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רצונ ב-1/25/2014

יתחפשמה יתחפשמה אתה   אתה תורערעתה   תורערעתה
ינרדומה ינרדומה

םיביציהו םיקיתעה  תודסומה  דחא  אוה  יתחפשמה  אתה 
םייחה לדומ  םלוא  ישונאה , ןימה  תודלותב 
.ןמזה םע  חתפתהו  דיחא  היה  אל  םלועמ  םייתחפשמה 

םיקוחו תומכסומ  וגהנ  תונוש  תורבחבו  םינוש  םינמזב 
לחה החפשמה , יביכרממ  דחא  לכל  סחיב  םינווגמ 

םיסופד ךרד  םתוהזו , םרפסמ  גוזה , ינב  תריחב  ךילהתמ 
. ךוניחו תורוה  לש  תומרונבו  םיאצאצה  רפסמב  הלכו  רדגמ  יסחי  לש 

.תויגולונכטו תויטילופ  תויעדמ , תויכרע , תורומתמ  ועבנ  יברעמה  םלועב  החפשמה  הרבעש  םיינויצולובאה  םייונישה 
תויוכזב הרכהה  דחוימבו  תיטרקומדה , הבישחה  תוחתפתה  הלכשהה ; תובחרתה  תונמל : ןתינ  ןהבש  תוירקיעה  ןיב 

סקסה תשיפתב  םייוניש  תיתרוקיב ; - תילאנויצר - תיעדמה השיפתה  תוקזחתה  ןוליחה ; ךילהת  םיטועימו ; םישנ  םידלי ,
םישנ לש  תיביסאמ  הסינכ  ןויריהה ; תאופרו  תיתוכאלמ  הירפה  לש  תויורשפאה  תוחתפתה  העינמה ; יעצמא  תשגנהו 

. םייחה תלחותב  היילעה  טנרטניאהו ; היזיוולטה  םשארבו  תרושקתה , ילכ  תוחתפתה  הגהנה ; תודמעלו  הדובעה  םלועל 

תוחתפתהו םידליל  םירוה  ןיב  תידמעמה  הנחבהה  רוערע  םיירקיע : םיטביה  השולשב  םהיתותוא  תא  ונתנ  הלא  םייוניש 
, תוקוורה תפוקת  תוכראתהב  אטבתמש  תויגוזה , תשודק  רוערע  ןוירפב ; הדירי  תככורמ ; תוכמס  לש  שדח  לדומ 

.םישוריגה רועישבו  םיאושנ ) םניאש  םישנא   ) םילגניסה רפסמב  היילעב 

ועיפוהש תועפות  ססבמו  ץיאמ  אוהו  שדחה , יתחפשמה  ןדיעה  ךותל  לדגו  דלונש  ןושארה  רודה  השעמל  אוה   Y-רוד ה
קר אל  תועיפשמ  ןהו  םירטסניימל , תורבוע  תוילושל  רבעב  ובשחנש  תוסיפתו  תויוגהנתה  (. X-רוד ה  ) וירוה לצא  רבכ 

.דועו הקיטילופה  הלכלכה , ךוניחה , ימוחתב  תובר  תוקישמ  תועפות  לע  םג  אלא  יתחפשמה  אתה  לע 

םידלי םידלי רדח   רדח
גרבצלז המיס 
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םיאושנה םיאושנה תוגוזה   תוגוזה רפסמב   רפסמב הדירי   הדירי
וכנוח םיריעצה  .הלעמב  ןושאר  יתרבח  לאידיאל  החפשמ  תמקהו  םיאושינ  ובשחנ  דבלב  םירופס  םירושע  ינפל  דע 
הדירי הלח  םינורחאה  םירושעב  .תונגרבתהו  תורגבתה  לש  יעבט  ךילהתמ  קלחכ  ןתחתהלו  גוז  תב  וא  ןב  שפחל 

.םיריעצ ברקב  רקיעב  תטלובש  םיאושנה , תוגוזה  רועישב  תיטסרד 

, םיקוורכ םישולשה  ליג  תא  וצחש  םישנ , רקיעבו  םיריעצ , .םיקוור  ראשיהל  היצמיטיגלה  איה  העפותל  תוביסה  תחא 
תאזה המכסומה  .תומודק  תועדמו  תומגיטסמ  ולבסו  םיללמואו , םימוגפ  לש  גוסל  תובר  אל  םינש  ינפל  דע  ובשחנ 

, תאז םע  .דואמ  תיתחפשמו  תיתרוסמ  הרבחל  תבשחנש  לארשיב , רתוי  קהבומ  ןפואבו  יברעמה  םלועב  תחוור  ןיידע 
.שלחנו ךלוה  תוקוורה  לע  ילילשה  גויתה  הדמתהבו  טאל 

The decline in marriage among the young - percentage married at age 18 to 32, by
generation
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Reference: Pew Research Center. 7.3.2014. Millennials in Adulthood: Detached from Institutions,
Networked with Friends.
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םינשה ךרואל  "ב  הראב םיאושינ  יסופדב  םייוניש 

ויה ליג 18 ) לעמ   ) םירגובהמ קר 51%  ב-2010 
םיאושנ

האוושהב ל-72% ב-1960

םיריעצ לצא  רקיעב  תטלוב  םיאושינב  הדיריה 
םיאליג 18-29) )

האוושהב ל-59% ב- םיאושנ , ויה  הז  ליגב  קר 21%  ב-2010 
1960

יוכיס היה  יאליגב 18-24  םיריעצל  תונשב ה-70 
ןתחתהל  הובג ב-20% 

הלא ב-2010 םיאליגב  םיריעצל  האוושהב 

"ב הראב עצוממה  םיאושינה  ליג 
םירבג האוושהב ל-23  םישנ , םירבג ו-26  לע 27  דמע ב-2006 

םישנ ב-1970   20- כו

םינושאר םיאושינ  לש  ינויצחה  םירבגלליגה  םישנל ו-28.6  לע 26.6  דמע ב-2012 

גוז ןב  םע  םירוגמל  ינויצחה  םיררבגלליגה  םישנל ו-23.5  לע 21.9  דמע ב-2012 

אל םלועמש   ) "ב הראב ליג 18  לעמ  םיקוורה  רועיש 
( ואשינ

האוושהב ל-15% ב-1960  לע 28% , דמע ב-2010 

יאליגב 25-29 םיקוורה  לדג ל-64% רועיש  תנשבו 2011  לע 59% , דמע ב-2008 

יאליגב 25-29 תוקוורה  רתויל מ-50% רועיש  לדג  תנשבו 2011  לע 45% , דמע ב-2008 

References: 
Cohn, D'Vera. 14.12.2011. Marriage Rate Declines and Marriage Age Rises. Pew Social Trends.
Santillano, Vicki. 26.1.2010. Why Millennials Attach More Value to Friendships. Divine Caroline.
Manning, Wendy D; Brown, Susan L, and Payne, Krista K. 2013. Two Decades of Stability and Change
in the Age at First Union Formation. Bowling Green State University: National Center for Family
and Marriage Research. 
Russell, Cheryl. 15.2.2012. Young Prople Won't Vote In 2012 . The New Republic.
Drake, Bruce. 7.3.2014. 6 new findings about Millennials. Pew Reasrch Center.
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Single vs. Married? Most millennials View No Differnece

No difference Easier for Married Easier for single

0% 25% 50% 75% 100%

Get ahead in a career

Have social status

Be financially secure

Have a fulfilling sex life

Find happiness

Raise a family

Reference: Wang, Wendy and Taylor, Paul. 3.9.2011. For Millennials, Parenthood Trumps Marriage.
Pew Research Center: Social & Demographic Trends.

Note: Based on ages 18-29, n=536.

החיכש תישענו  תבחרתמ  םיילוש  תעפות  רשאכ  ןכש  תיתרבח ,) תוחיכש   ) תיטירקה הסמה  לש  טקפאל  בל  םישל  יואר 
ןיידע תוקוורה  .היצזילמרונ  ךילהת  תרבוע  איה  תורחא , םילמב  .ליבקמב  הלוע  הלש  היצמיטיגלה  הרבחב , תטלובו 

םיגולויצוס םירקחמ  םישענש  הדבועה  םצע  .תיתרבח  הייטס  רדגב  אל  רבכ  איה  לבא  הפידע , היצפואל  תבשחנ  הניא 
ירהש הזה , םוחתב  םיכרעו  תוסיפת  יוניש  לש  המגמה  תא  תפקשמ  םילגניס , יפלכ  תומודק  תועדו  םיפיטואירטס  לע 

תשרתשמ השעמל , .תוועמה  ןוקיתל  תונויסינ  םג  ךשמהבו  ןהילע  תרוקיב  תומגיטס , רוטינב  אוה  יוניש  לש  ותליחת 
היצפואה תא  תשמימ  אל  םא  ךא  תחא , םעפ  תוחפל  ןתחתהל  יוצרו  יאדכש  תרמואש , רתוי -  תינרשפ  םייניב -  תסיפת 

, םיריעצ ברקב  דחוימב  תטלוב  תאזה  השיפתה  .תי  / לגניסכ םג  םיאלמ  םייח  םייקל  רשפאו  םלועה ," ףוס   " אל הז  תאזה ,
.ולוכ   םלועב   Y-רוד ה לש  רכיהה  יוותמ  דחאל  הכפה  איהש  ךכ  ידכ  דע 

םיאושינה יותיע  תאז  םע  .הפיכב  תלשומ  ןיידע  ןתחתהל " בושח  המרונהו ש" ןתיא , ןיידע  םיאושינה  דסומ  לארשיב 
יפרגומדה ןלקשמ  לשב  רקיעב   , ברעמה תונידמבש  הזמ  ךומנ  לארשיב  םינושאר  םיאושינ  לש  עצוממה  ליגה  .הנתשמ 

.הדמתהב הלוע  אוה  לבא  םימלסומו ,) םידרח   ) תילארשיה היסולכואב  תויתרוסמה  תוצובקה  לש 

םויכש ירה  םהייחל , םירשעה  תונש  תליחתב  אשניהל  ינוליח , - ידוהיה רזגמב  רקיעב  ץראב , םיריעצ  וטנ  רבעב  םא 
.הזל רבעמ  ףא  םיתיעלו  םירשעה , תונש  יהלשל  דע  החדנ  םיאושינה  דעומ 

4- בו םירבגל  םינש  הלע ב-3  תונורחאה  םינשה  ךלהמב 40  תידוהיה  היסולכואב  םינושאר  םיאושינ  לש  עצוממה  ליגה 
םיאליגב תוקוורה  םישנה  רועישו  לפכוהמ  רתוי  יאליגב 29-25  םיקוורה  םירבגה  רועיש  םינש  ןתואב  .םישנל  םינש 

.שלוש טעמכ  הלא 
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לארשיב עצוממה  ןיאושינה  ליגב  םייוניש 

הנש הנש
םינתח םינתח ברקב   ברקב לארשיב   לארשיב עצוממה   עצוממה ןיאושינה   ןיאושינה ליג   ליג

הנושארל הנושארל ואשינש   ואשינש םידוהי   םידוהי
תולכ תולכ ברקב   ברקב לארשיב   לארשיב עצוממה   עצוממה ןיאושינה   ןיאושינה ליג   ליג

הנושארל הנושארל ואשינש   ואשינש תוידוהי   תוידוהי

201128.125.9

19702521.8

.2013 "ג -  עשת באב , לגרל ט"ו  םינותנ  טקל  תונותיעל : העדוה  .הקיטסיטטסל 18.7.2013 . תיזכרמ  הכשל  רוקמ :

ינב 25-29 לארשיב  תו  / םיקוורה רועישב  םייוניש 

הנש הנש
29-2529-25 יאליגב   יאליגב םיקוורה   םיקוורה םירבגה   םירבגה רועיש   רועיש

תידוהיה   תידוהיה היסולכואב   היסולכואב
29-2529-25 יאליגב   יאליגב תוקוורה   תוקוורה םישנה   םישנה רועיש   רועיש

תידוהיה     תידוהיה היסולכואב   היסולכואב

201165%46%

200054%33%

199042%22%

197028%13%

תיזכרמ הכשל  ; 2013 "ג -  עשת באב , לגרל ט"ו  םינותנ  טקל  תונותיעל : העדוה  .הקיטסיטטסל 18.7.2013 . תיזכרמ  הכשל  רוקמ :
לקיטסיטטס 132. םירבגו 1990-2011 . םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל 

הלעמו ינב 35  לארשיב  /ת  םיקוורה רועישב  םייוניש 

הנש הנש
םיקוורה   םיקוורה םירבגה   םירבגה זוחא   זוחא

הלעמו ) ) הלעמו   3535 ינב   ינב ))
תוקוורה   תוקוורה םישנה   םישנה זוחא   זוחא

(( הלעמו הלעמו   3535 תונב   תונב ))

20065.5%6%

19943.8%4%

.לארשיל יטסיטטס  ןותנש  .הקיטסיטטסל 2008 . תיזכרמ  הכשל  רוקמ :

.ללכב םא  אשניהל , רתוי  רחואמ  בלשב  קרו  תוסנתהל  דומלל , םלוע , תוארל  תולבל , םויה  םיפידעמ  םיריעצה 

יראלופופה תושדחה  רתא  לשמל , ךכ , .תיממעה  תרושקתב  םג  תפקתשמ  תכשמתמ  תוקוורל  השדחה  היצמיטיגלה 
הירשקהו תוקוורה  ביבס  חישה  יללכ  ןפואב   ". היקוורה  " ארקנש םיקוורל  ותשיגב , יטפמא  םלש , רודמ  שידקמ  Ynet 

יפדב ןילוח , תוחישב  ראשה  ןיב  ויוטיב  תא  אצומ  אוהו  תונורחאה , םינשב  דאמ  םצעתה  םיילכלכהו  םייתוברתה 
. םינושה םיגולבבו  תויתרבחה  תותשרה 

אל ןיידע  הז  היהת , רשא  הביסה  היהתו  םידליו , החפשמ  לש  עטקה  לכ  םיאתמ  הז  דחא  לכל  אל  : " Ynet-הבתכל ב ביגמ 
רשוא הז  דחאל  .םידלי  איביו  ןתחתיש  עגרב  םימלשומ  ויהי  וייחש  רמוא  אל  ןיידע  הז  רדסב ! אל  םדא  ןבהש  רמוא 

גוזה ינב  םע  וא  רהמ  ךכ  לכ  םינתחתמ  אל  רבכ  ונחנא  יכ  רתוי  בוט  הז  תא  םיעדוי  ונחנא  םויהו  .םוניהיג  ינשלו 
בושח יכה  רבדה  אל  הזו  רחא  רוד  ונחנאש  אל ) םייחב  םהש  תורמל   ) םירוהה ןיבהל  וליכשי  .ונייחל  םיאבש  םינושארה 

" .ונרשואל בגשנו 

םייח תפוקתכ  תספתנ  איה  םויה  תודסמתההו , תורגבתהה  ךילהת  תרגסמב  רבעמ , בלשל  הבשחנ  תוקוורה  רבעב  םא 
ןיב ףוריצה  תבכועמ .) תורגב  ןב 30 -  דליה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) םיינייפוא םייח  ןונגסו  םינייפאמ  םע  המצע , ינפב 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

רועיש לש  השדח  תיתרבח  העפות  רצוי  הדירפה  ירחא  תינשב  ונתחתה  אלש  םישורגו  ןיידע  ונתחתה  םרטש  םיקוור 
(. םילגניס  ) /ה עובק גוז  תב  / ןב אלל  םייחש  םישנא  לש  דואמ  הובג 

: דוקימה תצובקב  תוקוור "  " הלימל תויסופיט  תויצאיצוסא 
" בל םישל  ילב  טעמכ  ףלוחו  יעגר  האנה , שפוח , ףיכ , "

" עובק בצמל  ךופהיש  דחפ  לבא  דחא , דצמ  ףיכ  "
" הבוט אל  םימעפל  תוישפוח , "

" םישדח םישנא  ריכהל  תוביסמ , הבוט , הפוקת  "
" םינפבמ קיר  ץוחבמ , הפי  "

" שפוח רבע , "
" הז ירוחאמ  ינאש  החמש  .םירעוס  םייח  "

" םייוזהו םיער  םיבוט , םיטיידל  תאצל  הברהו , גוגחל  "
" ךיילע קר  עיפשת  טילחתש  הטלחה  לכו  ךמצעל , ןודא  התאש  העידיה  .הב  בוט  שפוחה  "

תודידבה םג  העיגמ  הזה  שפוחה  םע  לבא  .ילש  קר  איה  הטלחהה  והשמ , תושעל  ןוצר  שי  םא  .בוט  דימת  אוה  שפוחה  "
" הבוט תוחפ  איהש  םיוסמ  בלשב 

" דבל ןושיל  רזוח  התאש  קלחה  בוט  תוחפ  .ךרדב  שוגפת  ימ  תאו  הלילה  ךתוא  ליבוי  ןאל  עדוי  אל  התאש  בוט  "
?" רשפא תבייחמ !!! תויגוזב  תויהל  הצורו  הישפוח  הקוור  ראשיהל  הצור  "

תינמז תינמז ובוב   םילגניס   םילגניס םירוהו   םירוהו םידלי   םידלי
לכ לע  תלבוקמה  קוור ,"  " גשומל תחא  הרדגה  ןיא 

"ס, מלה לש  תוימשרה  תוקיטסיטטסה  .םירקוחה 
ךרדב תוסחייתמ  תותומעו  םיפוג  הלשממה , ידרשמ 

, תאז םע   ". אשינ אל   – " תיתרוסמה הרדגהל  ללכ 
איה תעלוק  רתויה  הרדגהה  תיתוהמ  הניחבמ  יכ  הארנ 

םג (, unmarried/ single  ) עגרכ יושנ  וניאש  םדא  "
םישורג םידורפ , םג  ןכל ,  ". יושנ היה  רבעב  םא 
תירבעה הפשב  קוור ."  " הירוגטקב םיללכנ  םינמלאו 
רואיתל יונפ "  " הלימב שמתשהל  רתוי  גוהנ 
שיגדהל בושח  .תאזה  תיגולויצוסה  הירוגטקה 

קוורל סחייתמ  תילארשיה  היווהב  יונפ "  " גשומהש
איה תועמשמהו  לבוקמה , םיאושינה  ליג  תא  הצחש 

רקיעב " ) קתקתל ליחתמ  ןועשה  ש" ללכ  ךרדב 
ימ לאכ  /ה  וילא תסחייתמ  הרבחהשו  םישנל )
". םיידי םירה  ימכ ש" וא  ןוכיס ," תצובק  /ת ב" אצמנש

רבדה יושנ ." אל  ותוא כ" תלבקמו  ןתחתהל , קוורב  הציאמ  הניא  הרבחה  הבש  לארשיב , רקיעב  תמיוסמ , ןמז  תדוקנ  שי 
 (. ןוירפה תולבגמ  לשב  רתוי  יטירק  ליגה  םישנה  לצא   ) םיעבראה תונש  תישארב  ללכ  ךרדב  שחרתמ 

.תינשב ןתחתהל  םישקתמ  וא  םירהממ  אלש  םישורג  רתויו  רתוי  םינשה  םע  םיפסוותמ  םיקוור  ראשיהל  םירחובש  הלאל 
םינשבש הארנ  לבא  םינומשה , תונשב  רבכ  בחרתהל  הלחה  תיממעה ) הפשב  תויונפ " - םייונפ  )" םילגניסה תעפות 

אוה ימשרה  ישיאה  םבצמש  םישנו  םירבגל  איה  הנווכה  .יתוברת  ןייפאמל  תכפוהו  תטשפתמ  איה  תונורחאה 
.רתוי רגובמ  ףא  ללכ  ךרדבו  לעמ 24  אוה  םליגו  ןמלא , / קוור / שורג
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 "Going Solo", רפסה תא   (Klinenberg) גרבניילק קירא  םשב  קרוי  וינ  תטיסרבינואמ  גולויצוס  םסרפ  ב-2012 
וב ראתמ  גרבניילק   ". דבל םייחה  לש  עיתפמה  הכישמה  חוכו  ןפודה  תאצוי  היילעה  לע   " איה ולש  הנשמה  תרתוכש 

.הריחבמ םתצקמו  ץוליאמ  םתצקמ  דבל , םייחש  םישנא  לש  הבחר  הבכש  הרצונ  דציכ 

השדח ךרד  תאז  דבל , םישנא  הברה  ךכ  לכ  ויח  אל  הירוטסיהה  ךרואל  םלועמ  : " טסילכלכל ןויארב  גרבניילק  קירא  פורפ '
אל םלועמש  םישנא  וילעו  יא  הלגמש  גולופורתנא  ומכ  יתשגרה  רפסה  לע  הדובעב  .הנש  קר 60-50  תמייקש  ןיטולחל 

ילוא .ךפהתמ  לגלגה  תא  האור  אל  ינאו  .העפותה  ידממ  תא  ונבה  אל  לבא  הז , ךותב  ונייח  הז , תא  ונעדי  ונלוכ  .ורקחנ 
הזש דע  לבא  .דבל  רוגל  םמצעל  תושרהל  ולכוי  אל  םישנאו  טטומתת , החוורה  תוינידמ  ןיטולחל , קסרתת  הלכלכה  םא 

". דבל תויחל  וכישמי  םישנא  דועו  דוע  הרקי ,

( תורחבנ תונידמ   ) דחא םדא  םיללוכש  תיבה  יקשמ  זוחא 

הנידמ זוחאהנידמ זוחא

היבנידנקס 47%-40%תוצרא 

31% ןפי

34%הינטירב

29%הילטיא

25%היסור

10%ליזרב

3%ודוה

קניז ב- ולוכ  םלועב  םינוטלגניס  לש  תיבה  יקשמ  רפסמ  םינשה 1996־2006  ןיבש  הכירעמ  רוטינומורוי  רקחמה  תרבח 
33%

.טסילכלכ .טנאלפ  ילנול  .ןרק 12.10.2012 . יררה , לאירוצ  רוקמ :

הלוע תודסומב ,) וא  םיצוביקב  םייחש  םישנא  ללוכ  אל   ) םייטרפה תיבה  יקשמ  תא  םינחובשכ  .המוד  הנומתה  לארשיב 
( דחא םדא  לש  תיב  קשמ  םילהנמו  דבל  םייחש  םישנא   ) םיינוטלגניסה תיבה  יקשמ  רפסמ  לדג  דע 2010  יכ מ-1970 

.הברהב הובג  רועישה  ינוליח  - ידוהיה רזגמב  תיבה  יקשמ  תא  קר  םיקדוב  םא  .םיזוחא   30- כב

תרגסמב וא  דבל  יח  לארשי  תייסולכואמ  יתועמשמ  קלחש  אוה  ישעמה  ושוריפו  ורקאמה , תמרב  יפרגומד  יוניש  הז 
םיברע םיידרחו , םייתד  םידוהי   ) תויתרוסמה תוצובקה  תא  תאזה  הקיטסיטטסהמ  םיאיצומ  םא  .תירוה  - דח החפשמ 

הזה יונישה   . רתוי דוע  תלטלטמו  תיטמרד  הנומתה  דבלב -  תינוליח  - תידוהיה הייסולכואה  תא  םיקדובו  םיזורדו )
", םיריעצה תריב  , " ביבא - לתב ןכ , יכ  הנה  (. 35-25  ) יתרוסמה םיאושינה  ליג  חווטב  םיריעצ  ברקב  דחוימב  יטמרד 
הלעמל מ-80 לע  דמוע  ליג  תבכש  התואב  םיקוורה  רועישו  םיזוחא , לע כ-70  יאליגב 29-25  תוקוורה  רועיש  דמוע 

.םיזוחא

יוטיב ידיל  ואב  ולא  תורומת  .םילגניס  יפלכ  הרבחה  לש  הסחיב  תורומתב  םג  התוול  םיקוורה  רועישב  היילעה 
יתשב םישנהו  םירבגה  םירדוסמ  םהבש  ו-1980 , םינשהמ 1971  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  לש  תוח  " ודב

םיללכנ םהבש  םיקוור " אל   " שיו םיקוור "  " שי רמולכ  " ) םיקוור - אל ו" םיקוור " : " יתחפשמ סוטאטס  לש  דבלב  תוירוגטק 
תעפותל רבעב  הבשחנ  ןישוריגה  תעפותש  הדבועה  תא  ןה  השיחממ  תאזה  הקולחה  םינמלאו .) םישורג  םיאושנ ,
סבוכמה גשומה  תועצמאב  חישהמ  הענצוה  ןכלו  יטמגיטס  ןפואב  תע  התואב  הספתנ  איהש  הדבועה  תא  ןהו  םיילוש 

תואלבטב םישנהו  םירבגה  וקלוח  .זא מ-1999  רביד  אל  שיא  רגובמ , ליגב  םישורג  רמולכ  םייונפ ,"  " לע םיקוור ." אל  "
תיפרגומדה הרומתה  תא  למיסש  יוניש  םייונפ – " ו" ואשינ " אלש  םיקוור  ", " םיקוור - אל : " תוירוגטק שולשל  "ס  מלה
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. וניניע דגנל  תללוחתמה 

םילגניסה לש  רועישהמ  רתוי  הובג  םיקינ  Y-ברקב ה םילגניסה  רועיש  לבא   Y-רוד ה ירוהל  םיכייש  םילגניסה  בור 
ינב םיאצומ  םניא  תונבו  םינב  טעמ  אלש  ןוויכמו  דרוי  םישוריגה  ליגש  ןוויכמ  תאז  .םליגב  ויה  םה  רשאכ  םירוהה  רודב 

.( השיא / לעב אלל  םידלי  םיאיבמ  םתצקמ   ) גוז

קלח .בחר  םיליג  חווט  ינפ  לע  םויה  תערתשמה  גוז  ינב  אלל  םישנא  לש  הבחר  תיפרגומד  הבכש  תרצונש  איה  האצותה 
םידליב לופיט  יוליב , םירוגמ , תוברת  היתוביבסו : ריעה  לש  ןוטה  תא  ביתכמו   , ביבא לת  רוזאב  זכורמ  םהמ  לודג 

. המודכו

. תאזה העפותה  תא  ףקשמ   " תיביבא לתה  הידמוקה  , " ימע מ-2012 ןב  לבוי  ריעצה  רפוסהו  יאנותיעה  לש  ורפס 

?" התא המכ  ןב  .ואוו  "
הלא .הגיגח  הזמ  ונישע  זא  ונבהא  תמאב  לבא  תונוש , תוצראמ  ונאב  יכ  םיבייח , ונייה  .םדקומ  ונאשינ  םישולש , "
רבדש יתעד  לע  הלעמ  יתייה  אל  שממ , לבא  שממ , .םייתימא  םישוריגל  וכפהיש  הנכס  שי  וישכעו  םייתימא , םיאושינ 

" .יל הרקי  הזכ 
" .ןואכיד "
" .ירמגל "

" .שדח קפוא  םג  לבא  "
.ילש הדיחי , המיגל 
" .ררבתי דוע  הז  "

?" תוקפס הלאכב  התאש  תעדוי  איהו  "
" .םירבד רותפל  רומאש  ונלש  םכסהמ  קלח  הז  .תורחא  םע  הסנתמ  ינאש  וליפא  תעדוי  איה  "

תא םיקרפמ  םהירוהש  העשב  םיאושינו  תויגוז  ירשקל  םיסנכנ  םהמ  םיברש  אוה  םויה , םיריעצל  ידוחיי  דועש  המ 
םהייחל תולגתסהו  הנווכה  הכימתל , םיקוקז  םידליה  ובש  בלשב  יטמרדו : רזומ  רבשמ  רצונ  ךכ  .תיגוזה  הליבחה 

וז אל  .תילכלכו  תישפנ  םהידליל  עייסל  םישקתמו  םמצע  לשמ  תירבשמ  הפוקתל  םיעלקנ  םהירוה  םירגובכ , םישדחה 
םהיתוקוצמ תא  םיפשוח  םה  .םירגובה  םהידלימ  ישפנ  דעסל  םיבר  םירקמב  םיפצמ  םירובשה  םירוההש  אלא  דבלב ,

.םינוא רסוחו  תועיגפ  םינירקמו  םהידליל 

תא לכעל  םיסנמו  ףושח , םינוא , רסח  עיגפ , רחא , רואב  םהלש  םירוהה  תא  םיאור  הזה  רודב  םידלי  : " ינוליש רדמס 
" .הזה םוקמה  םהמ  שרוד  המ  ןיבהלו  םהלש  שדחה  םוקמה 

תונתונו תכל , תוקיחרמ  ןניה  הדימתמה , - תויגוזה - תוקרפתה תכפהמ  התונכל  ןתינש  תויגוזה , תכפהמ  לש  תועפשהה 
ררבתה עתפל  .ישיאה  רשואה  סלפמב  וליפאו  ךוניחה  הלכלכה , רוידה , םוחתב  תונורחאה  םינשב  ןהיתותוא  תא 

ללכב וז  ילואו  .תוללמואה  תמר  תא  לידגהל  םילוכי  םייחה  תמרב  היילעהו  םזילרולפה  היצזינרדומה , אקוודש 
.תונכדועמ תויתרבח  תורגסמו  םישדח  קחשמ  יללכ  םע  הרבחל  ךרדב  םייניב  בלש  תינמז -  תוללמוא 

תוקוורה תוקוורה ריחמ   ריחמ
ישוקה לע  תודידב , תשוחת  לע  בלל  תעגונ  תונכב  םירפסמ  םיבר  .באכו  לבס  טעמ  אל  תרציימ  תכשמתמה  תוקוורה 

תבכרה תא  רחאל  ששחה  םג  .תויבויח  תואצות  אלל  םירמגנש  םיטיידמ  שפנה  חפמ  לעו  דבל  תויחל  ישפנהו  ילכלכה 
.תונואכידו תודרח  רצוי  םיאצאצ  אלל  ראשיהלו 
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לש בושח  ךילהתמ  האצותכ  חתפתמש  ימינפ  טקש  ילב  תמאב  םירשואמ  תויהל  םילגוסמ  אל  ונחנא  : " הריעצ תירגולב 
.תוריפ בינה  אלו  ומצע  תא  הצימ   forever young לש טפסנוקה  .תוביוחמו  תישגר  תוביצי  תורגבתהה , תמלשה 

". תרחואמה תוקוורה  לש  יאוולה  תועפותמ  תחא  קר  איה  תודידבה  תשוחת 

רבכ ונחנאש  ליג  הז  .השק  ליג  הז  םידומיל  תפוקת  ירחא  סונימ ) סולפ   ) םישולש יאליג  : " תישיא המצעהל  רתאב  הבוגת 
בורק יכה  הז  תורבחו  םירבח  ןכ , זא  תוקוור .) ונחנא  יכ   ) ונלשמ החפשמ  ונל  ןיא  דוע  ךא  אבאו , אמיא  לש  תודליה  אל 

תופצל רשפא  יא  תושעל !? תו  / םירומא תוקוור  םיקוורה  ונחנא  ריוואב  תוינימש  המכ  .ונל ]...[  תויהל  לוכיש  החפשמל 
תב / ןב ונל  ןיא  זא  הלילח  רטופנ  םאו  ...תוריכש ) למשח  הנונרא  דבל  םימלשמ  ונחנא  ירהו   ) ונמצע תא  סנרפל  םג  ונתאמ 

םיגוחו םיביבחתל  אצנ  ונל ) וראשנש   ) תויגרנאה טעמב  זא  .הדובעב ]...[  עיקשהל  תובייח  ונחנא  ןכ  זא  .וילא  ןעשיהל  גוז 
קראפ הנולב  םירה  תבכר  .הב  תויהל  ןמזה  לכ  ןתינ  אלש  תררחסמ  םירה  תבכר  םהש  םיטיידו  תוביסמו  תוחוכ , םישרודש 

?!" אל םינקתמה  לכמ  הרצק  יכה  איה 

אתנכשמ וא  תוריכשו  תובוחו  ףסכו  הלטבא  לע  םירטקמש  ילש  םירבחה  תא  האור  ינא  : " תויורכיה רתאב  בתוכ  ריעצ 
םהל שיו  התיבה  םיאב  םה.הלודג  הבהא  םהל  שי  יכ  קי , ' צב םתא  ףלחתמ  יתייה  ינא  לבא  הלוח , דליהו  ךרדב  םיקקפו 

ילש םיהדמה  תיבל  רזוח  ינאו  תבשק  ןזוא  איהו  הניגמו  הבהאב  תקבחמו  תפטועו  תועורז  תשרופו  םהל  הכחמש  יהשימ 
תא וא  הקנמש  יגמ  תא  וב  שי  םימעפל  .קיר  .קיר  אוהו  ילש  המיהדמה  הדובעהמ  ילש  םיהדמה  וטואב  יתעסנש  ירחא 

ףיכב עיקשמ  יתייהש  הבהאהו  םוחל  ףילחת  אל  יאדווב  הלא  לבא  ילש , תירודרבלה  איהש  הנפד  תאו  ץפשל  אבש  ןאוח 
" .הזה תיבב 

המקש תישאר  הרוביג  ינא  וב  טרסה  תא  ףילחהל  יל  רוזעתש  ךממ  שקבל  ידכ  םויה  ןאכל  יתאב  : " Ynet-תבתוכ ב הריעצ 
אל דבל , םייפתכה  לע  םלש  טרס  קיזחהל  השק  .תויווח  רפסל  ימל  יל  ןיאו  הדובעהמ  הבש  ינא  וב  טרס  .דבל  תררועתמו 

" .דמצ תויהל  רבכ  הצור  .טרסה  חלצומ  המכ  בושח 

ומיקה וא  ונתחתה  רבכש  םינשה , ךרואל  יל  ויהש  תורבח  לע  תרבדמ  ינא  : " תישיא המצעהל  רתאב  תבתוכ  הריעצ 
ינאש ןהל  דמחנ  םנמא  .ידיצמ  ידדצ  דח  רקיעב  אוה  ןתיא  רשקהש  השוחתה  יתוא  הוולמ  ןדיצמ , הז  ךלהמ  זאמ  .החפשמ 

שדוחב םעפ  תוינק  וא  הפק  תיבל  תואצוי  ונחנא  ...ןמצעב  תורשקתמ  וליפאו  שאר  תולידגמ  ןה  םימעפל  תרשקתמ ,
, החישה תא  תויחהל  תחרוט  אל  ינא  םאו  תומידרמ  ןתיא  תוחישה  תורשקתמ , ישוקב  ןה  .רמגנ  הז  הזב  לבא  םיישדוח 
', תושעל המ  ןיא  ', ' ןוכנ ' ' ןכ  ' ןה הנצקהב )  ) ולש םייניבה  תובוגתש  ידיצמ  גולונומל  תכפוהו  דאמ  רהמ  תעקוש  החישה 
ינא .יל  תומיאתמ  אל  רבכ  ןה  .יתוא  תוקפסמ  אלש  תוימנא  תורבח ' רבודמש ב' השיגרמ  ינא  אל !! יתואש  והז  ןינעמ ...' '
םג ןמזה  םע  .יתמזויב  רצונ  דימת -  טעמכ  רצונש , ידיחיה  רשקה  ןמז  ךרואלש  הלגמ  ינא  רשאכ  ברוצ  ןובלע  השיגרמ 

" .הלאכ תורבחב  ןיינע  תדבאמו  הגוסנ  ינא 

ןכלו תטלוב  זא  תּוגירחה  .החפשמה  גוחב  םילבמו  םיסנכתמ  םלוכ  רשאכ  םיגחבו , עובש  יפוסב  רקיעב  שגדומ  דבל " ה"
. רתוי תבאוכ  םג 

וא תויגוזב , ילש  תורבחה  לכו  דבל , ינאשכ  וישכע  .דחיב  ונרג  םישדוח , השולשכ  ינפל  יגוז  ןבמ  יתדרפנ  : " הבתכל הבוגת 
ידכ םתס  .תורבח  הכימת / תצובק  תשפחמ  ינא  .תורבח ]...[  אלל  םצעב  יתראשנ  ןהלש , דליב  תוקוסעו  דלי  ודליש  תוקוור 
םע תשגפנו  עובשב , םימעפ  טרופסל 4  תכלוהו  תדבוע , ינא  .ל  " וחב יקס  תשפוחל  עוסנל  וליפאו  טרסל  וא  הפקל , תאצל 

" .תודידב םישיגרמ  תצק  תבש , - ישיש וא  םיגחה  םיעיגמשכ  לבא  טנרטניאה , ךרד  םירוחב 

היגולבב תוארל  רשפא  םיריעצה  תא  הדירטמ  הביצי ) תויגוז  רדעיה  ןוכנ  רתוי  וא   ) תּוקוורה תייעב  המכ  דעל  השחמה 
הז ןוסכלא  : " הבוצע יצח  תעשעושמ  יצח  התרתוכש  המלש , הירוגטק  אשונל  השידקה  רתאה  תכרעמ  הזו ." המ  "
לע ונל  ורפס  …. ןוסא אוה  ןוסכלא  אמש  וא  יל ? בוטו  /ה  קוור ןמיסב  אוה  הזה  ףרוחה  םאה  : " חיתפה ןושל  הז  ןוסא ."!?

!" בורקה ףרוחל  םכלש  תונכההו  תוינכתה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

םינוסכלא שוגפל  םיסנמ  ןמזה  לכש  םינוסכלא  שי  .הלימ ]...[  התוא  טעמכ  טושפ  וז  ןוסא , אל  הז  ןוסכלא  : " ריעצ רגולב 
םיניבמ אל  םתא  המל  ללכב , םישאייתמ  אלש  םינוסכלא  םכל  הרוק  המ  ללכב , םישאייתמ  אל  המ  םושמ  םהו  םירחא ,

רבכ םירחא  םינוסכלא  לע  ורתיווש  םינוסכלא  שיו  תאזה ! היישותה  לכ  תא  םיגפוס  םתא  ןכיהמ  ןוכנ  רתוי  וא  םיזמר !?
" .ןמזמ

?? ןתחתהל ןתחתהל םירהממ   םירהממ םניא   םניא םהםה   עודמ   עודמ
תייחד לש  העפותל  תוירשפא  תוביס  רפסמ  ןלהל 

: םיאושינה

םייחה תלחותב  היילעה 
יתמ םייחה –  לולסמ  ךרואל  םישנא  לש  תוטלחה 

 – דועו שרגתהל  ןויריהל , סנכיהל  ןתחתהל , דומלל ,
יבגל םהלש  הכרעההמ  ףיקעו  רישי  ןפואב  תועפשומ 
יעבט ןכל  .תויחל  םהל  ורתונש  םינשה  רפסמ 
דעומ םג  תכראתמ , םייחה  תלחות  ובש  ןדיעבש 

.החדנ םיאושינה 

תוחפ תצחול  הביבסה 
תחת םינותנ  ויה  תונבה , רקיעבו  םיריעצה , רבעב 

לש ריחמב  םג  םישולש  ליג  דע  ןתחתהל  יתרבח  ץחל 
, תוישפנ תוקלצ  ריאשה  רבדה  םיבר  לצא  .תורשפתה 

.דואמ ותחפ  המצועהו  תוחיכשה  ךא  םויה , םג  םייק  םנמא  ץחלה  .ןודנב  םהידלי  לע  ץוחללמ  ענמיהל  הטלחהל  איבהו 
םירוהה םידליל , םירוהה  ןיב  םיינויווש  טעמכ  תורבח  יסחי  םימייקתמ  הבש  תיטסילרולפה , החפשמב  םויה  השעמל ,

. העד יעבוקכ  אלו  םיאושינה  םוחתב  םיצעויכ  רתוי  םידקפתמ 

ימ .םירבדה  לע  בושחל  ןמז  ול  םינתונ  .ןמזה  תא  חקול  רתויש  רוד  ונחנא  .םינש  לש 10  רופ  שי  ונל  : " תב 28 תיטנדוטס 
המכ זא  הילע  ורמא  םלוכו  ליגב 28  הנתחתה  איה  תב 40 . ילש  הדוד  תב  .ונתוא  םיטפוש  תוחפ  .הביבסה  ןמזה ? תא  ןתונ 
ילוא גואדל ? וליחתי  ילש  םירוהה  יתמ  .ץחול  אלו  םולכ  יל  רמוא  אל  דחא  ףאו  תב 28  םויה  ינא  .רחואמ  הנתחתה  איה 

ליג 33 תוביבסב  יתעדל  .הח  הח  הח  .הרוק  אל  ללכ  ךרדב  הז  לבא  ןתחתהל , וליחתי  םהלש  םירבחה  לש  םידליהשכ 
" .תדלל םיכירצ  אל  םה  ירה  .העונת  שפוח  רתוי  וליפא  שי  םינבה  לצא  .יל  קתקתל  ליחתי  ןועשה 

ןוצרב וליפאו  ךויחב  הנבהב , םילבקמ  םיריעצהמ  םיבר  .עייסל  לבוקמ  תאז  לכב  ךא  רישי , ןפואב  תצחול  אל  הביבסה 
םיבר םירקמבו  אתבס  אמיא , תויהל  םילוכי  ולא  .ךודיש  תאיצמ  תבוטל  םיסייגתמ  םהיברוקמו  םהיבורקש  הדבועה  תא 

. םירבחהו תורבחה  םג 
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רבכ הילע  הרפכש  ילש , אמיא  איה  האלמ  הרשמל  גוז ) תב  תאיצמ   ) ןיינעה תא  הכפהש  הנושארה  : " Ynet-בתוכ ב ריעצ 
לבקמ ינא  תחא  אל  .דבל  תאז  השוע  איה  ןכל , .סרטניאה  תא  הרובע  םדקמ  אל  הלש  רוכבה  ןבהו  אתבס , תויהל  הצור 

 ]...[ .הרוחב דוע  יל  רדסל  הסנמ  איהש  וא  הרק , ער  והשמש  ןמיס  הז  .הנממ  הדובעה  תועשב  ןופלט 
תנמ לע  לכה  תורגסנו , תוחתפנ  תויטנרטניא  תונכותו  תודמעומ , לש  תומש  םיטלופ  םה  קוור  ינאש  םיעמושש  עגרב 

' ילע םותחל  םינכומ  ו' יל  םירזועש  םיבוט  םישנא  הברה  שיש  םיוסמ , ףיכ  הזב  שי  דחא  דצמ  .תדעוימה  תא  יל  אוצמל 
תועד תוקושת , תונוצר , לש  םלש  םלוע  ינא  .קוור  ינא  הלוח , אל  ינא  ייה , ינש , דצמ  .עשפה  םלועב  םירמואש  ומכ 

?" טאוו גניקאפ  וס  .גוז  תב  יל  ןיאו  םייוואמו ,

הטילחה איה  ליגב 76  .ןתחתאו  הרוחב  ריכא  ינאש  ידכ  תושעל  הנכומ  ילש  אתבס  המ  ינימאת  אל  תא  : " ןב 31 ריעצ 
" ...תורוחב הברה  יל  אצמת  איה  םשש  יל  הרמא  איה  .קובסייפל  רבחתהל 

היזיוולטהמ םידמול 
.ףתושמב הריד  םירכושש  םירז "  " םיריעצ לש  תרגסמב  תויחל  יוצר  תילאיטנדוטסה  הפוקתב  קרש  לבוקמ  היה  רבעב 

תאזכ תרגסמש  רסמ  וריבעה  םירבח ,' ו' דלפנייס ' ', ' תחא הרידב  השולש   ' ומכ תויראלופופ , היזיוולט  תורדס  ןמזה  םע 
לצא תכראתמו  תכלוה  וז  הפוקת  רומאכו , .םייניבה  תפוקתב  רקיעב  תיגוז , תרגסמ  לע  הפידע  וליפאו  תירשפא 

.םיקינ Y-ה

םיילאמרופ םיאושינ  אלל  תויגוזב  תויחל  היצמיטיגלה 
דסממ לארשיב  םידוהיה  לש  עירכמה  בורהו  םדאל , תיעבטה  תרגסמה  םה  םיאושינש  ןיידע  איה  ץראב  תחוורה  הסיפתה 
םניאש גוז  ינב  לש  םיפתושמה  םירוגמה  ידממ  תאז , םע  .םיאושינ  לש  ילאמרופ  םושיר  תועצמאב  ולש  תויגוזה  תא 
םיעודי  " םיארקנ םיאושינ  אלל  ףתושמ  תיב  קשמ  םיקהל  םירחובש  הלא   ) הדמתהב לארשיב  םילוע  הזל  הז  םיאושנ 

(. השדחה תויגוזה  םייתניב -  יל  תשדוקמ  תא  ירה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל  רוביצב - "

המיאתמ הניא  םימי ) הכיראמה  וז  רקיעב   ) תיתחפשמהו תיגוזה  תרגסמהש  םישח  םישנא  רתויו  רתוי  הזמ , הלעמל 
" ןוראהמ אצוי   " הזה טועימה  לבא  תיפרגומד , הניחבמ  חינז  טועימ  ןיידע  םנמא  םה  .יוצרה  םהייח  ןונגסלו  םייפואל 

.םילגניסהו םישוריגה  רועישב  היילעה  תובקעב  רתיה  ןיב  הגרדהב , לדג  ולקשמו 

ידכ תונברה  לש  הזה  ךמסמה  תא  ךירצ  התא  םא  בוט  בוט  בושחת  םדאנב  הז , תא  השעת  לא  : " mako-בתוכ ב ריעצ 
הנידמה לש  הרכה  ליבשב  םייחה ? חוטיבב  םיאנתה  רופיש  ליבשב  תמאב ? המ , ליבשב  .םכלש  תויגוזה  לע  ריהצהל 

לכ תא  רובעל  המל  םירטסניימהמ ? קלח  םתאש  םכלש  םירבחל  תוארהלו  םירוהה  תא  חמשל  ידכ  םכלש ? תויגוזב 
ילעב ינשל  דחא  וארקת  וליפא  .םיצור  םתא  םא  םידלי  ושעת  וליפא  .דחיב  ויהת  טושפ  תאזה ? תרתוימה  הרודצורפה 
לוכי הז  .הפוחהו  תעבטה  לש  עטקה  לכ  לע  ורתוות  םכל , בושח  תמאב  אל  הז  םא  לבא  .הז  תא  םכל  השוע  הז  םא  יתשאו 

" .םיטושפ רתוי  הברה  ךכ  - לכ םייחה  תא  םכל  תושעל 

םירבד תוחדל  הייטנהו  עירכהל  ישוקה 
.ןורחאה עגרה  ירחא  םג  םימעפלו  ןורחאה , עגרה  דע  תדמתמה  תוטבלתהה  אוה   Y-ה רוד  לש  םינייפאמה  דחא 

חיכש יוטיב  " ) תויצפוא רוגסל   " םיששוח םהש  ןוויכ  .ןתחתהל  יתמו  ימ  םע  הלאשה  לע  םג  העיפשמ  תאזה  תנומסתה 
הליבומו תוטבלתהה  תכשמנ  ןתחתהל , הטלחהה  רחאל  םג  םיתיעל , .דועו  דוע  הטלחהה  תא  םיהשמ  םה  םיריעצה ) לצא 

. ןיסוריאה לוטיבל 

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

בושחל הצור  אל  ינא  וישכע  יכ  יתוא  ץיחלמ  אל  הז  .ןתח  שפחל  ץורא  אל  ינא  לבא  שארב  יל  בשוי  הז  : " תב 30 הריעצ 
." םשל עיגהל  ךרטצנ  םא  םשל , עיגנשכ  הז  םע  דדומתנ  .הז  לע 
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ונחנא םייתוכיא ...  םינב  םגו  ץראב , תויתוכיא  תונב  הברה  שי  ': " םיצייצמ םיסוטטס  םסרופש ב' ישיא  סוטטסל  הבוגת 
 ... םיצור ונחנא  המ  טילחהל  ךירצ  קר  תוינוציח ]...[  תוירמוח , ירחא  םיצר  ונלש ...  תוריחבה  יבגל  םילבלובמ  תצק  טושפ 

 ..." ולש ךרדב  תאז  השוע  דחא  לכו 

תויהל ףידע  םאה  תכשוממ : תויגוז  לע  םותחל  דמועש  רבג  לכ  הדירטמש  תיחצנה  המלידה  תאז  : " mako-הבתכ ב ךותמ 
ףקתנ לבא  הטימל  הטיממ  ץפוקש  קוור , ראשיהל  וא  וייח , תיראשל  הרוחב  התוא  םע  עוקת  לבא  םישרוי  לדגמש  יושנ 

ונשלפש זאמ  םיאתה  תא  ונל  תסרוד  תאזה  האוושהה  תמליד  קראפב ? תרשואמ  החפשמ  האור  אוהש  םעפ  לכב  תודידב 
רכז לכ  .הינרפוזיכסה  תא  רוצעל  יופצ  והשמש  הארנ  אלו  םיעבראה –  ןוויכל  הזבשה  תריהדל  דעו  ינשה  רושעה  עצמאל 

תוקוורה תורזפתה  ןיב  רוחבלו  הדמע  רמסמל  בייח  אוה  ובש  עגרל  עיגמ  ןוכיתה , ילספסמ  הקי  לע צ' ןספאתה  אלש  רגוב 
" .ךבתסמו ךלוה  קר  רטנולפהו  תויגוזה , רגסה  ןיבל 

הז םג  .םילטבמ  הנותחה  ינפל  שממו  םיסראתמש  הלאכ  לע  עומשל  הז  יתוא , דיחפמ  רתוי  דועש  המ  : " הריעצ תירגולב 
ךלש םייחה  לכ  תא  תויחל  טילחהל  לש  בצממ  רובעל  רשפא  ךיא  תורקל ? היה  לוכי  רבכ  המ  ההות  ינא  .דנרט  ינימל  ךפה 
ןיינע לע  ונרבידו  והשימ  םע  ןמז  המכ  ינפל  יתאצי  תרחא ]...[ ? טילחהל  רצק  שממ  ןמז  ךותבו  םיוסמ  םדא  ןב  םע 

.םינתחתמ ביבסמ  םלוכש  ץיחלמ  הז  המכ  ול  יתרמא  .עובשב  םיימעפ  ךרעב  עצוממב  ונל  ץפוקש  קובסייפב   engaged-ה
התאשו םייחה  לכ  דחא  והשימל  בייחתהל  לש  הזה  ןיינעה  לכ  יתוא  ץיחלמש  ול  יתינע  .יתוא  ץיחלמ  המ  ןיבה  אל  אוה 

'". םישרגתמ עורג  יכה  הרקמב   ' רמא רשי  אוה  .תוניחבה  לכמ  וב , רחוב  התאש  םדא  ןבב  חוטב  תויהל  בייח 

: ישפנ טקש  רסוחו  הרימאמ  תויפיצ  תכרעמ  תרצוי  איה  יכ  ישגר  ריחמ  םעפ  אל  הבוג  תדמתמה  תוטבלתהה 

תעצה הז .' הז  ש' ונשגרהש  דע  םייתנש  ונל  חקל  ילש , רבחה  םע  יל  היה  הככ  : " תויורכיה רתאב  תבתוכ  הריעצ 
ואחמש םישנא  הברה  ךכ  לכ  לומ  תעבט  ףלש  פוטבו  לפייא  לדגמל  יתוא  חקל  אוה  תובבל , תשבוכ  התיה  םיאושינה 
הפיאמ ונל  היהי  ךיא  שארב  היזטנפה  תא  יתצרה  םלוכל , יתרפיס  םישוח , רורחסב  יתייה  טרסב , ומכ  יתשגרה  .םייפכ 
אצמנו םידומילה  תא  םייסנשכ  ףסכ , תצק  ךוסחנשכ  ןתחתנש  ונטלחה  ונל , היה  אל  ךיראת  לבא  .םידליל  תומש  דעו  רוגנ 
תעבונש ןוחטיבה  תשוחת  עגרכ  יל  קיפסמש  יתשגרה  היעב , וזש  ונבשח  אל  .עודי  אלה  דיתעב  רמולכ , הביצי , הדובע 

וא הלמשה  ןונגס  היהי  המו  יתמו , ןתחתנ  ךיא  וניניב  םיטבלתמ  ונחנאש  ידכ  ךות  םייתניב , .ןתחתנ ]...[  דחא  םויש  ךכמ 
וטילחהש םישנא  לש  תופי  תונותחב  ונמצע  תא  ונאצמ  .ררחסמ  בצקב  ונתחתה  ונלש  םירבחה  עוריאה , לש  טפסנוקה 

תחא דוע  לע  עומשל  יל  סאמנש  דע  יצחו , םייתנשל  הכפה  הנש  .ןמזה  תא  וחקל  אלש  ונירחא , הברה  ןתחתהל 
תוגוזל דוגינבו  םיסעכ  ונרבצ  תודוהל , תבייח  ינא  הזה , ןמזב  .ןלוכ  ינפל  ןתחתהל  הרומא  יתייה  ינאשכ  הנתחתהש ,

יאדכ אלש  תבשוח  קר  ינא  .ןמזה ]...[  לכ  שארה  לעמ  ףחיר  הנותחה  לוטיב  לש  םויאה  ונלצא  םיליגר , םיביר  םיברש 
" .יתימא אוהש  והשמ  ןמז  הברה  תוחדל 

תולשב רסוח 
העפותהש קפס  ןיאו  הזה , רודה  לש  תיהשומה  תורגבה  תא  הבחרהב  ונראת  תבכועמ  תורגב  םישולש -  ןב  דליה  קרפב 

דעומ םגש  יעבט  ךראתמ , תורגבל  תודלימ  רבעמה  בלש  רשאכ  תורחא , םילמב  .םיאושינה  ןומזת  לע  םג  העיפשמ  תאזה 
.החדיי םיאושינה 

, תואמצע לש  תמיוסמ  המר  םיכירצמ  ינוליחה , םלועב  גוהנש  יפכ  תישפוח , הריחבמ  ודלונש  םיאושינ  יללכ  ןפואב 
םניא ןיידע  םהש  םישח  םהייחל  ישילשה  רושעב  וליפאו  ינשה  רושעב  םיריעצהמ  םיבר  לבא  .תישפנ  תונכומו  תולשב 

.םידלי דילוהלו  ןתחתהל  רמולכ  םירגובמה –  םלועל  סנכיהל  םילשב 
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http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30383&index=1&searchMode=1


? םלועב תונב 20-30  תוריעצ  לש  םייחב  רתויב  הבושחה  הרטמה  יהמ 

תיאמצע תויהל  תלגוסמ תויהל 
דיתעה תא  בצעל 

ךלש

םא תויהל  אשניהל
60%

70%

80%

90%

100%

Reference: Pollak, Lindsey. 26.10.2010. How Millennial Women Are Shaping Our Future.
Huffingtonpost.

לש הז  בלשב  תינכותה  איה  תינכות  רדעיה  השעמל , .ןהלש  תורטמה  תגשהל  תינכות  ןיא   58%- לש רקחמב  אצמנ  דוע  תורעה :
סיוויל תרבח  םע  ףותישב  עצוב  רקחמה  "; Getting from College to Career  " רפסה תרבחמ  איה  קלופ  יסדניל  ןהייח ;

.ב " הראו ליזרב  ןפי , תפרצ , הילגנא , תונידמ : שמחב  עצבתהו 
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Reasons for Not Being Married

Ages 18-24 25-34 35 and older

Not ready to settle
down/Too young

Not financially
prepared

Haven't found what
they are looking for

0%

13%

25%

38%

50%

Reference: Pew Research Center. 24.9.2014. Record Share of Americans Have Never Married.

Note: Based on those who never been married and want to get married or are not sure (n-369).
Volunteered responses of "Other" and "Don't know/Refused" not shown.

הניחבמ אל  ימצעמ , הצור  ינא  המ  תעדוי  אל  ןיידעו  סולפ  תב 20  ינא  : " םיסחיה םוחתב  תוצעויל  התנפוהש  הלאש 
ןוויכ הזיאל  קוידב  תעדויו  הלחנו  החונמל  רהמ  ךכ  לכ  העיגמ  ימצע  תא  האור  אל  ינא  .תינחור  הניחבמ  אלו  תירמוח 

?" ייח תיראש  תא  תולבל  הצור  ינא  ימ  םע  תעדל  הרומא  ינא  ךיא  זא  ילש , םייחה  תא  תחקל 

תובייחתהמ דחפ 
םירוההמ קתנתהל  ששחה  ךותמו  תוירחא  תחקלו  בייחתהל  הדרח  ךותמ  םג  הטלחהה  תא  םיחוד  םיבר 

םהל תרגוסש  חווט  תכורא  תוביוחמ )  ) תובייחתהל רמוחו  לק  בייחתהלמ –  םיעתרנ  םה  יללכ  ןפואב  .םיננוגמה 
.דימתל תויצפוא 
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: םיכסמ /ה  תא המכ  דע  תוביוחממ ." םיששוח  (: " יאליגב 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

14.3%10.2%

33.3%
39.1%

.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 :

ידכ עדומב , אלש  וא  עדומב  םיאושינה , תא  םיחוד  םה  תיהשומה , םתורגב  םע  בוט  םישיגרמ  םיבר  םיריעצש  ןוויכ 
.תומלועה לכמ  רשפאה  לככ  תונהילו  תודלי " ןמז  דוע  חיוורהל  "

ךתוא קיסעמש  המ  לכ  תתחונ , הרגשהשכ  םיוסמ  בלשב  תושעל , המ  ןיאו  םינש  עברא  יושנ  יתייה  ינא  : " ןב 32 ירט  שורג 
רוציקב ןורטאיתל , תכלל  וא  תוגוז  דוע  םע  שגפיהל  םידלי , איבהל  התנכשמ , עדוי : התא  .השקה  םייחה  תואיצמ  הז 
וישכעו ירוחאמ  אישה  וליאכ  תמ , יצח  ומכ  יתשגרה  ינא  .הזל  ןכומ  אל  התא  םא  וליפא  רגבתהל  ךתוא  םיחירכמש  םירבד 
םישיגרמ םיאושנ  םירבג  הברה  בגאו , םויאו  ארונ  היה  הזו  רגובמה  לש  קחשמה  תא  קחשלו  םינפ  דימעהל  ךירצ  ינא 

" .הככ

םע םימקו  ןושיל  םיכלוה  םיפא , קיפב  האור  התאש  םיניילבה  לכמ  רתוי  אל  םא  יצחש  ךל  חיטבמ  ינא  : " ןב 39 יושנ 
לש ןיינע  לוכה  רבד  לש  ופוסב  .ולאכ  םירבח  יל  שי  יכ  עדוי  ינא  יל  ןימאתו  ולאכ –  םירבד  ןיאש  תונקיר  תשוחת 

דוצל לש  תויטתפה  םע  ךישממ  ליגבש 40  ליטנפניא  קוור  ראשיהל  וא  החפשמ  םיקהלו  רגבתהל  הצור  התא  םא  הטלחה ;
" .ףייעמ הז  ךתוא , בוזע  .ןמזה  לכ  תורוחב 

םג .םיסחיה  תכרעמ  תא  םיבר  םירקמב  עטוק  םירבג ) ברקב  רקיעב   ) תוביוחממ דחפה  יבויח , יגוז  רשק  רצונ  רשאכ  םג 
.ץעורל םהל  דמוע  תוילרוג , תוטילחה  רמוחו  לק  תוטלחה , לבקל  םהלש  יללכה  ישוקה 

תדחפמ טושפ  ינא  תונמאנו , תונכ  תופיקש , תבהוא  תיב , תבהוא  ינא  תויגוזמ , תדחפמ  אל  ינא  : " הריעצ תירגולב 
חצנל בייחתהל  רשפא  ללכב  ךיא  חצנל ? תוביוחמהמ  תדחפמ  ינא  ילוא  .סופתל  יל  השקש  והשמ  הז  חצנ  חצנ ," " המ

תוספתנש ולאכו  תוטלחה  תלבק  םע  היעב  יל  שי  ללכב  ילוא  .הנתשמ  םעפ  ידמ  ינא  םג  ובש  ימניד  וכ  םלועב 
?" תוילרוגל
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, דחא דצמ  המרג , ליבקמב  םירבד  המכב  תוקסעתה  .תולועפ  רפסמ  ןיב  ןרמתל  ריעצ  ליגמ  ליגר  ונלש  רודה  : " ןב 27 ריעצ 
.היגולונכטה לש  תצאומ  תוחתפתהלו  ליבקמב ) םירבד  המכ  תושעל  תולוכי  רומאכ  םישנ   ) השיאה דמעמב  היילעל 

םא רתוול  המל  םמצע  תא  םילאוש  םהש  ןוויכ  ריחמ , םלשל  םילגוסמ  אל  םויה  םישנאש  ךכל  המרג  איה  ינש , דצמ 
םג תויהל  רשפא  םא  תרמז  קר  תויהל  המל  טפארדרבואב , ינאש  תורמל  "ל  וחל הסיט  לע  רתוול  המל  .םגו  םג  רשפא 

.ףילחהל רשפא  םא  תחא  גוז  תבל  בייחתהל  המל  טנלאט ,)'  ' גשומה רוקמ   ) תינקחש
תוקסעתה .םימוחתה  לכב  בייחתהל  ונלוכ  לש  ןוצר  יאה  וא  ןוצרה  לע  םג  עיפשמ  הז  ילש  םירבחה  לצא  יתיארש  הממ 

םויכ םישנא  .ונל  תינייפואש  םירוחיאה  תעפות  תא  םג  ריבסהל  היושע  ריחמ  םלשל  ילבמ  ליבקמב  םירבד  המכב 
.ילאיר אל  הז  םימיוסמ  םירקמב  םא  םג  הז , תא  םגו  הז  תא  םג  וקיפסי  םהש  םמצע  תא  םיענכשמ 

ןיב ןורמת  תויהל  ךפוה  תולועפ  ןיב  ןורמתה  םיוסמ  בלשבש  היעבה  .ינש  עבטל  ךפה  ונלש  רודב  תויורשפא  ןיב  ןורמתה 
אל ינא   ' דיגהלמ דחפהו  לכה  קיפסהל  ךרוצה  .םזיאוגאב  היילעלו  תויטנסרטניאל  םיבר  םירקמב  םרוגש  המ  םישנא ,

םיקיפסמ םה  ובש  ילאידיא , בצמ  דימת  ןיימדל  םישנאל  לק  רתוי  ןכל  .םירחא  בזכאל  לאיצנטופה  תא  הלידגמ  לוכי ,'
" .הבוט הנווכ  יל  התייה  ץרתל ב' ןתינ  דימת  תולקתה  תא  ךכ  רחאו  לכה ,

דיחיה רבדהו  םיהדמ  סקסה  .בוט  רתוי  דוע  ינשה  טיידה  ןיוצמ , רבוע  ןושארה  טיידה  : " Date show רתאב הבתכ  ךותמ 
הלאשב תחתופו  וילא  תשגינ  איה  המ  ןמז  רחאל  .רהמ  ידמ  רתוי  רבוע  ןמזהש  ךכ  ידכ  דע  התיא  ףיכש  אוה  הב  סאבמש 

הארי וזה , הבתכה  תא  תוארוקש  תונבה  ןכל , וליפאש  חוטב  ינא  ןאכמ ."? םיכישממ  ןאל   " תענמנ יתלבהו  תימיטיגלה 
האב וזכ  הרוחבש  םיניבמ  םתא  עגרכ ." תוביוחמל  ןכומ  ינאש  חוטב  אל  ינא  : " ומכ והשמ  הרוחבל  בישי  רוחבה  םא  יוזה 
ךשומ היה  רופיסהמ  ינוימד  רוחב  ותואש  חוטב  יד  םג  ינאו  התוא , לבקת  איה  זא  תוביוחמ  הצור  איה  םאו  םייחב  םעפ  קר 
דחפמ אוהש  קיסהל  םירהממ  ונייה  אלש  יאדווב  .הלילשב  הל  הנוע  היה  רוחב  ותואש  וניימד  .וזה  תוביוחמה  ןוויכל 

 ]...[ .בולעה ץוריתל  דעבמ  הקומעו  תיתימא  הביס  תרתתסמ  הארנכש  אלא  בייחתהל 
הארנכ תרדוסמ , הריירק  ךמצעל  תינב  אל  דועו  םירוהה  תיבב  רג  ןיידע  התא  ךייחל ,  20  - תונש ה תא  ןמזמ  תרבע  םא 

 ]...[ .תוביוחמו תוירחאל  רושקש  רבד  לכב  היעב  ךל  שיש 
םוחת לכב  הברעתה  רשא  תינטלתש  םא  לעב  םדא  .תישנ  תורממ  דחפמ  עובנל  הלוכי  תוביוחממ  דחפל  תוביסה  תחא 

 ]...[ .תרחא השיא  יפלכ  תוביוחממ  עתריהל  לולע  רחואמ , ליג  דע  םייאמצע  םייח  להנל  ול  הרשפיא  אלו  וייחב 
םאתהבו ךכל  יא  .רבגה  עבט  דגנכ  ןיטולחל  ךלוה  ךא  םימודקה  השיאה  יכרצל  דחוימב  םיאתמ  ינרדומה  ןיאושינה  דסומ 

םע תוביוחמל  סנכיהל  דואמ  השקתי  הקזח , הרוצב  הזה  םודקה  יתודרשיהה  טקניטסניא " וב ה" ןנוקמ  רשא  רבג  תאזל ,
" .וייח תיראש  לכ  ךשמל  תחא  השיא 

וננולתה ןה  .תוריעצ  םע  תונויארב  רקיעב  הלע  םימי , ךיראתש  םיסחי  תכרעמ  דסמל  תלוכיב  עגופש  תולשבה , רסוח 
רזוח הזה  ביטומה  .רתוי  םייתולתו  םייתודלי  וכפהש  ןביבס , םירבגב  תוביצי  לש  ןגועו  תנעשמ  תואצומ  ןניאש  ךכ  לע 

.יטנמור רשקו  תויגוז  לש  םיאשונב  םיקסועש  םיריעצ  לש  םייטנרטניא  םימורופבו  םינושה  םיגולבב  םג  ומצע  לע 

םינבה יכ  םיסחי  תכרעמל  ילאמרונ  והשימ  אוצמל  השק  ילש  תורבחה  בורל  םויה  .ונב  קר  יולת  אל  הז  : " תב 29 הריעצ 
תא .תינורכ  היעב  השענ  הזש  דע  דועו  דוע  ךשמנ  הזו  האירב  םיסחי  תכרעמ  םייקל  םיחילצמ  אל  םה  .ירמגל  םיכבסותמ 

". הזמ ךל  אצי  אל  בוט  רבד  םושש  תעדויו  תוקד  רשע  ירחא  רבכ  יתודליהו  קופדה  רוחבה  תא  ההזמ 

ףוסבל ןמז , דואמ  הברה  ותיא  יתייהו  ךכ  לע  ותוא  יתטפש  אל  .ללכ  דבוע  אלש  רבג  םע  יתאצי  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
העידיה יאו  תוביצי  רסוח  תוביוחמו , תוירחא  תחקל  תונוכנה  רסוח  אלא  ףסכה ,) וא   ) היעבה איה  הדובעה  אלש  יתנבה 

." ליג 30 ירחא  םג  ךמצעמ  הצור  התא  המ 

אמיאל ידמ  םירושק  םימוסח , םינבומ , ינמ  לכב  םימגפ  ילעב  ויה  ייחב  ורבעש  םירבגה  הנורחאל , : " תויורכיה רתאב  בתכנ 
תושירד הל  שיש  תיאמצע  הרוחב  יתיא , דדומתהל  םישקתמ  טושפ  וא  תיסקאל  םיעגעגתמ  הריירקל , םיאושנ  םהלש ,

ול ןיאו  בייחתהל  ןכומש  תואיצמל , רבוחמ  ןזואמ , רבג  יתשקיב ? רבכ  המ  .קנירדל  אצנ  יתוא –  ףוסאל  אוב  רשאמ  רתוי 
" .הזכ דחא  אוצמל  השקש  רבתסמ  דיתעל ? םיססובמ  אל  תומולח  וא  רבעה  לע  תויזה 

, יניצר יגוז  רשקל  תולשב  אל  ןיידע  ןהש  תחא , אל  תודומ  תוריעצה  םג  .םירבגה  תא  קר  תנייפאמ  אל  תולשבה  רסוח 
. ונלש דוקימה  תוצובקבו  תונויארב  הטלב  תאזה  השוחתה  םש ." אל   " ןיידע ןהש 
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הזיא וא  לוז  ןמור  הלודג , תודידב  ובוחב  ןמוטש  ףתושמ  עסמ  הצור  אל  הריחבמ , דבל  ינא  : " םיסחי -Ynet-ב תירגולב 
אל םה  ירה  .יילע  םילפונ  רשקל  םילשב  אלהו  םיקופדה  םירבגה  לכש  הז  ךיא  ימצע  םע  תוהתל  הצור  אל  .ףלוח  ץוטס 

. המויא תונקיר  שיגרא  ופוסבש  ףלוח  הלילל  הנימזו  היונפ  ינאש  תרשאמו  תרדשמ  תמאב  אל  ינאו  םילפונ , תמאב 
תלעב םיסחי  תכרעמ  להנל  ידכ  קיפסמ  תישגר  תחתופמו  תיטנגילטניא  אל  ינאש  קיפסמ , הבוט  אל  ינאש  רמוא  אל  הז 
" .ימצעמ יתוא  ליצי  ןבלה  סוסה  לע  ריבאהש  הכירצ  אל  .אל ]....[  דוע  .םש  אל  טושפ  ינא  .יתוא  הרפתש  תאזכ  קמוע ,

םיגרדשמו םיצממ 
םלועה תאזמ , הרתי  .םישדח  םישוגיר  רחא  רותל  םתוא  איבמש  המ  רהמ , םמעתשהלו  תויווח  תוצמל  םיטונ  םיקינ  Y-ה

תא עיבטמ  רבדה  .רצקתמו  ךלוה  הכשמש  הפוקת , ידמ  גרדשלו  רצומל  םינומא  רומשל  אל  םתוא  ליגרה  יגולונכטה 
" עוקת  " ראשיהל ןויערה  םצע  הלכתמ ." תויגוז   " לש תיכרע  הסיפת  םלצא  רצויו  תיגוזה  םיסחיה  תכרעמ  לע  םג  ומתוח 

.המיא םהילע  ליטמ  םייחה  לכ  גוז  ןב  ותוא  וא  גוז  תב  התוא  םע 

תא םישל  ומכ  הז  ןתחתהל  : " םיפותיש ו-70  םיקייל  לעמל 3700  הכזו  םיצייצמ ' םיסוטטס  ב' םסרופש  ישיא  סוטטס 
". ןוטגנירכ ךילע  בוהאה  רישה 

תא ךל  תלכוא  איהשכ  בישקהל  בושח  "; " סלכת דבאתהל , ומכ  הזש  "; " ררועמ ןועש  : " תויסופיט תובוגת  רחבמ  ןלהל 
  !" ינואג  !!"; " קנע יאוו  חחחח  !!"; " קוידב "; " ...שארה

אלש םדאנב  ינא  ללכב , .רתוי  אל  םישדוח  המכ  ילצא  קיזחהל  חילצמ  יגוז  רשק  .רהמ  יד  םמעתשמ  ינא  : " ןב 28 ריעצ 
" .תויגוזה תא  יל  קפוד  תצק  הזש  שיגרמ  ינא  .םייחב  יוניש  שפחמ  דימתו  ןמז  ידמ  רתוי  רבדה  ותוא  תושעל  לוכי 

תא דחא  םיקנפמ  םירזוע , םימלשומ  םירוה  גוזו  תדכולמו  תכמות  החפשמ  ול  שיש  ימ  רותב  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
תויתחפשמל הזה , קבדל  ךשמנ  אל  ינאש  ימצע  לע  דיעהל  לוכי  ינא  תמאב , םיבהואו  דחי  םילבמ  םירבח , םיפתוש , ינשה ,

לש תילאנבה  הרוצב  תויחל  לגוסמ  אל  .השדח  היווח  השדח , יהשימ  שדח , והשמ  םעפ  לכ  םישוגיר , תווחל  בהואו  תאזה ,
 " .הזמ םיצורמ  אל  יד  םהו  ילש , םירוהה 

דוע ילוא  אובת ? איה  וישכע  ילוא  תושגרתהב , חתמב , ןמזה  לכ  ינא  דבל  ינאשכ  ": " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ   " ךותמ
םולכ רבכ  תויגוזב , ינאשכ  .יתוא  ךופהל  ךפהתהל , תונתשהל , םייושע  םה  עגר  לכ  .ייחל  םעט  שי  .רחמ  ילוא  .תוקד  שמח 

" .ילש הרבחה  איה  הגניא , אל  רבכ  איהו  יתיא , רבכ  הגניא  אובת , אל  רבכ  הגניא  הנתשי , אל 

.האלה םיכישממו  םיכתוח  טושפ  םיבר  ותישארב , היהש  יפכ  שגרמ  וניא  רבכ  רשקהש  הארנ  רשאכ  ןכל 

התאשכ זא  וגישהל , ידכ  תצמאתה  דואמו  תובר  וילע  תמלחש  והשמל  עיגמ  התאשכ  וליפא  ": " הלגייבה תמכח   " ךותמ
התא .אבה  םולחה  לע  אבה , ןוצרה  לע  אבה , גשיהה  לע  בשוח  רשיו  גשיההמ  טוסבמ  אל  ללכב  התא  ותוא  גישמ  ףוסב 

ךכ לכו  תיצר  ךכ  לכש  והשמ  תגשהש  לע  םכשה  לע  ךמצעל  חופטל  חוורתהל , עגרל , דומעל  היינשל , רצענ  אל  וליפא 
, ךליבשב תועמשמה  תא  דבאמ  הז  הז , תא  תגשהש  עגרב  .םיספא  ספא  םולכ , ןטק , הארנ  הז  םואתפ  .וליבשב  תצמאתה 

תגשה ךלהמב  יכ  הלחתהב , תיצר  ךכ  לכש  המ  תא  תגשהש  חכוש  רבכ  וליפא  התא  .אבה  רגתאה  תא  דימ  שפחמ  התאו 
תורטמה תא  האור  רבכ  התא  .תוקוחר  רתוי  תושדח , תורטמ  ךל  ביצמ  רבכ  התא  הילא , ברקתמ  התאש  לככ  הרטמה ,

ירחא ץר  ןמזה  לכ  התא  ךכו  .הזל ]...[  רבעמ  זאו  רתוי , תולודג  תופיאשו  תורטמ  וז , הרטמל  רבעמ  תודמועש  תורחאה 
" .ךלש בלכהמ  םכח  רתוי  הברה  התאש  חוטב  תאז  םע  ךא  ךמצע , לש  בנזה 

'ה רבחהמ קתנתהל  םיצור  אל 
רבדהו יתצובקה , רובטה " לבח   " ךותיח תא  ןתינה  לככ  תוחדל  םיטונ  םיבר  םירבחל , תותובעב  רושק   Y-רודש ה ןוויכ 

.תוקוורה  קרפ  תוכראתהל  םרוג 

םירשואמו םיישפוח 
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ןפואב םיבר  םירקמב  םיספתנ  םה  םויה  תיאמצע , ךרדל  האיציו  םירוהה  לועמ  רורחשכ  וספתנ  םיאושינה  רבעב  םא 
"(. ףיכה תפוקת  ףוס  , " םנושלבו  ) אצומ אלל  ךרדל  וא  םלוע ," רסאמל   " הסינככ ךופה :

!?" ילש םייחה  לכ  ךשמב  התיא  היחא  תמאב  ינא  ימצעל : יתבשח  : " ןב 31 ריעצ 

"כ חאו וזה , הפוקתה  לע  רתוול  רוסא  הלילחו , סח  .ונייח  לש  תונורכיזל  ךופהי  אוהו  ללוהתהל , ןמז  שי  : " תרפסמ הריעצ 
תגהונ  highway-ב ןיידע  ינא  חוטבש  המ  .סולפ  םיאושינה  לש  םמעשמהו  דדובה  ביתנל  ךרדה  ידיצל  קזח  ךותחל 

" .תורחא תובר  ומכ  יתחפשמה  םובלאב  םיכויח  ףייזאו  הנפא  הדיצה  תונפל  ךרטצאשכ  .תרשפתמ  אל  ...רהמ 

ןומה הזב  שי  ןוכנ ,  ) ול רקי  שפוחהו  ללוהתהל  בהאש  רוחבכ  םג  לבא  םכל , דיגהל  רעטצמ  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
אוצמלו רשפתהל  ךירצש  יתנבה  םיבר  םיבבס  ירחא  ינא  םגו  .הלכ  אוצמל  יתטלחה  ףוסב  המשאב ) הדומ  םזיאוגא - 
סקסהש רשפא  םא  םגו  ילש , םיביבחתל  יונפ  ןמז  יל  ןתתו  קונחת  אלש  הדמחנ , הייערו  ידליל  הבוט  אמא  היהתש  יהשימ 

אל םירחאמ -  יתעמש  םהילעש  םירפרפ  וא  זע  שגר  אלל  לבא  הבוט , תויגוז  םע  עגשמ , דליל  בא  ינא  םויה  .ריבס  היהי 
:-(" םלוכמ םיבוטל  הרוק  יתדסמתה ! יתיצימ -  יתגגח , יתישע  ןנולתמ ,

": רוזמר  " הרדסהמ תונצס 
? אבה בלשל  םדקתנש  יאדכ  אל  רמוא , התא  המ  ימצעל , יתבשחו  דחי  יצחו  הנש  רבכ  ונחנא  הארת , ילט : "

?! המ רימא :
.ךירצש יפכ  גוז  תויהל  ךופהנש  וניניב , רשקה  תא  דסמנש  המ ? המ  ילט :

? ילט ךירצש , ומכ  גוז  הז  הזה  ארחה  לכו  תעבטו  המ , רימא :
.רבד ותוא  קוידב  היהי  הז  .דחפמ  התא  הממ  תעדוי  אל  ינא  .ןכ  ילט :

םיעיגמ םואתפ  .םינשה  ןהל  תורבוע  םינתחתמ , .רבד  ותוא  היהי  אל  שממ  ילט , רבד , ותוא  היהי  אל  הז  אל  רימא :
תוגוזה ומכ  הייהנ  ונחנא  םינש  המכ  ירחא  .ילט  ןיידזהל , םיקיספמ  ינשל , דחא  םיסחייתמ  אל  הקיחש , הליחתמ  .םידליה 

 ..." הזכ ול  השוע  םואתפ  העיגמ  השיאהו  הפסה , לע  הזכ  בולע  בשוי  רבגהש  הלאה  םינכסמה 

םהש ילטו  רימאל  םירפסמ  הלאינדו  לאפר  הבש  החיש  תחתפתמ  .הדעסמב  הלאינדו  לאפר  תא  םישגופ  ילטו  רימא  עקר :
.תויועמשמה תא  םהיניב  םיסקסדמ  ילטו  רימא  .עובשב  םימעפ  סקס 3-4  םישוע 

.ילט קיפסמ , הז  תא  םישוע  אל  ונחנא  רימא : "
.ירימ תורחתב , אל  ונחנא  ילט :

? ונבכשש הנורחאה  םעפה  התייה  יתמ  .ןיידע  לבא  ןכ , רימא :
? הזכ םייעובש  ינפל  תעדוי , אל  ילט :

.ונבכש אל  יצחו  שדוח  רבכ  ילט ? םייעובש , ךיא  םייעובש ? רימא :
? םייעובש אל  ילט :

.יצחו שדוח  אצוי  הז  .םייעובש  דועו  םייעובש  דועו  םייעובש  .אל  רימא :
? חוטב התא  ילט :

.הלאינדו לאפר  לש  םימעפ  הז 24  יצחו  שדוח  .ןכ  רימא :
? ונלש סקסהמ  הצורמ  אל  התאש  ירימ ? יל , רמוא  התא  המ  המ ...  ילט :

" .תומכהמ הצורמ  אל  ינא  רימא :

, טנרטניאב םיטסופבו  םירמאמב  םג  ההובג  תורידתב  הלועשו  תונויארב , ומצע  לע  רזחש  םייזכרמה  םיביטומה  דחא 
.Y-רוד ה ייחב  יזכרמ  הכ  אוהש  ינימה , שפוחה  תא  דבאל  דחוימב  ששחה  אוה 
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אלא הצור –  אל  התאש  ללגב  אל  .תוחפ  הברה  .הדוקנ  .סקס  תוחפ  השוע  התא  יושנ  התאשכ  : " mako-הבתכ ב ךותמ 
והשפיא אצמנ  אוהש  דע  תויופידעה  רדסב  דרוי  סקסה  םואתפו  םירבד , הברה  ךכ  - לכל גואדל  ךירצ  .ןמז  ןיאש  ללגב 

םויב סקס  תושעל   ' ךתשא םע  עבוק  ךמצע  תא  אצומ  התא  םימעפל  לבא  םיהדמ , הז  םיתורישה .' תא  תוקנל  תחתמ ל'
תיזכרמה הביסה  לבא  םישנה , תא  ןבצעל  ידכ  הז  תא  רמוא  אל  ינא  וישכע , .הרוק  אל  טושפ  הז  תרחא  רקובב ,' ישיש 

םג .םויה  אל  תוחפל  .םישדח  םירבד  תוסנל  ןהל  אב  אל  .תופייע  ןה  .הזל  חוכ  ןהל  ןיא  ןהב –  הצוענ  הזה  סקסה  רסוחל 
ךלש ונרופה  לומ  תיתרדס  תוננוא  לע  רשפתמ ,) בוש   ) רשפתמו רתוומ , התא  רבד  לש  ופוסב  .אבה  עובש  ילוא  .רחמ  אל 

" .ןיאושינב הז  הככ  .הלילה  עצמאב 

םיליחתמש םיאושנה  םירבגה  תומכ  הייארלו , .ןתחתהל  הצור  אל  .סקס  םישוע  אל  םיאושנ  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
אל תוילאודיווידניאהו , םייחה  תא  תגרוה  הרגשה  .תיבב  ןיאש  המ  תא  םישפחמ  םה  יכ  הפולש , ןושלב  ירחא  םיצרו  יתיא 

" .ןמצע דעב  תורבדמ  תואצותה  .הלוע  םישוריגהו  דרוי  םיאושנה  זוחאו  רחאתמ  םיאושינה  ליגש  אלפ 

.יביטקייבוס ארונ  הזו  םדא  ןבה  לש  תולוכיבו  תונמרחב  יולת  רבכ  הז  בוט  םוי , לכ  םיבכוש  אל  םיקוורש  הז  : " ןב 33 קוור 
הבשחמה וליפא  זא  יושנ  התאשו  לוכי  התא  תיטרואית  אל , וא  הז  תא  השוע  התא  םא  םג  לוכי , התאש  לבא  איה  הדוקנה 

?" ןואכיד הזיא  ןיבמ  התא  תמייק , אל  לוממ  דרשמהמ  איהה  תיסוכה  תא  ביכשהל  הכזת  ילואש 

םוקל קשח  ךל  ןתונ  םגו  בטוחמ  םג  ךתוא  רמוש  ומצעלשכ  הזו  ןוכיהב , דימת  התא  זא  קוור  התאשכ  : " ןב 32 ירט  שורג 
.רקובב [...] 

 – הרוגיפ רמשלו  ןוכמב  םיטס  םפמפל  הבוט  הביס  איה  דלישטורב  זוטנע  קחרמב  הפאש  לכ  לע  ישפוח  רזפתהל  תלוכיה 
" .לגניסכ וימי  לש  םיבוברעמ  תויזטנפ  רזחשלו  סרכה  תא  בצעל  ליחתהל  לוכיו  םייחה  תא  לפיקש  יושנל , דוגינב 

בורל .םייק  אלו  טעמכש  סותימ  והז  ירה  תרחא ? יהשימ  םינייזמ  םוי  לכבש  ריכמ  התא  םיקוור  המכ  : " ןב 31  1  + יושנ
לכבש הזה  טישלובה  לכו  םינש  קוור  יתייה  ינא  .יהשימ  ביכשהל  וכזיש  דע  ךילהתה  לכ  תא  רובעל  חוכ  ןיא  םיקוורה 

לע רשב  תדועסל  םיכוז  אל  םייונפה  בור  ימסארב ]...[ , .רתויב  ךרפומ  ירקיעה  ובורב  אוה  ןויז , םע  אצוי  התא  רבב  יוליב 
" .יעובש סיסב 

ןיאש איה  םהלש  תיסיסבה  הסיפתה  ןיבל ." ןיבה   " תפוקתב תרקשמו  תרכשמ  שפוח  תשוחתמ  םינהנ  םיריעצהמ  םיבר 
םיבורמ םייוליבב  "ל , וחל תוחיגב  ראשה  ןיב  הכורכש  שפוחה , תייווח  תא  םיצממש  ינפל  םייחה  לועל  סנכיהל  םעט 

.םיינימ םיצוטסבו 

.תורחא אלמ  יל  שי  םויה  .םישוגיר  שפיחש  טוידיא  .תורחאל  קוקז  םג  יתייה  לבא  ךל  קוקז  יתייה  תמאב  : " ריעצ רגולב 
.ליחתהל ימ  םע  םירחובו  םרגטסניא  רדניט , וא  קובסייפב  םיפוצרפ  םיפדפדמ  טושפ  ונחנא  .הלק  איה  םויה  תוקוורה 

" .ירחא םוי  ונלש  םישעמב  לוהוכלאה  תא  םישאהל  היעב  ןיאו  םיחותפ  םלוכו  םירסיי׳צ  המכ  םיקיפסמ  םיבאפב 

איה .םירשעה  ליג  תייווחמ  תונהיל  הקיפסה  אל  איהש  תנעוט  איה  .םדקומ  הנתחתהו  תב 60  ילש  הדוד  : " תב 29 הריעצ 
חווט םידלי  הדילומו  תנתחתמ  תאש  ירחא  ירה  .תקדוצ  איה  יתעדלו  הזה , ליגהמ  תונהיל  הכירצ  ינאש  תבשוח 
בלשה תא  םות  דע  תוצמל  הצור  ינא  .הלודג  תוביוחמ  תריצי  .תוריחה  דוביא  הז  ןיאושינ  .םצמטצמ  ךלש  תויורשפאה 

" .אבה בלשל  רובעל  זאו  ילש  םייחב 

". הזאפ רובעל   " ןוכנה דעומה  והמ  םמצעל  רידגהל  םיעדוי  םניא  םיבר  דסמתהל , ךרוצל  םיעדומ  םהשכ  םג 
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םעפה תאז  ןפוא , לכב  .םשמ  רוזחנשכ  השעא  הקיר  הטסוקל  לויטה  תא  ": " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ   " ךותמ
םעפ הצרא  דימת  ". ]....[ " הנורחאה םעפה  לע  רתוול  לוכי  אל  ינאו  הזכ , לויט  תושעל  לוכי  ינאש  םייחב  הנורחאה 

םישנאש תויווח  יתיווחו  תוגניא  ףלא  האמ  םע  יתייה  רבכ  ירה  .רחמ  הטאיד  ליחתהלו  םויה  לוכאל  הצרא  דימת  הנורחא ,
.הנורחא הרוחב  דוע  הנורחא , היווח  דוע  הנורחא ,' םעפ   ' דוע הצור  ינא  ןמזה  לכ  ןיידעו  םירבוע , אל  םילוגלג  השישב 

?" רמגיי הז  יתמ  .רחמל  הטאידה  תא  תוחדל 

רתוי קיפסהל  םיבייח 
יאבצה תורישה  םותל  ךומס  אוה  ןתחתהל  ןוכנה "  " דעומהש תינוליחה  הרבחב  המכסומה  החוור  תובר  םינש  ךשמב 

המישרהו ךראתה  הנותחה  ינפלש  " must do -" ה לולסמ  תונורחאה  םינשב  .םיהובגה  םידומילה  ןמזב  רתויה  לכלו 
לש הפוקת  רתוי ,) םימעפלו  הנשכ   ) ומצע לודגה  לויטה  לודגה , לויטה  ןומימ  ךרוצל  הנש  לש  הדובע  םג  תללוכ 

הלאה םינשה  .םהירחא  הדובעלו  םיילאיטנדוטסה  םייחל  תולגתסה  לש  הפוקתו  הצרא  הרזחה  םע  תומלקאתה 
.לודג וניא  וזה  הפוקתב  דסמתהל  יותיפה  ןכלו  תילכלכ , תוביצי  יאבו  ךרד  ישופיחב  תונייפאתמ 

בשוח ינא  וינפ  לע  .הזה  עגושמהו  לוגעה  רודכה  לע  םיביבא  גוגחא 29  הנועה  ףלחתתשכ  : " Ynet-ב בתוכ  ריעצ 
יונפה ינמזבו  ליבומ  םוסרפ  דרשמב  הדובע  ןטק , בכר  יל  שי  יפגב , הדומח  הריד  רכוש  ינא  סולפ : ריבס  ילש  קפסההש 

" .תחאה רחא  שופיחב  םילפא  םייביבא  לת  םירבל  םיקסע  להנמב  ינש  ראות  ןיב  לגנ  ' גמ ינא 

םכמצע תא  רוגסל  רשאמ  .תויובייחתה  ןיא  ןיידע  יכ  ודמלת  ונייזת  ונהית  לודגה  םלועל  ואצ  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
.ףסכ יתישעו  יתדמלו  םלועב  יתלייטש  ירחא  ליגב 30  יתנתחתה  ינא  .יקאקו  םילותיח  דבלמ  םולכ  וארת  אלו  ינודלי  ליגב 

םגו ילכלכה  ץחלה  ללגב  םישרגתמ  סולפ  ליגב 20  םינתחתמש  תוגוזה  בור  תאז  תמועל  .רשואמו  םע 2  יושנ  ינא  םויהו 
" .ריעצ ליגב  םהלש  םייחה  תא  ורגס  םהש  םישיגרמ  םהש 

, הריירק תוצור  .היוגשה  תוטלחהה  תלבק  איה  ךומכ  תורוחב  לש  הרומחה  היעבה  : " Ynet-הבתכל ב רבג  לש  הבוגת 
אב זאו  תורהל  תויגוז , אוצמל  השק  םואתפ  ליג 30  ירחא  תוררועתמ  לבא  דחיב  לכה  דנליאת , ודוה , תוביסמ , תוקוור ,

" .היוגש הטלחה  בושו  תונלבס  דבאל  הליחתמ  תא  .םינפבמו  ביבסמ  ץחלה 

" ונחנא ינפל ה" ינא " ה"
תבהא  ) רתוי םילודג  תונורתי  תבוטל  וכו )' תושימג  ישיא , שפוח   ) םיישיא תונורתי  לע  רותיו  םביט  םצעמ  םה  םיאושינ 

לבא .הרבחה  ידי  לע  חקופמו  סדנוהמה  ןיפילח  םכסה  ןיעמ  ןאכ  שי  רמולכ , וכו .)' םידלי  תילכלכ , תוביצי  תמא ,
.םהלש תויאדכהו  יוושה  לע  הלאש  ינמיס  םיקזחתמו  םייתרוסמה , ןיפילחב  שבתשמ  והשמש  הארנ  תונורחאה  םינשב 
בירקהל שש  וניאו  ומצעב  דקוממה  רוד  הזש  םושמ  ראשה  ןיב  , Y-רודב ה רקיעב  דואמ  ומצעתה  וללה  הלאשה  ינמיס 

.ישיא ןברוק 

םיביבחת הרבח , ייח  הריירק , תניחבמ  בוט  בוט  ונמצע  תא  ונינב  .םילאודיבידניא  לש  רוד  תויהל  ונלדג  : " הריעצ תירגולב 
הכ למע  אוהש  טרפ  ותוא  רומישב  הברה  קסעתמ  םג  םתסה  ןמ  ולש , ויתונוצרב  קסעתמש  הז  , Y-רוד ה .ןיינע  ימוחתו 

" .תונבל השק 

ימצע תא  יתאצמ  ןכמ  רחאל  םירופס  םימי  לבא  םירשואמ , היהנש  חיטבהו  חרפ , יל  ארק  אוה  זא  : " הריעצ תירגולב 
, בהוא אוה  .לשוכ  יאקירמא  םירוענ  טרסמ  היוזה  הנצסב  תפתתשמ  דצהמ  ימצעב  הפוצו  ביבא  תמרב  לספס  לע  תבשוי 

יתרמא .ותוא  יתקביח  .וניכב  .לבלובמ  אוה  עדוי , אל  אוה  ומצעל , ןמז  הצור  לבא  יתוא , הצור  אוה  דבל , תויהל  ךירצ  לבא 
לע הכוב  יתראשנ  .בושחל  ךירצ  .תכלל  ךירצ  אוהש  רמאו  םק  אוה  .ונקשנתה  .יליבשב  דיחיה  אוהש  .תרתוומ  אל  ינאש 

 " .דבל .לספסה 
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ולש םירבחה  םע  תולבל  ףידעמו  ומצע , לע  רקיעב  רבדמ  ומצעב , עוקש  אוה  םיטיידב ? יסופיטה  רבגה  : " תב 32 הריעצ 
" .ךלש תונוצרלו  םיכרצל  רוויעו  ןושארה  םוקמב  ומצע  תא  םש  אוה  .ךתיא  רשאמ  רתוי 

". יל םיאתיש  דע  , " החדנ תויגוזה  לש  דוסימה  םג   ", ונחנא  " לש גוס  לכ  ינפל  דמוע  ינא "  " לש לוקישה  רשאכ 

, םיראת ינש  םילשהל  םירבג , הברה  םע  תאצל  לייטל , יתקפסהש  ירחא  ליגב 33 , יתנתחתה  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
אוה תמאב  בושחה  רבדה  .תימצע ]...[  הכרעהו  ימצע  ןוחטיב  שבגלו  רבעב , הילע  יתמלח  אלש  הרוצב  תיעוצקמ  חילצהל 
דמוע דימת  ינא ' ה' .רהמל  אל  םישנל - ]...[  דוחייב  ילש , הצעהש  ךכ  .םיאושנ  תויהל  אל  םירשואמו , םיקפוסמ  תויהל 

'." ונחנא ינפל ה'

 - תוביסמ תויונפ , םייונפ  ילויט  קובסייפ , תויורכיה , ירתא  םירכמ , םירבח , תויורשפאה : לכ  תא  יתיסינ  : " תב 33 הריעצ 
ידכ לופיטל  יתכלה  .הקוור  יתוא  ריאשמש  .דחאה  תא  אוצמל  ינממ  ענומש  ימינפ  והשמ  יב  שיש  יתנבה  .יתחלצה  אלו 

בוהאלו לבקל  לכ  םדוק  ילעש  יתנבה  .ילש  תואמצעה  לעו  שפוחה  לע  רתוול  אל  לבא  תויגוזב  תויהל  ךרדה  תא  אוצמל 
" .ינאש ומכ  יתוא  לבקלו  ילש  םייחל  סנכיהל  עדיש  םייחל , רנטרפה  תא  שפחל  זא  קרו  ימצע  תא 

, תיראלופופה תרושקתב  םירמאמו  תובתכ  רתויו  רתוי  םימסרפתמ  תונורחאה  םינשבש  הדבועל  בל  םישל  יואר 
תילכתה רסוחו  ןויגיהה  רסוח  לע  שגד  םימש  םה  .םיאושינמ  תוענמיהל  ףאו  תכשמתמה  תוקוורל  היצזילנויצר  םירצויש 

.תמדקמ תיברעמה  תוברתהש  תישיא  תונתלעות  לש  יללכ  חור  ךלה  םיפקשמ  ךכבו  תלוזה , רובע  רותיווב 

םייחה לע   " התיה התרתוכ  .שוג  ויז  םשב  רוחב  לש  תילמס  הבתכ  וקאמ "  " רתאב המסרפתה  ראורבפב 2010  לשמל  ךכ 
לכ תא  ונרובע  הנמי  ונממ ש" שקיבו  ויזל  הנפ  רתאהו  תובר , תובוגתל  התכז  הבתכה  ןקדזמה ." קוורה  לש  םיאלפנה 

ביכרמ תא  תומיגדמ  ולש , ךשמהה  רמאמב  תואבומה  תוביסה  תחא  ןכ , יכ  הנה  ןתחתהל ." אל  תוימיטיגלה  תוביסה 
.תכשמתמה תוקוורה  תעפות  לע  עיפשמש  ימצעה  דוקימה 

םילוכי םתא  וישכע  וישכע ? המ  .הריירקב  הפי  םימדקתמ  םתא  .םיינש  וא  דלי  םתישע  .תיב  םתינק  םתנתחתה , יפוי , "
וסנ הז , תא  םיארוקו  םיאושנ  םתא  םא  .עבצ  לש  תורידנ  תוחיג  קר  שי  הבש  תירורפא  הרגשל  האבה  הכורב  דיגהל 

סוטלו לוכה  בוזעל  םכלש , איהה  תפרוטמה  הטלחהה  וליפא  .הנורחאה  םעפב  םיינטנופס  םתייה  יתמ  עגר  בושחל 
, םימיאתמ םיכיראת  אוצמל  ןנכתל , םיסנמ  םתא  זאמ  .הנש  יצח  ינפל  התיה  דנליז , - וינב םייעובש  לש  תפרוטמ  השפוחל 

התא קוור  התאשכ  .רשפתמ  םתא  יושנ , התאשכ  .רשפתהל  איה  הפ  חתפמה  תלימ  .אל  המ  םידליל , םירודיס  אוצמל 
 ]...[ .סאגו סאלב  םירומיה  עובשל  תכללו  סיטרכ  תונקל  ךלש , סובה  םע  ןיינעה  תא  רוגסל  לוכי  טושפ 

ןב דוע  לע  תשרפתמ  םואתפ  תוירחאה  בא , לע  רבדל  אלש  תאז , תמועל  יושנ , התאשכ  .ךמצעל ]...[  ןודא  תויהל  ומכ  ןיא 
רחאה םדא  ןבה  םגש  גואדל  ךירצ  התא  יכ  םעפ , תחקלש  םינוכיסה  תא  תחקל  לוכי  אל  רבכ  התא  וישכע  .םיינש  וא  םדא 
יארחא תויהלו  םעפ , ומכ  םילוקיש  םתוא  אל  רבכ  םה  השוע  התאש  הטלחה  לכ  לש  םילוקישה  .עגפיי  אל  ךלש  םייחב 

" .ףייעמ דואמ  תויהל  לוכי  םייחב  ןטק  רבד  לכב  ךכ  - לכ

ריעצ ריעצ ליגב   ליגב ןתחתהל   ןתחתהל אלאל   עודמ   עודמ תוביס   תוביס
(. ךלש גוזה  ןב  לש  םייחל  ךלש  םייחה  תא  םיאתהל  ידכ   ) ידמ רתוי  לע  רתוומ  התא  . 1

.םיאושינה ינפל  ךלש  הריירקה  תא  חתפל  ךירצ  התא  . 2
.תילכלכ ססובמ  תויהל  ךירצ  התא  . 3

.ךלש גוזה  תב  / ןבמ הצור  התא  המ  עדת  רתוי  רחואמ  בלשב  קרש  ךכ  םירשעה , תונשב  חתפתמו  הנתשמ  התא  . 4
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תילגניס תילגניס תויהל   תויהל המל   המל תוביס   תוביס   1010 הזמ - ? - ? הזמ בוט   בוט רתוי   רתוי המהמ   ...טלחומה   ...טלחומה שפוחה   שפוחה
( ...ןכל שיש  םיקלה  יגוס  לכ  תא  וסנת  טושפ  אל , םא  וא  ביבחת , ואצמת   ) ןכמצעל יונפ  ןמז  ןכל  שי  . 1

םייסיסעה )? םיטרפה  לכב  ןתנכדעתהו  הפק  סוכ  לע  ןתבשי  הנורחאה  םעפב  יתמ   ) ןכלש תורבחה  םע  תולבל  ןמז  שי  . 2
( ...דיגנ זאסמ ,' רתוי , בושח  והשמב  ןכלש  ףסכה  תא  ועיקשת   ) הבהאה םויל  הנתמ  תונקל  תוכירצ  אל  ןתא  . 3

. ןכל אבש  ימ  םע  טטרלפל  תולוכי  ןתא  . 4
"All the Single Ladies...  " ןכלש תורבח  םע  רישל  תולוכי  ןתא  . 5

... הדנקמ םידוד  ינבה  תא  וא  .ולש  םיבסה  תא  וא  .ולש  םירוהה  תא  שוגפלמ  ףרוטמ  ץחלל  סנכיהל  תוכירצ  אל  ןתא  . 6
(. םיקיצמ םה מ-א-ו-ד  ללכ  ךרדב  הדונ , ואובו   ) ולש םינובבה  םירבחה  לש  תוקצהה  תא  לובסל  תוכירצ  אל  ןתא  . 7
םידומילב בצמה  תמאב  ךיא  ממא   ) .ןכל םיבושחש  םירבדב  ןכבל  תמושת  תא  עיקשהל  תולוכי  ןתא  .תעד  תוחסה  ןיא  . 8

?( הנורחאל
... הדיגבל בשחנ  אל  הז  םינוש , םירוחב  םע  םיטייד  המכל  תואצוי  ןתא  םא  . 9

? הזמ בוט  רתוי  המ  ...טלחומה  שפוחה  תוקוור ! ןתא  ייה , . 10

קומע רשקו  תוימיטניא  חתפל  םישקתמ 
תוימיטניא חתפל  םהמ  םיבר  לע  השקמ  הזה  רודה  לש  תורגבה  רסוחש  הנעטה  תא  ולעה  ונחחוש  םתיאש  םיגולוכיספ 

תויגוז רוציל  םהל  השק  םג  ןכלו  םה " המו  םה  ימ   " לש רשקהב  םג  םמצע " לע  םירוגס   " אל ןיידע  םהש  המוד  .תלוזה  םע 
.ןמז תכיראמ 

עיגמ הזשכ  לבא  םימישרמ , ח״וק  ונינב  תורז , תופש  םייעוצקמ , םילכ  ונשכרו  םיראת  ונדמל  : " הריעצ תירגולב 
  " .הדיחפמה תודדומתההמ  םיחרובו  רשק  להנל  םילגוסמ  אל  ונחנא  תובורק  םיתיעל  תישיא  ןיב  תרושקתל 

. תלוזב העיגפו  חור  תוסג  םיתיעל  רציימ  םג  אלא  תוימיטניא , תריצי  לע  השקמש  קר  אל  ימצעה  דוקימה 

ירעצלו טיידל  יתאצי  תויבויח  תונווכו  תויגרנא  תאלמ  .טייד ]...[  דועמ  יתרזח  עגרה  הז  : " תישיא המצעהל  רתאב  הבתכ 
הזש  " שיגרמ אוהש  ןעט  אוה  ונשגפנש , םרט  תומידקמה  ןופלטה  תוחישב  ...ינממ .))-:  רתוי  וליפאו   ) קנופמ דלי  יתשגפ 
והב ולש  ראדרה  יניע  םולש  יתרמאש  ינפל  דוע  .בוחרה  תמוצב  ונשגפנ  וכו .' דאמ " יל  תעמשנ  תא  ", " בוט תויהל  ךלוה 

תויוזב תוינש  .תוינש 20  ךרא 20  הזה  ליפשמה  שגפמה  לכ  הז ." אל  הז  רעטצמ   " יל רמא  אוה  זאו  דושח  טבמב  יב 
אל אוהש  תורמל  סנא  צ' תתל  הנכומ  יתייה  ינא  וכו ...' םידגב  רופיא , תחלקמ , .םלש  ברע  יתחרט  ןרובעש  תורתוימו 

.תערוצמ שגפ  וליאכ  קלתסהו  והשמ  למלמ  ילע , לכתסה  .דלי  היה  טושפ  אוה  .סנא  תתל צ' ימל  היה  אל  .ילש ]...[  םעטה 
טולקל יתקפסה  ישוקב  ינא  .יתוא  הצר  אל  אוהו  ותוא  יתיצרש  ללגב  אל  אל , .ברוצ  ןובלעה  הלא  תורוש  תביתכ  עגרל  דע 
הרפסב יח  לבא  ףויפי  אוה  בשוחש  תורגב , רסחו  תושיגר  רסח  רוחב  ליבשב  יתחרט ? ימ  ליבשב  ...תדמוע ]...[ ינא  ימ  לומ 
ישיאה םעטה  אל  איהש  םושמ  קר  הרוחב , לכל  אלא  ילא -  קר  אלש  חוטב  הרוחבל , ךכ  סחייתהל  ומצעל  השרמש  תרחא ,

" .םיקרוזש ץפח  .ולש 

, ינאכמ טעמ  והשמל  תויורכיהה  תא  תכפוהו  םיסחיה  תוכרעמל  טנטסניא "  " דמימ איה  ףא  הפיסומ  םיטיידה  תוברת 
(. תויורכיה יקוושו  שגפמ  תודוקנ  טיידל -  טיידמ  ואר  אשונב  הבחרהל   ) המימתה הקיטנמורה  תא  קחושש 

םישוע אלו  םיטייד  דועו  דועל  םיאצוי  םישנא  .ארונ  הז  .רשב  קושל  םיטיידה  לכ  תא  ךפה  טנרטניאה  : " תב 27 הריעצ 
'." חבושמ הז  ירה  הברמה  לכ   ' .ריכהל ץמאמ 

יגוז רשק  חתפל  תלוכיה  לע  העיפשמ  ירובידה , רסמה  ינפ  לע  ספדומה  רסמה  תא  המיצעמש  תילטיגידה , היגולונכטה 
אלש רודש  תופצל  רשפא  ףתושמ , ןיינע  לעו  חותפ  חיש  לע  תססובמ  האירב  תויגוזש  ןוויכ  ףסונ : טביהב  ביציו  קומע 

.םיסחי תוכרעמ  תריציב  השקתי  תוילברו  תולוכי  חתיפ 

םיסמס לש  הזה  םלועה  לכ  .תויגוזה  תא  טאל  טאל  תונבל  ונל  רשפאמ  אל  הז  .ידיימ  ונלש  םלועה  : " ןב 32 ריעצ 
" .רסח שממ  שממ  הז  .ינשב  דחא  םיעגונ  אל  רבכ  .שגפיהל  רבכ  ןיא  .רכונמ  תצק  קובסייפו  םיפאטאוו 
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'ה רבחה םע  תוחידב  רפסל  םיעדוי  םה  .תולבגומ  תוילברו  תולוכי  םע  םיממעשמ  םירבג  םע  אצוי  התא  : " תב 26 הריעצ 
, םרוז הז  הרובחב , ונחנאשכ  .דאמ  רהמ  ברעה  תא  הצממ  הז  .לודג  דחא  םומעש  הז  דחיב  םיבשוי  ונחנאשכ  לבא  םהלש ,

" .ןופטראמסל םינופ  דימת  זאו  עוקת  והשמ  דחא , לע  דחא  הזשכ  לבא  .לוהוכלא  םע  רקיעב 

רסוחו רוכינ  לש  רתוי  הבחר  העפות  לש  יטרפ " הרקמ   " לוכה ךסב  איה  תוימיטניא  חתפל  תלוכיה  רדעיה  יכ  םג  ןכתיי 
.טרפב  Y-רודבו ה ללכב  ונימיב  החיכשש  רחאב , ןומא 

אלש תששוח  אל  ינא  .םיסחי  תוכרעממ  תדחופ  רתויו  רתוי  ינא  תוקוורב , ןיידע  ינאו  רבוע  ןמזהש  לככ  : " Ynetהבתכ ב
ומכ ישארל  לעמ  יולת  םש , היה  דימתש  לודג  דחא  והשממ  תדחופ  ינא  .דבל  ףוסב  ראשאש  וא  ןוכנה  רבגה  תא  אצמא 
ינא עיגי , תמאב  ףשחיהל  ךרטצא  וב  עגרהשכש  תעדוי  ינא  .תוימיטניא ]...[  האלה –  םדקתהל  ןכומ  אלש  ןשקע  םשג  ןנע 

טעמכ םיימיטניא  םיעגר  אלל  דבל , ייח  תא  הלבמ  ינאו  רבוע  ןמזהש  לככש  הבשחמה  יתוא  הדיחפמ  רקיעב  .אפקא  טושפ 
סורהל תדחופ  ינא  .עיגי  ןכ  רבכ  אוהשכ  הזכ  בצמב  תיעבט  הרוצב  גהנתהל  ימצע  תא  איבהל  השק  רתוי  יל  היהי  ללכב ,
תדחופ ינא  .תונורחאה  םינשב  ומצעתהו  וכלה  קרש  םיעקשמ  ייח , בור  יתיא  תבחוס  ינאש  םיעקשמ  ללגב  בוט  והשמ 

רבדה תא  דיגא  םאש  וא  יתוא , בוזעל  דמוע  אוהש  דחפל  ילבמ  רחא  רבג  םע  הזכ  בצמב  תויהל  תלגוסמ  אל  רבכ  ינאש 
 " .ךליו הצור , אוהש  המ  אל  הז  םצעבש  ןיבי  אוה  ילש  תודוסה  תא  ףושחא  וא  ןוכנ  אלה 

" הדיחיהו דחאה   " תא םישפחמ 
.לדג תועטמ  דחפה  תוביטנרטלאה , יוביר  ללגב  .גוז  תב  וא  ןב  תריחב  לע  איה  םג  הנירקמ  עפשה  תוברת 

ללש ןתוא  תורוחב , רחבמ  םע  םינווגמו  םינוש  םיטייד  תוחפ מ-600  אלל  תאצל  וייחב  קיפסה  ןב 28 , רוחב  תיגס , זרא 
םיתיעל םינטק , םירבד  לע  תחא  לכ  לוספל  גהונו  לע  - ןררב אוהש  ומצע  לע  דיעמ  תיגס  .דבל  רתונש  דע  וז  רחא  וזב 

וא הידבשל  הרזחש  תידבש  רבג , - רבג ומכ  תגהנתמש  תיקינצוביק  ןצמוחמ , םפש  ןיב  תוענ  תואמגודהשכ  ידמ , םינטק 
לבלבמ טלחהב  הז  לבא  היעב , אל  תאז  טייד  גישהל   " יכ תיגס  רמא   Ynet-ל ןויארב  .תליאל  הרבעש  תיביבא  לת 

" .םולכ ילב  ראשנ  התא  ףוסבו 

. האבה המיעטל  ךישמהל  דיימו  טבלתהל  םועטל , ולגרתה  םג  םיבר  םיריעצ 

המ יפל  לעפת  תחא  לכש  .ונממ  דרפיהלו  ןכלש  רבחל  ןפלטל  ץורל  ןכל  תרמוא  אל  ינא  אל , זא  : " תונב לש  רתא  תכרעמ 
" .רחמ אובי  רחא  דחא  םויה , בזוע  אוה  .ארונ  אל  ךממ , דרפנ  אוה  םא  ורכזת , קר  .בוט  הל  השועש  המו  הל , ןוכנש 

.אבה טיידב  רתוי " בוט   " והשימ הכחמש  וא  יל , םיאתמש  ימ  הז  םא  םיידימת  תוקפס  תרצוי  וזה  הסיפתה 

היהת המ  הנקסמל  עיגנ  זא  קרו  תצק  הנמ  לכמ  םועטל  תוצרל  ונל  המרג  שיגנו  חותפ  לכהש  השוחתה  : " הריעצ תירגולב 
לע ונלפנתה  םירגובמה , תחגשה  ילב  םיקתממה  תונחב  תאצמנש  םידליה  תרובח  ומכ  .לודגב  וניעט  .תירקיעה  הנמה 

" .ונצצופתהו םידלוקושה  םע  םיפדמה 

והשימ אוצמל  ילש  יוכיסה  ךכ  םירוחב , רתוי  םע  אצאש  לככ  .םיטייד  רתויש  המכל  תאצל  יתטלחה  : " תב 29 הריעצ 
" .םדוקהמ רתוי  חלצומ  תויהל  לוכי  שדח  רשק  לכש  יתדמל   . לדגי חלצומ  תמאב 

הרטמה איה  תיטנמור  תויגוזש  הינכרצל  תמפמפמ  תרושקתה  .סוסה  לע  ךיסנה  סותימ  חכונל  םיקזחתמ  וללה  תוקפסה 
". תמלשומה המואתה  המשנה   " תא אוצמל  שרדנ  דחא  לכ  .ריחמ  לכב  רותחל  שי  הילאש  תיביטמיטלואה 
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םרטש ונידלי  תא  ןהב  האראו  יבוהא  יניעב  טיבא  ', ' דחאה ', ' המואת המשנ   ' ולאה םירובידה  לכ  : " הבתכל רבג  לש  הבוגת 
המואת שפנ  היהיש  הכירצ  תא  םא  םדו , רשב  רבג  ריכהל  רשפא  ללכב  ךיא  .תויתאשילקו  תויתודלי  תויזטנפ  הז  ודלונ '

דבל הזה  טרסה  תא  תאשל  הצור  אל  תא  עמשנ ? הז  ץיחלמ  המכ  גשומ  ללכב  ךל  שי  .ףתושמה  םכקונית  ףקתשי  ויניעבש 
תא .וללה  םיטרדנטסב  דומעל  ללכב  לוכי  ימ  הזכ ? טרס  ךתיא  תאשל  הצרי  ימ  לבא  .דבכ  טרס  הז  רורב , ךייפתכ , לע 

רותב הז  תא  ךל  תרמוא  ינא  .ךלש  םייומידה  לכ  םיעבונ  וכותמ  וליאכ  עמשנ  הזו  ידווילוה  יטנמור  ןמור  טרסב  היח  טושפ 
אל תא  תואיצמל , רבחתהל  אוה  ןושארה  דעצה  .תובר  םינש  הקוור  התיהו  רחואמ  תיסחי  ליגב  הבהא  האצמש  יהשימ 
אל לבא  קפסמו , בוט  בהוא , רשק  תויהל  לוכי  אוה  םלשומ , היהי  אל  רשקה  םגו  םלשומ  והשימ  יאצמת  אל  תא  תמלשומ ,

" .דחי חומצל  טושפו  הבוט  תויגוזו  הכישמ  םכינב  שיש  ךתוא , בהואו  תבהוא  תאש  םדא  אוצמל  הכירצ  תא  .םלשומ 

יתכפהו דבלב , תודגאב  שי  הארנכ  תשפחמ  ינאש  המש  יתנבהו  יתינתשה  ינאש  ירחא  קר  : " הבתכל הריעצ  לש  הבוגת 
 :-(." ותוא םג  ראשה  ןיבו  םירבד  רתוי  יל  הנמיז  תואיצמה  םג  זא  תילאיר ,

רתוי תוחפשמ  ןעמל  ומוקמ  תא  סופתל  י י ב  אוהו ח  .שדחה  סותימ  יחי  תמ , הלרדניס  סותימ  : " Ynet-הבתכ ב ךותמ 
םיכבוסמהו םיינרדומ " םייחב ה" יכ  תוכיסנו ! םיכיסנ  לע  תויטנמור  תודגאל  םוקמ  רתוי  ןיא  יכ  תוקפסמ , רתוי  תוביצי ,
...תונתשהל טאל  טאל  ליחתמ  בצמה  יכ  םא  תוינרדומ , תוחפש  רתוי  ןה  ...תוכיסנ  ןניא  תוריעצ  םישנ  םויה , לש  ךכ  - לכ

ןבמ ימוימויו  אלמ  ףותישל  תוקוקזו  ןמצעל  תועדומ  ןה  .תיב  תוחפטמ  החפשמו , םידלי  תולדגמ  תודבוע , םויה  לש  םישנה 
איה רשפתהלו , שמגתהל  עיקשהל , תונוכנ  יגוזה , רשקהמ  לבקל  קר  אלו  תתל  םג  תרשפאמה  תישפנ  תורגב  ןכל , ...םגוז 

" .תינויח

". טרסב דיקפת   " ןיעמ םמצעל  ץמאל  הזה  רודה  לש  תיללכה  הייטנהמ  קלח  הווהמ  תיטנמורה  הילשאה 

תונב הברה  שי  ירעצל  .לארשימ  אל  תורוחב  םג  שגפו  םלועב  לייטש  דחא  רותב  : " םיסחי  Ynet-ב הבתכל  הבוגת 
תואיצמהש תובשוחו   YES 1 2 3 4 םיטרסו ב - ןובס  תורפוא  תואור  םויה  לכ  ןה  לקולק , ךוניח  ולביקש  תאזה  הנידמב 

לע החפט  תואיצמהש  תוניבמו  ליגב 30 + תוררועתמ  םה  ףוסב  םיקחשמ , ידימ  רתוי  תוקחשמ  ןה  .וזכ  תויהל  הכירצ 
" .לבחו םהינפ 

.החלצהב דימת  אל  ןמזב , חכפתהל "  " םיסנמו היזטנפ  קר  וזש  ךכל  םיעדומ  םיריעצהמ  קלח 

ומכ יב  העגפ  ולש  הבושתה  .דיספמ  אוהש  יתרמא  ינא  .בהואמ  אל  לבא  בהוא  אוהש  רמא  רחא  רבח  : " הריעצ תירגולב 
, היזטנפב םויה - וב  תאצמנ  תאש  בצמב  תויהל  הצור  אל  ינא  .ףושח  שיגר  עיגפ , תויהל  הצור  אל  רבכ  ינא  : ' ןטבב ץח 

תא יתיהיז  אלש  דע  זטנפלב  הקוסע  יתייה  ילוא  איהש .' ומכ  תואיצמה  תא  האור  אל  תבהואמ , ךלש , רוחבה  לומ  העיגפ 
?" יתימאה רבדה 

ךל שיש  תבשוח  תא  טושפ  רבד 2 . הזכ  ןיא  . 1 יכ : םלשומה ' לעב  תא ה' תאצומ  אל  תא  ילוא  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
?" אל םיבשוח , םלוכ  הככ  .שפחל  המ  תעדוי  אל  תא  ליגב 30 . יאובת  הנותחל  ןכלו  ותוא , אוצמל  ןמז  קיפסמ 

.םיאושינה תא  םג  םיתיעלו  תויגוזה  תא  תקרפמש  תוקסרתהה , םיתיעלו  הבזכאה  םג  האב  ןוחכיפה  םעש  איה  היעבה 

יליבשב בוט  קיפסמ  אל  דחא  ףא 
אוצמל  Y-רוד ה יריעצ  לש  ישוקה  ןיבל  דנרטכ ) תויכונא  ונמצע  דעב  קרפב  ואר   ) ירודה םזיסיקרנה  ןיב  םיהזמה  שי 

םדא לכ    (Social Exchange Theory) םייתרבחה ןיפילחה  תיירואית  יפ  לע  .יתחפשמ  את  דסמלו  הביצי  תויגוז 
יתרכה - תת לולקש  ללוכש  הזה , ךילהתה  .ילאיצנטופ  דמעומב  בהאתמ  אוהש  ינפל  תויגוזה  קושב  ומצע " תא  רחמתמ  "

.םיאושינה לאיצנטופ  שומימב  תערכמ  תובישח  לעב  אוה  םייתרבחו , םיישיא  םידדמ  סיסב  לע  תונורסחו  תונורתי  לש 
םילמב .אוושל  בהאתהל  יופצ  ומצע , ולש  יוושהמ  הובגה  קושב  יווש "  " ילעב גוז  תב  וא  ןב  רחא  רתה  םדא  השעמל ,

. תושגרה תא  תסדנהמ  היציאוטניאה  רשאכ  הרבחה  ידי  לע  ךוותמ  תובהאתהה  ךילהת  תורחא ,
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חתפל יוכיסה  הלוע  תואמחמ , רופסניאב  וגאה  תא  םהל  וחפינש  םירוהל  תוכיסנו  םיכיסנכ  ולדגש  , Y-רוד ה ינב  לצא 
םילסופו גוזה  תבב  וא  ןבב  םישפחמ  םהש  תונוכת  תמישר  ןיעמ  םמצעל  םיניכמ  םיבר  םיריעצ  .ילאיר  יתלב  קוש " יווש  "

(. תואיצמהמ תקתונמ  ללכ  ךרדבש   ) וניכהש תלוכמה " תמישר  גרוחש מ" ןטק  רבד  לכ  לע  םיילאיצנטופ  םידמעומ 

לש וכרע  תכרעהו  בשקב  ודוסיש  קומע , יגוז  רשק  חתפל  השקתמ  הוונעהו  תועינצה  ךרע  לע  לדג  אלש  ימ  ךכמ , הרתי 
בוהאל םהילע  השקמ  תימצעה  הבהאהו  םמצעב , םיבהואמ  ושענ  םיבר  םיריעצ  םתודליב , םהל  ואימחהש  בורמ  .תלוזה 

שיא ילסקודרפו  יסופיט  ןפואב  לבא  תאזה , העפותה  לע  תונולת  טעמ  אל  ונעמש  םיריעצ  םע  תונויארב  .םתלוז  תא 
. תנומסת התואמ  לבוס  ומצע  אוה  םג  ילואש  בשח  אל  םתלוז  לע  םינילמהמ 

ךל תושוע  ןהש  הדות  דיגהל  ךירצ  התאש  ןמזה  לכ  שיגרהל  ךל  תונתונו  תובשוח  הלאה  תונבה  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
, חצר תוממעשמו  תולולח  טושפ  ןהש  ןמצעב  תועוקש  ךכ  ידכ  דע  ןה  ...פד ]...[ ינו  םע ג' אלו  ךתיא  תובכוש  ןהש  הבוט 

ןתוא וממעיש  ןהלש  גוזה  ינב  לכ  םאש  ובשחי  אל  םייחב  ןה  ןתוא .)!(  םמעשיש  הז  התא  היהי  דימת  הז  והשכיא  לבא 
םיקוניפ לבקל  ופצי  ןה  ךל , ונתי  ןהש  סחיה  המ  הנשמ  אל  .הפ ]...[  תוממעשמה  ןמצעב  ןהש  איה  היעבה  ילוא  זא  רבעב 
הססנירפ לע  לופיל  בוט  יוכיס  ךל  שי  תיסוכ  שפחמ  התא  םא....ןתוא  וליגרה  אבא  / אמא הככ  יכ  יטיס  קרוי  וינ  דעו  הפמ 

" .וזכש תקנופמ 

יענכתשתש דע  ומצע , תא  חבשיו  ראפי  אוה  וב  טיידל  ךתוא  חקיי  ונלש  טסיסיקרנה  : " Ynet-הבתכב ב שונב  העונ 
אלפ ותיא , דחי  תא , םגש  יענכתשתש  דע  ךילע  ףועי  אוה  המישנה  התואב  .הריציה  ראפו  תומלשה  לילכ  ןכא  אוהש 

, ותוא תוולל  ךישמהל  ישקעתת  םא  .ומצע  לע  קר  ףועל  רוזחיו  סולאדדכ  ויפנכ  שורפי  שוביכה  םלשוהש  עגרמ  .האירבה 
בוהאל ידכ  ךתוא  גישהל  הסנמ  טסיסיקרנה  .תדקויה ]...[  שמשה  ינרקמ  ופרשי  ךייפנכ  רשאכ  סורקיאכ , הטמ  יקסרתת 

טסיסיקרנהש רחאמ  .ןבומכ  ךילא  רושק  אל  הז  .ךממ  ול  דרי "  " דימ ושקובמ  תא  גישי  אוהש  עגרמ  לבא  ךכרד , ומצע  תא 
רהמ .םוגפ  הארנכ  וילא -  ךרע  הוושו  ותוא  בהואש  ימ  יכ  ותוא , הצריש  עגרמ  וכרעמ  דבאי  רנטרפה  ומצע , תא  בהוא  אל 

.ומצעב [...]  ןנובתמ  אוה  רבד  לש  ופוסבש  ול  ולגיו  ועקבי  םיקדסה  תשרדנה , האובבה  תא  ול  קפסל  ולכות  אל  דאמ 
, הל ואימחי  תורקי , תודעסמל  התוא  וחקייש  הפצמש  וז  .הזוכעמ  הל  תחרוז  שמשהש  הרובסה  וז  איה  תקשחנה , הקוורה 

בוט קיפסמ  אל  התא   " איה תיתימאה  התועמשמש  דמחנ ," דאמ  התא   " הרימאב ךממ  דרפית  איה  ףוסבו  התוא , וקנפי 
 ". תרחא יהשימ  םע  לבא  החלצהב , היהיש  .יליבשב 

םירבגל תוחפ  תוקוקז  רבכ  םישנה 
תורושקה תורחאהו  תויסנניפה  תוטלחהב  עבוקהו  ירקיעה  סנרפמה  החפשמה , שאר  אוה  רבגה  יכ  לבוקמ  היה  רבעב 
ושרגתהש םישנ  וא  ואשינ  אלש  םישנ  .ןהילעבב  תויולת  ךכיפלו  תיב , תורקע  ויה  םישנהמ  לודג  קלח  .תיבה  קשמל 

תא קרפל  ושש  אל  תואושנ  םישנו  ונתחתה , םרטב  תוינררב  ויה  אל  תוקוור  םישנ  ןכל  .תוילילש  תומגיטסמ  ולבס 
ןה .םלועב  םישנ  לש  ןדמעמב  ולחש  תורומתה  םע  הנתשה  הז  בצמ  .ורערעתה  םיסחיה  רשאכ  םג  םיאושינה , תרגסמ 

.דבל ראשיהלמ  וא  םישוריגמ  תוחפ  תוששוחו  תיעוצקמו ) תילכלכ   ) רתוי תויאמצע  םויכ 

הבש שפנהו  בוש  יתמשנש  םיהולאל  תודוהל  ךייחלו , רקובב  םוקל  תניוצמ  הביס  ינאו  יתוא , שי  יל  : " Ynet-ב הבתכ 
ומצע תא  בהאיש  בוט  םדא  ןבב  ךרוצ  שי  .אבא  ףילחתב  וא  גולוכיספב  ליצמב , ךרוצ  ןיא  קוזיח , ןקחשב  ךרוצ  ןיא  .יילא 

זא דע  .ולשמ  אלמו  רישע  םלוע  לעב  תישגר , חתופמו  קיפסמ  ןיינעמ  היהיש  יתוא , בוהאל  עדייו  לכה , תורמלו  לכה  ינפל 
 " .ותוא ינאו  יאנת  אלל  יתוא  בהואש  ילש , םיסקמה  בלכהו  ינא  קר  הז 

םישנה  " ןונמה תא  התקהל  םע  תנשב 2000  הרש  תדילי 1981 ,  ,(Beyonce) סלאונ הסנויב  תיאקירמאה  פופה  תבכוכ 
םינייפאמש תוריחב  ךרוצהו  ימצעה  ןוחטיבה  ימצע ." לע  קר  תכמוס  ינא   " םילימה תא  ראשה  ןיב  ללכש   ", תויאמצעה

". ןתח אוצמל   " םימדוק תורודב  םישנ  ןייפאש  ףחדה  תא  םישילחמ  הרוד , תונבו  הסנויב  תא 

ןונמה תא  הפילחהו  תורבח ) לש  םינש  שש  רחאל   ) יז - יי הגוז ג' ןבל  ב-2008 )  ) םינש רפסמ  רובעכ  םנמא  האשינ  הסנויב 
איהש ירחא  םג  לבא   ". עבצא לע  תעבט  ומיש  תוילגניס -  םישנ  : " ןתחתהל םישנל  ארוקש  שדח  ןונמהב  תוקוורה 

: סקאל םיעוגעג  הב  שי  ןתחתהל  הטילחה 
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תוקוורה לכ  תוקוורה , לכ  תוקוורה , לכ  תוקוורה , לכ  "
, ]...[ ןוכנ הז  אל , רבכ  התאו  ינא  ןואינ / תורוא  תחת  ןודעומב , תופייכמ 

 ]...[ יילע סועכל  לוכי  אל  התא  יתיכיח / םינש  שולש  יתיכב /, הברה  ךכ  לכ 
 ? ]...[ יתוא ְּתעַּבִט  אל  עודמ  אלפנ  ךל  היה  םא  יב / קר  ןיינעתמ  אוהשכ  וישכע  סעכת  לא 

תוטש תישעש  ןיבת  וישכע  תועט /, תישע  תונמדזה /, ךל  התיה 
, ךתוא הפידעמ  ךתוא , הצור  ינא 

" .יתיא ןתחתת  זאו  יתוא , השע  .רבג  היהת 

המסרפ רבכ  תשרה   ) םישוריגל הלאה  םיעוגעגה  תא  םגרתת  תבכוכהש  תופצל  רשפא  הקיטסיטטסה , תא  םיקדוב  םא 
רתוי השק  םיאושינה  לע  הטלחהה  ימצע , ןוחטב  לש  השוחתו  תיאמצע  הריירק  שי  השיאל  רשאכ  יכ  ןודנב .) תועומש 

. רתוי הלק  םקוריפ  לע  הטלחההו 

תוקידבהו ןויסינה  תפוקת  תוכראתה 
תשרדנ תויגוזב  חילצהל  ידכש  המכסומה  ץראב  תינוליח  - תידוהיה הייסולכואה  ברקב  השרתשה  םיעבשה  תונש  זאמ 

.תולגתסהו ןויסינ  לש  הכורא  הפוקת 

ןויסינו המכחב  עדיב  םכמצע  תא  ורישעתו  ומיכחת  ודמלת , דחיב  ורוגת  ןתחתהל , ורהמת  לא  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
תוחפל ויתורוצו  וינווג  לכ  לע  סקס  בושח  יכהו  .םינכומ  ועיגתש  ידכ  בישקהלו  ןגרפל  בוהאל  ודמלתו  תויווח  ווחת   , םייח

 !!!" החלצהב .עובשב  םימעפ   3  - 4

תוסנתהל בושח  .דצהמ  שפחל  םיליחתמ  זאו  והשמ  ונספספש  םישיגרמו  םיררועתמ  םואתפ  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
" .גוז ינבבו  םייחב  תצק 

רסח ינאו  תויה  לבא  דחא , םויב  הבהא  אצומ  אל  דחא  ףא  עגריהל , יל  םירמוא  םירבח  : " תויורכיה רתאב  בתוכ  ריעצ 
יל תרשפאמ  אל  םיטיידה  ןיב  תופיפצהו  וזה  תוסיחדה  ילואו  תוחילש  התיה  וז  וליאכ  טיידל  טיידמ  רתנמ  ינא  תונלבס 

  " .שפחמ ינא  ימ  תא  בושחלו  םושנל 

תרוק תחת  םיפתושמ  םייח  הירחאלו  םינוש  גוז  ינב  םע  תוסנתה  םיבקוע : םיבלש  ינש  השעמל  תללוכ  ןויסינה  תפוקת 
איה לבא  םינומשה , תונשב  רבכ  דסמתהל  הלחה  םיאושינל " ןומידק  תרוסמ ה" .ךביל  /ת  ריחב םע  תוריכשב )  ) תחא גג 

הניחבמש םמצעל  םירמוא  םיבר  תוגוז  .ךראתמ  ךלוה  התוא  ןייפאמש  ןמזה  קרפו   Y-רודב ה דוסי  תמכסומל  הכפה 
ונב םיכמות  םידדצה  ינשמ  םירוהה  אלימב  .תונברל  תכלל  רהמל  המ  ןיא  ןכלו  יושנ  גוז  ומכ  םידקפתמ  םה  תישעמ 

. בורקה ןמזב  םידלי  איבהל  םינווכתמ  אל  ונחנא  אלימבו 

הכורא הפוקת  דחיב  רגש  גוזה  רשאכ  ללכ  ךרדב  העיגמ  םיאושינה  לע  הטלחההש  הלע  ונכרעש  תונויארב  םנמאו ,
תב / ןב לאכ  גוזה  תב  / ןב לא  סחייתהל  תדמול  רבכ  םידדצה  ינשמ  החפשמה  רשאכו  םלועל  םידלי  איבהל  טילחמ 

. החפשמ

םהש יתמ  השעמל  דע  תובר , םינש  םינתחתמ  אלו  םיריעצ  םיריכמש  תוגוז  הברה  שי  םויה  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
השעמל לבא  רחואמ , ונתחתה  םה  וליאכ  םיבשחנ  םה  עצוממה  יפ  לע  יכ  יטוידא  ירה  הז  זא  .....םידלי  איבהל  םיטילחמ 

אלו הנוכנ  אל  תולכתסה  רוציקב  ...הווח  דחיב  בר  ןמז  אצמנש  גוזש  תופיה  תויווחה  לכ  תא  ורבצו  םינש  דחיב  םה 
" .תויגוז לע  תנכדועמ 

תא ריכהל  ךרוצה  'י : גייא וינ  ןווגו  ירטנצוגא  יפוא  לעב  לע  שדח  קומינ  םיאושינל " ומורפה   " תרוסמל ףסוותה  הנורחאל 
. המידקמה תופתושה  תרגסמב  ךתוישיא  תא  תונבלו  ךמצע 
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הזו תימצע  המשגההו  דבלה  ךותמ  קר  הנבנ  לאודיבידניאה  .דבל  םימלש  תויהל  ךירצ  לכ  םדוק  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
םא...תחלצומ תויגוז  תונביהל  הלוכי  תימצעה  תומלשה  ךותמ  קרו  והשמו  ליג 39  דע  הארנכ...ןמז  הברה  חקול...ירעצל 

" .החלצהב .םימיאתמה  גוזה  ינב  ולא...ונמצע  תא  ונינבש  רחאל  םג  םש  ויהי  ליגב 20 + ונשגפש  ולא 

ידמ רהמ  םהל  סט  ןמזה 
אלל רחמל , םויהמ  םילהנתמ  םיבר  .הלודג  תויביסנטניאב  םינייפאתמ  םיריעצה , ייח  רקיעב  יחכונה , ןדיעב  םייחה 

תונורתיהש םילגמו  םישולש  ליגב  םיררועתמ "  " םה עתפלו  רהמ , סט  ןמזהש  הרוק  ךכ  .עובק  םוי  רדסו  הרגש  ןונכת ,
.םיגגופתמ וכו )' תוימיטפוא  ימצע , ןוחטיב  בוט , הארמ   ) םיריעצ םיקוורכ  םהל  ויהש 

רבע ןמזה  .רגובמ  לש  והשמ  הז  .דחא  םוקמב  םינש  תדבוע 5  ינא  .םדיל  םייחה  תא  תויחל  םיליגר  ונחנא  : " תב 29 הריעצ 
םימעפלו .שדח  ליגל  םעפ  לכ  םיררועתמו  םימרוז  .יתיא  הרוק  המ  ביבסמ  לכתסהל  םירצוע  אל  ונחנא  .בל  יתמש  אלו 

" .בל ונמש  אלו  רבע  ןמזה  יכ  הציחלמ  תאזה  תוררועתהה 

םיליחתמ םיקוורה  דחא ." / תחאה  " רחא שופיחה  ךילהתל  הצוחנה  תוחונינה  תשוחתב  עגופו  רבוג  יגולוכיספה  ץחלה 
שאונ םדאל  רבחתהל  הצור  וניא  שיא  .םיילאיצנטופה  גוזה  ינב  תא  ץיחלמו  הביבסל  ןרקומ  רבדהו  ןוחטיב  דבאל 
ףדוע ןיב  ןידע  ןוזיא  ןיעמ  איה  הבהאש  חיכומ  רקחמה  קודו : .ליפא  - סקסה לש  וכופיה  איה  /ת " שפחמ ינא   " תיוותהו

.גוזה תב  וא  ןב  לש  תושיגנ  רסוחל  תושיגנ 

רבכ ינא  םינש  דועש 4-5  היצאוטיס  םוש  האור  אל  ינא  ךיא  ימצעל , יתבשח  ליגב 22 ]...[  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
רוגל יתעסנ  יתלגלגתהו , יתלגלגתה  .לגלגתהל  יתלחתהו  םינש  ךשמב 6  יל  היהש  רבחמ  יתדרפנ  דיימ  .האושנ  היהא 

 - בל יתמשש  ילבו  םהמ  דחא  םע  יתרג  םירוחב  םע  יתאצי  יתססבתה , יתדבע  יתדמל , חרזמל , יתעסנ  הפוריאב , תצק 
םע תאצל  יתלחתהו  ןתחתהל  הצרא  אל  ותיאש  ימצעל  יתבשח  יכ  ותיא  יתייהש  רבחמ  יתדרפנ  בוש  יל 30 . ואלמ 

םירוחבהש ןכתייה  תבכרה ?? תא  יתרחיא  אמש  ץחליהל -  יתלחתהו  םהל  ופקנ  םישדוחה  .תוניצרב  םעפה  לבא  םירוחב ,
יתטלחה םיתועיבה  ףרח  יאלבהו ????!!!!??? הררבה  םע  קר  יתעקתנ  םאה  תומכח ?? תורוחב  ידי  לע  וספתנ  םיוושה 
טסיטוא ומצעב / זכורמ  / ליבד םע  טייד  לכ  .וללה  םיקדצומ ) דואמה   ) תוששחה תא  קיחדהל  תונויסינ  ךות  יתרטמב  קובדל 

רתוי השקל  הקחדהה  תא  ךפה  וניתומוקמב ) ולאכ  הברה  ךכ  לכ  שי  םיהולאו ,  ) "ב ויכו טפוכיספ  ןצמק / םמעשמ / ישגר /
" .רתויו

ןתחתנ ךכ  רחאו  ססבתנ  םדוק 
םיקיזחמ םניא  םהמ  םיבר  . Y-רוד ה ינבמ  םיבר  לש  תיגוזה  תודסמתהה  תא  בכעמ  עוער  ילכלכו  יתקוסעת  סיסב 

.ףסונ םדא  לע  תילכלכ  תוירחא  תחקל  םיששוחו  הביציו , העובק  הרשמב 

יל השק  הזה  בצמב  .הנותח  וא  תינוכמ  הריד , ןממל  ףסכ  יל  ןיאו  תונוכסח  יל  ןיא  ליגל 30 . ברקתמ  ינא  : " ןב 29 ריעצ 
". ןיעל הארנה  חווטב  םידליו  השיא  םע  ימצע  תא  תוארל 

רדתסהל ךירצ  התא  ןתחתמ  התאש  ינפל  לבא  .יפויו  הז  לכו  ריכהלו  בוהאל  ךירצש  ןוכנ  : " Ynet-ב הבתכל  הבוגת 
" .ראתל השקש  טויסל  וכפהי  םיאושינהו  םייחה , לכ  הזמ  לובסת  התא  תרחא  חקייש , יתמ  חקיי  תילכלכ ,

םיריעצה םימדוקה  תורודב  .םייחה  תמרב  היופצ  הדירי  לש  ששח  ךותמ  םג  רשקה  תא  דסמל  םיססהמ  םיבר  םיריעצ 
םדוק החסונה : תא  וכפה  םיבר  םיריעצ  םויה  םיבאשמ .) םוגיא  ךות   ) ףתושמב תילכלכ  וססבתה  ךכ  רחאו  ונתחתה 

.םינתחתמ ןכמ  רחאלו  תילכלכ  םיססבתמ 

םיבר םיריעצ  םירבגש  ןוויכ  םירשעה .) תונשב   ) תוריעצה םישנה  ברקב  דחוימב  חיכש  הזה  סוסיהה  ונלש , תומשרתההמ 
ןיידע ירקיעה  סנרפמה  תויהל  ךירצ  רבגש  הסיפתהש  ןוויכו  תילכלכ  תוביצי  רסוח  לש  הכורא  הפוקתב  םיאצמנ 
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תווהל לוכי  אוהש  החוטב  אל  ינא  רוחבה  תא  תבהוא  ינאש  תורמל   " ןמצעל תורמוא  תובר  .תוריעצ  ברקב  םג  תשרשומ 
םיעדומ םיבר  םירבג  הדימ , התואב  .הזה  ילכלכה  לוקישה  עקר  לע  םימייתסמ  םירשק  טעמ  אל  .החפשמל " ילכלכ  ןגוע 

. םיאושינ עיצהל  םיססהמ  םג  ןכלו  תאזה , המכסומל 

, הלטבא לש  תופוקתל  םיעלקנ  םיברו  הביציו , העובק  תסנרפמ  הרשמב  םיקיזחמ  םניא  םיבר  הכ  םיריעצש  הדבועה 
. םידלי לדגלו  אתנכשמה  תא  תוסכל  היהי  השק  ביצי  הסנכה  רוקמ  אלל  ירה  .ןתחתהל  הטלחהה  לע  רתוי  דוע  השקמ 

ילש 'ו  צאמה הנהו , וכפהתה  תורצויה  לבא  יב , םילתנש  אלו  ןעשיהל  יתבהא  דימת  : " תויורכיה רתאב  תבתוכ  הריעצ 
לע רתוי  םייח  ונחנא  וישכעו  הדובע  אצמ  אל  דוע  אוה  זאמו  רטופ  םיטישכת , םע  דחיב  תואמחמ  ילע  ףיערמ  היהש 

. אוה אלו  אתנכשמ  תמלשמ  עגרכש  תאז  ינא  לבא  ולש  הרידב  םנמוא  ינובשח ,
הפצמ ריעצ  רוחב  ךיא  םיניבמ  אל  םה  הנותח , אצת  אל  ףוסבשו  ףסכה  תא  וילע  זבזבאש  םידחופ  םה  ץחלב , ילש  םירוהה 
ןייעמו לכתסמ  ותוא  האור  ינא  הדובע , שפחמ  אוהש  תעדוי  ינא  השוב ]...[ ? ול  ןיא  .ותוא  לכלכל  ינומכ  הריעצ  תרבגמ 
תמחנמ ינא  .םירחא  םידמעומ  לע  רובגל  חילצה  אל  אוהש  וא  הנפתמ  אל  הרשמ  םוש  ודגנ , לזמה  וליאכ  לבא  ךלוה , םגו 

אל אוה  םא  ינש , דצמ  .ילש  רבגה  ליבשב  םש  היהא  ינאש  יתרמא  דימת  יכ  תסעוכ  תצק  יליבשב , הבוצע  םג  לבא  ותוא 
" .יניעב רבג  תוחפ  ספתנ  אוה  םולכ  ומצע  םע  השוע  אלו  דבוע 

? ןתחתהל המ  ליבשב  זא  םידגבנו  םידגוב  אלימב  םלוכ 
תוביצי תחטבהב  הימגונומה  תובישח  תורמל  .םלועה  תויוברתב  םיאושינה  תורגסמ  בור  תא  תנייפאמ  הימגונומה 

ןיאושינל ץוחמ  ןמור  לוהינ  .המימי  םימימ  דוע  תימגונומ  אל  תוליעפב  וקסע  םדאה  ינב  יכ  םיארמ  םירקחמ  ןיאושינה ,
תרשעב רבכ   ) אטח ךכב  ואר  תורבחה  בורש  תורמל  תיתרבחה , הירוטסיהה  לכ  ךרואל  העודיו  תחוור  העפות  וניהו  היה 

"(. ףאנת אל   " יוויצה עיפוה  תורבידה 

ןמורל םיליבומה  םייזכרמה  םימרוגה  דחא  הניה  גוזה  תב  / ןב יפלכ  הבהאהו  הביחה  תושגר  תושלחיה  יכ  םיארמ  םירקחמ 
דחאב םירקחנהמ  השעמל 90%  .דואמ  ךומנ  וניה  ןימה  ייח  ןוויג  קר  ןתרטמש  תודיגבה  זוחא  .ןיאושינל  ץוחמ 

ףא רקחמה  תואצות  .ןיאושינה  ייח  תרגסמב  וקופיס  לע  אב  אלש  ישגר  ךרוצ  לע  תססובמ  םתדיגב  יכ  ודיעה  םירקחמה 
תוימיטניא רסוח  לש  האצות  וניהו  ןיאושינב , ישגרה  רבשמה  רחאל  עיפומ  תושדח  תוינימ  תויווחב  ךרוצה  יכ  ודיעה 

תויח תשוחת  לע  םידגובה  ודיעה  תיריפמא  הניחבמ  וקדבנש  םירקמה  לכב  טעמכ  .ינימ  קופיסמ  תוחפ  אל  ישגר  רדעיהו 
. גוזה תב  / ןב ידי  לע  רשאמ  תבהאמה  וא  בהאמה  ידי  לע  רתוי  םיכרעומו  רתוי  םיכשומ  ושחו  תרבגומ ,

המצע הלימהש  רשפא   ) יתאוושה עדימ  ןכש  לכ  אל  תודיגבה ,"  " ףקיה לע  יטסיטטס  עדימ  אצמנב  ןיא  םירבדה  עבטמ 
הלוע רועישה  יחכונה  ןדיעבש  רעשל  רשפא  תאז , םע  העפותל .) סחיב  חורה  ךלהב  יוניש  לשב  תיטסינורכנא 

הממיה תועשמ  לודג  קלחב  םידקפתמו  דובעל , תיבהמ  םיאצוי  םישנו  םירבג  .א  תוביס : רפסממ  תאז  .הדמתהב 
.ג .דימתמ  תיטורא  התשענ  תינוציחה  העפוהה  .ב  וידחי .) םירבגו  םישנ   ) תברועמו םגוז ) ינבמ   ) תדרפומ הביבסב 

ירתא תויתרבח , תותשר  יראלולס ,  ) םירחא םיילאיצנטופ  םירנטרפ  םע  ימיטניא  רשק  תריצי  לע  לקמ  ילטיגידה  םלועה 
םידבועהו םילוכסת , רצוי  םזילוהוקרוו " ה" .ה  .תויגוזב  הקיחש  תרצוי  הכיראמה  םייחה  תלחות  .ד  וכו .)' תויורכיה 

תסחייתמ תינוליחה  הרבחה  .ו  .םיאושינה  תרגסמ  ץוחמ  םייטנמורו  םיינימ  םישוגיר  תועצמאב  לוכסתל  ןקרופ  םיאצומ 
. הבר תונחלסב  העפותל 

תופצנש ע"י תולבונלטו  תויראלופופ  היזיוולט  תורדס  םג   ) םתביבסב הדיגב  לש  םירקמ  רתויל  םויה  םיפשחנ  םיריעצה 
קלח .תחלצב  םדי  םינמוט  םניא  םהמ  םיברו  גוז ,) ינב  ןיב  םיככתו  תודיגבב  תדקמתמש  הלילע  לע  תובסנ  םיריעצה ,

תרגסמב תונמאנ  רסוחש  םינימאמ  םיברש  איה  האצותה  .םידגבנ  םירוהל  םידליכ  הדיגבה  תויווח  תא  ווח  ףא  םהמ 
. תלבוקמה המרונה  איה  םיאושינה 

קפסמ וניא  סקסה  םיאושינבש  םיקיסמ  תאז  תמועל  םירבגהו  םיאושינב , םינמאנ  אל  םירבגהש  ךכמ  תוקיסמ  תובר  תונב 
המכ םיניבמ  עגרל  עגרמ  : " הרמא ונלש  תונייאורמה  תחא  תודגובש .) הלא  ןה  םישנ  רתויו  רתויש  םיסרוגה  שי  בגא , )

תוחפשמו םייח  סורהל  תפכא  אל  תובר  םישנלו  לאמש  לעו  ןימי  לע  םידגוב  םירבגה  .ןאכ  ליעגמו  בוקר  היהנ  לכה 
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ףא ךל  ןיא  יכ  : " הנועו הריעצ  תבתוכ  תלאוש  הקוור "? ראשיהל  יאדכ  עודמ  ". " בוצעו לבח  המכ  .ץוטס  הזיא  ליבשב 
" .בלהמ ןבא  דירומ  טושפ  הזו  ךתוא , בוהאל  קיספי  וא  ךב  דוגבי  אוהש  הגאדה  תא  םעפ 

דוסיממ העיתרו  םיידדה , תודשח  םיבר  םירקמבו  תיגוזה  תכרעמב  ןומא  רסוח  לש  תיללכ  הריווא  תרצוי  תאזה  הסיפתה 
. תיגוזה הליבחה  קוריפ  לאיצנטופ  תא  םג  םילידגמ  םג  םיידדהה  תודשחה  .רשקה 

תחא השיא  םע  יושנש  ימ  לכו  ןמזמ  לגר  הטשפ  הימגונומה  תודוהל , םידחפמ  לבא  הז  תא  םיעדוי  םלוכ  : " ןב 33 קוור 
הצור ינא  .םויה  םידגוב  םלוכ  םתס  אל  .תודידבמ  דחפ  וא  םידלי  איבהל  ןוצר  הרבחה , לש  םיצחל  ללגב  הז  תא  השוע 
תכלל םילוכיש  םיקוור  'ה  רבחב םיאנקמ  אל  םהש  יל  ודיגיו  םייניעב  יל  ולכתסיש  םיאושנ  םירבג  הרשע  הפ  יל  איבתש 

". השיאה התוא  םע  םיעוקת  םהש  ןמזב  םיצור , םהש  יתמ  םיצור  םהש  ימ  םע 

בויטאופ :)  ) םותרפ םענ  םישימשימ - ' עטק מ'
 ]...[ המימשמ הביסמב  םמוש  שומיש  - תיבב השדח  ישימ  ששממ  התא  םא  "

, תמלשומ וא  תממעשמ  איה  םא  ןיב 
, הצור אל  ךממ , אתוטמב  הצור , אל  ינא 

" .תעדל

חונ השענ  דבל " ה"
.םדבל   תוכורא  תועש  תולבל  ולגרתה   Y-רוד ה ידלי  תורחואמ , תועש  דע  םידבועש  םירוהו  םהלשמ  רדח  םע 

, ךראתמ תוקוורה  קרפש  לככ  ןכ , לע  רתי  .םייחל  הפתוש  וא  ףתוש  תאיצמב  ךרוצה  תא  ןתממ  דבל  להנתהל  לגרהה 
.יטרפה בחרמל  עובק  ףתוש  תסנכה  לע  השקמש  ינורכ ," בצמ  ןמזה ל" םע  ךפוהו  חונ  השענ  דבל " ה"

לכב לבא  הביצי , הפתוש  אוצמלו  ימצע  לע  דובעל  ןמזה  לכ  יתיסינ  .תוקוורה  ייחל  יתלגרתה  םיוסמ  בלשב  : " ןב 30 ריעצ 
.םירבד התיא  קולחלו  התיבה  יהשימ  סינכהל  השק  רתויו  רתוי  יל  השענ  הז  .םייחל  יל  עירפמ  הזש  יתשגרה  שדחמ  םעפ 
ץיחלה דאמ  הז  .תפסונ  יהשימל  םוקמ  יל  ןיאש  .היעבה  תויהל  יתכפה  ינאש  יתנבה  םואתפ  דבל  םינש  רשע  טעמכ  ירחא 

" .יתוא

הז עיגי  הזשכ  םיפתושמ , םייחו  תויגוז  םיצור  ונלוכ  .םתוא  ןיבמ  ינאש  ומכ  ילש  םייחה  תא  תויחל  חונ , הז  : " ןב 30 קוור 
וישכע סינכא  ינא  המ , , ' םיבשוח דבל  םייחש  םישנא  ומצע : תא  ןיזמש  םזינכמ  הז  .רשפתהל  ילב  לבא  רדסב , היהי 

" .קוור התאש  הז  תא  רמשל  רזוע '  ' דבל רג  התאש  הז  םימעפל  התיבה .'? והשימ 

םג ןכלו  טיטרהל  שגרל , רערעל , לוכיש  הזכ  והשמ  דועו  .והשמ  םשל  סינכהל  הסנת  ךל  וישכע , : " הריעצ תיטסיגולב 
םע ךלש  הזה  ווק  סוטאטסב  ער  המ  הז ? תא  תושעל  ללכב  הצרי  ותעדב  יופש  והשימש  המל  .דיחפהל  רקיעבו  עוגפל 
םע םויה  תויווח  תא  קלוחו  ךל  אבש  המ  תא  קר  רפוסב  הנוק  ןוסכלאב , ןשי  ךמצע , לש  "ז  ולל ןודא  התאש  הז  לע  ךמצע 

" .רבד םוש  וינפ , - לע .ךל  םיאתמש  ימ 

ילש טקשה  םע  דבל , תויהל  רוזחל  יל  קשחתה  .ףיכה  קיספהו  ףופצ  השענ  םואתפו  הנש  ותיא  יתייה  : " תב 27 הריעצ 
" .ריווא בוש  הכירצ  יתייה  .היטבמאב  תורעש  ילב  ילש , םיצפחהו 

דבל ראשיהל  היצמיטיגלה 
תויורשפאהו םהייח , ןונגסלו  םייפואל  המיאתמ  הניא  תיתחפשמהו  תיגוזה  תרגסמהש  םישח  םישנא  רתויו  רתוי 

לש התישארל  תומרות  ץומיא ) תואקדנופ , תיתוכאלמ , הירפה   ) השיא וא  לעב  אלל  םידלי  תושעל  רתוי  תונימזה 
.יתרוסמה טמרופב  יגוז  יתחפשמ  ןק  תמקה  לע  רותיוול  היצמיטיגל 
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ונלש תוקחרתההש  םימתבו  תמאב  יתבשח  םעפ  ": " תוברעה תעונת  הליעפו ב" אמיא  תיאטירסת , תינקחש , ץרפ , ילש 
שייבתהל יואר  וליפאו  וב  שייבתהל  ךירצש  והשמ  ישגר , םגפ  והשזיא  לע  הדיעמ  םינש  תכורא  תויגוזב  זוחאל  תלוכיהמ 

? ללכב הפ  השוע  אוה  המ  זא  רחא , דחא  ףאל  תמאב  רבחתהל  לגוסמ  אלש  ימ  יכ  .וב 
םיקיתע םיכרע  חוכב  קיזחהל  םעט  םוש  ןיאש  הארנו  הנתשמ  םלועה  .הלאש  ינמיס  המכ  ילצא  וחתפנ  רמוא , המ  םויה ,

יכ .םיטייחה  ןורחא  לצא  םיאלט  ףלא  םהילע  רופתל  הסננ  םא  םג  רוזעי  אלו  .דיב  ונל  תוררופתמש  םיסחי  תוכרעמ  לש 
[...] ערבו ? בוטב  דחא  ותוא  םע  עקתיהל  ילע  עודמ  הבוט -  תחא  הביס  יל  ונת  זא  םוי , לכ  גוז  ןב  ףילחהל  רשפא  םא 

הסנמ איה  ותוא  שואיי  הל  םיסכנמ  ונחנא  בר  ןוזפיחבש  תורמל  תלכסותמ , הקוור  תויהל  תבייח  אל  איה  ואלפתת ,
ידש הקוור  תויהל  הלוכי  איה  םידלי .' הצור  אל  ינאו  יהמיא  טקניטסניא  יל  ןיא  : ' ומכ תויטסבמוב  םילימ  תחת  ריתסהל 

החכשו תינלספה ,' הלכה   ' לש הילענל  הסנכנ  תולעמ  בורמש  תחבושמ  הרוחב  תויהל  הלוכי  איה  .םייחהמ ]...[  תינהנ 
והשימ השפיח  אל  איה  דחאה , תא  אוצמל  הל  הרמא  הביבסה  דימתש  ללגב  .הצחל  רבכ  הדימהשכ  םג  ןתוא  ריסהל 

.הריפחמ [...] היצפוא  וז  הרשפ  הרובע -  יכ  םיינש , לע  ךלוהש 
םורזל םיעדויש  םינמושמ  םיטובורל  ונתוא  תכפוהו  הלדה , ונשפנ  לע  םג  העיפשמ  תיגולונכטה  תוחתפתההש  ןכתי  זא 
רכומה יתחפשמה  טמרופהו  הכפהמ  םירבוע  טושפ  ונחנאש  ןכתי  .הלודגה  ריעה  לש  הנצסה  תריוואב  דוריפה  ילג  לע 

  " .תווהתהל ליחתמ  רתוי  חותפו  ינשדח  טמרופו  רעוכמ , םואתפ  ונל  הארנ 

ןבומב ביבא  לת  .תולודגה  םירעב  רקיעב  תישפנו , תינכט  הניחבמ  תאזה  תנוכתמב  תויחל  םירשפאמ  םיינרדומה  םייחה 
המיאתמ הניא  םידליו ) השיא  רבג   ) תילנויצנבנוקה תיתחפשמהו  תיגוזה  תרגסמהש  םיבר  םישנאל  טלקמ  ריע  איה  הז 

. םהל

ילש ראוטרפרה  תולמש , ףדור  אל  ינא  אמגודל , יתוא  יחק  .םירבד  םתוא  תא  םיצור  ונלוכ  אל  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
אל השיא  הצור  אל  .דימתל  םג  םויהל  ןוכנו  םויה  דבל , תויהל  ףידעמ  ינאש  עדוי  ינא  ריעצ  ליגמ  לבא  םישרמ , אל  שממ 

רשי הז  הקירי ? םיווש  אל  םה  תחאה , תא  אוצמל  םיצור  אל  םהש  ללגב  קר  המ , זא  .תעדוי  תא  ולאכ  שי  םידלי , הצור 
םגו וניתונוצרב  םג  ינשהמ , דחא  םינוש  דאמ  ונלוכו  ואולמו , םלוע  ונלוכ  אלו ]...[  אל  רדסב ? אל  םהב  והשמש  רמוא 

" .וניתופיאשב

םיקסועשו הנורחאל  םיברתמו  םיכלוהש  םימוסרפב  היוטיב  תא  תאצומ  ידמ  דבכ  ריחמכ  םיאושינה  לש  הסיפתה 
ןושיל רשפא  "; " המשא ישגר  ילב  ךל , אבש  יתמ  ךל , אבש  ימ  םע  טטרלפל  רשפא  , " לשמל ךכ  .תוקוורה  לש  הרהוזב 

ךלש הרידב  םירבדה  לכ  "; " ךלש תורבחה  תא  בהאי  אוה  םא  גואדל  ךירצ  אל  (!"; " ילש קרו  ילש  איה  הטימה   ) ןוסכלאב
(." ךילע  ) הבוט הרטמ  לע  דימת  זבזבתמ  ךלש  ףסכה  !"; " ךלש תמאב  םה 

, תמא תבהא  אוצמל  םיחילצמ  םניא  הרואכלש  םיברה  םיקוורה  תא  םחנל  ודעונ  וללה  םימוסרפה  םיבר  םירקמבש  ןוכנ 
.רוחש רומוה  וא  תוחדבתה  לש  המינב  ללכ  ךרדב  םיבתכנ  םג  םה  היעב ." דבעידב ל" היצזילנויצר  ןיעמ  רוציל  השעמלו 

.ןמזה חור  תא  תפקשמה  תיניצר , הרימאל  זמר  םג  שי  םיכויחה  ירוחאמש  המוד  לבא 

תויגוז הבהא , דחא  דצמ  רשפאמש  והשמב  קיתווה  דסומה  תא  ףילחהל  תשפחמש  השדח  הסיפתל  דה  ילוא  ןאכ  שיו 
.ודיגי םימי  ירשפא ? הז  םאה  .רתוי  הלודג  תושימג  ינש  דצמו  תפתושמ  תורוהו 

, גוז תב  וא  גוז  ןב  אלל  םייח  דעב  םיקומינ  לש  תומישר  םינתונש  םיבר , םיגולבו  םיטסופ  אוצמל  ןתינ  טנרטניאה  יבחרב 
תוביס ולבק 7   " ", תויהל לוכיש  בינגמ  יכה  יתחפשמה  בצמה  ןיידע  איה  תוקוורש  ךכל  תוביס   50 : " ומכ תומש  תחת 

". הקוור תויהל  יאדכ  המל  תוביס   10 -" /ה" ו קוור תויהל  ףייכ  המל 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
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וא םינמלא  םישורג , ויה  םישנא -  ןוילימ  לעמ 87  םירגובמהמ -  םיזוחא  רתוי מ-40  תנשב 2007  רבכ  אמגודל , 'ב  הראב  .1
.םהידלי םע  םיאושנ  םישנא  לש  תיב  יקשמ  רשאמ  דבל  יחש  םדאמ  ובכרוהש  תיב  יקשמ  רתוי  ויה  תע  התואב  .םיקוור 

.DePaulo, 2007
תנשב 2010 .דחוימב  הובג  ליג 30  תא  ורבעש  םיקוורה  רפסמ  םייעוצקמ , םיאמדקא  לש  לודג  רפסמ  הבש  קרוי , וינ  ריעב 

.Grigoriadis, 20.7.2013 םלועמ. ואשינ  אל  ריעב  ינבמ 34-30  כ-41.5% 
עודמ ןכ :! ידיגת  לא   ' שידג הנרא  לש  הרפס  לשמל  ךכ  .הקוור  וליפאו  קוור  ראשיהל  הריחבב  םויכ  םיכמות  םיבר  םירפס   .2

.השדחה השיאה  לש  הנושארה  הריחבה  תויהל  םיכירצ  אל  ןיאושינש  תרבחמה  תנעוט  וב  תוילגניס ,' ראשיהל  תוכירצ  םישנ 
, לייה ידנמ  ידי  לע  בתכנש  רכמ , בר  האלה - ' ךישמהלו  ררחשל  תילגניסל : ףוצחה  תודרשיהה  ךירדמ   ' וא ; Gadish, 2012

םיאושינהמ ררחתשהל  ןכרדב  תוילגניס  םישנל  תוצע  קפסמ  רפסה  ( The Single Woman ' .) תילגניסה  ' הנוכמה
.Hale, 2012 .םלועה .  יבחר  לכמ  םישנא  ןוילימ  יצחמ  רתוי  רטיווטב  לייה  ירחא  םיבקוע  .האלה  ךישמהלו 

הלפמהו אשנתמה  סחיהו  המגיטסה  תא  אטבמכ  ( Singlism ' ) םזילגניס  ' גשומה תא  העבט  ( DePaulo  ) ולואפ הד  הלב  ד'ר   .3
דחי הדעית  איה  הז ' תא  רוצעל  ךיאו  בושח  הז  המל  הז , המ  םזילגניס :  ' רפסב .הרבחה  ילושל  םתוא  ףחודש  םילגניס , יפלכ 

, הקיטילופ ומכ  םימוחתב  הילפאלו  תומגיטס  תעבטהל  היצזיפיטואירטסל , הרטמ  םישמשמ  םילגניסה  דציכ  היתימע  םע 
תויודעה .םוימויה  ייחו  םוסרפ  תרושקתה , יעצמא  הטיסרבינואב , רקחמו  הארוה  הריירק , הדובע , הקיקח ) ללוכ   ) טפשמ תד ,

ןכו סמה ) הנבמ  לשמל ,  ) תוינידמ יווקו  םיקוח  חותינמו  רוידב ) הילפא  לשמל ,  ) ושענש םיינויסינ  םירקחממ  תועיגמ  ךכל 
 . DePaulo, 2011 ישיא. ןויסינמ 

ןוטגניפהב םסרפ  טרברה  ייר  לשמל , ךכ  .םילגניסה  יפלכ  סחיב  'ב  הראב לחוזה  יונישה  עקר  לע  תרוקיבל  התכז  הלש  הזתה 
ןוידב .לגניס  ותויהב  םזילגניס  הווח  אל  םלועמ  יכ  רפיס  ובש  םזילגניס ,' לש  היגולוכיספה  ךבוסמ : הז   ' ארקנש רמאמ  טסופ 
היארל .הילפא  הווח  הניא  איהש  תחא  תילגניס  הרמא  לשמל , תודעסמב , םילגניס  םידעוסל  םיסחייתמ  דציכ  הלאשב  ךרענש 

הלילשל םתוא  םיטפוש  םניאו  םיקפוא  יבחר  םה  םהיתוחפשמ  ינבו  םהירבח  יכ  ונעטש  םירחא , םיגלניס  לש  םירופיס  םג  איבה 
 . Herbert, 1.8.2013 םילגניס. םתויה  ללגב 

םיטונ ןיידע  םישנאה  בורו  ליאוה  .תויפיפ  ברח  םגו  המצוע  - בר ןכא  אוה  םזילגניס  : ' ולואפ הד  הבתכ  תרוקיבל  הבושתב 
תויגוזב םיאצמנה  םישנא  םישיגרמש  תונלבוסה  רסוח  לבא  .םילגניס  רתויב  לכה  ךסב  תעגופ  הארנכ  תאזה  הייטנה  ןתחתהל ,

.DePaulo  , 2013 .תוחפ ' אל  עגופו  יתימא  אוה 
טנרטניאה יבחרב  רקס  ריבעה  םינולס  םזילגניס .' מ' תלבוס  ןיידע  תילארשיה  הרבחה  םאה  קדב  םינולס  לג  לש  ורקחמ   .4

וירחאלו תומד , ראתמה  רצק  עטק  וארק  םיפתתשמה  .םישנא  ןב 480  םגדמל  םימורופו  םירתא  תועדומ , תוחול  לש  ןווגמב 
יפלכ םישח  םה  הב  הדימה  יהמ  חוודל  ןכו  תונוכת , לש  המישרמ  תחא  לכ  הילע  רמול  םיאתמ  המכ  דע  גרדל  ושקבתה 
תומד ראית  עטקה  .םהמ  דחא  יארקא  ןפואב  לביק  ףתתשמ  לכו  םינוש , םיעטק  ונכוה 12  .תושגר  השישמ  דחא  לכ  תומדה 

םיקוורה תייסולכוא  תא  קלחל  עצוה  .התוקוורב  הרחב  אל  וא  הרחב  רשא  תרגובמ , וא  הריעצ  תויגוז , תלעב  וא  הקוור 
.הלא תוצובק  - תת יתש  יפלכ  היצזיפיטואירטסב  םילדבה  םימייק  םאה  ןוחבלו  הריחבמ  אלש  םיקוורו  הריחבמ  םיקוורל 

םימח תוחפכו  םידדובו , םינכסמ  רתויכ  םיספתנ  םיקוור  לארשיב -  םזילגניס  םייק  ןכא  יכ  הלוע  רקחמה  ינותנ  חותינמ 
.םירגובמו םיריעצ  םיקוור  יפלכ  היצזיפיטואירטסה  תומרב  לדבה  אצמנ  אל  םלוא  .תויגוז  ילעבל  האוושהב  םייתורבחו ,

םיספתנ הריחבמ  םיקוור  יכ  הפוצמכ , אצמנ , דוע  .םיריעצ  םהשכ  םג  םיקוור , יפלכ  תוילילש  תודמע  לארשיב  תומייק  רמולכ ,
יכ הלגתנ  הפוצמה , ןמ  ךופה  ןוויכב  םלוא  .הריחבמ  אלש  םיקוורמ  םייתורבחו , םימח  תוחפכו  םינכסמו , םידדוב  רתויכ 

העפשה האצמנ  אל  הרואכל -  הפוצמל  דוגינב  .הריחבמ  - אלש םיקוורמ  םילגוסמו  םיחילצמ  רתויכ  םיספתנ  הריחבמ  םיקוור 
.2010 םינולס , .ויפלכ  םיפיטואירטסה  תמר  לע  קוורה  ןימ  לש 

םבור םירבח , לש  תשרו  םתולעבב  הריד  רדוסמ , הדובע  םוקמ  םהל  שי  .םישימחה  תונש  לש  הלא  םניא  םויה  לש  םילגניסה   .5
המגיטסה .םירשואמו  םיחלצומ  םידלי  םמצעב  לדגלו  היעב  םוש  אלל  ןימ  יסחי  םייקל  םויה  םילוכי  םיקוור  .םמצעב  םילגניס 

.DePaulo, 2007 םינתשמ. םירבדה  לבא  קזח , ןידע  םיאושינה  דוקו  המלענ  אל  תוילגניסה  לע 
ןוגראל תוכיישש  תונידמה  לכבש  אצמנ  (, Doing Better for Families  ) תוחפשמב קסעש  , OECD-ןוגרא ה לש  'ח  ודב  .6

ליגב םינש  מ-7  רתוי  לש  לודיג   ) ץיוושב דחוימב  תטלוב  התייה  איה  .םינושארה  םיאושינה  ליגב  םינשה  םע  היילע  הלח 
ןה רשאכ  הנושארה  םעפב  תואשינ  םישנ  םש  קרמנדו - ) הידווש  קרמנד ,  ) היבנידנקסבו םינשה 1980-2008 ) ןיב  םיאושינה 

.OECD, 2011 תונב 30 .
.2010 םינולס ,  .7

ץרמ 2013 . 'ס , מל .םינש  רתויב מ-5  ךומנ  לארשיב  תולכו ) םינתח   ) הנושארל םיאשינה  ליג  המגודל , הינמרגל , האוושהב   .8
תיזכרמ הכשל.ואשינ  אל  םלועמ  לארשיב  תידוהיה  היסולכואב  יליגב 34־30  םישנהמ  ו-22.1%  םירבגהמ   33.4%  .9

.18.7.2013 הקיטסיטטסל ,
ןיבש םיאליגב  קר 1.5%  ליג 35 . ירחאל  ונתחתה   11% ןיבש 25-34 . םיאליגב  םינתחתמ  לארשיב  תוגוזהמ  בורק ל-90%   .10
תרבח רובע  שדחה  לגה  תרבח  ידי  לע  ךרענש  גציימ  םגדמ  רקס  ורבע .) םינשב  דואמ  יראלופופ  היהש  ליג   ) 18-24

, םיסחי  Ynet תכרעמ ךותב : תנשב 2012 . ונתחתהש  םירבגו  םישנ  ונייאור 400  ותרגסמב  תונותח , ןוגראל   easywed
.15.02.13
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תארקל םיפיטו  םיכירדמ  םיישיא , םירוטו  םיגולב  תובתכ , ללוכ : אוהו   Ynet-ב םיסחי '  ' רודממ קלח  אוה  היקוורה '  ' רודמ  .11
.תויורכיהל ליעפ  קובסייפ  ףדו  יירג  לאינד  לש ד'ר  ץועיי  רודמ  םינתחו , תולכ  לש  תוצעו  םיחקל  הנותחה ,

.7.1.2011 ןמדירפ , הבתכל : הבוגת   .12
: םיגוס העבראל  תוקוורה  תא  תנייממ  תיעוצקמה  תורפסה   .13

.הלא תולאשמ  םישגהל  וחילצה  אל  הכ  דע  ךא  אשניהל , םיניינועמ  ףאו  גוז  ןב  םישפחמה  םישנא   - Wishful
אלא ליעפ , ןפואב  גוז  ןב  עגרכ  םישפחמ  אל  ךא  ןיאושינו , תויגוז  לש  תורשפאל  םיחותפה  םישנא   - Ambivalent

.םיביבחת שוכרל  וא  םידומילב  קוסעל  הריירק , חתפל  םיפידעמ 
וא תויגוזל  סנכיהל  אלש  םתעדב  םישוחנה  תד  ישנא  וא  תוינעבות  תוריירקב  תוחילצמ  םישנ  המגודל , הרדגה   - Resolved

.ןתחתהל
לצא לשמל ,  ( ולכוי אל  םלועלש  םישיגרמ  ךא  אשניהל , וא  יתועמשמ  יגוז  רשק  חתפל  םיניינועמה  םישנא   - Regretful

Shostak, ואר .םינושארה  םיגוסה  מ-3  םיקוורה  לש  תוחיכשה  תא  הלעה   Y-רודש ה קפס  ןיא  דואמ .) םירגובמ  םישנא 
.1987

הסינש םדא  רמולכ  היעב - '  ' לוכיבכ לע  זמורו  םזינורכנא , חירמ  ( never-married תילגנאב :  ) הז גשומב  שומישה   .14
.קפואב םיאושינ  םיאור  םניא  ללכ  תוקוורהו  םיקוורה  בור  םויהש  ןובשחב  חקול  אל  'ס  מלה .חילצה  אלו  ןתחתהל 

.Shostak, 1987; Stein, 1981  .15
תנעטל (. socially single ' ) תיתרבח הניחבמ  קוור   ' יוטיבב שומישה  םירקוח  ברקב  בחרתמו  ךלוה  תונורחאה  םינשב   .16

אצמנ אוה  םאה  אלא  ןתחתה , םדא  םאה  אל  איה  תוימוימוי  תויצאוטיסב  תלאשנה  הבושחה  הלאשה  וז , השיגב  םילגודה 
, םיאושנ םניא  ךא  תיביסנטניא , תיגוז  םיסחי  תכרעמ  םילהנמ  וא  וידחי  םירג  גוז  ינב  םא  .ביציו  יתועמשמ  יטנמור  רשקב 

הרדגהה יפ  לע  ןיאושינ .' טעמכ -  ' אוהש בצמ  םייניב , בלשב  םייוצמכ  אלא  םיקוורכ , םתוא  סופתת  אל  ללכ  ךרדב  הרבחה 
;DePaulo & Morris  , .יניצרו 2006 ביצי  יגוז  רשקב  אצמנ  וניאו  ןתחתה  אל  םלועמש  םדא  אוה  קוור  תוקוורל , תיתרבחה 

.2010 םינולס ,
תיתרבחה העפותהו  גשומה  תובכרומ  תא  הצממ  הניא  ליעל  הרדגההש  עדוי  תויונפ ' - םייונפ םלוע ה' תא  ריכמש  ימ  תאז , םע   .17

ךילהתו גוז  תב  / ןב ריכהל  זעה  ןוצרה  ותוהמב : יגולוכיספ  אוהש  ףסונ , יתועמשמ  ביכרמ  ףיסוהל  רשפאש  המוד  .דחי  םג 
קר אל  עבונ  אוה  .שואיי  וליפאו  ימצעה  יומידב  הדירי  הבזכא , םותס , יובמ  לש  השוחת  םיבר  םירקמב  רצויש  ךשמתמ  שופיח 

, תורוהה םיאושינה , םוחתב  תילארשיה  הרבחה  תא  תונייפאמה  תויתרבח  תומרונמ  םג  אלא  םילגניס , לש  שיגרה  סוטטסהמ 
.רדגמה יסחיו  תויגוזה 

.Klinenberg, 2012  .18
' םיירסומ אל  ', ' םילוח  ' םה םיאושנ  םניאש  םישנאש  ונעט  םיבישמהמ  תיצחממ  רתויש  אצמנ  , 1957 ־ב השענש  רקחמב ,  .19

ויה םיבישמהמ  שילשל  קר  םיעבשה , תונש  עצמאמ  המוד  רקחמב  .םהיפלכ  תוילארטינ  תודמע  ועיבה  שילש  קר  םיטוריונ .' ו'
םיאושנ אלה  רועיש  רשאכ  םויה , .םיבישמהמ  לע 50%  דמע  םיילארטינה  רועיש  וליאו  םיקוור , יפלכ  תוילילש  תועד 

.תושלחנ דבל  םייח  לע  תומגיטסה  םיאושינה , רועיש  לע  הלוע  ףא  םיתעלו  ברקתמ  םישורגו ) םינמלא  םיקוור , )
.Klinenberg, 2012

.12.10.2012 יררה , לאירוצ   .20
האוושהב יפ 7  טעמכ  לש  לודיג  הז  .םיידוהיה  תיבה  יקשממ  לע כ-20%  דמע ב-2010  םיינוטלגניסה  תיבה  יקשמ  רפסמ   .21

.םישישה תונשל 
.18.7.2013 'ס , מל .םילשוריב  וא 49% ו-38%  הפיחב , תמועל 55% ו-74%   .22

דוע הובג  רועישה  תינוליחה  היסולכואבו  שרגתהל , ופוס  לארשיב -  םיאושנ  תוגוז  השולש  לכמ  דחא  יכ  םיכירעמה  שי   .23
.רתוי

.תוקוור ןה  תויביבא  לתהמ  וז 70%  ליג  תצובקב  םישנה  ןיבמ  .םיקוור  םה  ביבא  לתב  םיררוגתמה  29־25 )  ) םיריעצהמ  83%  .24
.4.9.2015 גרבנזורו , זפרוא  ךותב :

רחא בקועש  דילי 1976 ,) ימע , ןב  לבוי   ) תומדקומה תונשב ה-30  ריעצ  לש  יפרגויבוטוא  ןמור  אוה  תיביבא ' - לתה הידמוקה  '  .25
, םייליל םיינימ  םישגפמ  תובאוכ , תודירפו  תוריעסמ  תובהא  הווח  אוה  וז  הפוקתב  .ביבא  לתב  וייחב  תוילרוג  םינש  שולשכ 

.םישק םיישפנ  םירבשמו  םייעוצקמ  םיתומיע  תוקיחצמ , תואקתפרה 
.2012 ימע , ןב  ןושאר , קרפה  ךותמ  לובנטסיאב , הינסכאב  החיש   .26

.12.3.2013 ינוליש , ץורע 8 . תוחפשמ '  ' הרדסה לע   .27
םישנא יפלא  לש  םלרוגב  הלעי  המ  עדוי  וניא  שיאו  יתחפשמ , תיב  קשמ  רובע  תוננכותמ  ןיידע  ץראב  תורכמנש  תורידה  בור   .28

.םאישמ םיקוחר  ןיידע  תיתרבחה  תכרעמב   Y-רוד ה ינב  םירצויש  רבשמהו  הרעסה  הז  ןבומב  .תודיחיב  ונקדזיש 
.Macvarish, 11.3.2006 , . לשמל ואר   .29

ינש ןיב  תוקלחתמ  םירחא  תיב  יקשמבש  תופטוש  תואצוהו  תונובשח  רויד , תואצוהב  םדבל  תאשל  םישרדנ  םיקוור   .30
לאיצנטופ ובש  זכרמה  רוזאב  ררוגתהל  םיפידעמ  םיבר  םיקוורש  םושמ  ראשה  ןיב  דחוימב  תוהובג  תויולעה  .םיסנרפמ 

ינב 30 ברקב  דחוימב  םיטיידה , םלוע  .רתוי  ההובג  היחמה  תולע  םג  םש  ךא  רתוי -  הובג  תויורכיההו  יוליבה  הדובעה ,
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.4.9.2015 גרבנזורו , זפרוא  .םירחואמה  םיקוורה  לש  תוישדוחה  תואצוהל  תפסונ  הירוגטק  ףיסומ  הלעמו 
איפקהל ולקשי  ןתיצחמכ  יכ  הארמ  ןטילופומסוק " ב" םסרופש  ליגל 34 ) תחתמ  ןתיברמ   ) םישנ ברקב 560  ךרענש  רקס   .31
ררחושמ םייח  חרוא  םייקלו  םדקומ  ליגב  הריירקה  תא  רוצעל  אל  ידכו  גוז  ןב  תאיצמב  ץחלה  תא  תיחפהל  ידכ  תויציב 

איה םא  תויאופר  ןניאש  תוביסמ  תויציב  איפקהל  הלוכי  השיא  יכ  עבוק  תואירבה  דרשמ  .םידלי  לודיגב  תוכורכה  תובוחמ 
ליגל 35 תחתמ  םישנ  םיאור  אלש  טעמכ  םה  יכ  לארשיב  םיאפורה  םיחוודמ  לעופב , הל 41 . ואלמ  םרט  ךא  ליג 30  לעמ 

ךרוצה תא  השיגרמ  אל  דוע  ליגב 32  הרוחב   " .ןתוכיא תא  התיחפמ  תרבועש  הנש  לכש  תורמל  תויציב , איפקהל  תושקבמש 
רורד פורפ ' רמוא  ", 35 ־ה רוזאל   38 ־מ דרי  תצק  ליגהש  תורמל  תיסחי , תורגובמ  םישנ  ילא  תועיגמ  .תויציב  תאפקהב 

.4.9.2015 גרבנזורו , זפרוא  .רקרמ  - הדל רמושה  לת  אבישב  תוירופ  רומיש  םוחת  יארחא  בוריאמ ,
.17.11.2013 איבל ,  .32

.ךיראת אלל  הלעמל , ךרדה  תכרעמ  הבתכל : הבוגת   .33
.ךיראת אלל  ינשה , יצחה  ריפוא -   .34

.10.8.2008 דוד ,  .35
.ךיראת אלל  הלעמל , ךרדה  תכרעמ  הבתכב : תטטוצמ   .36

.ךיראת אלל  הלעמל , ךרדה  תכרעמ  הבתכל : הבוגת   .37
.13.12.2013 הזו , המ  תכרעמ   .38

.13.12.2013 סקוב ,  .39
לשו םהירוה  לש  לעופב  םייחה  תלחותל  םאתהבו  םישנאה  לש  יתואירבה  םבצמל  םאתהב  תשבגתמ  םייחה  תלחות  תשוחת   .40

.תרושקתב רקיעב  םיפסונ , עדימ  תורוקמל  הפישחה  תדיממ  תעפשומ  םג  איה  .םירחא  םיבורק 
.Krupp, December 2012  .41

.7.1.2011 ןמדירפ ,  .42
םיריהצמ םיריעצהמ   36%- כש אצמנ  לארשיב , יאליג 20-30  לש  גציימ  םגדמ  ברקב  סבולג , רובע   Treport לש רקחמב   .43

םימדוק תורוד  ינב  יכ  הדבועב  בשחתהב  הובג  דואמ  אל  רועיש  הביצי -  תויגוזב  םיאצמנ  רמולכ  גוז , תב  / ןב םע  םירג  םה  יכ 
.19.5.2008 ילתפנ , - ןב .ולא  םיאליגב  םידליל  םירוה  ויה  רבכ 

קרמנדב 23% דנלוהב 20% , 'ב 11% , הראב לשמל , ךכ  .רתוי  לודג  ןיאושינ  אלל  דחי  םייחה  תוגוזה  זוחא  תובר  תוצראב   .44
.הקיטסיטטסל 29.1.2014. תיזכרמ  הכשל  היגרוונבו 26% .

.16.2.2010 שוג ,  .45
.23.11.2013 לקנרפל , הבוגת   .46

.3.5.2010 בצק ,  .47

.21.3.13 לבאפ ,  .48
.ךיראת אלל  המלע ,  .49

חפטל בהאנ , תויהלו  בוהאל  תלוכיה  ןוגכ : םינווגמ , םייגולוכיספ  םירושיכ  תבייחמ  םיאושינל  תולשב  עוצקמ , ישנא  יפ  לע   .50
.תושגר קולחלו  רשקתל  תעדל  תוימיטניא ,
.29.04.08 ןמרמיצו , ןרוהנייא  ךותב :  .51

תונש ה-70 כ-50% תליחתב  םא  .תונגרבתההו  תורגבה  ליגב  היילעב  םיכמותש  םינותנ  שי  הדנקב  םג  .ךיראת  אלל  ןוזנרב ,  .52
תוחפלו מ-10% גוז  ינב  םע  ורג  םיאושנ / ויה  ינבמ ה-22  קר 20%  ב-2001  םידלי , ויה   25%- כלו םיאושנ  ויה  ינבמ ה-22 
קר תונש ה-70  תליחתב  םא  הז  ליגב  םידמולה  תומכב  הילע  הלח  םירוההו  םיאושנה  תומכב  הדיריל  ליבקמב  .םידלי  ויה 

תויהל הלוכי  ךכל  הביסה  .םיטנדוטס  ויה  ינבמ ה-22   50% םיינש –  יפ  לדג  רפסמה  ב-2001  ודמל , ינבמ 22  כ-25% 
היצמיטיגל תונתונש  תורגסמב  ראשיהל  םיריעצה  לש  ןוצרה  םג  ךא  הרשמ , תלבק  ךרוצל  ההובג  הלכשהב  הלועה  ךרוצה 

.Bell, 10.2.2012  . .םירוההמ הכימתל 
.3.5.2010 בצק , ךותב : טטוצמ   .53
.3.5.2010 בצק , ךותב : טטוצמ   .54

.6.6.2014 יקסבוסוק ,  .55
.30.9.2012 רבחמ , םש  אלל   .56

.29.04.08 ןמרמיצו , ןרוהנייאל  הבוגת   .57
.10.12.2011 ינשה , יצחה   .58

.3.1.2011 תרחא ,  .59
.24.3.2013 רבחמ , םש  אלל   .60

.3.5.2012 שונבל , הבוגת   .61
.82 מע ' , 2004 רנטייה ,  .62

.142 מע ' , 1998 רנטייה ,  .63
, רפוע הריש  ד'ר  תייחנהב  ראב , יביל  ידי  לע  ןליא  - רב תטיסרבינוא  לש  היגולויצוסל  הקלחמב  ךרענש  ינש , ראותל  רקחמ   .64
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םע םיארתמ  ןכא  םיקוורש  אצמנ  רקחמב  .םימייקמ  םהש  תויצקארטניאה  תניחבמ  לארשיב  םיאושנל  םיקוור  ןיב  הוושה 
דועב .החפשמה  ינב  םע  םירשקו  תויוביוחמ  שי  םיאושנלש  ןוויכמ  רתיה  ןיב  םיאושנמ , רתוי  ההובג  תורידתב  םירבח 

םיתוריש רובע  הכימת  רוקמל  םיקוקז  םיאושנה  םירבח , ע'י  בורל  םיקפוסמה  עדימו , תישגר  הכימתל  םיקוקז  םיקוורש 
.2012 ראב , .החפשמה  ינב  םיקפוסמ ע'י  וללהו  םידליה , לודיגב  הרזעו  םייפסכ 

.24.02.07 לוקרפ , ךותב : טטוצמ   .65
.24.02.07 לוקרפ , הבתכל : הבוגת   .66

". םיפלחתמ תורוא   – " קרפ 13 הנוע 1 : רוזמר , הרדסה   .67
.16.02.10 שוג ,  .68

.10.12.2008 רסמ , הבתכל : הבוגת   .69
.3.5.2010 בצק , ךותב : טטוצמ   .70
.3.5.2010 בצק , ךותב : טטוצמ   .71
.3.5.2010 בצק , ךותב : טטוצמ   .72

.30.7.2015 והילא ,  .73
.89 , 88 מע ' : 2004 רנטייה ,  .74

.7.1.2011 ןמדירפ ,  .75
.10.12.2008 רסמ , הבתכל : הבוגת   .76

.10.8.2008 דוד , הבתכל : הבוגת   .77
תוחפ םיבשחתמ  םתוקוור , יבגל  תוסיפתה  ןתוא  תא  םיקלוח  רדגמ , ילדבה  אלל  לארשיב  תוריעצו  םיריעצש  דמלמ  רקחמה  '  .78

.2010 ןורשו , רחש  אשניהל .' הטלחהה  ינפל  םדמועב  ימינפה  םלוקל  רתוי  םיבישקמו  םיינוציח  ץחל  ימרוגב 
.2.2.2013 רציירג ,  .79

.19.3.13 ןורקע ,  .80
 - ולירא ןיטסירק  ידי  לע  בתכנש  (, Choosing Me before We ' ) ונחנאב ינפל  ךמצעב  ירחב   ' םשב רפס  לשמל , ךכ   .81

המיאתמה םיסחיה  תכרעמל  עיגהל  ידכ  םיסחי , תכרעמ  זכרמב  ןמצע  תא  םישל  םישנ  דדועמ  העודי , תימואלניב  תיר  ' צוק
.Arylo , 2010 .ןהל . '

הז ומכ   ) טסיסיקרנ םע  תאצוי  הארנכ  תאש  םימודא  םילגד  הנומש   ' םשב רמאמ  המסרפ  ( Tina Swithin  ) ןיטיווס הניט   .82
הרק הז  הלש  יפכ   ) ידמ רחואמ  הלילח  תאז  הנילגת  אלש  ידכ  תורחא , תונבל  תוצע  תקפסמ  איה  וב  ול ,') האושנ  ינאש 

Swithin, 14.8.2013.
הרדושש םישנ ' םע  ילש  תורצה   ' תימוקה הרדסב  יגולופורתנא  - יתונמא יוטיבל  הכז  גוז  ינב  תאיצמ  לע  השקמש  םזיסיקרנה 

חילצמ אלש  האנ , קוור  חופיט , ירצומ  תרבחב  בצעמ  אריפש ,) ןד   ) רדיינש ירא  אוה  הרדסה  רוביג  ב-2010 . ץורעב 10 
הנידע תיגולוכיספה  לצא  יעובש  לופיטל  הנופ  אוה  ול  הרוק  הז  עודמ  ןיבהל  ידכ  .ןמז  ךרואל  םיסחי  תכרעמ  לע  רומשל 

ךות 26 החלצה  הילפוטמל  החיטבמ  איה  .תויתרגש  אל  לופיט  תוטיש  תלעבו  תינועבצ  תוישיא  איהש  ואלסל ,) הנח   ) ףויבב
ויסחי יבגל  תיגולוכיספהמ  לבקמ  רדיינשש  תויחנהבו  תוצעב  תדקמתמ  הרדסה  .םיקרפ  תכרוא 26  ןכל  הרדסהו  םישגפמ 

אוה .ןוסאב  דימת  תומייתסמ  ולש  םיסחיה  תוכרעמ  תונב , םע  ליחתהל  ול  לקש  תורמל  לבא  האנ , קוור  אוה  ירא  .םישנ  םע 
לכהו ךבתסמ  םג  אוה  ןכל  .בשחתמ  אלו  ומצעב  זכורמ  יתודלי , םוטא , אוה  לעופב  לבא  םלשומה  גוזה  ןב  אוהש  חוטב  םנמא 
קחשל ץמאתמ  אוה  םכלהמב  םינטק , םירקשב  וליפאו  םימיענ  אל  םיבצמב  ךבתסהל  ירא  ליחתמ  .םיידיל  תחתמ  ול  קרפתמ 

תויסופיט תויקינ  -Y ןה הרדסב  תורחאה  תויומדה  םג  .םיידיל  תחתמ  ול  קרפתמ  לוכה  םצעבשכ  ליגרכ ' לכה   ' וליאכ התוא 
: ואר .םיאירב  םייגוז  םיסחי  רוציל  ןהילע  השקמש  המ  ןמצעב -  תוזכורמו  תינורכ  תורגב  רסוחמ  תולבוס  תוקנופמ , ןה  םגו 

ענענ 10. םישנ , םע  ילש  תורצה  רתא 
.10.12.2008 רסמ , הבתכל : הבוגת   .83

.16.02.10 שוג ,  .84
.Angone, 9.5.2013  .85

.29.12.2011 רתאה , תכרעמ   . 4girls תימלועה תונבה  תשרב  רבח  תונב , לש  םלוע   - 4girls רתא  .86
.17.11.2013 איבל ,  .87

.ךיראת אלל  הלעמל , ךרדה  תכרעמ   .88
רודמ ה- האוושהב ל-31%  רחאב , ןימאהל  םינכומ  םהש   Y-רודמ ה קר 19%  ודוה  'ב  הראב  pew רקחמה ןוכמ  לש  רקחמב   .89

.Drake, 7.3.2014 םמצע. לע  קר  םיכמוס  םהש  ובישה  ראשה  . X
.10.7.2015 בהל ,  .90

טקיורפ תרגסמב  גיצה  ותואש  יבצק , היצמינא  ןוטרסב  החלצהה  רסוח  תא  דעתל  טילחה  אוה  . 4.8.2014 רבחמ , םש  אלל   .91
.ןולוח יגולונכטה  ןוכמה   HIT בוציעל , הטלוקפה  תיתוזח , תרושקת  בוציעל  הקלחמה  לש  םירגובה  תכורעתב  רמג 

.4girls, 29.12.2011 רתא תכרעמ   .92
.17.11.2013 איבל ,  .93
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.10.8.2008 דוד , הבתכל : הבוגת   .94
.2.8.2011 ףלא , הבתכל : הבוגת   .95

.24.2.2007 לוקרפ ,  .96
.2.8.2011 ףלא , הבתכל : הבוגת   .97

.21.3.13 יפש ,  .98
.10.12.2008 רסמ , הבתכל : הבוגת   .99

Homans, 1961; Emerson, 1976  .100
.7.1.2011 ןמדירפ , הבתכל : הבוגת   .101

.3.5.2012 שונב ,  .102
.12.5.2006 לוקרפ ,  .103

.ישילשה המובלאב  ןושארה  רישה  והז   .104
.11.1.2009 ןייטשרוב , הבתכב : םגרות   .105

.29.04.2008 ןמרמיצו , ןרוהנייא  הבתכל : הבוגת   .106
.10.12.2008 רסמ , הבתכל : הבוגת   .107

.ךיראת אלל  ינשה , יצחה  ריפוא -   .108
, ןצינ - שריה ילריש  ב-2006  הכרעש  רקחמ  . 2013 'ס , מל .םיאושנ  םניא  דחי  םייחה  לארשיב  תוגוזהמ   5% ל-2011 , ןוכנ   .109

ינפל םיפתושמ  םירוגמ  הדימ  וזיאבו  םאה  קדב  הפיח , תטיסרבינואב  היגולופורתנאו  היגולויצוסל  גוחב  ינש  ראות  תרגסמב 
םירתוס רקחמה  יאצממ  .םישוריגל  יוכיסהו  הנושארה  הדילה  יותיע  םיאושינה , יותיע  לע  םיעיפשמ  םינושארה  םיאושינה 

ייח תוכיראלו  תוכיאל  םימרותו  רשקה  תא  םיקזחמ  הנותחה  ינפל  םיפתושמ  םירוגמ  היפלו  תחוורה , העדה  תא  הרואכל 
אלש תוגוז  לצא  רשאמ  רתויו  השולש  יפ  הובג  הנותחה , ינפל  דחיב  ויחש  תוגוז  ברקב  שרגתהל  יוכיסה  םהיפ , לע  .םיאושינה 

םע ויח  אלש  ימל  האוושהב  יפ 4.8 , םישוריגל  יוכיסה  תא  םיריבגמ  םיפתושמ  םירוגמ  םישנ , לצא  .םהיאושינל  םדוק  דחי  ויח 
םייחה תעפשה  תא  יריפמא  ןפואב  קודבל  דואמ  השק  יכ  ןייצל  בושח  תאז , םע  . 2006 שריה , .הנותחה  ינפל  ןגוז  - ןב

םיאושינה ינפל  דחי  תויחל  םירחובה  תוגוזהש  םושמ  תאז , .ולש  םיאושינה  ייח  תלחות  לע  ותנותח , ינפל  גוז  לש  םיפתושמה 
ןיב  ) יכה ואלב  עצוממהמ  ההובג  ןלצא  םישוריגה  תוחיכשש  תוינוליחו , תוליכשמ  תוחפשממ  תוריעצו  םיריעצ  בורל , םה ,

םישח תוילרביל , רתוי  תודמעב  םיזחוא  םיאושינה  ינפל  דחי  םייחה  גוז  - ינבש ןאכמ  רתוי .) תויאמצע  םישנהש  םושמ  ראשה 
ייח לא  ולא  תוילרביל  תודמע  ךילשהל  םייושע  םה  .הקוריפל  םימוסחמ  תוחפ  םיביצמו  םיסחיה  תכרעמ  יפלכ  תוביוחמ  תוחפ 

.םתוביצי לע  ךכב  עיפשהלו  םיאושינה 
.10.12.2008 רסמ , הבתכל : הבוגת   .110

.29.04.2008 ןמרמיצו , ןרוהנייא  הבתכל : הבוגת   .111
.29.04.08 ןמרמיצו , ןרוהנייא  הבתכל : הבוגת   .112

ורבע  12% םלועל , םידלי  תאבה  תוחדל  ל-14%  םיאושינה , תא  תוחדל  ינבמ 18-34  םרג ל-15%  "ב  הראב ילכלכה  ןותימה   .113
.Salzman, 2012 .םירוהה תיבב  רוגל  ורזח  םיפתוש ו-10%  םע  רוגל 

.26.02.08 ןמרמיצו , ןרוהנייא  םג : ואר   .114
.10.12.2008 ,. רסמ הבתכל : הבוגת   .115

.ךיראת אלל  ינשה , יצחה  ברימ -   .116
המייק ומעש  וסיג  דגנ  תיפסכ  העיבת  דגבנ  רבג  שיגה  ותרגסמבש  תנשב 2013 , ןוילעה  טפשמה  תיבב  ןתינש  ןיד  קספב   .117
תויפסכ תועיבתב  ריכהל  ןיא  יכ  טפשמה  תיב  עבק  הדיגבה , השעמ  בקע  ול  םרגנש  ישפנה  קזנה  לשב  תאזו  ןימ , יסחי  ותשא 
הדיגבש ךכב  בשחתהב   ' יכ תימע  טפושה י ' ריעה  הז , גוסמ  תועיבתב  הרכה  יאל  תויטפשמה  תוקמנהה  דצב  .הלאכ  םירקמב 

, תוריבס לש  ההובג  הגרדב  איבהל , היושע  הדיגבו , ףואינ  ןיגב  תועיבתל  חתפ  תחיתפ  הצופנ , העפות  איה  ןיאושינ  ייחב 
םוימ 'ד  ספ ינולפ , דגנ  ינולפ  ע'א 8489/12  ' ) .ןיאושינה ייח  לש  היצזיטפשמלו  תועיבתב  טפשמה  תכרעמ  לש  הפצהל 

(. 29.1.2013
לארשי םסרפש  רמאמב  .הלדג  התוחיכשש  הצופנ  העפותב  רבודמ  ןכאש  םירשאמ  אל  םייטסיטטסה  םינותנהש  תודוהל  שי 
עדימה תכרעמב  יבקעי , ןועמש  'ד  וע ברה  םיינברה , ןידה  יתב  לש  יטפשמה  ץעויה  דחוימב  ךרעש  הקידבמ   ' ןייצמ אוה  זפ 
.ןיטיג ירודיס  םיינברה 20,787  ןידה  יתבב  ומייקתה  םינשב 2011-2013  יכ  הלע  םיינברה  ןידה  יתב  לש  תבשחוממה 
םילימב .ףואינו  הדיגב  לש  הליע  ללגב  ןותיחה  יבכועמ  תמישרב  השיאו  שיא  לוכה 17  ךסב  ומשרנ  וז  הפוקת  ךלהמב 

( – השיאו שיא  םהש 20,000   ) םישרגתמ גוז  ינב  לכ 10,000  לע  ןותיחה  יבכועמ  תמישרב  םימשרנ  השיאו  שיא   8.18 תורחא ,
ןישוריג תליע  הנניא  רז  גוז  ןב  םע  הדיגבש  איה  הז  ןותנ  לש  תיתרבחה  תועמשמה  םישרגתמה ! ברקמ  דחא  לימורפמ  תוחפ 

.31.10.2013 זפ , החיכש .'
תויהל בושח  תאז  םע  .תודיגבה  תעפות  לש  התוחיכשל  היצקידניא  שמשל  םנמא  לוכי  ןותיח  יבכועמ  רועיש  יכ  ןייצל  בושח 

, גוזה ינב  לש  םיסרטניאב  יולת  רבדהו  ןותיח , בוכיעל  ליבומ  ןישוריג  ךילה  תרגסמב  הדיגב  השעמ  לכ  אלש  ךכל  םירע 
ריהמו ליעי  ןפואב  ךילהה  תא  םייסל  ןוצרה  תדימב  םחוכ , יאב  םיטקונש  תוקיטקטב  ךילהה , ךלהמב  םתולהנתה  ןפואב 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

.םיפסונ םימרוגבו 
.15.7.2008 היאמ ,  .118

.3.5.2010 בצק , ךותב : טטוצמ   .119
תוחפשמה  2000 ־ב .דליל  עצוממב  הניש  ירדח   0.7 ־ב םידלי  תעצוממ 2.4  תיאקירמא  החפשמב  ויח   1960 ־ב לשמל , ךכ ,  .120

.תימלוע־ללכ המגמב  רבודמ  לבא  'ב  הראמ םנמא  םה  םינותנה  .םירדח  עצוממב 1.1  ויה  דלי  לכלו  םידלי ,  1.9 ־ל ונטק 
Klinenberg, 2012

מ-2.44 תונורחאה : םינשה  ב-40  תיטסרד  הרוצב  הדרי  רדחל ) תושפנה  עצוממ   ) תעצוממה רוידה  תופיפצ  לארשיב  םג 
מ-  ) תונורחאה םינשה  יפ 2 ב-40  טעמכ  לדג  שפנל  םירוגמה  חטש  תנשב 2010 . םידוהי ל-0.83  תיב  יקשמב  תנשב 1957 

.27.11.2005 ןהכ , וטורב ב-1960 ל-28.5 ב-1997 .) 14.6 מ'ר 
רפיס גרבניילק  םמצעל .' יטרפ  רדח  םישרודו  גלוקל ' םיכלוה  םה  זאו  הז , תא  םיבהוא  םה  , ' גרבניילק פורפ ' יפ  לע   .121
רדחב םייח  ווח  אל  טושפ  םה  גלוקב .' הנושארה  םתנשב  תונועמב  רדחל  ףתוש  םע  תויחל  םישקתמ  םיבר  םיטנדוטסש 

Klinenberg, תיגוז תופתושב  םג  השקתמ  אוה  םיפתוש , םע  וייח  תא  קולחל  השקתמ  הזה  רודהש  ןוויכ  .זא  דע  ףתושמ 
.2012

.12.10.2012 יררה , לאירוצ  הבתכב : טטוצמ   .122
.2.2.2013 רציירג ,  .123
.19.2.2012 ץרפ ,  .124

.7.1.2011 ןמדירפ , הבתכל : הבוגת   .125
.Trimberger, 2005  .126

בוש םיסנכנו  יגוז  רשק  ומייסש  םישנו  םירבג  ברקב  רקיעב  הלאכ , םייביטנרטלא  םיסופד  חטשב  םיווהתמ  רבכ  השעמל   .127
ןיאושינ תויגוז –  לש  יביטמרונה  רכומה  לדומה  םוקמב  ב .' קרפ  תוינש –  תוחפשמ  ללוכ  הדירפה  רחאל  םיסחי  תוכרעמל 

וא יחרזא  יתד ,  ) תויגוז הזוח  סיסב  לע  דרפנב , וא  דחי  תויחה  תוחפשמ  תויגוזל : םילדומ  המכו  המכ  םיאצומ  ןידכו , תדכ 
תילאמרופה תובוחהו  תויוכזה  תכרעמשכ  תידדה , המכסה  ךמס  לע  דחי  םייחש  תוגוז  םימעפלו  יביטנרטלא ,) / יטפשמ

יח אל  גוזה  הז  רדסה  תרגסמב  דוחל .' - לבא - דחיב םייח   ' הנוכמ יביטנרטלא  תויגוז  רדסה  .תשטשוטמ  תילאמרופ  יתלבהו 
: םג הז  תויגוז  רדסה  ארקנ  לארשיב  .גוזכ  םמצע  לע  םיריהצמ  םה  ןיידעו  ותיבב  רג  דחא  לכ  אלא  ףתושמ  בחרמב  דחיב 

ךרוצ ךותמ  ןיעוסינ  רדסהב  תורחוב  ב ' קרפב  םישנ  .רחאל  הז  תיבמ  העיסנ  ותועמשמש  ו-ע ' סב ' ןיאושינ  ןיעוסינ ,' '
ףאל ןובשחו  ןיד  תתל  הכירצ  אל  ינא   - ' תוברעתהו תובתכה  אלל  םייאמצע  םייחב  ךרוצה  תא  תושיגדמ  ןה  .תואמצעב 

- דחיב תויחה  .העש  - העש - םוימויה ייח  לומ  לא  תסמסמתמ  הניאש  הקיטנמורמ  תונהנ  הז , תויגוז  רדסהב  םישנה  דחא .'
ןה .יגוזה  רשקהמ  קלח  ןניאש  תויטרפ  םיסחי  תוכרעמ  תורמשמו  דבל  תויהל  תורשפאל  הייחמ , בחרמל  תוקוקז  דוחל  - לבא

.2000 רוא , .ירדגמה  ןנויווש  לע  תיאמצעה  ןתוהז  לע  רומשל  ןהל  תרזועש  תילכלכ  תויושר ' תדרפה   ' לע תושקעתמ 
.14.5.2012 ןמלמק ,  .128

.ךיראת אלל  תנשמ 2009 , הקוור   .129
.15.7.2008 היאמ ,  .130
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