמ   .184
, ביבא - לת תטיסרבינואב  היגולוכיספל  גוחב  תינילקה  המגמה  שאר  רמוע , םייח  פורפ ' . 2013 רמוע , ואר : העפותה  לע   .185

וגוסמ ןושאר  רקחמלו , ץועייל  זכרמ  דסי ב-2010  תירוהה ,' תוכמסה  םוקיש   ' ןוגכ העפשהו  תובישח  יבר  םירפס  לע  םותחה 
תערפהמ עובנל  היושעש  םידליל , םירוה  ןיב  םיסחיב  הערפה  לאכ  העפותה  לא  סחייתמ  אוה  .תינעבות  תולת  אשונב  םלועב ,

.דליה לש  הדרח 
.Crews  , 18.11.2012  .186

םהלש םייכונאהו  םירגוב  אלה  םידליב  םילכסותמה  םירוהה ' דרמ  . ' ABC News Blogs; London's Daily Mail םהיניב :  .187
רודב ה- הקסעש  תונב ,'  ' הדוהתה תבר  היזיוולטה  תרדס  לש  ןושארה  קרפה  לש  החיתפה  תנצסב  בקונ  יתונמוא  יוטיב  אצמ 

הכימתהש הל  םיעידומו  הדעסמב , השיגפל  התוא  םינמזמ  הרדסה , תרוביג  הנאה , לש  הירוה  הז .) אשונב  הבחרהל   ) Y
: תואיצמה תא  תפקשמו  דחאכ , הבוצעו  תעשעשמ  הלש  הבוגתה  .המצעב  רדתסהל  ץלאת  איהשו  תקספומ , הב  תילכלכה 

םעפ םתיא  שגפיהל  ידכמ  ידמ  הקוסע  איהש  םהל , העידומ  איה  ךכמ  האצותכו  תלבקמ ) אל  איהש   ) הכרוא תשקבמ  איה 
ךישמהל לכות  אל  איהש  הלש , םוטאה  סובל  העידומ  הנאה  םירוהה  ידי  לע  ןומימה  תקספה  תובקעב  .עובשה  ךלהמב  תפסונ 

התוא דבאל  רעטציש  הל  עידומ  אוה  תרוכשמ  הל  םלשל  םוקמב  רודה .( ינב  לש  חיכש  לוצינ   ( םולשת אלל  החמתמכ  דובעל 
.תדבועכ

םשה תחת  תועד ,  Ynet-ילויב 2013 ב םסרופו  רלסט  קחצי  יאנותיעה  ידי  לע  בתכנ  וזה  חורב  םינושארה  םיבתכמה  דחא   .188
, ינוליחה רזגמל  דוגינבש  ןכש  יתד , םדא  אוה  בתוכהש  הרקמ  הז  ןיאש  רשפא  . 4.7.2013 רלסט , קנופמ .'! התא  .רקיה  ינב  '

רמאמל םיקבקוטה  בורש  ןייצל  יואר  .םייזכרמ  םיכרע  ןיידע  םיבשחנ  םירוה  דוביכו  תימצע  תעמשמ  ידרחהו  יתדה  רזגמב 
.םיילילש ויה  הזה 

וזש תבשוח  יניא   ' .ותעד תא  עיבה  הבש  ךרדה  לע  קר  ותוא  הרקיבו  קדצ , אוהש  הנעט  סומידב , ןיצקה  זורק , לש  ותב  וליפא   .189
םלעתהו תוצלפמ  ונתוא  השע  אוה  '. ' ףרגלט ןודנול  ןויארב ל' הרמא  איה  ונתוא ,' ץירמהל  וא  ונב  ךומתל  הנוכנה  ךרדה  התיה 

השיטנ תמשאב  טפשמ  תיבב  הירוה  תא  העבת  איה  תב 18 . הרוחב  גנינאק , 'ל  צייר לש  אוה  דואמ  גירח  הרקמ  .בוטהמ '
ליחתה לכה  .בא  יתב  ינוילימב  חיש  דקומל  הכפהו  םלועה  יבחרב  תורתוכל  התכז  השרפה  .התוא  ןממל  וכישמיש  השירדבו 

יקוח לשב  םילבסנ ," יתלב   " הייחש השחש  רחאל  הרבח  לצא  רוגל  הרבעו  םירוהה  תיב  תא  הבזע  הריעצה  גנינאק  רשאכ 
, העיבתב התוא  גצייל  םיכסה  ועוצקמב , ןיד  ךרוע  הרבחה , לש  היבא  .תורמעתה  םהב  התאר  איה  .םירוהה  ועבקש  תוגהנתה 

עובשב רלוד  הל 650  םלשל  םירוהה  בויח  איה  תועמשמה  םירוהב ." היולתו  תיאמצע  יתלב  כ" הב  ריכהל  השרד  הבש 
טפושה ליג 18 . תא  התצחש  תורמל  תאז , .םיימדקא  םידומיל  סולפ  הטיסרבינואל , עיגתש  דע  היחמו  דומיל  רכש  תואצוהל 

הנשה ךלהמבש  הל  ריכזה  אוה  תקנופמ ." תצלפמ  ורידגה כ" תרושקתה  ילכש  גנינאק , לש  תונעטהמ  םשרתה  אל  יאקירמאה 
רבחהמ דרפיהל  אל  םגו  תוינויגה  תועשב  תיבה  רוזחל  הבריס  הרוכיש , הספתנ  םיימעפ , רפסה  תיבמ  הפעוה  איה  הנורחאה 

תא םיחתופ  ונחנא  ובש  בצמל  רדרדיהל  אלש  דאמ  רהזיהל  םיבייח  ונחנא   " .הערל הילע  עיפשמש  בושח  םירוההש  הלש ,
תב 15 וא  ןופייא  ןיגב  םירוהה  תא  עבתיש  ןב 13  סקובסקא , ול  ונקיש  השירדב  וירוה  תא  עובתל  ןב 12  דלי  לכ  ינפב  רעשה 

ולש דיחיה  רבדה  .הפוצחה  הריעצה  לש  העיבתה  תא  החדש  ינפל  טפושה , םכיס  ץניא ,"' ךסמ 60  םע  היזיוולט  תשרודש 
Daily Mail Reporter הסצנירפה. לש  םייאטיסרבינואה  םידומילה  תא  ןממל  םירוהה  לש  םתבוחב  ןודל  אוה  םיכסה 

רנגוו 13.3.2014. רגילק  - ץישפיל ; 13.3.2014
Morris, Cui & Steinberg, 2013; Ginott, 2003; Bornstein, 2002; Steinberg, & Silk, 2002;  , 2001  .190

.Steinberg
יפלכ םיליעפמ  םהש  תוכמסה  ינייפאמב  יוטיב  ידיל  םיאבש  תורוה , תונונגס  העברא  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  תיעדמה  תורפסב   .191

יתוכמס תורוה  ןונגס  (, permissive  ) ינריתמ תורוה  ןונגס  (, authoritarian  ) ינטלתש תורוה  ןונגס  םירגבתמו –  םידלי 
(. rejecting – neglecting  ) חינזמו החוד  תורוה  ןונגסו  (, authoritative)
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םשרדמ תיבמ   ) תינאמוהה היגולוכיספה  חורב  וכוניחו , דליה  תשיפת  םוחתב  םייוניש  םלועב  וללוחתה  םתפוקתב  רבכש  ןוכנ   .192
םיקיתוו לש  תמצמוצמ  הבכש  ברקב  רקיעב  וטלקנ  וללה  םייונישה  לבא  םירחאו ,) לינ  .ס.א  ךייר , םלהליו  'ק , צרוק שונאי  לש 

(. תדבועה תובשייתהה  תעונת  לע  שגדב   ) םיליכשמו
.Patel  , 2.8.2007  .193

' דליבו קוניתב  לופיטה   ' ירלופופה ךירדמה  רבחמ  (, Benjamin McLane Spock קופס -  ןיללקמ  ןימ  ' גנב  ) קופס ד"ר   .194
ןוילימ רתוי מ-50  רכמ   ) 60- הו תונשב ה-50  הפיכב  לשמש  ( The common sense book of baby and child care)
הרוהה דיקפת  תנבה  תא  תצקמב  גרדש  (, 1962 קופס , תירבעל -  ללוכ  תופש , ל-39  םגרותו  ל-1998 , ןוכנ  םיקתוע ,

, ץראב הליכשמה  הבכשהמ  רקיעב  תוטעמ , תוהמיא  קר  לבא  .ויארוקל  קפיסש  תושדחה  תויגולוכיספה  תונבותה  תועצמאב 
: עוצקמה  ' ןוסדוד 'ו  צטיפ ד'ר  לש  ורפס  אתבס .' תוצע  ו' םיטקניטסניא  סיסב  לע  םידלי  ולדיג  ראשה  לכ  .וב  ורזענ  שממ 
ןכ ומשכ , .םיליחתמה  םירוהל  תוצעה  ירפס  תא  גרדש  (, 1971 ןוסדוד ,  ) םיעבשה תונש  תליחתב  לארשיב  םגרותש  םירוה ,'

'. עוצקמ תורוהה ל' תכיפה  תא  רשיב  אוה ,
דע .תיטסינימפה  הכפהמה  תועצמאב  תאזו  תובאל , םג  ורבעוה  תוהמיאה , לע  היגולוכיספה  הליטהש  תוששחהו  תויפיצה   .195

תאזה הייפיצה  .יתפכאו  שיגר  בא  םג  אלא  רוסמו , שיגר  לעב  קר  אל  תויהל  הפוצמ  שיגרה )'  )' שדחה רבגהמש  ררבתה  הרהמ 
ריקי לש  'ה ' לאבא , ' לשמל .םישדחה  תובאל  םויה  םינופש  םישדחה , םיכירדמה  ןונגסב  ראשה  ןיב  היוטיב  תא  תאצומ 
באל םיישעמ  תונורתפו  תוצע  הנושארה -  הנשה   ' וא ןייטש  ביבאו  רחש  רמת  לש  רבגל ' ןויריהה  ךירדמ  דלונ : אבא  , ' בירקלא

.2004 סיירו , סייר  ; 2007 ןייטשו , רחש  ; 2008 בירקלא , .סייר  תעפיו  סייר  יזוע  לש ד'ר  וגוז ' תבל  םגו  ירטה 
.18.1.2006 ריש ,  .196

לודיג ירפסש  המת  ןיא  .תססובמהו  הליכשמה  הבכשהמ  םיאב  רתויב  םייתדרחהו  םייגשיהה  םירוהה  םירבדה , עבטמ   .197
םיכירדמה דחא  .ילמשח  רישכמ  לש  הלעפה  תוארוה  םיריכזמו  יקט  - ייהו יקסע  ןונגסב  םהילא  םינופ  םישדחה  תוקוניתה 

קוניתה (. 2007 טכינגרובו , טכינגרוב  ' ) הקוזחת תוצעו  תויעב  ןורתפ  הלעפה , תוארוה  שמתשמל : ךירדמה  קונית -   ' הנוכמ
( רומוה יצחב   ) הנוכמ קוניתה  שאר  רחא  ךירדמב  תוריש .' קפס   ' אפורה תאו  לוק ' ינשייח   ' םינכמ וינזוא  תא  םגד ,'  ' םש ארקנ 

ומכ שחול ,'  ' גשומב םישמתשמ  םירחא  םיכירדמ  תלוספ .' תרקב   ' לותיחהו ןוזמ ' דוביע  תדיחי   ' תארקנ ןטבה  יזכרמ ,' דבעמ  '
היזיוולטה תינכות  ןונגסב  ( 2002 גוה , ' ) תוקונית םע  רשקתלו  רבחתהל  דציכ  תוקוניתל -  תשחולה  לש  היתודוס  '

.םיבלכ ףלאלו  לדגל  דציכ  תצעיימש  םיבלכל ,' שחולה   ' תירלופופה
םייחה לש  טביה  לכ  לע  תטלתשמ  ימצעה  רופישה  תוברת  : ' בתכנ הבש  העפותה , לע  תבחרנ  הבתכ  םסרפ  ינליא , ירפע   .198

םירצומו םיתוריש  רופס  - ןיא םדאה  ינפל  םישרפנ  תיוושכעה  הכירצה  תרבחב  הרואכל , .קיפסמ  יתלב  ןויצ  םלוכל  הדימצמו 
- חרזאה .תושירד  לש  תיפוס  - ןיא הרוש  אקווד  אוה  טרפה  ינפל  בצומש  המ  רזומ , ןפואבש  אלא  .האנהו  רשוא  ול  םיקפסמש 

ידכ םייחה  ימוחת  לכב  שדחמ  ךוניח  רובעל  שרדנ  אוהו  בוט , קיפסמ  אל  םעפ  ףא  תיתיישעת  - טסופה הרבחה  לש  ןכרצה 
םלשומ דוקפת  לש  תיטסילאודיווידניא , היפוטוא  הפילחה  תויתרבחה  תויפוטואהו  תויגולואידיאה  תא  .טרדנטסב  דומעל 

דבלמ .רוטשמו  יוכיד  לש  םכחותמ  גוסל  תכפהנ  תימצעה  המשגהה  תחטבה  תורחא , תויפוטואב  ומכ  ךא  .םלשומ  ףוג  ךותב 
ןמיס תוביצמה  תושירדב  םיפצומ  ונא  בוט ,' תואריהל   ' תידימתה השירדהו  הדובעה  קושב  ןהילאמ  תונבומה  תויורישכה 

םיעדוי אל  םידלי , לדגל  םיעדוי  אל  תיבה , תא  להנל  םיעדוי  אל  ונחנאש  ררבתמ  םוחת : לכב  ונלש  דוקפתה  לע  הלאש 
ןטק והשמ  דוע  תושעל  םיכירצ  ונחנאש  םירדשמ  ןמזה  לכ  ונביבסמ  םירבדה  לכ  .סקס ]...[  תושעל  םיעדוי  אל  לוכאל ,
ץחל ילוא  םהל  היה  .םירשואמ  תויהל  ךכ  לכ  דבכ  ץחל  היה  אל  ונלש  םירוהה  לש  רודב  תמאב ]...[  םימלשומ  תויהל  ליבשב 

המ רידגהל  הסינו  םייחה  לש  םינטקה  םיעגרה  לש  הקימנידל  םהל  סנכנ  אל  דחא  ףא  לבא  .חילצהל  תינוכמ , הריד , שוכרל 
.1.1.2008 ינליא , תושעל .' םירומא  םה 

, הטסילבמיצ הננר  תרמוא  ןוידל ,' חותפ  רתוי  הברה  לכה  םויהו  תורוהל , םיעגונש  םיישקה  לע  תוחפ  הברה  ורביד  םעפ  '  .199
תרוקיב תורעהב , תפצומ  אמא  לכש  םג  איה  האצותה  לבא   ' .ןויארב הדאיד , תשרב  םירוהה  תואנדס  תזכרמו  תירוה  תצעוי 

ךירצ דליה  .המשא  תושגר  ןומה  םישיגרמ  םירוהה  .ךירצש  ומכ  םירבדה  תא  השוע  אל  איהש  הל  םירמוא  עגר  לכו  תוצעו ,
.1.1.2008 ינליא , ךותב : תטטוצמ  םיגוח .' הברה  יכהב  תויהל  בוט , יכה  ןויצה  תא  לבקל  רהמ , יכה  חתפתהל 

לבא םידומילה , תועש  ירחא  םינוש  םיגוחל  וחלשנ   X-רוד ה ידלי  םג  .םידלילו  תוקוניתל  םיגוחה  יוביר  אוה  םינממסה  דחא   .200
םישנ לש  ןתופרטצהו  םייחה  תמרב  היילעה  לשב  םג   ) דואמ ריעצ  ליגמ  המשויו  תפחוס  המגמ  התייה  וז   Y-רוד ה ידלי  לצא 

, םישנל תיתרבחו  תיתליהק  תרגסמ  וקפיס  םג  םיתעלו  םידליה  תא  וקיסעה  דחא  דצמ  וללה  םיגוחה  הדובעה .) קושל  תובר 
, רפפוק .ןוחטב  רסחו  טבלתמ  תורוה  חיש  לש  הדוהת  ןיעמ  ורציו  וז  םע  וז  ןוחטב  תורסח  םישנ  ושיגפה  םה  תעב  הב  לבא 

.16.9.2005
הקוצמ לש  ןממסכ  תאזה  היישעתה  תא  יגמ  יקימ  תיגולויצוסה  תראתמ  ( Self Help Inc " ). "מ עב ימצע  רופיש   " רפסב  .201

.McGee  , .ןוחטיב 2007 רסוחו  תיתרבח 
.27.6.2013 יררה , לאירוצ  הבתכל : הבוגת   .202

.Harvey  , 15.9.2013  .203
.28.7.2012 םייח , ךותב : םיטטוצמ   .204

.4.4.2012 םולש , רב   .205
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

.2007 םרימעו , יבכוכ   .206
.11.2.2013 םרמע ,  .207

.2007 םרימעו , יבכוכ   .208
.2011 רדלא ,  .209
.2004 רלדא ,  .210

.Estroff Marano  , 2004 ; 2012 , 2005 רפפוק ,  .211
תוריחב תוכרענ  תבה )  ) לאינד לש  רפסה  תיבב  יכ  הלגמ  םאה )  ) ךליל הב  רוזמר ,'  ' הרדסב הגצוה  העפותה  לע  הידורפ   .212

", רוזמר  " .ךכב תניינועמ  אל  לאינדש  תורמל  רוטיקה , אולמב  דיקפתל  התוא  ץירהל  הטילחמו  םידימלתה  תצעומ  תושארל 
קרפ 10. הנוע 3 ,

.2004 גומלא ,  .213
רוקיסל הפישח  םאה  קודבל  שקיב  רקחמה  .ףשר  תימולשו  רוצ  - ןב יסח  פורפ ' רנדייז , פורפ ' וכרעש  רקחמב  אצמנ  לשמל  ךכ   .214
תורמל הפוצה , לע  ףיקע " םויא  שמשל כ" הלוכי  םילארשי , יפלכ  ונפוהש  תיטילופ , תומילא  וא  רורט  יעוריא  לש  ינויזיוולט 
םרוגש המל  המודב  םייגולוכיספ -  םיבאשמ  לש  ןדבאל  םרוג  ףיקעה " םויא  םאהו ה" עוריאב  ברועמ  היה  אל  ללכ  אוהש 

ופצ םהמ  .תילארשיה 39  הייסולכואב  תיתוברתה  תונושה  תא  םיגציימש  םיטנדוטס , ופתתשה 78  רקחמב  .רישי  םויא 
תושדחה תורודהמב  ורדושש  יפכ  םילארשי  יפלכ  תרחא  תיטילופ  תומילא  וא  רורט  יעוריא  םירדושמ  םהבש  ואדיו , יעטקב 

ןהש יפכ  תומילא , אלו  תוימוי  - םוי תויושחרתה  וגיצהש  ךרוא  ותואב  ואדיו  יעטקב  התפצ  תרוקיבה  תצובק  .ןורחאה  רושעב 
לע וחווידו  םהייח  לע  רתוי  בר  םויא  ושח  רורטה  יעוריאב  ופצש  םירקחנה  יכ  הלוע  םיאצממהמ  .תושדחה  תורודהמב  ועיפוה 

תצובקל האוושהב  תוביוחמו ,( תועמשמ  החלצה , תשוחת  ןוגכ   ( םייגולוכיספ םיבאשמ  לש  קהבומ  ןפואב  הכומנ  המר 
האוושהב ילילש  חור  בצמו  תוילילש  תושוחת  לש  רתוי  תוהובג  תומר  לע  וחוויד  םה  הייפצה  רחאל  ןכ , ומכ  .תרוקיבה 

לש תירשפא  האצות  יתימא , םויאל  הפישח  ונחבש  םימדוק  םירקחמ  לש  תואצות  יפ  לע  םירקוחה , ירבדל  .היינשה  הצובקל 
םימורדניסו תוינשמ  תומוארט  לש  תורצוויה  איה  תוילילש  תושוחת  לש  תוהובגה  תומרהו  םייגולוכיספה  םיבאשמה  ןדבא 

Zeidner & Ben-  , .יתמוארטה 1993 עוריאה  תא  ללכ  ווח  אלש  םישנא  לצא  םישחרתמ  השעמלש  םייתמוארט , טסופ 
.Zur

.Furedi  , 2001  .215
, םיעוגיפ לש 47  אישל  העיגה  ב-2002  םיעוגיפ , קניז ל-31  רפסמה  .הנשב ב-2001  רורט  יעוגיפ  ויה 2-5  תונשב ה-90   .216
ויה 153 םינשב 1993-2011  לכה  ךס  .הנשב  םיעוגיפ  ל1-3  הגרדהב  דרי  םרפסמ  ךכ  רחאו  םיעוגיפ  ויה 22  ב-2003 

.הלשממה שאר  דרשמ  רתא  ךותב  לארשי , תנידמב  רורטה  יעוגיפ  תמישר  .רורט  יעוגיפ 
, לארשי לע  ולפנ  הנושארה  ץרפמה  תמחלמב  : ' בושח רמאמב  הקומעה  התעפשה  תאו  המוארטה  תא  ראת  עובלג , סומע   .217

תוירוטסיה שממ  ןה  ךכבש  תוכלשהה  .המע  תלבוג  הניאש  הנידממ  חווט  יכורא  םיליט  היתודלותב , הנושארה  םעפב 
םדא קר  .םירפושמ  דאקס  יליט  בגנה 39  רוזאו  הפיחו  ןד  שוג  לע  ולפנ  לוכה  ךסב  .תילארשיה  ןוחטיבה  תסיפת  לכ  תניחבמ 

ירקחמ לכ  .םיליהבמ  םידממב  אל  ךא  שוכרל , קזנ  היה  בל , ףקתהמ  ותמ  המכ  דועו  ליט , תעיגפמ  תורישי  גרהנ  דחא 
, תיגולוכיספה העפשהה  רידא , לבא  והזו  לבא , .לודג  היהי  אל  יזיפה  קזנהש  וארה  ןכא  המחלמה  ברע  וכרענש  םיעוציבה 

ןכיהו ליטה  לופיי  יתמ  ועדי  אל  יכ  םיהדמ , היה  םיליטה  ינפמ  דחפה  .תררחסמ  הרידא , התייה  לארשי  םע  לע  תילארומה ,
יסוטמ לומ  .םיליטה  ינפב  ןנוגתהל  תלוכי  םוש  זא  התייה  אל  לארשי  םעל  תאז , קר  אלו  .ימיכ  ליט  היהי  הז  םאהו  לופיי  אוה 

, תיזחל ףרועה  ךפה  הנושארל  .המויא  השוחת  יהוז  .םולכ  היה  אל  םיליטה  לומ  לבא  ריוואה , ליח  תא  ונל  שיש  ועדי  ביוא 
הזכרמבו תילארשיה  המצועל  תיגטרטסאה  הבושתה  תא  ואצמ  םה  יכ  תעדל  וחכונ  וניביוא , לכו  םיברעה , הנושארלו 

תנידמ לש  םיגטרטסאה  דבוכה  יזכרמבו  ילארשיה  יחרזאה  ףרועב  ועגפיש  םיליט  ונלש –  תערכמה  תיריוואה  תונוילעה 
.2012 עובלג , .לארשי 
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